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انتظارهایمتفاوتدردلاغتشاش!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

حالوهوایشهدا
درامامزادهصالحتهراندربرف

سوژه روز

746 K views

انتظار متفاوت دارویی
با ناامنی ها و به آشوب کشیده شدن بعضی نقاط کشور ،مشکالتی در امور روزمره بعضی از مردم پیش آمد .عکسی
از جلوی یک داروخانه در فضای مجازی منتشر شده است که گفته میشود مربوط به همین روزهاست و در آن کرکره
داروخانه پایین قرار گرفته اما داروخانه فعال است .پشت کرکره هم تعدادی از ارباب رجوع ایستادهاند تا داروی
خودشان را از داروخانه دریافت کنند .در توضیح عکس آمده است که مسئوالن داروخانه برای قرار نگرفتن در معرض
تخریب آشوبگران مجبور به پایین نگه داشتن کرکره داروخانه شدهاند .این موضوع نشان دهنده آسیبها و مشکالتی
است که هنگام اغتشاشات و ناامنیها اتفاق میافتد و میتواند جان بیماران را به خطر بیندازد .البته این تنها معضل
ناامنی نیست به جز بیمارانی که منتظر داروهایشان بودند عده ای هم برای امرار معاش باید کرکره مغازه هایشان را باال
می کشیدند و برای کسب روزی شان تالش می کردند اما از ترس اشراری که در کوچه و خیابان به دنبال ضرر رساندن
به مردم بودند ،کرکره هایشان را پایین نگه داشتند .در کنار همه این ها به آتش کشاندن کتابخانه ،بانک ،سوپرمارکت
و چندین آمبوالنس که برای خدمات رساندن به مردم مورد استفاده قرار می گیرند از دیگر مواردی است که نشان می
دهد حرکت ها و شلوغی های اخیر تالش عده ای اوباش برای برهم زدن نظم و امنیت کشور است .بسیاری از کاربران هم
ضمن ابراز نگرانی از گرانی بنزین ،به آتش کشیدن و آسیب رساندن به اموال عمومی و مردم را محکوم کردند .کاربری
نوشت« :امیدوارم هر چه زودتر امنیت و آرامش کامل برقرار بشه تا مشکالتی که برای بعضی افراد پیش آمده رفع
بشن ».کاربر دیگری نوشت« :باید بستری ایجاد بشه تا مردم هم بتونن اعتراض شون رو به گوش مسئوالن برسونن
و مسئوالن هم باید برای اقشار کم درآمد بسته های حمایتی در نظر بگیرند».



نگارگر 
یرویبرگ

اینکاریک
هنرمند
ایرانیهکه
نقاشیهاش
رورویبرگ
میکشه

باتوجهبهتجربهدورهقبلسهمیهبندیبنزینآیازیرساختهایالزمبرایترویج
خودروهایدوگانهسوزفراهماست؟

ناصری-بعدازسهمیهبندیبنزیندردورهقبل،بسیاریازصاحبانخودرو
برایاینکهبتوانندمصرفسوختشانرامدیریتکنندبه CNGپناهبردند
امامتاسفانههمانروزهاتصاویروفیلمهایمتعددیازانفجارخودروهاییکه
به صورت غیر استاندارد گاز سوز شده بودند در فضای مجازی منتشر شد .در
ایندورهازسهمیهبندیممکناستشمایایکیازاطرافیانشمانیزبهگازسوز
کردن خودروی خود ترغیب شده باشید .با یک حساب سرانگشتی می شود
صرفه جویی  20هزار تومانی برای هر  100کیلومتر را متصور بود .بررسی ها
نشان می دهد که هر متر مکعب گاز CNGکه 480تومان است به اندازه یک لیتر
بنزینسههزارتومانیشمارادرشهرجابهجامیکند.یعنیاگرخودرویشمابهطور
میانگینهر 100کیلومتر 9لیتربنزینمصرفکندشمادریکباک 30لیتریچیزی
حدود  75هزار تومان صرفه جویی کرده اید .این اختالف فاحش قیمت به خصوص
بینبنزینآزادوگاز،بهخودیخودانگیزه شهروندان رابرایاستفادهبیشتراز CNGافزایشمیدهد،اماآیازیرساختهایالزم
وکافیبرایاینسناریوفراهماست؟

معضالتگذشته

کاشتاهوازیادسردنشدهبرای
دانشآموزانیکهتویکپردرس
میخوننفکریبشه

محرومیت آموزشی
در نقطه صفر مرزی



دو راهی بزنین و گاز

با نگاهی به معضالت هجوم مردم به سمت گازسوز کردن
خودرودرتجربهقبلیسهمیهبندیدونکتهبهدستمیآید.
▪کمبود پمپ گــاز :به اصــرار وزارت صمت ،همان دوران
خودروهایمونتاژیوتولیدیدرکشوربهصورتدوگانهسوز
و استقبال مردم در حالی صورت گرفت که مردمی که برای
پرشدنباکشانباهزینهکمترمشتاقخودروهایدوگانهبودند
به دلیل نبود زیر ساخت ساعت های زیادی را برای سوخت
گیریدرپمپهایگازمعطلمیشدند.
▪ مشکالت فنی :چالش بــزرگ بعدی ،مشکالت فنی
خودروهایدوگانهسوزبود،برخیازآنهادرسرباالییهاکم
میآوردند و گاهی خاموش می شدند و همچنین قطعات آن

معضالت پیش رو

567 K views

853 K views

دریاچهای در دل لوت

کشف هزاران جلد کتاب ممنوعه

پیش از این جاذبههایی مانند گرمترین نقطه کره زمین،
کلوتها ،بلندترین تپههای شنی جهان ،آسمان پرستاره
و  ...گردشگران را جذب کویر لوت میکردند اما بهتازگی
یک جاذبه طبیعی دیگر نیز به این موارد اضافه شده است.
این جاذبه هم ظهور یک دریاچه زیبا در دل کویر است.
کافی است  ۵۰کیلومتر از سمت شهر تاریخی شهداد به
سمت کلوتها حرکت کنید .در میانه راه در کویری که به
جز رودخانه شور هیچ آبی در آن یافت نمیشود ،دریاچهای
مواج ایجاد شده است که در میانه آن کلوتها سر از خاک
بیرون آوردهاند .این دریاچه بر اثر سیالب بهار امسال که
به تخریب جاده «شهداد-نهبندان» منجر شده بود ایجاد
شده است.

بهتازگی خبری درباره کشف هزاران جلد کتاب غیرمجاز در
فضای مجازی منتشر شده است .بنابر اعالم پلیس ،تعداد
این کتابها حدود  47هزار جلد کتاب بوده که در جنوب
غرب تهران کشف و ضبط شدهاند .در تحقیقات تکمیلی
مشخصشدهکهاینافرادقصدداشتنداینکتابهارابه
شکل گسترده در شهر توزیع کنند که در همین زمینه در
محلی با دو هزار جلد کتاب دستگیر شدند و با اعتراف به
داشتن انباری دیگر آنجا هم  45هزار کتاب دیگر کشف
شد .بنابر گفته پلیس ،ارزش مادی این کتابها حدود
دو میلیارد ریال است .کاربری نوشت« :توی این بازار
کمرونق کتاب این حجم از کتب غیرمجاز معلوم نیست
چقدر ضرر متوجه مولفان ،ناشران و کتاب فروشان کنه».





بایدتوی
پوششهاموناز
عشایریادبگیریم
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شادتویلباس
هاشوناستفاده
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دوستی

721 K views

شنواره رنگ ها در بختیاری ها

ج

فیل و محیط بان

بازیافت  70درصدی زبالهها

دالکی در حمام الکچری

امروزه سبک زندگی ما به شکلی شده است که ناگزیر به
استفاده زیادی از مواد بستهبندی هستیم .مثال سفارش
غذا در محل کار ،تحویل گرفتن خریدهای آنالین یا خرید
نوشیدنیهای آمــاده باعث تولید میزان زیــادی زباله
شفعاالنمحیطزیستیزیادی
میشود.همینموضوعواکن 
را به دنبال داشته است .بنابر خبری که در شبکههای
اجتماعی منتشر شده است ،گفته میشود حاال آلمانیها
با تدابیر و راههای مختلف  70درصد از زبالههای مربوط
به بستهبندیها را بازیافت میکنند .بر این اساس 92
درصد از قراضه فلزات 87 ،درصد از کارتنها و کاغذها
و حتی 50درصد از ضایعات پالستیکی بازیافت میشوند.
کاربری نوشت« :خوبه سبک زندگیمون رو جوری قرار
بدیم که زباله کمتری تولید کنیم و از موادی هم استفاده
ت داشته باشن».
بشه که تا حد ممکن امکان بازیاف 

«دالکی در دوره مدرن هم اتفاق عجیبیه!» گزارش یکی
از روزنامهها در فضای مجازی بازنشر شده که به موضوع
شغل دالکی در عصر حاضر میپردازد .این گزارش از
اشخاصی میگوید که به حمامهای سنتی میروند و برای
یک بسته کامل خدمات حدود  120هزار تومان پرداخت
میکنند.طبیعیاستمشتریهایچنینحمامیکهحاضرند
چنین مبالغی را به راحتی هزینه کنند مرفهان و پولداران
شهرهستند.بستهکاملاینحمامهاشاملشستوشوی
سر و بدن ،کیسهکشی ،ماساژ با کف ،ماساژ دالکی ،ماساژ
با روغن ،ماسک صورت و پذیرایی با شربت میشود .اما
قیمت ماساژها فرق میکند و ماساژورها در بسیاری از
روزها حتی وقت رسیدگی به مشتریها را ندارند .کاربری
نوشت« :این هم از پدیدههای عجیب عصر حاضره که یک
خدمت معمولی و رایج تبدیل به یک اتفاق الکچری شده».

حرف آخر

غذا دادن
یک
محیط بان
بهبچهفیلی
که مادرش
رو از دست
داده در
منطقه
حفاظت
شده کنیا

356 K views

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

با توجه به سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین ،شهروندان
ایراندوبارهبرسردوراهیگازوبنزینقرارگرفتهاند.اماهنوز
همتردیدهاییدربارهزیرساختهایکمیوکیفیاستفادهاز
اینسوختوجوددارد.
▪ توسعه نیافتن مناسب جایگاههای سوخت :هرچند
در اواســط دهه  ۸۰و پس از سهمیهبندی بنزین ،احداث
جایگاههای CNGرونقینسبیگرفت،امااوالتوسعهآنهابه
لحاظکمیوهمچنینپراکندگی،مناسبنبودوثانیاباتوجه
بهازسکهافتادنسوختگاز،روندتوسعهکندشد.
▪مشکالتفنی:هرچندمشکالتفنیدوگانهسوزهانسبت
بهگذشتهکمترشده،اماپایاننیافتهاست.ازطرفی،هماکنون
بسیاری از خودروهای گازسوز کشور بهصورت کارگاهی
دوگانه سوز شدهاند و بنابراین از لحاظ فنی خالی از ایراد و
مشکلنیستند.طبعااگرقرارباشددرمقطعفعلیاستفادهاز
گاز در این خودروها افزایش یابد ،مشکالت فنیشان بیش از
گذشتهمحسوسخواهدبود.

باتوجهبهسهمیهبندیبنزینبازهمحلقهمفقودهدیگریدرتوجه
بهزیرساختهادیدهمیشودکهامیدمیرودباتوجهبهتجربیاتی

هزینه گازسوز کردن خودرو
اگر شما هم قصد دارید خودروی خود را گازسوز کنید و از
هزینههایآنآگاهینداریداینبخشرابخوانید.
▪ثبتنامبرایوام

رئیس انجمن صنفی جایگاهداران  CNGچندی پیش بیان
کرد که با توجه به استقبال زیاد ،برای خودروهایی که عالقه
مند به گازسوز کردن خودروهای شان هستند ،وام 2.5
میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و مالکان برای ثبت
نام وام دوگانه سوز کردن خودرو باید به سامانه اطالعات
جامع خودروهای گازسوز کشور به آدرس اینترنتی www.
 irngv.irمراجعهکنند.البتهدراینطرحمالکانخودروهای
حملونقلیچونباریومسافریدارایاولویتهستند.

ها به دلیل استفاده از گاز ،دچار استهالک زودرس میشد.
همین معضالت باعث شد تا عالقه مردم به این محصوالت
در همان دوران کم شود و سهم دوگانهسوزها در سبد تولید
خودروسازانبهشدتافتکندومردمحاضرشدندپولبیشتر
بهبنزینبدهنداماسراغخودرویپردردسرووقتگیرنروند.

▪ نبودزیرساختبرایتولیدخودرویدوگانهسوز:

نکتهدیگراینجاستکهخودروسازانسالهاستازگازفاصله
گرفته و سهم گازسوزها را در سبد محصوالتشان به شدت
پایین آوردهاند و به طور قطع زمان میبرد تا بخواهند خود را با
شرایطجدیداحتمالی(رونقگرفتناستفادهازدوگانهسوزها)
وفق بدهند .به اعتقاد کارشناسان ،ممکن است با توجه به
سهمیهبندی و رشد قیمت بنزین ،میل به خرید خودروهای
تکسوز (بنزینی) کاهش یافته و شهروندان مدلهای
دوگانهسوز را مطالبه کنند و بنابراین خودروسازان چارهای
ندارندجزاینکهسهماینمحصوالترادوبارهافزایشدهند.

که در دوره سهمیه بندی پیش به دست آمده مسئوالن تالش
کنندتازیرساختهایالزمبرایاستفادهازحملونقلعمومی
وانرژیهایارازنتروپاکترازبنزینفراهمشود.
▪جزئیاتهزینهگازسوزکردنخودرو

هماکنون دو نوع خودروی هیبریدی و بنزینی در بازارهای
جهانی به فروش میرسند ،اما در بازار ایران فقط برخی از
مالکانخودروهایدرجه 2ودرجه 3خودرویشانرادوگانه
سوز میکنند که هیچ کدام از مالکان خودروهای درجه یک
سوخت CNGرامورداستفادهقرارنمیدهند.درواقعهزینه
گازسوزکردنماشینبهنوعوسیلهنقلیهونوعمخزنسوخت
آن بستگی خواهد داشت ،اما به صورت کلی میتوان برای
این فرایند هزینه سه میلیون تومانی را در نظر داشت .البته
برخی از تعمیرکاران معتقدند دوگانه سوزکردن خودروها
موجب استهالک بیشتر قطعات خودرو می شود اما فعاالن
صنعتخودرومعتقدهستنداگرفرایندگازسوزشدنخودرو
براساساستانداردهایضروریصورتبگیرد،اینخودرواز
نظرایمنیبامشکلیمواجهنمیشود.

