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لبخندآقایبخشداروعذرخواهیقابلتقدیر!


تجربههایتلخجهایندرانتقالآب

تصاویر پربازدید فضای مجازی
همه باهم در اربعین



چین،روسیه،استرالیا وآمریکاچهدستاوردیازپروژههایانتقالآبداشتهاند؟
بچههاییکهاز
صبحاولوقت
بیدارشدنو
تمامزبالههای
اطرافموکب
روجمعکردن

محمدعلیمحمدپور-دوروزپیشبودکهخبرموافقتمشروطسازمانحفاظت
محیط زیست با انتقال آب از دریای خزر به سمنان اعالم شد .پس از انتشار
این خبر ،منابع طبیعی مازندران با انتشار بیانیهای مخالفت خود با این
طرح را در  9بند اعالم کرد .همچنین  40نماینده با نوشتن نامهای به
رئیس جمهور به مخالفت با آن پرداختند .پیش از این هم گروههای فعال
محیط زیست و کارشناسان زیادی مخالفت و نکات خود را درباره این
پروژه اعالم کرده بودند هر چند این طرح موافقانی نیز دارد .طرح
انتقال آب دریای خزر به سمنان و حتی اتصال آن به خلیج فارس و دریای
عمان حدود  ۲۵سال پیش مطرح ،اما پس از مدتی و با پایان یافتن فضای
انتخاباتی در آن زمان به فراموشی سپرده شد .تا این که در اواسط دهه
هشتاد دوباره مطرح شد و در نهایت دولت دوم محمود احمدینژاد در
سال  ۹۱اجرای آن را به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ابالغ کرد .به
بهانه همین طرح مروری خواهیم کرد بر مهمترین طرحهای انتقال بین حوضهای
که در جهان انجام پذیرفته است.

2.1 M views
2.9 M views

لبخند آقای بخشدار!

یک ملت یک ارتش

ویدئویی از مشکالت مردم توابع شهرستان صومعه سرا
در فضای مجازی بازنشر شد که در آن یکی از خانم های
منطقه خطاب به بخشدار می گوید « :این سیل برای امروز
و دیروز نیست مشکل همیشگی ماست باید یک فکر
اساسی کرد ،این که بیایید فیلم بگیرید و بروید مشکلی
را حل نمی کند» .آقای بخشدار لبخند می زند به تلفن
همراه خودش نگاه می کند و پاسخ می دهد« :درد دلت
تمام شد!؟» این ویدئو با واکنش های زیادی همراه بود.
کاربری نوشت« :کاش بخشدار به جای این که بگه درد
دلتون تموم شد آستین باال می زد و مشکل مردم رو حل
می کرد ».کاربر دیگری نوشت« :درخت ها رو قطع کردند.
دیگرچیزینیستکهجلویسیلروبگیرهوباکوچکترین
بارونی سیل راه می افته!»

تصاویری از استقبال مردم کرد سوریه از ارتش سوریه
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که نشان می
داد آن ها برای برخورد با مهاجمان همدل و یکدست
شده اند .در بخشی از ویدئوی استقبال تصاویری از
گل پاشیدن مردم سوریه روی سر سربازان ارتش
این کشور دیده می شود که رسانههای غربی زیاد
عالقهای به دیدن آن ندارند .بسیاری کاربران از این
که مردم کُرد سوریه باالخره متوجه شدند که هیچ گروه
یا کشوری غیر از ارتش و مردم کشور خودشان به آن ها
کمک نمی کند خرسند بودند و این یکدلی را آغازی برای
پیروزی دانستند .کاربری نوشت« :اگه ملت سوریه
یکدل و همدست بشن و دلشون رو به غرب و امثال
آمریکا خوش نکنن ،می تونن در تمام جنگ های داخلی
شون پیروز بشن».





تکیهداریمجازی

یکبازیدرست
شدهبهاسم
پیربابا.اولشیه
سماورداری،
بعدشزیادتر
میشهمیری
شهرهایدیگه
تکیهمیزنی

چین؛بزرگترینپروژهباکمتریندستاوردها

مل ه موشکی

ن هنگام ح
ش مردم تهرا
واکن
ق سال 66
عرا

3.1 M views

2.8 M views

دوربین مخفی وحشتناک
جدیدترین فیلم دوربین مخفی ساخته شده یکی از
فعاالن اینستاگرام خیلی زود در فضای مجازی با بازنشر
همراه بود و واکنش های زیادی را هم به دنبال داشت.
محتوای خشن دوربین مخفی های این چهره شناخته
شده در اینستاگرام پیش از این هم مورد نقد قرار
گرفته بود .در فیلم جدیدی که او منتشر کرده ،خودش
در نقش مسافرکشی که جن به سراغش می آید قرار
دارد و یکی از همکارانش در صندلی عقب با چهره گریم
شده .متاسفانه در این دوربین مخفی که هیچ مجوزی
هم ندارد مسافری که از همه جا بی خبر است از ترس
بیهوش می شود .کاربری نوشت« :اینو باالخره یه روز
وسط میدون شهر ،دارش میزنن به جرم قتل!» کاربر
دیگری نوشت« :این اگه ترویج خشونت نیست پس چیه
چرا نمی گیرنش!؟»

اگهموبایل
بوداونزمان
اوناییکه
دستشون
باالست
درحالفیلم
گرفتنبودن

انتقاد فدراسیونی
ویدئوی انتقادی یک کمک داور از رفتار انتخاباتی
فدراسیون با بازدید زیادی در شبکه های اجتماعی
همراه بود .در این ویدئو رضا سخندان که به تازگی
در اعتراض به رفتار فدراسیون فوتبال که نام او را از
اعضای لیست بین المللی داوران کشورمان حذف کرده
بود از داوری خداحافظی کرده ،ادعا می کند که تمام
برنامه ها در فدراسیون فوتبال رنگ و بوی انتخاباتی
به خود گرفته است و برخی دنبال رای جمع کردن برای
انتخابات سال آینده فدراسیون هستند .کاربری
نوشت« :واقعا درست نیست یک داور بین المللی رو
که هنوز در تراز بهترین های دنیاست این جوری آزرده
کنید ».کاربر دیگری نوشت« :چقدر بده که هر کسی
افشاگری می کنه و انتقاد داره بعد از حذفش از اون
ارگان اون حرفا رو میزنه».

ابر در ژاپن

رفتگی مع

بگ
آ 

زبالهوآشغال
درآبدیده
نمیشه
آبگرفتگی
شونمبامافرق
داره!





ژن

خوب کامبوجی!

تنها هوادار
کامبوج در
ورزشگاه
آزادی،
پسررئیس
فدراسیون
بود!

2.4 M views

عذر خواهی قابل تقدیر
اقدام نمادین دادستان باغملک (خوزستان) به دنبال
افزایش حوادث جاده ای در منطقه تنگ چویل بازتاب
وسیعی در فضای مجازی داشــت .رئیس دادگستری
باغملک با نصب یک بنر ،ضمن عذرخواهی از بروز سوانح
رانندگی بیشمار با خانواده های حادثه دیده در جاده بین
استانی خوزستان-کهگیلویه و بویراحمد همدردی کرد.
در آخرین مورد سه روز پیش یک دستگاه نیسان در این
جاده به دره سقوط کرد و راننده جان باخت .بسیاری از
کاربران از این حرکت دادستان حمایت کردند و خواهان
برخوردبامسئوالنیشدندکهبهفکرامنیتجادهنیستند.
کاربری نوشت « :عرض کم ،نداشتن آسفالت مناسب،
روشنایی ،حفاظ و ایمنی از عوامل اصلی بروز حوادث
مرگبار در این جاده غیر استاندارده!» کاربر دیگری
نوشت« :باید خسارت افرادی که در این جاده دچار حادثه
شدندازجیبشخصیمسئوالنگرفتهشهتادیگهشاهد
این بی مسئولیتی ها نباشیم».

3.4 M views

مالیات بی مالیات!
تصویری در فضای مجازی بازنشر شد که در شرح
آن ادعا شده است ،سازمان امور مالیاتی کشور این
عکس را بین نمایندههای مجلس پخش کرده تا ماده
 ۲۶الیحه مالیات بر ارزش افزوده رو تصویب کنند.
اما نکته شگفت انگیزی که باعث بازتاب بیشتر این
تصویر در فضای مجازی شد این بود که در ادامه شرح
ادعا می شود این ماده خود سازمان امور مالیات را از
پرداخت مالیات معاف میکند! کاربری نوشت« :یعنی
اون ضرب المثل وای به روزی که بگندد نمک ،دقیقا
برای همین جاست!» کاربر دیگری نوشت« :باید
کارمندای اداره مالیات به شکلی درآمد داشته باشن
که مبادا برن سمت رشوه!» کاربری هم نوشت« :این
که یک شغل باعث شه شما از رانتی برخوردار شی که
دیگران برخوردار نباشن تبعیضه و درست نیست!»

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

این پروژه انتقال آب ،یکی از بزرگترین پروژههای انتقال آب
درجهانبهشمارمیرودکهبرایحلمشکلتوازننامتناسب
منابع آب در شمال و جنوب چین طراحی شده است .در سال
 ۲۰۰۲پروژه انتقال آب آغاز شد و مرحله ابتدایی آن سال
 2013به پایان رسید و در سالهای بعد هم به تدریج مراحل
دیگریازآنبهبهرهبرداریرسیدهاست.درمجموعاینطرح
کهحدوددودههبهطولانجامیده ۱۳،میلیاردمترمکعبآب
را ۱۲۰۰کیلومترازسد«دانجیاگکو»درمرکزاستان«هوبی»
بهپایتخت،پکنمنتقلمیکند.انتقالمیلیاردهامترمکعب
آب در کشور چین باعث اشکاالت زیادی شده است .دولت
اعالم کرده که  330هزار نفر را برای ساخت مسیر اصلی
جابه جا کرده است .همچنین تغییر مسیر آب رودخانه به
سمت شمال می تواند منجر به گسترش بیماریهایی که در
جنوب چین شایع است ،به سایر مناطق شود .این پروژه که
کارشناسانمعتقدنداحتمالخشکسالیراافزایشمیدهد
بیشاز ۶۲میلیارددالرهزینهداشتهکهبسیاربیشترازهزینه
 15میلیارددالریاستکهدرابتداپیشبینیشدهبود.

شوروی و نابودی دریاچه آرال
یکی از دیگر پروژههای مهم انتقال آب را اتحاد جماهیر
شــوروی به اجــرا درآورد .در این طــرح ،آب دو رودخانه
«آمودریا» و «سیردریا» که پیش از این به دریاچه «آرال»
میریختند ،منحرف شده و به بیابا ن «قره قوم» منتقل
شدند .این طرح در نگاه اول موجب سبز شدن زمینهای
خشک و افزایش میزان تولید شده بود؛ اما بهتدریج به
معضلی برای منطقه تبدیل شد تا جایی که آرال ،چهارمین
دریاچه بزرگ جهان بیش از  ٨٠درصد حجم خود را از
دست داد ،اتفاقی که باعث شد بندرهای دریاچه خشک
و صیادان بیکار شوند .زمینهای پنبه به دلیل تغییرات
محیطی خشک شــد .بستر نمکی به وسعت  ٣ ٦هزار
کیلومترمربع باقی ماند؛ نمک آب دریاچه چهار برابر
و موجب مرگ موجودات زنده اکوسیستم شد؛ امالح،
سمهای کشاورزی و دیگر مــواد شیمیایی باقی مانده
کشاورزی به وسیله باد تا کیلومترها جابهجا شد .این مواد
موجب بایرشدن زمینها ،بیمار یهای تنفسی ،قلبی و
سیلیکوز ،افزایش ٣٠درصد ناباروری و عقبماندگیهای
ذهنی کودکان ،کمخونی و ...در منطقه شد .به گزارش
یونسکو وضعیت محیطزیست این منطقه باالترین میزان
مرگومیر نوزادان جهان را سبب شده است .در نهایت از
آرال فقط شورآبه تلخی به جای مانده است.

موفقیتهاوناکامیهادرآمریکا
تأمین آب مورد نیاز از طریق خطوط لوله در مقیاسهای
بزرگ به صورت سنتی به عنوان جزئی از پروژههای پیچیده
جمع آوری ،ذخیره و انتقال آب در آمریکا بودهاند .در دهه
 ،۱۹۳۰سه ایالت کالیفرنیا ،آریزونا و یوتا ،با مشارکت هم
پروژه ساخت خط لوله عظیم انتقال آب رودخانه کلرادو را
آغازکردند،موضوعیکهموجبخشکشدندریاچه«اوونز»
و نابودی سکونتگاههای انسانی دره «اوونز» در کالیفرنیا
شد .مسئله ای که موجب ایجاد فجایع زیست محیطی و
نابودی مناطق باتالقی دلتای «کلرادو» شده است .پروژه
بیگ تامپسون کلرادو ( )C-BTیک نمونه عالی از پروژههای
موفق انتقال آب به حساب میآید چرا که توانست مشکل
کمبود آب در کلرادو ،یکی از ایــاالت تقریب ًا خشک غرب
آمریکا را رفع سازد .پروژه  C-BTطوری طراحی شد تا آب
را از کوهستانهای سنگی جمع آوری و به شرق کوهستان
منتقل کند تا به منظور اهداف کشاورزی مورد استفاده قرار
گیرد .این پروژه که طی سالهای  ۱۹۳۸و  ۱۹۵۷اجرا شد
برای  ۳۰شهر آب مورد نیاز را تأمین میکرد.

انتقال آب برایجست وجوگران طال
طرح تأمین آب «گلدفیلداز» ،پــروژه خطوط لوله و سدی
اســت که آب آشامیدنی را از سد «موندارینگ» در شهر
«پرث» در غرب استرالیا به سمت شهرهای «کولگاردی» و
«کالگورلی» میرساند  .این پروژه در سال  ۱۸۹۶آغاز و
در سال  ۱۹۰۳تکمیل شد .از آن زمان تاکنون این خطوط
لوله همچنان کار کرده و برای زندگی بیش از  ۲۰۰هزار
نفر ،معادن ،مزارع و  ...آب تأمین میکند .در اوایل دهه
 ۱۸۹۰میالدی ،هزاران نفر از ساکنان استرالیا به منظور
یافتن طال به صحراهای خشک و بیآب و علف غرب استرالیا
سفر کردند اما زیرساختهای موجود برای تأمین آب در آن
مکان کافی نبود و همین موضوع نیاز فوری به آب را برای
آنها ایجاد کرد .در سال « ،۱۹۸۶جان فارست» ،نخست
وزیر استرالیای غربی ،الیحه ای را تقدیم مجلس وقت کرد
تا وامی  2/5میلیون دالری را برای ساخت خطوط لوله به
منظور انتقال  ۲۳هزار کیلولیتر آب در روز از رود «هلنا» در
نزدیکی «موندارینگ» در «پرث» به «گلدفیلدز» به تصویب
برساند .در این طرح لولههای فوالدی با قطر  ۳۰اینچ که از
سد به مسافت  ۵۳۰کیلومتر تا کالگورلی کشیده شدهاند و
دسته ای از ایستگاههای پمپاژ و دو سد کوچک برای کنترل
فشار در مسیر خطوط لوله قرار دارند .این  پروژه برای تامین
نیاز آبی مردم و جست وجو گران طال به نسبت موفق بوده
است اما تاثیرات زیست محیطی آن در بین کارشناسان محل
مناقشه است .به نظر می رسد با توجه به تجربه های جهانی
باید هر گونه اقدام در انتقال آب از دریا یا حوزه های آبی در
داخل با تامل و بررسی تمامی جوانب صورت گیرد.

