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اخراجمسافرماسکنزنوبزنبوی«مدیری»بدی!




مصائب اپیان انپذیر
اهـــــــواز

شلیک به طرح «رزاق»!

در حالی که اهواز هنوز از گرفتاری فاضالب رها
نشده و در تب کرونا نیز می سوزد ،روز گذشته
آب شهر اهواز به طور کلی قطع شد!
3.9 M views

اعتراض آبی ها به آشفتگی مدیریتی
این روزهــا هــواداران استقالل از وضعیت تیم شان
راضی نیستند و این دلخوری را به شکل های مختلف
نشان می دهند .روز گذشته هم آن ها در برابر مجلس
تجمع و به اوضاع این باشگاه اعتراض کردند .در این
تجمع ،هــواداران علیه وزیر ورزش و مدیران باشگاه
استقالل شعار میدادند ،آنها معتقدند وزیر ورزش،
هوای پرسپولیس را دارد .البته بیشتر از شعار علیه وزیر
ورزش از محمود فکریمی خواستند تا استعفا کند .البته
هواداران پرسپولیس هم مدیران ورزش را به مخالفت با
پرسپولیس متهم میکنند .کاربری نوشت« :به نظرم باید
مدیران ورزش صدای هوادارهای استقالل رو هم بشنون
و توی تیم کمتر دخالت کنن ».کاربر دیگری نوشت« :این
جور تجمع ها غیر از این که تمرکز تیم رو به هم بریزه هیچ
فایده ای نداره ».کاربری هم نوشت« :تا وقتی باشگاه ها
دولتی باشن همین آش و همین کاسه است».

3.1 M views

آسمانی شدن دومین پرستار باردار
هنوز چند روز از درگذشت یک پرستار باردار به دلیل
کرونا نگذشته بود که خبر رسید یک پرستار دیگر هم
به همین دلیل جان خود را از دست داد .سازمان نظام
پرستاری اعالم کرد که «فرانک داوودی» پرستار باردار
بیمارستان شهید مدنی کرج به دلیل ابتال به کرونا آسمانی
شد و نوزاد نارس او نیز هم اکنون در بخش مراقبت
های ویژه نوزادان بستری است .مسئول روابط عمومی
بیمارستان شهید مدنی در این باره گفت« :این مدافع
سالمت ،به علت وخامت حال به یکی از بیمارستان های
تهران انتقال داده شد اما تالش پزشکان برای نجات وی
بی نتیجه ماند ».کاربری نوشت« :من شنیدم که حضور
پرستارهای باردار توی بخش های کرونایی ممنوعه ،اینا
چرا کرونا میگیرن؟» کاربر دیگری نوشت« :می تونیم
با ماسک زدن بیشتر مراقب جون کادر درمان باشیم».





واقعا جای تاسف دارد که هر روز از مصائب
پایان ناپذیر شهری بنویسیم که منابع
عظیم نفتی در خود دارد و به رغم این که
خوزستان سال هاست بیشترین سهم از
بودجه را در بین استان ها دارد اما هنوز
که هنوز است از نبود زیرساخت های الزم
رنج می برد .یک روز آن قدر هوا آلوده است که نمی شود در آن
نفس کشید ،یک روز با اندکی باران فاضالب به خانه های مردم
سرازیرمیشودوامروزهمکهدیگرآبندارد.بلهدرستحدس
زدهاید،میخواهیمازاهوازبنویسیمکهاستاندارشهمینچند
روز پیش رئیس سازمان ملی استاندارد و استاندار جدید هم
منصوب شد .روز گذشته در حالی که خوزستان در تب شیوع
کرونا قرار داشت ،خبر رسید که آب اهواز به دلیل مشکالت
زیر ساختی قطع شد و مردم را با مشکالت زیادی همراه کرد.
امروز می خواهیم گوشه کوتاهی از مصائب مردم خوزستان را
بنویسیم که در هشت سال جنگ تحمیلی جانانه در خط مقدم
کناررزمندگانازاینآبوخاکدفاعکردند.
▪گرد و خاک و باران های اسیدی

3.4 M views
2.8 M views

پرتگاه نظام طبقاتی آموزش!

گرانی یک شبه کاغذ

تصویری از محل گذر دانش آموزان در کوهستان جلزاب،
میانکوی شرقی لرستان منتشر شد که نشان می داد هنوز
دانش آموزانی هستند که برای رسیدن به مدرسه از
مسیرهای صعب العبور و خطرناک عبور می کنند .کاربران
به این تصویر واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :در
همین سرزمین که بچه ها این گونه با رنج به مدرسه می
روند ،مدارسی تاسیس شده اند با پانسیون مطالعاتی،
کافی شاپ ،مشاوره دایمی و محیط مطالعه الکچری برای بچه
پولدارها ».کاربر دیگری نوشت« :این عکس ،تصویری
ناب از پرتگاه نظام تبعیض آمیز و طبقاتی آموزش در کشور
ما رو نشون میده ».کاربری هم نوشت « :کاش مسئوالن
منطقه یا خیران مدرسه ساز برای بهتر شدن وضع مدرسه
بچههایاینمنطقهآستینباالبزنندتادیگرشاهدهمچین
صحنههایینباشیم».

گرانی کاغذ در روزهای اخیر باعث شده واکنشهای
زیادی به همراه داشته باشد .دوم اسفند قیمت هر
بند کاغذ چاپ و تحریر  40هزار تومان افزایش پیدا
کرد اما روز سوم اسفند به دلیل نبود کاغذ دوباره هر
بند کاغذ  40هزار تومان دیگر گران شد .گفته می
شود توقف توزیع کاغذ دولتی که با ارز  4200وارد
شده و همین طور کمبود واردات در این مدت باعث
گران شدن کاغذ شده است .با این حال برخی از تجار
کاغذ گفته اند که تا پیش از این به دلیل وجود کاغذ
با ارز دولتی تجار توان رقابت نداشتند و کاغذ وارد
نمی کردند به همین دلیل بعد از پایان یافتن کاغذهای
دولتی کمبود کاغذ در کشور باعث گرانی شده است.
هم اکنون هر بند کاغذ تحریر  590هزار تومان است
در حالی که در بهمن سال قبل قیمت آن کمتر از 200
هزار تومان بود.





2.1 M views
2.4 M views

اخراج مسافر ماسک نزن از هواپیما
در حالی که بارها گفته شده استفاده از ماسک در اماکن
عمومی اجباری است اما بازهم یک مسافر در پرواز قشم
دو روز پیش حضور داشته که حاضر به استفاده از ماسک
نبوده تا این که او را مجبور به ترک هواپیما می کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص
گفته« :یکی از مسافران در پرواز حاضر به استفاده از
ماسک نبوده به همین دلیل خلبان پس از پیاده کردن
مسافر ،به پرواز اقدام کرده است ».کاربری نوشت« :این
فردنهتنهابایدبرایرعایتنکردنپروتکلهاجریمهبشه
که به خاطر ایجاد تاخیر در پرواز هم باید جریمش کنن».
کاربری هم نوشت« :من موندم که چطور بعضی ها حاضرن
حتی به قیمت به خطر انداختن جون خودشون و دیگران
روی جهل شون پا فشاری کنن».

بزن بوی «مدیری» بدی!
روزگذشته تصاویری از تولید عطر اختصاصی با نام
مهران مدیری که قیمت باالیی هم دارد ،منتشر شد
که واکنش های زیادی را در پی داشت .در توضیح این
عطر که هر  100میلی لیتر آن  655هزار تومان است،
آمده« :تعاملی است میان دو هنر برجسته؛ فیلم و
عطر .دنیایی از احساسات در تصویر و رایحه ،رابطه ای
میان چشم و بینی! فیلم و عطر هر دو لحظات را ثبت و
خاطرات و تجربیات گذشته را دوباره زنده میکنند».
پیش از این هم نوید محمدزاده از عطری به نام خودش
رونمایی کرده بود .کاربری نوشت« :فکر کنم که نوید
محمدزاده خوب سود کرده که مهران مدیری هم تن به
این کار داده ».کاربر دیگری نوشت« :یعنی از اونایی
که این عطر رو می زنن بپرسی بوی چی میدی ،میگن
بوی مدیری؟!» کاربری هم نوشت« :آدما برای پول ،تن
به چه کارهایی که نمی دن».

حتما یادتان هست که همین چند وقت
پیش مردم همه یک صدا شده بودند که
اهــواز هوا نــدارد .وجــود پاالیشگاه های
متعددوهمینطورریزگردهاباعثشدهتا
هوای شهرهای مختلف خوزستان همواره
آلودهباشدومردمحتیدرصورتبارندگی
ازبارانهایاسیدیآسیبببینند.
▪مشکالت زیر ساختی آب و فاضالب

در اهــواز حــدود  ۳۵درصــد شهر فاقد
شبکه فاضالب اســت در حالی که این
کال نشهر دومین تولیدکننده ناخالص
ملی کشور بعد از تهران بوده که میزان
تولید آن در ایــن بخش  14.3درصــد
است .کافی است در اهواز باران بیاید تا
مشکالت مردم چند برابر شود .با توجه به این که فاضالب
شهر اهواز و شهرهای جانبی بهصورت سنتی به رودخانه
کارون هدایت میشود و با توجه به کمعرض شدن رودخانهها،
گنجایش آن ها پایین آمده و با کمترین بارندگی ،این آبها به
طور مستقیم وارد لولههای فاضالب و باعث میشود که آب
از سیستمهای فاضالب به همراه فاضالب وارد خیابا نها
و منازل مردم شود .متأسفانه مسئوالن مربوط به وظایف
مدیریت خود در این زمینه عمل نکردند که باعث مشکالت
زیستمحیطی و بهداشتی مــردم شده اســت .درگذشته
نیز این ضعف مدیریت در بحرانهای فاضالب ،ریزگردها و
بارانهای اسیدی دیده شده بود.
▪نبود مسئولیت پذیری

فــقــدان سیستم دفــع آ به ــای سطحی در اه ــواز و برخی
شهرهای جنوبی و خطر سیل و آ بگرفتگی در پی بارش
باران ،سالهاست که برای مسئوالن روشن است اما در حالی
که مردم خوزستان باسیل و آبگرفتگی و حتی سرازیر شدن
فاضالب به خانههای خود دست به گریباناند ،هیچکس در
این شهر مسئولیتش را نمیپذیرد و مسئوالن عم ً
ال  ،توپ
را به زمین یکدیگر میاندازند .تا همین چند وقت پیش
که شریعتی استاندار خوزستان بود میگفت حل مشکل
فاضالب و آبگرفتگی معابر در این استان وظیفه او نیست
و بر عهده شهردار یهاست .البته ذکر این موضوع هم بد
نیست که بودجه های زیادی برای سامان دهی آب و فاضالب
خوزستان در سال های اخیر تخصیص داده شده ولی همچنان
این استان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند.

معاونسیاسیامنیتیاستانداریسیستانوبلوچستانازتالش جیشالظلمبرای بیاعتبارکردنطرح
«رزاق»سخنگفتهاست.اینطرحچیستوچهتاثیریبربهبودمعیشتمردممنطقهدارد؟
خبرهاییازتیراندازیدرمرزسراواندراستانسیستانوبلوچستانمنتشرشدکهبازتابزیادیدرشبکههایاجتماعی
داشت .به گفته معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ،این حادثه ساعت  ۸روز دوشنبه در مرز شمسر
شهرستانسراوانتوسطسوختبرهادرآنطرفمرزرخدادکهباتیراندازیمأمورانپاکستانییکنفراز سوختبرها کشته
شدوتعدادیزخمیشدند.اودرادامهدلیلایندرگیریدرگذرگاهقانونیبرایاستفادهازطرحرزاقراتحریکوفضاسازی
گروهکتروریستی جیشالظلم برایبیاعتبارکردنوبهچالشکشیدناینطرحکهبرایبهبودمعیشتمردممنطقهدر
نظرگرفتهشدهمطرحکردهاست.بههمیندلیلامروزمیخواهیمدربارهاینطرحوتاثیرآنبرزندگیمردممنطقهواینکه
چهکسانیمخالفآنهستند ،بیشتربنویسیم.
▪تأمین رزق و روزی مرزنشینان

بیکاری در کشور معضلی است که شهرهای مرزی را هم به
خودمشغولکردهوبسیاریازاستانهابهدلیلرکودوتورم
آمار باالیی از بیکاری دارند .این رقم در استان سیستان و
بلوچستان نسبت به بسیاری از استان ها بیشتر است .به
همین دلیل معیشت مردم سیستان و بلوچستان به ویژه
مناطق مرزی از جمله سراوان و گلشن را که بیش از 380
کیلومتر مرز با پاکستان دارند به مرز وابسته کرده است .در
این بین قاچاق سوخت که بخشی از آن معلول این بیکاری
است همیشه مطرح بوده که بعضا باعث حوادث ناگوار
و تلخی از جمله آتش گرفتن تانکر سوخت قاچاق ،چپ
کردن ،درگیری با مرزبان ها و ...هم می شد .به نظر برخی
از کارشناسان به دلیل نرخ باالی بیکاری در سیستان و
بلوچستان بعضی از افــراد به قاچاق سوخت اقــدام می
کردند.هرچندبایدحساباینافرادراازقاچاقچیانعمده
و بزرگ سوخت جدا کرد .به همین دلیل با هدف مقابله
با خروج غیر قانونی سرمایه کشور ،جلوگیری از حوادث
جــاده و قانونمند کــردن فــروش سوخت در نقاط مرزی
طرحی به نام طرح «رزاق» به اجرا درآمد تا با آن مرزنشینان
به طور قانونی بتوانند سوخت رابه فروش برسانند و محل
مشخصی برای عبور از مرز به آن ها اختصاص داده شد.
این طرح از دی  98به صورت آزمایشی برای بهرهمندی
مرزنشینان شروع شد و در استان های مرزی به ویژه در
سیستان و بلوچستان افراد کم بضاعت و بی درآمد تا شعاع
 20کیلومتری مرز می توانند به صورت قانونی در فروش
سوخت سهیم شوند و معاش آن ها تامین شود .اجرای این
طرح بر عهده وزارت کشورو تامین سوخت بر عهده شرکت
نفتگذاشته ومجریطرحهمسپاهانتخابشد.
▪خدمت رسانی به مرزنشینان با اجرای طرح «رزاق»

مهران محمودی سرپرست فرمانداری گلشن در گفت و
گو با عصر هامون درباره این طرح می گوید« :طرح رزاق
یکی از لطف های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
به انسان های کم بضاعت و بی درآمــد در مناطق مرزی
و به ثمر نشستن فرمایش های رهبر معظم انقالب برای
کمک و خدمت رسانی به افــراد نیازمند جامعه است».
محمودی خاطر نشان کرد« :با اجرای طرح رزاق در این
منطقه مرزی ،آن نگاهی که به مردم این منطقه به عنوان
قاچاقچی وجود داشت ،برداشته شد ».پیش از این هم
سردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی فرمانده قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور در گفت و گو با ایرنا
درباره مزیت های این طرح برای خانواده های مرزنشین
گفته« :قاچاقچیان سوخت افراد متمکنی هستند و پول
شان از پارو باال می رود اما کسی که مثال در کوهک سراوان
یعنی  1000متری نقطه صفر مرزی هیچ شغلی ندارد و

رودخانه آن جا هم خشک شده است باید برای معیشت
خود و زن و بچه اش چه کار کند؟ هیچ گونه آبی وجود ندارد
و زمینی برای کشاورزی نیست .کارخانه ای وجود ندارد
که در آن کار کنند ،شرکتی نیست و معدنی وجود ندارد.
این مردم نباید زندگی و ارتزاق کنند؟ ما می گوییم مثال هر
هفته مقداری بنزین به آن ها سهمیه داده می شود تا بدون
منع قانونی بتوانند آن را بفروشند و از این راه ماهی حدود
دو تا سه میلیون به دست بیاورند تا بتوانند گذران زندگی
کنند .در مصوبه تیر سال  99برای هر خانوار مرزنشین
مشمول این تصویبنامه ،در سال حداکثر  ۱۵۰۰لیتر
گازوئیل تعیین شد.
▪آثار طرح «رزاق» بر زندگی مردم

همانطورکهگفتیمبهدلیلبیکاریدراستانهایمرزی،
طرحی به نام طرح رزاق برای خانواده های مرزنشینی که
شغلی ندارند به اجرا گذاشته شد تا آن ها بتوانند تا پیدا
کردن شغل از فروش سوخت به شکل قانونی منتفع شوند.
با این کار ،هم از قاچاق گسترده و سازمان یافته جلوگیری
می شد و هم خانواده هایی که به دلیل بیکاری در تنگنا
به سر می بردند منبع درآمدی به دست می آوردند.بحث
قاچاق هم با تعیین مبادی مشخص برای گذر سوختبرها
بیشتر قابل کنترل میشود .نماینده مردم شهرستان
سراوان در مجلس هم درباره این طرح می گوید« :کارنامه
سپاه پاسداران با اجرای طرح رزاق در این منطقه مطلوب
است چرا که توانسته جمع کثیری از روستاییان به ویژه
مرزنشینان را مشغول کار و با ایجاد مهاجرت معکوس از
شهر به روستا حاشیه نشینی را کم کند».
▪دلیل ناراحتی گروه های تروریستی

اما با توجه به آن چه نوشتیم مشخص است که این طرح
توانسته به کمک مردم منطقه بیاید و قاعدتا مخالفانی هم
دارد.بدیهیاستکهیکیازمخالفاناینطرحقاچاقچیان
عمده سوخت و کاال هستند که برای اهداف شان از مردم
استفاده می کردند تا بتوانند اقدام به قاچاق های گسترده
و سازمان یافته کنند و حاال با ساماندهی مبادی تبادل
سوخت عمدتا کار آن ها با مشکالت زیادی مواجه و غیر
از مبادی قانونی بقیه مسیرها برای قاچاقچیان به شدت
خطرناکشدهاست.ازسویدیگربایدبهایننکتههمتوجه
داشت که گروهک های تروریستی همچون جیشالظلم با
هرگونه رفاه مردم منطقه که باعث مثبت ترشدن نگاه آنان
به جمهوری اسالمی شود ،مشکل دارند و با آن مخالفت
میکنند و برای برهم زدن این رفاه به دنبال تغییر نگاه
مردم به نظام هستند و قطعا برای تغییر نگاه مثبت مردم به
جمهوریاسالمیتمامتالشخودرامیکنندتابهاینطرح
مفید شلیک و آن را از دور خارج کنند.

