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تجربهمشترکفغانیواصحابکهف!




3.9 M views

تجربهمشترکفغانیواصحابکهف!
علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان با حضور در
برنام ه زنده تلویزیونی بعد از سوت زدن بازی دربی از
گرانیهای کشور انتقاد کرد و گفت« :دستمزد داوران در
استرالیا متناسب با تورم آنجاست ،من وقتی به ایران
برگشتم میخواستم آدامس بخرم  ،یک پنج هزارتومانی
درآوردم که فروشنده گفت ۳۰ ،تومان!» این صحبت
های فغانی واکنش های زیــادی را به همراه داشت.
کاربری نوشت« :تجربه ای رو که اصحاب کهف بعد از چند
صد سال خواب داشتن ،ما توی چند ماه داریم تجربه می
کنیم ».کاربر دیگری نوشت« :توی کشور ما فقط اجناس
باال می ره ولی حقوق ها نه تنها زیاد نمی شه که به موقع
هم پرداخت نمی شه ».کاربری هم نوشت« :من موندم
چرا وقتی نیروی کار ،انرژی و ...توی کشور ثابته این همه
نرخ ها داره باال می ره».



3.1 M views

پزشکقابلتحسین
بخش هایی از برنامه بدون تعارف تلویزیون که این بار به
سراغ دکتر کاوه جاسب رتبه یک فوق تخصص خون رفته
بود ،در شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت.
این پزشک سرطان کودکان وقتی برای گذراندن طرح به
خوزستان می رود ،دیگر قید برگشت به تهران را می زند
و حاال  14سال است که در خوزستان مرهم درد کودکان
سرطانی شده است .شاید باورتان نشود اما در حالی که
ویزیت یک فوق تخصص حدود  90هزار تومان است،
ویزیت دکتر جاسب تنها  9هزار تومان است .او در این
برنامه گفت« :من خجالت می کشم با ماشین شاسی بلند
به بیمارستانی بروم که کودکان سرطانی اش پول شیمی
درمانی را ندارند ».کاربری نوشت« :پزشک یعنی این
نه اون دکترایی که مریض رو به شکل پول می بینن».
کاربر دیگری نوشت« :چقدر دیدن این آدم های دوست
داشتنی باعث می شه احساس غرور کنی».
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غخیار» آنالین؛ کاس های ۴۳۰هزار تومان!
بدو 
«آ 

شاخیکهبدونحرفزدنمیلیونرشد!

با یک حساب سرانگشتی هزینه درست کردن هر کاسه
آب دوغ خیار با مخلفاتش حدود  30هزار تومان تمام می
شود اما در برخی از فروشگاههای آنالین یک کاسه از آن
حدود  ۴۳۰هزار تومان قیمت دارد .این فروشگاه های
آنالین آب دوغ خیار را در سایز بسیار کوچک (فینگر
فود) تهیه میکنند و هر کاسه آن را  50هزار تومان به
فروش می رسانند .به گفته تجارت نیوز هر ۱۰عدد ظرف
کوچک (معادل یک کاسه) آب دوغ خیار خودمان است که با
تخفیفاتی که می دهند به قیمت 430هزار تومان فروخته
می شود .کاربری نوشت« :یه زمانی آب دوغ خیار ارزون
ترین غذا بود ولی حاال همه چی داره الکچری می شه».
کاربر دیگری نوشت« :یعنی واقعا کسی هست که بره از
رستوران آب دوغ خیار بخره؟ خودت درست کن هم ارزون
تر درمیاد هم خیالت از بهداشتش راحته».

حتما ًتا حاال با چهره ای که در باال می بینید آشنا شده اید و
ویدئویی از او دیده اید .جوانی که در ماههای اخیر دهها
میلیون فالوئر پیدا کرده و به نماد «نگاه عاقل اندر سفیه»
تبدیل شده است .اسم این فرد «خابی المه» است و 21
سال دارد .این جوان سنگالی  -ایتالیایی ،بدون این که
در ویدئوهایی که درست می کند یک کلمه حرف بزند،
در تیکتاک بیش از  ۹۰میلیون دنبال کننده دارد و از
همین راه میلیونر شده است .خابی بعد از این که به خاطر
کرونا کارش را از دست داد ،وارد تیک تاک شد و با ساخت
ویدئوهایی در این اپلیکیشن معروف شد .برخی سایتها
برآورد کرده اند که خابی  ۲۱ساله ،اکنون از فعالیتش
در تیکتاک ،حدود دو میلیون دالر درآمد کسب کرده
است .کاربری نوشت« :ایده داره برای ویدئوهاش و حقه
دیگران در ویدئوهاشون رو برمال می کنه».
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اثرقطعبرقبرسیمانومیلگرد

برای ۵دقیقهمصاحبه ۳۰،میلیونتومان!

صحبت های دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص
کمیاب و گران شدن سیمان و میلگرد بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت .فرشاد پورحاجت به مهر گفته« :یک
هفته است که سیمان در بازار نایاب شده و اگر کسی
بتواند سیمان از عامل فروش تهیه کند ۶۵ ،تا  ۷۰هزار
تومان برای هر پاکت میپردازد ».او در خصوص میلگرد
هم گفته که به کیلویی  20هزار تومان رسیده است.
کاربرانشبکههایاجتماعیبهاینافزایشقیمتسیمان
ومیلگردواکنشنشاندادند.کاربرینوشت«:وقتیبرای
کاهش مصرف برق ،تولید سیمان و فوالد رو تعطیل کردن،
همه آالرم این اتفاق رو می دادن ».کاربر دیگری نوشت:
«برخی مسئوالن آدم رو یاد پت و مت می اندازن که میان
یه کاری رو درست کنن دو تا کار خراب می کنن و باز برای
درست کردن اونا یه جای دیگه رو خراب می کنن».

یکی دیگر از گزارش هایی که روز گذشته در شبکه های
اجتماعیدستبهدستشد،مربوطبههزینهگرفتنوقت
سفارت و مصاحبه برای رفتن به آمریکا بود .از آن جایی که
حدود  ۴۰سال است آمریکا در ایران سفارت ندارد باید
برای رفتن به آمریکا از کشورهای اطراف اقدام کرد که
گفته می شود هم اکنون ارزان ترین راه پاکستان است.
تجارت نیوز مدعی شده که مصاحبه سفارت آمریکا در
پاکستانهمبرایهرنفر حداقل 30میلیونتومانهزینه
دارد .اولین مسئله ،هزینه رفت و آمد به پاکستان است.
برخی از آژانسهای هواپیمایی بلیت پرواز به پاکستان
را نمیفروشند اما برخی قیمت پرواز رفت و برگشت با
هواپیمایی قطر به کراچی را  28میلیون تومان اعالم کرده
و هزینه اقامت در پاکستان را هم برای هر شب از حدود
 ۵۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان تخمین زده اند.

معاونحقوقیوپارلمانیمرکزملیفضایمجازی:

مجلس به دنبال قانونگذاری
در فضای مجازی است نه
ایجاد محدودیت
مــــعــــاون حـــقـــوقـــی و
پــارلــمــانــی مــرکــز ملی
فضای مجازی با اشاره
به طــرح جدید مجلس
درباره فضای مجازی ،بر
توسعهسکوهایداخلی
و سامان دهی سکوهای
خارجی در قانون حمایت از حقوق کاربران تاکید کرد
و گفت :مجلس به دنبال قانون گذاری است و نه ایجاد
محدودیت .به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ،امیر
خوراکیانگفت:مجلسدرراستایسیاستهایکالن
شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب
قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی
فضای مجازی بوده و هدف اصلی از این طرح قانون
گذاری برای تنظیم گری است و نه ایجاد محدودیت
و مسدودسازی خدمات .این نگاه به وضوح در مسیر
اصالح و تکامل این طرح قابل مشاهده است .وی با
اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس
شورایاسالمیباشورایعالیفضایمجازیدرجهت
ارائه طرحی جامع و کامل برای تأمین انواع نیازهای
خدماتی در کشور با بهترین کیفیت در فضای مجازی
تاکیدکرد:متأسفانهمراحلاصالحوتکمیلاینطرحبه
خوبیبهرسانههااطالعرسانینشدهوصرف ًاطرحاولیه
منتشر شده در حالی که این طرح طی جلسات متعدد
بااصالحاتوتغییراتبسیاریهمراهبودهاست.معاون
حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی تاکید
کرد:جلساتوبررسیهایکارشناسیدراینخصوص
همچنانادامهداردوتمامنقدهاونظراتکارشناسیبه
دقت مورد توجه و بررسی قرار میگیرد .وی با بیان این
که بسیاری از کشورها به دنبال قانون گذاری و تنظیم
گریفضایمجازیهستند،افزود:اکثرکشورهاباتوجه
به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم
و آثار آن در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
حتیسیاسیبهدنبالایجادقوانیندراینفضاهستند
ومانیزبرایرهاییازبالتکلیفیورفعاینخألبامجلس
شورای اسالمی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای
توسعه سرویسهای داخلی و تسهیل فعالیت کاربران
در این فضا هستیم .خوراکیان تصریح کرد :بر اساس
مسائل و مــوارد مطرح شده در جلسات نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی با اعضای شــورای عالی و
مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و
مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به
دنبال مقرره گذاری و ایجاد ظرفیتهای مناسب برای
تصمیم گیری الزم در این فضا بوده ایــم .وی گفت:
توسعه اقتصاد دیجیتال ،خدمات داخلی و حمایت از
سرویسها ،شرکتها و کسب و کارهای داخلی از مهم
ترین مباحث این طرح بوده و به طور جدی مورد توجه
مجلس شورای اسالمی است تا این طرح در نهایت به
تشویق و حمایت از پلتفرمها و سرویسهای داخلی
برای ارائه باکیفیت ترین خدمات روز جهانی به مردم
منجروهمچنینخدماتوسرویسهایارائهشدهروی
پلتفرمهایخارجیساماندهیشود.
خوراکیان افــزود :از فعاالن فضای مجازی و رسانهها
دعوت میشود با تکیه بر مباحث فنی و کارشناسی به
دلیل تخصصی و دانش پایه بودن این فضا پس از اطالع
از آخرین نسخه مصوبات با اصالحات نهایی و نه پیش
نویسهایابتدایی،نقدها،نظراتوپیشنهادهایخود
را مطرح کنند و مرکز ملی فضای مجازی صمیمانه از
دیدگاههاینخبگان،کارشناسان،فعاالنفضایمجازی
و رسانههای تخصصی در این حوزه استقبال کرده و
هموارهمعتقداستمجموعنظراتوپیشنهادهایاین
عزیزان در کنار نظرات مسئوالن میتواند به تبیین
طرحیجامعوکاملمنجرشود.

 5مهتم کم آیب خوزستان

تابستانگرمبافریادالعطشروستاهایخوزستانهمراهشدهاستامادالیلبیآبیخوزستانوخشکی
کارونیکهروزیدرآنکشتیرانیمیشد،چیست؟

رعیتنواز-گرمایجنوبهمیشهزبانزدبوده،گرماییطاقتفرساکهحتینفسهایاهالیخودخوزستانراهمبهشمارهمیاندازد.تا
همیندودههپیشکسیفکرشراهمنمیکردروزیبرسدکهتنهارودخانهقابلکشتیرانیداخلکشورمانباآنعظمتاشاینگونه
بیآببماندواهالیاطرافشدرتشنگیبهسرببرند.حاالکرونا،گرما،بیبرقیوبیآبیعفریتههاییشدهاندکهبهجانزندگیمردم
خوزستانافتادهاندوتوانمردمبرایمقابلهباهمهاینمعضالتبهشدتتحلیلرفتهاست.کارونیکهروزیبرایمردممنطقهشادابی
بهارمغانمیآورد،حاالروزگارشبهعاملیبرایگالیهواعتراضمردمدوستداشتنی،نجیبوخونگرمخوزستانتبدیلشدهاست.
هرچندخشکسالیطیامسالنسبتبهسالهایقبلبیشترشدهوگریبانتمامکشورراگرفتهاستامادراستانهاییمثلخوزستان
و سیستان و بلوچستان این کم آبی حادتر شده است .البته بر خالف بی آبی در سیستان و بلوچستان که به دلیل پایبند نبودن کشور
افغانستانبهتعهداتبینالمللیرخدادهماجرایکمآبیخوزستانبیشترریشهدرداخلدارد.هرچندرئیسجدیدقوهقضاییههم
دستوردادهاستکهبهمسئلهآبخوزستانومشکالتیکهاالنبرایمردمبهوجودآمدهاستبهطورجدیرسیدگیشودامادراین
گزارشسعیداریمبرخیازدالیلخشکشدنکارونراکهتاهمینچندسالپیشیکیازرودهایپرآبکشوربود،بررسیکنیم.

خشکسالیبرکسیپوشیدهنیست
یکی از مهم ترین دالیل خشکسالی در بیشتر نقاط کشور کاهش
بارندگی در سال های اخیر از جمله امسال بوده است .در همین
زمینهمعاونامورآبوآبفایوزیرنیروچندوقتپیشدربرنامهگفت
وگویویژهخبریبااشارهبهاینکهوضعبارندگیکشورنسبتبه
سالهایپیشخوبنیست،گفت«:نسبتبهسالگذشته،حدود
 ۵۴درصد و نسبت به متوسط ۵۲سال گذشته حدود ۴۰درصد،
کاهش بارندگی داریم».مدیرعاملآبفای خوزستان همروزشنبه
اعالمکردکهحجمذخایرپشتسدهانیز 50درصدکاهشداشته
و پیشبینیها نشان میدهد احتماال تا آبان بارشی نداریم و برای
بارشهای بعد از آبان هم اطالعات مثبتی در دست نیست و به
همیندلیلحجمپشتسدهاکنترلشدهوبابرنامهخارجمیشود.

لبهایتشنهدرمحاصرهسدها
یکی دیگر از عوامل خشکسالی ،ایجاد ساخت بی رویه و جانمایی
غلط سد اعــام شده اســت .کارشناسان آب نیز این موضوع را
تایید میکنند و تاثیر سدسازیهایی در مکان های اشتباه روی
رودخانههای استان را از عوامل بروز خشکسالی در این استان
میدانند .مثال بخش نیسان با  25روستا ،حدود  10هزار نفر
جمعیت دارد و رودخانههای کرخه و نیسان در منتهاالیه مصب
هورالعظیم از این بخش میگذرند .شمال خوزستان نیز در
محاصره سدهای بزرگ است ،بخش دهدز در شهرستان ایذه با
 100روستا در فاصله پنج کیلومتری در میان سدهای کارون  3و
کارون 4قراردارد؛اینبخشکههمیشهبامشکلآبمواجهبوده،
باآمدنخشکسالیاکنوندرشرایطدشوارتریقراردارد.پروفسور
کردوانی هم در گفت و گویی با آرمان ملی ،ایجاد بیرویه سدها را
یکیازعواملنابودیآبهایکشوراعالمکردهاست.

انتقال آب کارون
شهروندانخوزستانیمعتقدنداجرایطرحهایانتقالآبسبب
کم شدن آب کــارون و نرسیدن آن به پایین دست و هورالعظیم
میشود.دبیرانجمندوستدارانطبیعتومحیطزیستخوزستان
چندیپیشبهایسناگفتهبودکهدرخوزستانچندطرحانتقالآب
در جریان است« :هم اکنون طرح کوهرنگ  ۳در حال اجراست.
تونل یک و  2بهشت آباد نیز سالهاست که در حال انتقال آب به
رودخانهزایندهرودواصفهانهستند.طرحخراسانبهمقصدیزدو
کرماننیزدردستورکاردولتبودهاستکهامیدواریماجرانشود».
یوسفی نماینده اهواز هم در گفت و گو با خراسان گفت« :وقتی
مجوزهای انتقال آب از سرشاخههای منابع آبی استان را صادر و
 25شرکتفوالدیدرفالتمرکزیومناطقکویریکشورافتتاح
میکنند،رسیدنبهوضعیتامروزچندانعجیبنیست».

کاشتنیشکروبرنج
کشتمحصوالتپرهزینهوآببریمانندنیشکروبرنجیکیدیگراز
مسائلیاستکهکارونرادچارخطرجدیکردهاست.بررسیها

نشانمیدهدبهطورمتوسطبرایهرهکتار ۳۵هزارمترمکعب،
آب مصرف میشود .استاندار خوزستان هم در تازهترین اظهار
نظرش به ایرنا گفته« :متاسفانه شلتوک کاران استان آبهای
تخصیص یافته به بخش شرب استان را مصرف میکنند و اجازه
نمیدهندکهآببهپاییندستبرسد».

ضعفمدیریتداخلی
همان طور که تا کنون خوانده اید مجموعه عواملی در خشکسالی
خوزستان نقش داشته اند اما نباید از ضعف مدیریت در خوزستان
همغافلشد.دربسیاریازاستانهایکشورمانمانند،خراسان
جنوبی،یزد،اصفهان،سمنان،کرمانو...میزانبارندگیبهمراتب
کمترازخوزستانبودهاماباوجوداینکهایناستانهاازمنابععظیم
آب هم به دور بوده اند و دچار وضعیت خشکسالی بدتری هستند،
مشکل آب شرب به این میزان ندارند .این استان در مسائل دیگر
مانند گاز هم دچار مشکل است که به نظر می رسدبه دلیل ضعف
مدیریتداخلیدرگیرچنینمشکلهاییشدهاست.

وزارت نفت و ماجرای هورالعظیم
درکناراینهابایدبهمقصراندیگریکهدرخشکشدنتاالبهور
العظیمنقشداشتهاندهماشارهکرد.برخیکارشناسانمعتقدند
خشک شدن سریع این تاالب به دلیل تقسیم آن به چند حوضچه
برایاکتشافنفتبودهاست.دراینمیان،وزارتنفتمدعیاست
کهبررسیومقایسهتصاویرماهوارهایمربوطبهتاالبهورالعظیم
در سالهای  1990 ،1970و  2000میالدی نشان میدهد
که بیشترین ضربه بر پیکر این تاالب ناشی از اجرای برنامههای
سدسازیدردوکشورترکیهوعراقبودهاست.

راه حل هایی برای این بحران
در کوتاه مدت راهی به جز تخصیص حقابه به پایین دست وجود
نداردودرکناررسیدگیبهآبتکتکروستاهایپاییندستباید
به کیفیت آب هم رسیدگی شود .به کشاورزان خسارت پرداخت
و برای تامین آب دامداران هم برنامه ریزی شود .اما در بلند مدت
باید مانند برخی استان ها ،آب شیرین کن در این استان قرار داد
و همچنین آمایش سرزمینی انجام و صنایع آب بر به استان های
ساحلیمنتقلشودتانیازینباشدآبکارونبهاستانهایکویری
کهصنایعآببردارند،منتقلشود.

حرف آخر
خوزستان جان ایران است و غیور مردانش مدافعانی هستند که
هشتسالجلویدشمنتادندانمسلحسینهسپرکردندتاگزندی
بهایراننرسد.خوزستانامروزفقطتشنهنیستبلکهبهخاطرسوء
مدیریتدراینسالهابامشکالتدیگریهمچونبیکاریو...هم
دست و پنجه نرم می کند و بهتر است مسئوالن به جای وعده های
دروغین و شعار درمانی همچون گذشته ،به فکر درمان ریشه ای
مشکالتمردماندوستداشتنیایناستانباشند.

