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سرچشمههای فاضالبیدرخوزستان وتالشناکامآقایمجری!




3.9 M views

سرچشمههای فاضالبیچندروددرخوزستان

فعالمنتظر اینرتنت
ماهواره ای نباشید!

3.1 M views

یکافتتاحمهم درنصفجهان

یکی از مشکالت بزرگ خوزستان نبود زیر ساخت فاضالب
شهری و سرازیر شدن این فاضالب به رودخانه ها و
تاالب های منطقه است که خطرات زیست محیطی زیادی
به همراه دارد .یکی از فعاالن محیط زیست خوزستان
درباره این اتفاق در توئیتی نوشت« :فاضالب اهواز به
رودخانه کارون می ریزد ،فاضالب بهبهان به رودخانه
مارون ،فاضالب ایذه به تاالب میانگران ،فاضالب شادگان
به تاالب شادگان ،فاضالب آبادان به تاالب شادگان و اروند
و فاضالب امیدیه به پشت فرودگاه امیدیه .این ها بخشی
از دردهای ماست ».این توئیت با واکنش هایی همراه
بود .کاربری نوشت « :بعد از یافتن درد باید درمان کرد.
مسئوالن استانی درد خوزستان رو می دونن ولی موقع
مداوا پیداشون نیست ».کاربری هم نوشت« :مشکالت
خوزستان ریشه ایه و باید ریشه ای هم حل بشه نه با
ارسال آب معدنی».

روز گذشته باالخره بعد از  10سال مرکز همایشهای
بین المللی اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس با دستور
رئیس جمهور افتتاح شد .گفته می شود این مرکز هزار و
200میلیارد تومان هزینه داشته است .وزیر امور خارجه
در حساب اینستاگرام خود درباره این مرکز همایش ها
نوشت«:اینمجموعهبینظیردرغربآسیا کهبهترینهای
هنرایرانیراباباالتریناستانداردهایحرفهایبینالمللی
ت های ملی ،منطقهای
درآمیخته ،محلی مناسب برای نشس 
و بینالمللی دولتی و تجاری و نیز نماد گفت وگوی تمدنها
و تعامل سازنده با جهان است ...این سازه شاهدی است
بر عزم ایران برای ادامه مسیر تعامل سازنده بر اساس
موضع برابر و احترام متقابل .به امید دیدار در آن جا» .
این مرکز به گونهای طراحی شده که گویای عبارت معروف
«اصفهان ،نصف جهان» است زیرا شکل نیم کره آن نماد
«نصف جهان» است.





2.8 M views

این روزها شیوع کرونا کاری کرده که در بیمارستان ها تخت خالی
پیدا نمی شود و خبر از بستری بیماران کرونایی روی صندلی
به گوش می رسد .البته تنها مشکل تخت نیست بلکه داروهای
بیماران کرونایی و دستگاه اکسیژن ســاز هم به راحتی پیدا
نمی شــود .امــا تــجــارت نیوز در گــزارشــی از پیشنهاد برخی
بیمارستا نهای خصوصی و شرکتهای ارائــهدهنده خدمات
درمانی برای بستری بیماران در خانه و تجهیز آی سی یو در خانه
خبر می دهد که به جز خدمات آی سی یو در منزل که شبی 5
میلیون تومان هزینه دارد باید حدود  100میلیون تومان برای
 10روز هزینه کرد .در ادامه با این هزینه ها بیشتر آشنا می شوید.
▪ویزیت  7میلیونی پزشک متخصص

3.4 M views

اشکهایحسرت بار

تالشناکامآقایمجری

بعد از اشک های سعید معروف پس از حذف تیم ملی
والیبال از المپیک در حالی که امید زیادی به صعود آن ها
داشتیم روز گذشته هم تصاویری از گریه های محمدعلی
گراییبعدازشکستاینکشتیگیرفرنگیکهازفینالجا
ماند بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .البته در
همین دیدارهای المپیک ،گرایی با زدن فن سنجاب پرنده
از سوی فدراسیون جهانی کشتی لقب شاهین گرفت.
تا لحظه نوشتن این مطلب هنوز دیدار رده بندی این
کشتی گیر برگزار نشده و امیدواریم گرایی بتواند مدال
برنز را کسب کند .کاربری نوشت« :محمد علی تو با همون
فن سنجاب پرنده نشون دادی یه قهرمانی و مرد روزای
سختی ».کاربر دیگری نوشت« :پسر تو صبح به اندازه
چند مدال طال با اون کشتی ها و فن هایی که زدی حال مون
رو جا آوردی و برای ما قهرمانی».

یکی از ویدئوهای پربازدید شبکه های اجتماعی مربوط به
گفت و گوی مجری تلویزیون با نفرات برتر کنکور بود که
انتقادهایی را هم به همراه داشت .در این ویدئو مجری
اصرار دارد که نفرات کنکور از فضای مجازی بد بگویند اما
نفرات برتر کنکور از مزیت های فضای مجازی می گویند.
بخشی از مکالمه این مجری با نفرات برتر کنکور این گونه
است( :نفرات برتر کنکور :از گوشی و شبکه های اجتماعی
زیاد استفاده می کردیم .مجری تلویزیون :منظورتان برای
آموزش و درس بود؟ نفرات برتر کنکور :هم آموزشی و
هم سرگرمی) کاربری نوشت« :نمی دونم چه اصراریه که
چیزهایی رو که خودمون دوست نداریم می خواهیم به
دیگران هم القا کنیم بده ».کاربر دیگری نوشت« :حاال هر
وقت سرم توی گوشیم باشه می تونم به بابام این ویدئو رو
نشون بدم و بگم می خوام نفر اول کنکور بشم».





2.4 M views

بسرتی در آی یس یوی
 150میلیوین خانه!

2.1 M views

جاماندههایواکسندرآلودهترینجایبیمارستانها

ادعایارتفاعدربارهآتشنشان هوایی

فیلمی از آلوده ترین جای بیمارستان منتشر شد که برخی
از کارکنان آن مدعی بودند با وجود خطرات باالیی که آن ها
را تهدید می کند هنوز واکسینه نشده اند .در این ویدئو
که از الندری یا همان رختشوی خانه بیمارستان گرفته
شده برخی کارکنان درباره مشکالتی که دارند این گونه
می گویند« :ما نیروهای شرکتی هستیم که هیچ امنیت
شغلی نداریم و حداقل حقوق رو می گیریم و در حالی که
در آلوده ترین و کثیف ترین جای بیمارستان هستیم و با
مالفه و لباس عفونی بیماران سر و کار داریم هنوز تعدادی
هستند که واکسن نزده اند ».کاربران به این ویدئو
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :روزایی که فکر
می کنی خودت سخت ترین شغل رو داری ناگهان سختی
بقیه شغل ها رو می بینی و می فهمی از شغل تو سخت تر
هم هست ولی کاش جامونده ها رو هم واکسن بزنن».

دیروز گزارشی از حضور هواپیمای آتش نشان کشورمان
در ترکیه نوشتیم و به این پرسش که چرا این هواپیما در
آتش سوزی های زاگرس حضور نداشت هم از قول یک
مقام آگاه پاسخ دادیم .به گفته این مقام آگاه ،دلیل پرواز
نکردن این هواپیما پرداخت نشدن بودجه است .با این
حال کاربری در این خصوص مدعی شده که هواپیمای
آتش نشان ما حداکثر  1800متر می تواند ارتفاع بگیرد
در حالی که آتش جنگل های زاگرس در باالتر از این ارتفاع
رخ داده .البته کاربران پرسیده اند چرا بالگردهایی که به
ترکیه رفته اند برای خاموشی آتش جنگل های زاگرس
حضور نداشتند .کاربری نوشت« :ساالنه بخش زیادی از
جنگل های کشور که ارزش ریالی اون بیش از چند بالگرد
می شه در آتش می سوزه ولی بالگردهای ما به دلیل
پرداخت نشدن بودجه از جاشون بلند نمی شن!»

این شرکتها مدعیاند که بیمارستان را به خانه میآورند با همه
امکانات و تجهیزات .مسئول یکی از این شرکتها میگوید هر
چه در بیمارستان هست ،ما در خانه برایتان فراهم میکنیم« .چند
پزشک الزم است که بیمار را ویزیت کنند .هزینه یک بار ویزیت
پزشک متخصص عفونی دو میلیون تومان  ،ویزیت متخصص قلب
 3.5میلیون تومان و پزشک بیهوشی هم  1.5تا دو میلیون تومان
است ».این یعنی ویزیت سه پزشک متخصص در منزل برای بیمار
حدود  ۷میلیون تومان هزینه دارد .این در حالی است که بر اساس
تعرف ه های ابالغی سال  ۱۴۰۰هزینه ویزیت یک متخصص یا فوق
تخصص از  ۸۵هزار تومان تا  ۱۰۰هزار تومان است ،البته در مطب.
اما برخی از اپلیکیشن های سالمت هم گزینه ویزیت در منزل را
دارند و هزینه ویزیت پزشک متخصص ۶۰۰هزار تومان است!
▪پرستار مقیم  20میلیون

یکی دیگر از خدمات این شرکت ها حضور پرستار تمام وقت در
منزل است که هزینه آن برای هر شبانه روز  2میلیون تومان اعالم
شده که یعنی برای  10روز باید  20میلیون تومان پرداخت کرد.
▪هزینه  7میلیونی دارو

در حالی که رمدسیویر به سختی پیدا می شود این شرکت ها آن
را به راحتی تهیه میکنند .برخی میگویند قیمت هر رمدسیویر
یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان است و برخی میگویند قیمت آن
یک میلیون تومان است .یکی از این موسسات میگوید حدود ۶
عدد آمپول رمدسیویر الزم است .ما هر عدد را  ۹۵۰هزار تومان
میخریم و  ۵۰۰هزار تومان هم هزینه تزریق هر آمپول است ».با
این حساب هزینه خرید و تزریق  ۶عدد آمپول رمدسیویر حدود ۷
میلیون تومان میشود.
▪دستگاه اکسیژنساز  ۶۰میلیون

کپسول اکسیژن برای بستری بیماران کرونایی در خانه ضروری
است .این شرکتها کپسول اکسیژن هم دارند .اما یکی از این
شرکت ها میگوید توصیه ما این است که هم کپسول اکسیژن
بخرید و هم دستگاه اکسیژنساز .چون تمام مدت استرس دارید
که مبادا اکسیژن دستگاه تمام شود .بنابراین بهتر است دستگاه
اکسیژن ساز داشته باشید ».یک راه این است که افراد دستگاه
ت اجاره دستگاه متغیر است« .اگر
اکسیژنساز را اجاره کنند .قیم 
دستگاه  ۵لیتری بخواهید اجاره آن  6میلیون تومان است و اگر
 ۱۰لیتری بخواهید ،حدود  ۱۵میلیون تومان میشود ».البته هم
اکنون به دلیل باال بودن تقاضا پیدا نمی شود به همین دلیل این
ت ها پیشنهاد مطمئنتری هم دارند« .اگر سخت تان نیست
شرک 
کمی بیشتر هزینه کنید و کال یک دستگاه اکسیژنساز بخرید؛
قیمتش  ۶۰میلیون تومان است».

برخیاظهار نظرهاازپوششماهوار ههایاستارلینکبرفرازآسمانایرانحکایتدارد،چرااینبه
معنی امکاناستفادهاز اینترنتماهوارهاینیست؟

رعیت نواز -این داستان اینترنت ماهواره ای موضوعی است که در کشورمان محبوبیت خاصی پیدا کرده و برخی فکر
میکنندتاچندماهدیگرمیتوانندباخریدتجهیزاتآنازایناینترنتاستفادهکنند.البتهاینگمانههازمانیپررنگتر
شدکهویدئوییازابوالحسنفیروزآبادیدبیرشورایعالیفضایمجازیدراینخصوصدرشبکههایاجتماعیدست
به دست شد .او در این ویدئو درباره اینترنت ماهوارهای استارلینک میگوید که با خرید تجهیزات و پرداخت اشتراک
ماهانه میتوان از این امکان در کشور استفاده کرد و با توجه به قیمت آن برای مجتمع ها به صرفه خواهد بود .هرچند این
صحبتهای فیروزآبادی مربوط به دو ماه قبل ،یعنی همزمان با گمانه زنیها درباره کاندیداتوری او در انتخابات ریاست
جمهوری بود اما برای بسیاری این سوال به وجود آمده که آیا واقعا می توان با خرید تجهیزات از اینترنت ماهواره ای در
کشورمان استفاده کرد .هر چند تصاویری هم در همین زمینه از تجهیزات استارلینک که ادعا شده بود متعلق به ایران
است منتشر و خیلی زود مشخص شد متعلق به کاناداست اما کالهبردارانی درحال فروش این تجهیزات که اصال وجود
نداردبهمردمهستند.بههرحالقبلازاینکهدرداماینکالهبردارانبیفتیدبهتراستازکموکیفاینترنتماهوارهای
درایرانونحوهفروشتجهیزاتآنآگاهشوید.
▪استارلینک اصال چیست؟

استارلینک پــروژه ای است که توسط شرکت اسپیس
ایکس انجام می شود و هدف آن مهیاسازی اینترنت در
کره زمین و فضاست .این شرکت با استفاده از تعداد
زیادی ماهواره که در اطراف زمین قرار می گیرند قصد
دارد تمامی زمین را به اینترنت متصل کند .این سرویس
می خواهد بهترین سرعت را برای مکان های دورافتاده
که سرویس دهنده های اینترنت به آن ها خدماتی ارائه
نمی کردند فراهم کند.
▪با اینترنت ماهواره ای ،فیلترینگ از بین می رود؟

طی سالهای گذشته چندین پروژه اینترنت ماهواره ای
با شکست مواجه شد هاند ،اما این بار استارلینک از
حمایت اسپیس ایکس بــرخــوردار اســت و در صورت
موفقیتآمیز ب ــودن پـــروژه ،فیلترینگ و مشکالت
ارتباطا ت زمینی به کلی از بین خواهد رفت .گفتنی
است این ماهوار هها در کنار ارائــه ارتباط رادیویی،
با ارتباطات لیزری ،شبکه بزرگی را در زمین ایجاد
میکنند که عالوه بر افزایش کیفیت و سرعت اینترنت،
نحوه نظارت بر محتوا توسط کشورها و فیلترینگ را به
کلی تغییر میدهند و میتوان گفت عصر ارتباطات
جدیدی شکل خواهد گرفت .اگــر ایــن شرکت ها از
لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه نشوند و فازهای بعدی
طر حهای خود را ادامــه دهند ،اپراتورهای اینترنت
مستقر روی زمین نیز با مشکل بزرگی مواجه خواهند
شد و حتی احتمال دارد به فراموشی سپرده شوند.
▪قیمت اشتراک و تجهیزات اینترنت ماهواره ای

از جمله سواالت اساسی دیگری که در خصوص اینترنت
ماهواره ای مطرح میشود ،قیمت تجهیزات و خدمات
آن است .برای روشن شدن این موضوع ،میتوان به
ایمیلی که شرکت اسپیس ایکس به کــاربــران خود
ارسال کرده استناد کرد .این شرکت قیمت خدمات
خود را برای کاربران آمریکایی متشکل از  499دالر
هزینه خرید دیش ماهواره ای و  ۹۹دالر هزینه ماهانه
سرویس اعالم کرده است .اگر این تجهیزات با همین
حدود قیمت در دسترس متقاضیان ایرانی قرار گیرد به
معنی هزینه حدود دو میلیون و ۳۰۰تا دومیلیون و۵۰۰
هزار تومانی با دالر  23تا  25هزار تومانی برای اشتراک
ماهانه است .در ضمن باید برای خرید دیش ماهواره ای
هم حدود  12میلیون تومان هزینه پرداخت کرد که با

توجه به سرعت باال و اینترنت نامحدود برای مجتمع ها
هزینه چندانی نخواهد بود.سرعت این اینترنت را هم
از  50تا  100مگا بیت تخمین می زنند.
▪چطور این تجهیزات را خریداری کنیم؟

نکته مهمی که در این باره وجود دارد این است که این
تجهیزات را چطور باید تهیه کرد .برای خرید تجهیزات هم
اکنون باید در سایت این شرکت ثبت نام و پول تجهیزات
را پرداخت کنید و در انتظار بمانید تا نوبت تان شود و این
تجهیزات به دست تان برسد .در این میان ،عدهای شیاد
و فرصتطلب از نگرانی مردم برای دستیابی به اینترنت
پرسرعت ،باکیفیت و بــدون محدودیت سو ءاستفاده
کردند و مدعی فروش اشتراک و تجهیزات استارلینک
شدند ،این در حالی است که یورو نیوز در گزارشی به
نقل از مدیران اسپیس ایکس مدعی شده که تعداد ثبت
نام به حدی است که بیش از یک سال افراد برای دریافت
تجهیزات باید در صف بمانند.البته برخی ایــن مدت
زمان را تا  ۳سال هم پیش بینی کرده اند .پس هرچند
که در سایت اسپیس ایکس نام تهران ،مشهد ،اصفهان،
تبریز ،بندرعباس ،اهــواز ،سیستان و بلوچستان و ...
به عنوان مراکز تحت پوشش اینترنت استارلینک ذکر
شده ولی باز هم با توجه به آن چه نوشتیم گول تبلیغات
کالهبردارانی را که در فضای مجازی مدعی فروش
تجهیزات استارلینک هستند ،نخورید.
▪آیا اینترنت استارلینک در ایران قابل استفاده است؟

اگر چه از لحاظ تئوری میتوان از اینترنت ماهوارهای
در هر کجای جهان استفاده کرد و تنها الزمه آن داشتن
یک دیش مخصوص است ،ولی اسپیس ایکس خیلی
واضــح بارها اعــام کــرده است که قصد ارائ ـه اینترنت
ماهوارهای بدون اجازه دولتها را ندارد .البته حتی اگر
اسپیس ایکس در مذاکره با مسئوالن ایرانی موفق به
کسباجازهخدماتدهیدرایرانشود،بسیاربعیداست
که بهدلیل تحریمهای آمریکا بتواند به صورت رسمی
سرویس اینترنت خود را در ایران ارائه دهد .در این میان
برخی معتقدند شاید با قاچاق تجهیزات به داخل کشور
بتوان از این اینترنت در کشور استفاده کرد اما آنتنهای
استارلینک بنا به ماهیتشان باید از موقعیت دقیق
جغرافیایی خود مطلع باشند تا بتوانند با تنظیم خودکار
زاویه دیش در بهترین وضعیت برای ارتباط با ماهواره قرار
بگیرند .این یعنی اسپیس ایکس اگر بخواهد میتواند از
موقعیت هر آنتن استارلینک باخبر باشد و آنتنهایی را
که در کشورهای غیرمجاز هستند از کار بیندازد .حتی
اسپیسایکسمیتواندماهوار ههایخودراطوریتنظیم
کند که هنگام عبور از بعضی کشورها سیگنالی ارسال
نکنند؛ به ویژه این که کشورهایی مثل روسیه ،چین و هند
قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس
ایکس هم عالقهای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد.

