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روایتعجیبنمایندهچابهاروکالهبرداریبهسبکانگلیسی!


3.9 M views

درد بی آبی با روایت عجیب نماینده چابهار

3.1 M views

کالهبرداری به سبک انگلیسی!

صحبت های سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس و
نماینده مردم چابهار درباره وضعیت بغرنج کم آبی در
بلوچستان در شبکه های اجتماعی سر و صدای بسیاری
ن الدین سعیدی با اشاره به بحران کمآبی
به پا کرد .معی 
در این منطقه میگوید« :زنی بیوه برای تامین آب شرب
فرزندانش مجبور به همخوابی با مردی میشود و بعدا
خودکشی میکند ».کاربران واکنش های متفاوتی به این
گفته تلخ نماینده چابهار داشتند .کاربری نوشت« :واقعا
اگه این اتفاق تکان دهنده افتاده باشه باید مسئوالن در
وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب از خجالت بمیرند».
کاربر دیگری نوشت« :شاید به دست آوردن آب شرب
سالم در منطقه بلوچستان سخت باشه اما به نظر نمی رسه
تا این حد وخیم باشه اونم با وجود هوتک ها ».کاربری هم
نوشت« :کاش قوه قضاییه پیگیری کنه اگه حرف های این
نماینده درست باشه با مسئوالن آب و فاضالب برخورد
کنه و گرنه نماینده بیاد حرفش رو اصالح کنه».

ویدئویی از یک باند سه نفره که با شگردی عجیب
طعمههای خود را در مقابل بانک ها به دام انداخته و از
آن ها کالهبرداری می کردند ،در فضای مجازی دست به
دست شد .در این باند سه نفره ،یک نفر که انگلیسی
صحبت می کرده ،به عنوان یک گردشگر خارجی مثال
دنبال طالفروشی می گشته تا گردن بند طالیش (البته
قالبی) را بفروشد که نفر دوم وارد می شود و نقش
مترجم نفر اول را بازی می کند اما نفر سوم هم به این
گروه اضافه می شود و خودش را طالساز جا می زند و
می گوید ارزش این گردنبند باالست تا طمع طعمه
را بیشتر کند و خالصه با این شیوه از افراد زیادی
که بــرای واریــز پول به بانک مراجعه کــرده بودند،
کالهبرداری کــرده انــد .کاربری نوشت« :هروقت
دیدین یه جنسی قیمتش با قیمت واقعی اختالف
فاحشی داره بدونید یه جای کار ایراد داره».





برنامه صبحگاهی «یه روز تازه» که هر روز از شبکه
 5سیما روی آنتن می رود و در بخش آخر خود ،مروری
بر خبرهای پرحاشیه مطبوعات و فضای مجازی با اجرای
علی مرادخانی دارد ،در برنامه دیروز خود به سراغ
خبری با عنوان «سقوط اعتبار گذرنامه ایرانی» رفت
که حواشی زیادی را به همراه داشت .خبر با این جمله
شروع می شود که امسال اعتبار گذرنامه ایرانی در
جهان  194شده است و تنها  5یا  6کشور مانند
سومالی ،یمن و  ...وضعیتی بدتر از ما دارند .کاربران
زیــادی به این موضوع اشــاره کرده اند که ادبیات
مجریان برنامه «یه روز تازه» ،بیشتر شبیه نوعی خود
تحقیری بود تا اعتراض به دولت در زمینه سیاست
خارجی و بهبود وضعیت گذرنامه ایرانی .کاربری
نوشت« :اگه قصد انتقاد هم داریم الاقل روی آنتن
زنده ،خودمون رو تحقیر نکنیم دیگه!»



خانممعلم
فرحنازعاقل،
چونیکیاز
شآموزان
دان 
افغانشبهدلیل
فقر،بهگوشی
هوشمند
دسترسی
نداشته،براش
تویپارک،
کالسحضوری
گذاشته

معلم فداکار

کرونای

3.4 M views

2.8 M views

خود تحقیری زنده با سقوط آزاد!

اینجانه
اتریشه،
نهسوئد
ونهحتی
سوئیس،
اینجاایرانه؛
روستای ُبلبر
درمنطقه
اورامانات
استان
کردستان

طبیعتزیبایایران
عکسازمرحوممحسنمحمدخانی



داروی ضد کرونا ،ضد سرفه از آب درآمد!
ادعای عجیب نماینده مردم همدان در مجلس درباره
ساخت داروی کرونا در جلسه علنی  27مهر سر و صدای
زیادی به پا کرده بود که روز گذشته سخنگوی وزارت
بهداشت به آن پاسخ داد .احمد حسین فالحی در حالی
که یک اسپری بینی با خود به مجلس برده بود ،گفت:
«ما داروی کرونا ساختهایم و این هم داروست و به
دانشگاه بقیة ا ...هم دادهایم اما دولت هیچ اقدامی
نمیکند ».البته روز گذشته سیماسادات الری روی
خط تلفن برنامه ای در شبکه  5آمد و ضمن اعتراض به
ناهماهنگی بین دستگاهی در برخورد با سفرهای بین
شهری درباره ادعای نماینده همدان گفت« :هیچ داروی
قطعی برای کرونا نداریم .آن دارویی هم که نماینده
محترم نشان می دهد احتماال قطره ضد سرفه است».
البته بیشتر کاربران به صحبت های سخنگوی وزارت
بهداشت واکنش نشان دادند و نبود ضمانت اجرایی
برای محدودیت ها را دلیل سفرها بیان کردند.

2.4 M views

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ارسال اسامی
 ۲۵۰صادرکننده به قوه قضاییه که حتی یک دالر از
ارز صادراتی را به کشور برنگرداندهاند ،گفته است:
«این افراد باید هفت میلیارد دالر ارز را به کشور
برمیگرداندند در حالی که براساس خبر وزارت
اطالعات  ۷۰نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب
بوده اند ».این اظهار نظر همتی واکنش های متعددی
به همراه داشت .کاربری نوشت« :می خوایم برای
خرید خودرو ثبت نام کنیم باید کلی مراحل رو طی
کنیم تا ثابت بشه می تونیم ثبت نام کنیم بعد اون
وقت برای گرفتن کارت بازرگانی هیچ نظارتی وجود
نداشته!» کاربر دیگری نوشت« :باید مسئوالنی
رو هم که مجوز دادن به عده ای که از این کارتن
خواب ها سوء استفاده کنن تنبیه کرد ».کاربری هم
نوشت« :دستگاه های نظارتی کجا بودن که حاال متوجه
صادرکننده های کارتن خواب شدن!»

2.1 M views

میوه لوکس آمریکایی در نی ریز فارس
این روزها در کنار میوههای عادی نشانی از میوههای
عجیب و تازه که اغلب اصالتی استوایی دارند به چشم
میخورد« ،پاپایا» یا خربزه درختی میو ه گالبیشکل
و بومی آمریکاست که کشت آزمایشی آن در ایران
انجام شده و یک کشاورز نی ریزی بعد از هشت بار
کشت ناموفق ،باالخره توانست استان فارس را در
چرخه تولید کنندگان جهانی این میوه استوایی قرار
دهد .کاربران به این پشتکار کشاورز نی ریزی آفرین
گفتند و به کار او واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«این تالش کشاورز صبور نی ریزی نشون میده که
واقعا خواستن ،توانستن است ».کاربر دیگری نوشت:
«برخالف یه عده که به دنبال واردات خالل دندون و
میوه اند یه عده هم توی کشور هستند که با تالش به
دنبال بی نیاز کردن کشور از وارداتن ،کاش مسئوالن
هواشون رو داشته باشن».

ماشینی

بهشگفتن
تاوقتی
توماشین
هستیالزم
نیستماسک
بزنی،اینم
سعیمیکنه
ازتوماشین
درنیاد!

خستهازکرونا!

اصالاین
عکسهمین
جوریش
همصدای
اینترنت
دایالآپرو
تویگوش
آدمپخش
میکنه،چه
زجریمی
کشیدیم
برایاینترنت
داشتن!

برقرایگانازاولآباناجراییمیشود،مشموالناین امتیازچهکسانیهستندوچگونههزینهبرقمانراصفرکنیم؟
محمد حقگو -طبق اعالم وزارت نیرو ،طرح «برق امید» از اول آبان یعنی پنج شنبه این هفته اجرا می شود .به این صورت که
مشترکان برق از این پس به جای طبقه بندی در دو گروه کم مصرف و پر مصرف ،به سه گروه کم مصرف ،خوش مصرف و پر مصرف
دسته بندی می شوند و هزینه برق کم مصرف ها رایگان محاسبه می شود .پر مصرف ها هم شش ماه فرصت دارند تا با اقداماتی،
بهگروههایدیگربپیوندندوگرنههزینهبرقآنهاافزایشخواهدیافت.اگرچهدستورالعملاینطرحهنوزبهتاییدنهاییوابالغ
نرسیده اماجزئیاتآندرپایگاهاطالعرسانی«برقامید»ونیزاظهاراتمسئوالنوزارتنیرو دررسانههایمختلف،تاحدزیادی
آنچهراقراراستاتفاقبیفتد،روشنکردهاست.

 3گروهمشترکینخانگیبرق
همانطورکهاشارهشد،مشترکانبرقازاینپسدرسهگروهبر
حسبمیزانمصرفقرارخواهندگرفت.
کم مصرف ها:اینمشترکانهمانهاییهستندکهقراراست
ازاولآبان،هزینهبرقآنهارایگانمحاسبهشود.سقفمصرف
برای این که مشترکان در این گروه قرار بگیرند 100،کیلووات
ساعت درماه تعیینشده البته این رقم مربوط به «ماه های گرم»
«مناطق عادی» است .این مقدار برای مناطق گرمسیر بیشتر
بوده و تا 400کیلووات ساعت در ماه می رسد .از سوی دیگر در
ماههایغیرگرممناطقعادیمانندسایرمناطق،سقفمصرف
برایرایگانشدنهزینهبرق 80،کیلوواتساعتدرماهاست.

جدولسقفمصرفکممصرفهادرمناطقپنجگانه

تا وقتی
دشمن
هستنباید
خستهشد
و االن هم
دشمن
سالمتی
ما ویروس
کروناست
که ماسک
بهترین
راه مقابله
باهاشه



ماجرای صادرکنندههای کارتن خواب!

بیم و
امیدهای
برق امید

تصاویر پربازدید فضای مجازی

صدای مودم دایالآپ

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

خوش مصرف ها :بر اساس اظهارات وزیر راه در گفت و گو
با روزنامه اعتماد ،خوش مصرف ها ،مشترکانی هستند که
بین  100تا  300کیلو وات ساعت در ماه مصرف برق دارند.
وی تصریح نکرده که این میزان مربوط به چه مناطقی است
اما احتما ًال اشاره وی به مناطق عادی و در ماه های گرم بوده
است .تعرفه این گروه از مشترکان مانند ماه های قبل محاسبه
می شود.
پرمصرف ها :مشترکینی که در مناطق عادی (و احتماال
در ماه های گرم) بیش از  300کیلووات ساعت در ماه برق
مصرف می کنند ،در این دسته قرار می گیرند .بر اساس
تصمیم جدید ،وزارت نیرو شش ماه به این مشترکین فرصت
خواهد داد تا در نهایت یکی از سه راه را برگزینند .اول این که
با دریافت آموزش های الزم ،مصرف برقشان را کم کنند .دوم
این که تسهیالت ارزان قیمت برای نصب پنل های خورشیدی
کوچک دریافت کنند تا بار مصرفشان بر دوش شبکه تولید و
توزیع برق نیفتد .سومین راه نیز این است که در صورت باقی
ماندن در گروه پر مصرف ها ،تعرفه برق آن ها پس از آبان ماه،
با درصد افزایش مواجه خواهد شد.

چنددرصدازمردمهزینهبرقشانرایگانخواهدشد؟
طبق آمارهای ارائه شده توسط سخنگوی صنعت برق در گفت
و گو با خبرگزاری فارس ،هم اینک  36میلیون مشترک برق
در کشور وجود دارند که از این میان نزدیک به  30میلیون
مشترک خانگی هستند .در میان مشترکان خانگی حدود28
درصد در گروه کم مصرف ها 15 ،درصد در گروه پر مصرف
ها و  56درصد جزو خوش مصرف ها هستند .شاید با دیدن
این آمار به این نتیجه برسیم که احتما ًال تعداد زیادی از مردم
(حدود  30میلیون نفر از کل جمعیت کشور) هزینه برقشان
از آبان ماه رایگان خواهد شد .با این حال ،به نظر می رسد باید
زمان بگذرد تا وضعیت شفاف این دسته مشخص شود .چرا
که به احتمال زیاد ،خانه های خالی از سکنه و خانه های دوم
نیز جزو آمار مشترکان کم مصرف محاسبه شده اند .پایگاه
اطالع رسانی برق امید نیز در این باره تصریح کرده که برای
شناخت خانه های خالی ،راهکارها در دست بررسی است
و تا زمان ابالغ دستورالعمل اجرایی  ،طرح ،نهایی و اطالع
رسانی می شود.

کم مصرف شدن چقدر شدنی است؟
سوال مهم دیگری که وجود دارد این است که الگوی 80
کیلووات ساعت برای ماه های غیر گرم مناطق عادی چقدر
قابل دسترسی است؟ رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق
در این باره گفته است« :در ماههای غیر گرم سال ،در شرایطی

که یک خانوار از یخچالی با متوسط مصرف 30تا 35کیلووات
ساعت در ماه استفاده کند ،همچنین تلویزیون نیز  13تا 15
کیلووات ساعت برق مصرف کند و  13کیلووات ساعت نیز به
روشنایی اختصاص یابد و همچنین با توجه به سایر مصارف
برقی میتوان دریافت که کمتر از  80کیلووات ساعت در
ماه به برق نیاز دارد ».با این حال ،طاهری عضو کمیسیون
صنایع مجلس ،این تحلیل را به صورت دیگری مطرح کرده و
به فارس گفته است« :مصرف برق یخچالها به طور متوسط
ماهانه از  ۲۹تا  ۶۷کیلووات ساعت بوده که این وابسته به
فناوری و ردۀ انرژی یخچال است .یک تلویزیون اگر  ۵ساعت
در روز روشن باشد ،ماهانه حدود  22.5کیلووات ساعت برق
مصرف میکند .همچنین هر واحد مسکونی به طور متوسط
با سه المپ  ۵۰واتی تامین می شود که مصرف ماهانه این
بخش هم  ۲۷کیلووات ساعت خواهد بود .بنابراین به طور
متوسط مصرف یک مشترک با این وضعیت به  90تا 100
کیلووات در ماه می رسد ».با توجه به این اظهار نظرها به نظر
می رسد باید نقش عوامل مختلف را در رسیدن به سطح کم
مصرف ها در نظر گرفت.

کم درآمدها الزام ًا کم مصرف نخواهند بود

باتوجه به چالش فوق ،می توان گفت سه شرط مهم برای کم
مصرف شناخته شدن خانوارها وجود دارد .اول این که تعداد
وسایل برقی کمتری استفاده شود .در این خصوص می توان
گفت امکان جایگزینی برخی لوازم گرمازای برقی با گازی یا
دستی وجود دارد .دومین عامل مربوط به عادات مصرفی از
جمله مصرف مقتصدانه ،قناعت گرایانه و مسرفانه است؛ اما
نکته مهم دیگر این که با توجه به اقالم برقی مورد استفاده
نظیر یخچال ،تلویزیون و وسایل روشنایی ،رده انرژی این
وسایل نیز اهمیت زیــادی خواهد داشــت .به عنوان مثال
همان طور که اشاره شد ،یخچال ها می توانند در اندازه های
یکسان ،انرژی های مصرفی متفاوتی داشته باشند یا این
که المپ های ال ای دی ،مهتابی و کم مصرف نیز با فرض
نوردهی یکسان ،مصرف متفاوتی خواهند داشــت .با این
اوصاف ،باید گفت کم درآمدها از این منظر که احتما ًال منازل
کوچک تری دارند و از تعداد وسایل برقی کمتری استفاده می
کنند ،شانس قرار گرفتن در طبقه کم مصرف ها را خواهند
داشت اما عواملی همچون زیاد بودن احتمالی بعد خانوار و
نیز استفاده از وسایل برقی با بازدهی پایین تر به دلیل قیمت
ارزان تر ،مواردی هستند که موجب می شوند هزینه برق آن
ها الزام ًا رایگان نشود .در این خصوص باید گفت چه بهتر
شدن
بود که وزارت نیرو همان گونه که برای خوش مصرف
ِ
پرمصرف ها تسهیالتی در نظر گرفته است ،برای کم مصرف
شدن خوش مصرف ها که این گروه از طبقات متوسط هستند
و اتفاق ًا تمایل بیشتری به کم مصرف شدن دارند نیز تسهیالتی
در نظر می گرفت.

مصرف برق وسایل خانه را چطور اندازه بگیریم؟
برای به دست آوردن میزان برق مصرفی وسایل خانگی خود،
می توانید توان مصرفی آن ها را بر حسب وات (ساعت) ضرب
در تعداد ساعات استفاده در ماه کرده و حاصل را بر عدد هزار
تقسیم کنید .به عنوان مثال یک یخچال  12فوت معمولی در
هر ساعت ،به طور متوسط  100تا  125وات برق مصرف می
کند .از آن جا که یخچال ها معمو ًال  8تا  10ساعت در شبانه
روز فعال هستند ،می توان محاسبه کرد که مصرف برق آن ها
در یک شبانه روز حدود یک کیلووات ساعت و در ماه حدود
 30کیلو وات ساعت خواهد بود .المپ ها ،جاروبرقی ها،
اتوها و سایر وسایل برقی نیز در شناسنامه خود ،میزان برق
مصرفی را بر حسب وات (ساعت) بیان کرده اند.
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