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جیره بندی آب در همدان و ارومیه و غرامت شوت بازی پستی!




3.1 M views

3.9 M views

جیره بندی آب در همدان و ارومیه!

قهرمان جودوی جهان همچنان دستفروش

خبر رسیدن آب سالم به مردم شهرکرد قرار بود حال مان را
خوب کند که خبر قطعی آب در همدان و کاهش افت فشار در
ارومیه منتشر شد البته مشکل همدان و ارومیه با موضوع
شهرکرد متفاوت بود .در شهرکرد آب بود اما به دلیل گل
آلود بودن بیش از حد ،امکان تصفیه آن وجود نداشت اما در
همدان و ارومیه قطعی آب به دلیل کاهش نزوالت آسمانی
به ویژه طی امسال و افت سطح ذخایر آبی بوده است .این
کمبود آب باعث جیره بندی آب و همچنین کاهش افت فشار
شده که مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده است .کاربری
نوشت« :لطفا در مصرف آب صرفه جویی کنید چون بدون
آب نمیشه زندگی کرد ».کاربری هم نوشت« :نبود مدیریت
درست منابع آبی یکی از مهم ترین دالیل بی آبی های اخیره
البته از کاهش بارندگی هم نمی شه گذشت».

مدتی پیش فیلم میو هفروشی مسعود رستگار قهرمان
جودوی ناشنوایان وکمشنوایان جهان در فضای مجازی
حسابی جنجال به راه انداخت و باعث شد مسئوالن
قولهایی را برای حل مشکل این ورزشکار مطرح کنند؛
قولهایی که البته گویا تنها در حد حرف باقی مانده است
چون روز گذشته ویدئویی از این قهرمان منتشر شد که
نشان می داد او هنوز در حال میوه فروشی است .او در
ویدئویی که منتشر شده می گوید« :خدا را شکر هنوز
دارم کاسبی می کنم ،مسئوالن فقط آمدند و عکس یادگاری
گرفتند .هرچند من گفته بودم اگر کاری هم نکردند من باز
هم به این کار ادامه خواهم داد چون پولش حالل است».
کاربری نوشت« :باید اون مسئوالنی رو که وعده دادن
و فقط عکس گرفتن ،از ورزش اخراج کنن تا دیگه هیچ
مسئولی جلوی دوربین و برای گول زدن مردم وعده نده».





2.8 M views

فناوری در خدمت کشاورزها

3.4 M views

قبولی پزشکی با رتبه  ۱۲۰هزار!

یکی از کاربران فعال فضای مجازی با انتشار تصاویری از
سم پاشی شالیزارها به کمک پهپاد از مزایای استفاده از
فناوری نوشت .او در صفحه توییترش نوشت« :فکر نمی
کردم در این چند سال این قدر سم پاشی با پهپاد گسترده
شده باشه! سم پاشی یک شالیزار  3هکتاری با سم پاشی
سنتی یک روز کامل زمان نیاز داره ولی با پهپاد نیم ساعت
بیشتر طول نمی کشه ،در ضمن در مصرف سم هم تا حدود
 70درصد صرفه جویی می شه ،همچنین در سم پاشی با
پهپاد خطر آلودگی به سموم به صفر می رسه ».کاربری
درباره هزینه سم پاشی با پهپاد هم نوشت« :هزینه هر
هکتار سم پاشی حدود 300تا 350هزار تومانه که نسبت
به صرفه جویی سم و سم پاشی یک نواختی که انجام میده
به شدت به صرفه است ».کاربری هم نوشت« :فناوری
نه تنها باعث کمک به کشاورزها می شه بلکه به افزایش
محصول هم کمک می کنه».

پیش بینی عضو کمیسیون آموزش مجلس از قبولی رتبه
 ۱۲۰هزار در پزشکی بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .مهرداد ویس کرمی گفته« :سهمیههای کنکور از
مباحثی است که از آن غافل هستند یا شهامت ورود به
آن را ندارند؛ امسال پیش بینی شده است با رتبه ۱۲۰
هزار هم در برخی از سهمیهها قبولی پزشکی داشته
باشیم! این سهمیهها که عادالنه نیست و صحیح توزیع
نشده ،آسیبهای بسیاری دارد ».او در ادامه هم برای
اصالح این روند می گوید« :به اعضای شورای عالی انقالب
فرهنگی در حضور رئیسجمهور گفتم که اگر شهامت
دارید و میخواهید اقدام اساسی انجام دهید ،با توجه
به قدرتی که در اختیار دارید به سراغ اصالح سهمیههای
کنکور بروید ،این ظلم فاحشی است که در کشور اتفاق
میافتد و جرئت ورود به آن را ندارند».





2.4 M views

عجایب گزارش
تحقیق و تفحص از فوالد
ناصری -گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه
پس از ما هها تحقیق و بررسی باالخره در صحن
علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان با  ۱۶۸رأی
موافق با ارجاع آن به قوه قضاییه موافقت کردند؛ به
گزارش فارس ،این تحقیق و تفحص به طور مشخص
بر مجموعه تخلفات و ترک فعلهای مدیریت و
معاونتهای فوالد مبارکه از مهر  ۹۷تا شهریور
 ۱۴۰۰تمرکز کرده و بنا بر آن چه در گزارش آمده
«با همکاری  ۱۳دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و
برخی قضات عالی رتبه ،با بررسی بیش از  ۵۰هزار
صفحه مدرک ،گزارشی مشتمل بر  ۲۶۷صفحه و
بیش از هشت هزار صفحه سند به پیوست ،بدون
دریافت هزینهای از مجلس» تنظیم شده است .در
این مطلب قصد داریم به بخشی از عجایب تخلفاتی
بپردازیم که در این تحقیق و تفحص آمده است.
▪حدود  92هزار میلیارد تومان تخلف
یکی از بهت آورتــریــن موضوعات ایــن تحقیق و
تفحص ،تخلف  91هزار و  800میلیارد تومانی این
شرکت در طول سه سال است.
▪ 22میلیارد و  417میلیون برای ایجاد مانع

طبق گــزارش مجلس ،شرکت فوالد مبارکه برای
جریان ســازی علیه طرح تحقیق و تفحص از این
شرکت چندین میلیارد هزینه کرده است .در این
گزارش آمده است که صدا و سیما  22میلیارد تومان
پول برای آگهی گرفته و  417میلیون تومان هم به
برخی از فعاالن شبکه های اجتماعی برای جریان
سازی و ایجاد مانع برای تحقیق و تفحص پرداخت
شده است.
▪حدود  500میلیون تومان لباس ورزشی برای
مدیران

در بخش دیگری از این گزارش آمده است باشگاه
سپاهان برای مدیران شرکت فوالد مبارکه ،کفش،
لباس ورزشی و کت و شلوار خریده است! تنها در
یک قلم  137جفت کفش اسکیچرز برای مدیران
فوالد مبارکه توسط باشگاه سپاهان تهیه شده
است .در این گــزارش تخلف خرید کفش و لباس
آدیداس و کت وشلوار از هاکوپیان هم توسط باشگاه
سپاهان برای مدیران فوالد به چشم می خورد.
2.4 M views

راز کشاورزی موفق هلند

پستی ها به خاطر شوت بازی غرامت می دهند

در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی بسیاری از کاربران
با توجه به مساحت مشابه این کشور با دو استان شمالی
کشورمان ،اقدام به مقایسه آن ها کرده اند .نکته قابل
تامل این جاست که طبق گزارش های بین المللی ،کشور
هلند دومین صادرکننده محصوالت بخش کشاورزی و غذا
در جهان بوده و بیش از  90میلیارد محصوالت کشاورزی و
غذا صادر کرده است .این در حالی است که کل صادرات
ایران در بخش کشاورزی ساالنه حدود شش میلیارد دالر
است .نکته قابل تامل این جاست که هلند تقریبا اندازه
استان مازندران و گیالن ماست و میزان بارش متوسط
ساالنه ای کمتر از این دو استان شمالی دارد .یکی از
مهم ترین دالیل موفقیت هلندی ها در حوزه کشاورزی را
تحقیق و توسعه در فرایند تولیدات کشاورزی و سرمایه
گذاری های گسترده در این بخش اعالم کرده اند.

تصاویر و ویدئوهایی که از نحوه بارگیری بسته های
پستی در شبکه های اجتماعی منتشر شد ،بازتاب زیادی
داشت تا جایی که شرکت تیپاکس از برخورد با افراد
خاطی و شرکت پست هم از پرداخت غرامت به بسته های
آسیب دیده مشتریان خبر داد .مدیرکل دفتر مدیریت
کیفیت و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پست با بیان
این که مرسوالت پستی به واسطه ماهیت انتقالمحور،
آسیبپذیر هستند ،افزود :این شرکت تالش میکند
مشتریان حداقل آسیب را از فرایند انتقال مرسوالت
پستی ببینند اما درصــورت بــروز هرگونه خسارت،
امکان پرداخت غرامت به آن ها وجود دارد .کاربری
نوشت«:گرفتن خسارت از پست این قدر دنگ و فنگ
داره که معموال آدم ها از پیگیری خسارت پشیمون می
شن و فقط توی دلشون فحش می دن».

▪اخالل در بازار سرمایه

یکی دیگر از موضوعاتی کــه در ایــن تحقیق و
تفحص مورد توجه کاربران قرار گرفته ،اخالل در
بازار سرمایه توسط فوالد مبارکه است .بر اساس
این گــزارش ،این شرکت از طریق خرید و فروش
سهام برخی از شرکت های تابعه توسط شرکت
توسعه توکا و دستکاری در قیمت سهام ،سودهای
میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فوالد مبارکه،
نظیر معاون سابق مالی ،مدیر سابق حراست ومدیر
سابق حوزه مدیرعامل ایجاد می کرده است .نکته
دیگر این که سهام هم با پول افراد خریداری نمی
شده بلکه خریدها با استفاده از اعتبار شرکت های
تابعه بوده است.

آیب که مثل
آب خوردن
هدر یم رود!
ساالنه به اندازه حدود  90روز آب  84میلیون نفر در کشور به دلیل فرسودگی لوله های آب هدر میرود
آیا تالش برای کاهش هدررفت آب به صرفه تر است یا نمکزدایی و انتقال آب میان حوضه ای؟

رعیت نواز -قبل از این که گزارش امروز را بخوانید بد نیست به این آمار توجه کنید؛ .1امسال حدود  300شهر بزرگ و کوچک
و بیش از هشت هزار روستا در شرایط تنش آبی قرار دارند و هم اکنون بی آبی در بسیاری از شهرها و روستاها مشکالتی را برای
مردم فراهم کرده است .2 .با وجود بارش های اخیر در سال آبی  30 ،1401استان کشور همچنان درگیر کاهش بارندگی
هستند و فقط هرمزگان است که تا این جای سال رکورد زده و باالتر از میانگین بلندمدت خود ،پذیرای بارشهای بیشتری
نسبت به سالهای اخیر بوده و اال میانگین بارش ها نسبت به دوره بلندمدت  ۵۰ساله حدود  ۴۰درصد کاهش یافته است،
.3طی یکسال اخیر میانگین گرما در ایران حدود  19.2درجه سلسیوس بوده که  1.2درجه گرمتر از مشابه دوره بلندمدت
 ۵۰ساله است؛ .4میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت  ۱۳۰میلیارد مترمکعب به  ۸۹میلیارد مترمکعب
رسیده؛ .5هم اکنون حدود  45درصد ظرفیت مخازن سدها پر است .این آمار به خوبی وضعیت آبی کشور را نشان می دهد
و با بررسی آن به خوبی می توان از مشکالت آبی کشور مطلع شد اما در کنار این آمار ،آماری از هدررفت آب آشامیدنی در لوله
ها آن هم قبل از این که به دست مردم برسد ،وجود دارد که بسیار دردناک است .بر اساس گزارش ها ،این میزان هدررفت
آب در کشورمان پنج برابر هدررفت آب در کشور آلمان است که سه برابر متوسط بارش های ایران در سال ،بارندگی دارد.
▪سهم بخش های مختلف از ذخایر آب

بر اساس گزارش ها ،از آمار میزان مصرف آب در بخش های
مختلف کشاورزی ،صنعتی و خانگی به راحتی می توان به
سهم باالی بخش کشاورزی در مصرف آب پی برد .ساالنه
حدود 80میلیارد مترمکعب آب در این بخش مصرف می شود
که نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار باالست که مهم ترین
دلیل این حجم باال هم آبیاری به روش سنتی و غرقابی است
که بارها درباره آن و راه های کاهش مصرف آب در این بخش
گزارش نوشته ایم .با این حال بد نیست بدانید بنا به گفته نایب
رئیس کمیسیون کشاورزی ،حدود  70درصد آب در بخش
کشاورزی هدر می رود که این یعنی ساالنه حدود  57میلیارد
مترمکعب آب تنها در بخش کشاورزی هدر می رود .بعد از
کشاورزی حدود  8.3میلیارد متر مکعب آب شرب ساالنه در
بخش خانگی مصرف می شود که امروز می خواهیم به میزان
و دالیل هدررفت آن اشاره کنیم .در بخش صنعتی هم ساالنه
حدود 2.4میلیارد متر مکعب آب استفاده می شود.
▪آبی که مثل آب خوردن گم می شود!

آخرین گزارش وزارت نیرو نشان میدهد میزان سرانه مصرف
آب یا همان میانگین مصرف آب به ازای هر نفر در روز برای کل
مصارف  ۲۰۳لیتر در روز است که نسبت به برخی کشورهای
توسعه یافته ،رقم باالیی است .همچنین در این گــزارش که
خردادامسالمنتشرشدهآمدهاستازمجموعآبشربتولیدی
در مناطق شهری ایــران ۲۷ ،درصد از آن بدون درآمــد است
که در واقع گم میشود .این در حالی است که در کشورهای
لوکزامبورگ ،آلمان و دانمارک با اقلیم مرطوب و بارش ساالنه
 ۳برابر بیشتر از ایران ،این مقدار بهترتیب  ۲درصد5.3 ،درصد
و  7.6درصد است .این یعنی ساالنه بیش از  2میلیارد و 240
میلیون متر مکعب آب شرب در کشور گم می شود.
▪آب های شرب کجا گم می شود؟

هدررفت آب در شبکههای توزیع دالیل مختلفی دارد ،از
انشعابات غیرمجاز بگیرید تا فرسودگی لولهها .البته برخی
کارشناسان معتقدند انشعابات غیرمجاز را نباید به عنوان آب
هدر رفته به شمار آورد چون در نهایت به عنوان مصرف خانگی
یا تجاری و صنعتی استفاده می شود اما مهم ترین دلیلی که
آب بعد از تبدیل به آب شرب در شبکه گم می شود ،هدررفت
آب در لوله هاست .رئیس انجمن آب و فاضالب کشور پیش
از این به خبرنگار ما گفته بود:
« 40درصد از کل هدررفت آب
در کشور ما ظاهری و مربوط به
اتفاقاتی مانند آبدزدی است

و  ۶۰درصد هم هدررفت واقعی یا همان نشت آب در خط
انتقال ،مخازن ،شیرآالت ،لولهها و  ...اســت » .این یعنی
حدود  910میلیون متر مکعب به صورت غیرمجاز برداشت
می شود و حدود یک میلیارد و  330میلیون متر مکعب هم به
دلیل پوسیدگی لوله های انتقال آب هدر می رود.
▪هزینه تولید هر مترمکعب آب شرب

چندی پیش هاشم امینی معاون نظارت و بهره بــرداری
شرکت آبفای کشور در برنامه صبح بخیر ایران اعالم کرد
قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب برای دولت  ۱۵هزار
تومان است .این یعنی ساالنه فقط حدود 20هزار میلیارد
تومان هزینه ای که برای تبدیل آب به آب آشامیدنی می شود
به دلیل فرسودگی لوله ها در شبکه توزیع هدر می رود .به
عبارتی جدای از یک میلیارد و  330میلیون متر مکعب آب
شیرینی که هدر می رود ،ساالنه بیش از  20هزار میلیارد
تومان از طریق لوله های فرسوده گم می شود.
▪تامین آب شرب با هزینه ای کمتر از انتقال آب و نمک زدایی

هر چند بر اساس گفته عضو هیئتمدیره انجمن آب و فاضالب،
اعدادی که بهصورترسمی گزارش میشود ،اعداد حداقلی
هستند و در واقعیت ممکن است مقدار هدررفت از این اعداد
بیشتر باشد اما بههرحال همین مقدارهدررفت آب ،معادل
مصرف حدود  90روز آب  84میلیون نفر در کشور است که
بهصورت جدی قابلتوجه است ،بهویژه در مقطع کنونی که
نیازهای آبی رو به افزایش است و برداشت بیشتر از منابع آب
سطحیوزیرزمینیکموبیشامکانپذیرنیست.هرچنداصالح
شبکه خیلی سخت و هزینهبر است و به همین خاطر کند پیش
میرود اما با این همه برخی کارشناسان بر این باورند که تالش
و صرف هزینه برای کاهش میزان هدررفت آب در مقایسه با
گزینههای پرهزینه نمکزدایی و انتقال آب ،بسیار اقتصادیتر
است .عضو هیئتمدیره انجمن آب و فاضالب و هیئتعلمی
دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با صمت اظهار می کند:
«تجربه تلخ گذشته نشان داده که روشهای عرضهمحوری آب
مانندانتقالبینحوضهایوشیرینسازیآبدریاشایدبتوانددر
کوتاهمدت در قبال هزینههای گزاف اقتصادی و محیطزیستی
اثربخشباشدامادربلندمدت،عاملیبرایخلقمشکالتجدید
وپیچیدهترخواهدبود.انتقالآببایدآخرینگزینهوبعدازانجام
مطالعات کاهش هدررفتها و رساندن سطح هدررفت آب به
سطح اقتصادی آن باشد .متاسفانه در کشور ما تاکنون اینگونه
نبودهاستومدیرانشوقباالییبرایاجرایروشهایسازهای
پرهزینه دارنــد .آن ها حتی برای استخراج آبهــای ژرف هم
عجله دارند».

