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خوزستان و راه حلهایی
که یک شبه نیست!
بی تدبیری ها ،کم کار یها و .. .کارد را چنان
به استخوان مردم شریف خوزستان رسانده که
منجر به اعتراضاتی در استان خوزستان شد.
ناراحتیهای مردمی که دیروز نیز رهبر انقالب بر
آن صحه گذاشتند و از مسئوالن امر طی سالیان
گذشته گالیه کردند .اگرچه اعتراضات یک هفته
اخیر و تبعات آن منجر به توجهها به خوزستان و
آب خوزستان شده است اما در این بین توجه به
چند نکته ضروری به نظر میرسد.
 .1مشکل خوزستان یک شبه به وجود نیامده
که یک شبه حل شود
بعد از وقــایــع تلخ یــک هفته اخــیــر مــوجــی از
واکنشها ایجاد شد ،از آب رسانی شلی و تانکری
تا باز کردن موقت آب سدها و آمدن آب به پایین
دست کــارون؛ اما واقعیت چیز دیگری است،
درست است که یکی از مسائل مردم خوزستان
نبود آب شرب و زراعت سالم و کافی است اما
این مشکلی است که بیش از دو سه دهه است با
آن زیست میکنند .مسئله امروز مردم خوزستان
نه بحران خشکسالی در سرزمینی پر آب بلکه
بحران مدیریتی است که طی حداقل سه دهه
گذشته از اواخر دولت آقای هاشمی تا امروز کار
را به جایی رسانده که میلیو نها نفر نخل جان
دادهاند ،دیگر آب کارون شیرین نیست و اقتصاد
مردم در ثروتمندترین سرزمین ایران بزرگ چنان
نحیف است که جز کشاورزی شلتوک و دامپروری
غیرصنعتی راهی برای امرار معاش ندارند.
بله واقعیت این است که مشکل مردم خوزستان
یک شبه پدید نیامده که بشود در کوتاه مدت آن
را حل کرد .به نظر گام اول برای ورود به حل
مسئله و مشکل خوزستان درک این موضوع
باشد .مشکلی که امــروز با انتقال آب به چند
استان دیگر ،به چا ههای نفت هورالعظیم ،به
بیکاری باالی 50درصد ،به اقتصاد کشاورزی
و دامداری مردمان و به معضالت محیط زیستی
گره خورده است.
.2برای حل اساسی مشکالت خوزستان باید
تصمیمات اساسی گرفت
همان طور که ذکر شد مسئله امــروز خوزستان
مسئله پیچیدهای است که یک سر آن به انتقال
آب کـــارون بــه اســتــانهــای دیــگــر ،یــک ســر آن
به استخراج نفت در هور العظیم ،یک سر آن به
احداث سدهای متعدد بر کارون ،یک سر آن به
جا نمایی غلط سد گتوند ،یک سر آن به صنایع

فــوالدی آبخور غرب و جنوب غربی کشور و یک
سر آن به بی توجهی محض به محیط زیست گره
خورده است .موضوعی که به طور مفصل امروز در
گزارشصفحه 4روزنامهباعنوان«سرچشمههای
خشکی خوزستان» به آن پرداختهایم.
به نظر میرسد اگر بخواهیم به صورت پایدار
مشکل آب خوزستان و تبعات زیست محیطی
آن را حل کنیم در گــام اول نیاز به یک پــروژه
مطالعاتی علمی و مستقل از ذی نفعان است.
در گام بعد طبیعتا نیاز به تصمیمات سختی است
همچونحذفسدگتوندکهبهاذعانیکپژوهش
انجام شده توسط دانشگاه تهران انحراف مسیر
رودخانه کارون از این سد ،رقمی حدود 9هزار
میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که سه برابر
کل بودجهای است که برای ساخت سد مصرف
شده است .این اعتبار از بیتالمال را باید هزینه
کنیم تا از شر سدی که با آن همه هزینه ساختهایم،
رها شویم .حذف آب مورد نیاز صنایع فوالدی و
تامین آن از دریای عمان و مواردی از این دست
اگرچه تصمیماتی اساسی ،پرهزینه و زمان بر
هستند اما میتوانند ثبات ،امنیت ،پیشرفت و
محیط زیست سالم را برای مناطق غربی و جنوب
غربی ایران عزیز در پی داشته باشند.
.3برای همراه کردن مردم باید با آنها شفاف
باشیم
با توجه به آن چه ذکر شد ،زمــان بر بــودن یکی
از مسائل اصلی حل باثبات مسئله خوزستان
اســت .موضوعی که در شرایط ملتهب فعلی،
مطرح کردن آن برای مردم خوزستان میتواند به
معنای وعدههای سرخرمن قبلی تلقی شود .لذا
به نظر میرسد برای همراه کردن مردم ،شفافیت
و پاسخ به سواالت افکار عمومی و اطالع رسانی
فعلومستمرکمکیاساسیخواهدکرد.واقعیت
این است که مردم خوزستان درباره حقابه شان
سواالت و ابهامات متعددی دارند از انتقال آب
به سایر استانها تا انتقال آب به صنایع فوالدی و
غیره که شفافیت راه عالج آن است و البته ترسیم
یک چشمانداز روشن با منابع ملی مشخص و در
یک چارچوب زمان بندی شده میتواند عاملی
موثر در همراهی و صبر مــردم صبور و نجیب
خوزستان برای تحمل دورانی باشد که مسئله
خوزستان حل شود.
.4محیط زیست حلقه کلیدی توسعه
اتفاقات اخیر در خوزستان نشان داد توسعه
بدون در نظر گرفتن مالحظات محیط زیستی جز
خسارت نیست اگر توجه به پروتکلهای محیط
زیستی طی دو سه دهــه گذشته ،موضوعاتی
دســت ســوم و چهارم بــود و اصــل بر توسعه بی
محابای صنعتی بــود ،تبعات زیست محیطی
یک دهه اخیر همچون ریزگردها ،خشک شدن
تاالب ها ،دریاچهها و از بین رفتن ذخیرههای
محیط زیستی کشور نشان داده که توسعه جز با
توجه اصولی به محیط زیست پایدار نخواهد بود.
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موضوعی که گمشده دولتهای پس از جنگ
بوده و در واقع هر چهار دولت قبلی در فاجعه
آن شریکاند .مسئلهای که به نظر میرسد
میبایست مجلس به آن ورود و به عنوان یکی از
الزامات برنامههای توسعه و بودجه ریزیهای
ساالنه برای جبران آن اقدام کند.
 .5توجه به حقوق عامه و پیگیری مقصرین و
قاصرین
همان طور که ذکر شد مسئله خوزستان معضلی
تدریجی و ما حصل عملکرد  4دولت پس از جنگ
است .معضلی که به حق از آن میتوان به عنوان
یکی از مصادیق حقوق عامه نام برد .آب و بهره
مندی از آب سالم برای مردمانی که طی 30سال
گذشته از آن کمتر و کمتر بهره بردهاند.
با توجه به رویــه چند ســال اخیر قــوه قضاییه و
تاکیدات صریح رهبر انقالب در تبیین خط مشی
قوه قضاییه و تاکید بر پیگیری و مطالبه حقوق
عامه ،پیگیری این حقوق درباره آب خوزستان از
چهار دولت گذشته از مسئوالن ملی تا مسئوالن
استانی که دیروز نیز مورد گالیه رهبر انقالب قرار
گرفتند ،می تواند یکی از دستور کارهای جدی
رئیس دستگاه قضا جناب آقــای اژ های باشد.
اقدامی که اگر به درستی به سرانجام برسد برای
مردم امیدآفرین و برای مسئوالن مقصر و قاصر
بازدارنده خواهد بود.
.6مشروعیت به اعتراضهای به حق و تعبیه
فرایندهای مورد نیاز
در این میان یکی از نکات قابل تامل در حوادث
یک هفته اخیر ،تعبیر دیــروز رهبر انقالب با
ایــن مضمون بــود کــه« مــردم ناراحتی خــود را
بــروز دادنــد اما هیچ گلهای از آ نهــا نمیتوان
داشت چراکه مسئله آب آنهم در آن آبوهوای
گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست»در واقع
رهبر انقالب با توجه به کم کارهای و برخی
تصمیمات گرفته شــده توسط مسئوالن امر
نه تنها به اعتراضات و ناراحتی مــردم صبور
خوزستان برچسب اغتشاشگر و ضد انقالب
نــزدنــد بلکه بـــرای ابـــراز ایــن گــایـههــا حقی
قائل شدند موضوعی که میتوانستند به آن
ورود نکنند و در حد همان گالیه از مسئوالن
باقی بماند اما رهبر انقالب با اشــار های کوتاه
درخصوص مراقبت از سوءاستفاده دشمنان
اصــل ابــراز ناراحتی و اعتراض را به رسمیت
شناختند ،رویکردی که شاید اگر از ابتدا توسط
مسئوالن ملی و استانی و حضور به وقت در میان
مردم همچون ویدئویی که در آن افسر دزفولی
با مــردم سخن میگوید ،انجام میشد شاهد
برخی وقایع تلخ یک هفته اخیر نبودیم زیرا
که به رسمیت شناختن اعتراضات به حق در
چارچوب قانون می تواند جلوی بسیاری از سوء
استفادههای گروههای معاند را بگیرد موضوعی
که به نظر میرسد باید مورد توجه وزارت کشور
دولت آقای رئیسی قرار گیرد.

رویای صادرات نفت از دریای عمان محقق شد

فاز نخست پروژه بزرگ خط لوله انتقال نفت به جاسک برای صادرات از دریای عمان که روحانی آن را
مهمترین و با اهمیتترین افتتاح دولتش خواند به بهره برداری رسید
فــاز نخست خط لوله انتقال نفت به جاسک
روز گذشته افتتاح شد تا برای نخستین بار در
تاریخ  ۱۱۰ساله صنعت نفت ایــران ،عملیات
صادرات نفت خام از سواحل مکران در دریای
عمان آغــاز شــود .دســتــاوردی که با هزینه 53
هزار میلیارد تومانی ،سهم بیش از  90درصدی
ساخت داخل و استفاده از توانمندی داخلی
برای ساخت خطوط لوله یکهزارکیلومتری،
به لحاظ سیاسی ،امکان استقالل صادرات نفت
کشورمان از تحوالت نظامی محتمل در خلیج
فارس و تنگه هرمز را فراهم میکند.در هشتاد
و سومین پویش ملی«تدبیر و امید برای جهش
تولید» ،طرح ملی عظیم انتقال نفت خام از گوره
به جاسک و پایانه صادراتی منطقه مکران به
طولهزار کیلومتر با حضور ویدئو کنفرانسی
رئیسجمهور افتتاح شد .خط لولهای که انتقال
نفت خام از گوره به جاسک را برای نخستین بار
در تاریخ صادرات نفت کشورمان بدون نیاز به
عبور از تنگه هرمز مقدور میکند.
رکوردهای آماری در پروژه خط لوله انتقال نفت
به جاسک

صادرات از جاسک منجر به کوتاه شدن مسیر رفت
و برگشت مشتریان نفت کشور بهاندازه یکهزار
مایل دریایی میشود و هزینه هر بشکه نفت از ۶۰
سنت به  ۴۰سنت در هر بشکه کاهش خواهد
یافت.برای احداث این خط لوله در مجموع ۵۳
هــزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ،پنجهزار
نفر اشتغال مستقیم و  ۱۰هــزار نفر اشتغال
غیرمستقیم ایجاد شده است و با بهر هبرداری
رسمی از آن بــرای  ۱۰هــزار نفر اشتغال پایدار
ایجاد میشود.برپایه این گزارش ،سهم بیش از
 ۹۰درصدی ساخت داخل و استفاده حداکثری
از تــوان پیمانکاران و ســازنــدگــان ایــرانــی ،از
مهمترین ویژگیهای ایــن طــرح ملی به شمار
میآید به طور یکه در مسیر اجــرای آن۲۵۰ ،
پیمانکار و تولیدکننده داخلی مشارکت داشتهاند
و با اتکا به توانمندیهای داخلی ،بعضی تجهیزات
و کاالهای مورد نیاز این طرح برای نخستین بار
در کشور ساخته شده اســت.در این پروژه برای

نخستین بار در کشور هزار کیلومتر لوله مقاوم
دربرابر خوردگی توسط مهندسان داخلی تولید
شد که سنگ معدن ،تختال ورق و حتی پوشش
آن کامال تولید داخل است.
مهمترین افتتاح دولتهای یازدهم و دوازدهم

دکترروحانی در آیین افتتاح این طرح گفت:
ساخت این طرح در مدت دو سال و چند ماه،
یکی از افتخارات صنعت ایران زمین است که به
ملت بزرگ ایران تبریک میگویم.رئیسجمهور
افزود :این طرح ،اقدام بزرگ ملی برای صادرات
نفت با هدف ایجاد پایانه جدید صادراتی است که
اهمیت زیادی در این صنعت دارد ،افتتاح امروز
بسیار حائز اهمیت است و شاید بگوییم مهمترین
و با اهمیتترین افتتاح دولـتهــای یازدهم و
دوازدهم ،امروز اتفاق افتاد.رئیسجمهور ادامه
داد :ما توانستیم از اتکا به تک اسکلهای که تنها
پایانه نفتی ما در خارک بود ،خارج شویم .بمباران
اسکله تی در خارک در سال  ۶۴صادرات نفت
ما را قطع کرد اما امروز ایران هر وقت الزم بداند
صادرات نفت را از دریای عمان انجام خواهد داد.
زمان بندی فازهای بعدی پروژه به روایت زنگنه

بیژن زنگنه ،وزیر نفت نیز در جریان بهرهبرداری
از این طرح عظیم ملی بیان کرد :طرح انتقال

نفت گوره به جاسک از امروز تا مهرماه با ظرفیت
 ۳۰۰هــزار بشکه ادامــه دارد ،در مهر تا آبان
ظرفیت آن به  ۴۰۰هزار بشکه و از آبان تا دی با
وارد مدار شدن تلمبهخانهها و یک مخزن ذخیره
در جاسک ،ظرفیت آن به  ۵۰۰هــزار بشکه
خواهد رسید.
زنــگــنــه خــاطــرنــشــا نکــرد :همچنین از د ی
 ۱۴۰۰بــه ظرفیت  ۷۵۰هــزار بشکه خواهد
رسید و از ابتدای اسفند ظرفیت روزانــه یک
میلیون بشکهای ب ــرای آن پیشبینی شده
است.به گفته وزیر نفت ،این طرح پیشرفت ۸۲
درصــدی دارد که تاکنون حدود یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون دالر در آن هزینه شده است.
استراتژیک ترین ،ایرانیترین و سریع ترین

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز در
این مراسم گفت :خط لوله نفت گوره  -جاسک
استراتژیکترین ،ایرانیترین و سریعترین
مگاپروژه تاریخ صنعت نفت کشور در دوران
حدود دو ساله مواجهه با بی رحمانهترین جنگ
اقتصادی ،اجرا و آماده بهرهبرداری شد تا نفت به
سواحل عمان برسد.همچنین با بهرهبرداری از
مرحله نخست طرح ملی و راهبردی انتقال نفت
خام گوره به جاسک ،صادرات نخستین محموله
نفت خارج از تنگه هرمز آغاز شد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••چــرا بــا افــزایــش  70درصـــدی بستری
بیماران کرونایی در مشهد مانند کــرج و
تهران طرح تعطیلی یک هفتهای مقابله با
کرونا را اجرا نکردند!
••این که از دو سال گذشته به بهانه کرونا
جــادههــا را بسته ایـــد ،مــحــدودیــت تــردد
گذاشته اید اما حمل و نقل ریلی و هوایی
باز است یعنی در این کشور ،مستضعفان
جایی ندارند .شما حتما باید پولدار باشید
و برای سفر رفتن از قطار و هواپیما استفاده
کنید و گر نه با خودروی شخصی حق هیچ
چیزی ندارید .هرچی آرزوی خوبه مال این
مسئوالن!
•• تا سه روز تعطیلی میشه مسئوالن تیزبین
که همیشه ایــن روزهــا رو تحت نظر دارن
ممنوعیت تردد جریمه محدودیت و انواع
و اقسام احکام رو صــادر میکنن اما فقر،
معیشت ،تورم و گرانی براشون قابل رویت
نیست!
•• کل سال میگن حج نرید ،هیئت نگیرید
و ...به جاش به فقرا کمک کنید .عید قربان
که گوسفند قربانی میکنیم میرسونیم به
فقرا ،میگن زبون بسته حیوان! به جاش
درخت بکارید! باالخره ما چه کار کنیم تا یک
عدهای راضی باشند؟
••همه کمدینهای دنیا هم اگه جمع بشن،
بهاندازه پیامک واریز پول نمیتونن خنده رو
لب آدم بیارن.
•• به خدا خسته شدیم .واکسن بخرید آقایان
مسئوالن! حیف این جوانان است که کشته
شوند .میگویند بچه بیاورید جوانها دارن
میمیرن .میدونید تا بچه به سن اون جوان
برسه چقدر زحمت داره؟
•• ایــن مــســئــوالن چــه جـــوری از ایــن همه
مشکالتی که برای مردم درست کرد هاند
خــوشــحــا لانــد و از عملکردشان تعریف
میکنند؟ شاید ما کوریم و عملکرد آ نها
را نمیبینیم و گر نه هر چی میبینیم تورم
و بدبختی و گرانی و فقر و فساد و .. .است!
•• افزایش دفعی 40تا 43درصــدی قیمت

پیامك2000999 :

نان در خراسان رضوی برای اقشار آسیب
پذیر و کم درآمد خیلی سخت است .کاش
ساالنه 10تا 15درصد اضافه میکردند!
•• نان رضوی هر روز محصوالتش را گران
میکند و روی بسته بندی قیمت نمیزند.
آخه آستان قدس چرا؟
••همه نگهبا نهای مسلح بانکها با حقوق
روزی  80هزار تومان کار میکنن .این درده
که میگن اشتغال زایی کردن ولی حقوق
براشون مهم نیست .این درده که نتونی خرج
زندگی رو در بیاری .مسئوالن هم نشستن
تصمیم میگیرن که کارگر با کمترین حقوق
زنده بمونه ولی زندگی نکنه .اینها درده
ولی حیف گوش مسئوالن از این حرفها پره.
••آرزوی توفیق بـــرای کسانی کــه بــرای
گرانی نان در واپسین دقایق مجدانه تالش
مجاهدانه فرمودند!
•• این آقایانی را که با این اوضاع اقتصادی
هنوز هم از خودشان و دولــت شان تعریف
میکنند باید چند روزی به مرخصی بفرستند
تا سرشان هوایی بخورد .آنها را باید مجبور
کنند چند روزی را در خیابان و در کنار پارک
بخوابند تا مشکالت همه را بفهمند!
••خودتان هم خوب میدانید جوایز اصغر
فرهادی از چه جنسی است .پس بی خودی
شلوغ بازی راه نیندازید.
•• وقتی میشنوم کمپین خرید آب معدنی
راهانداختن یاد اون جمله میافتم که میگه
دریا رو نمیشه با آب استخر پر کرد.
•• واقعا چه جوری بعضیها این قدر دلخوش
به این هستند که با آمدن آقای رئیسی همه
مشکالت حل میشود؟ ان شاءا ...ما زنده
و شما هم زنده .ببینیم چهار سال یا هشت
سال دیگر همین شما درباره آقای رئیسی
چه میگویید.
•• با ایــن تعطیالتی که دولــت اعــام کرده
و با محدودیت تــردد خــودرویــی ،حرکت و
فعالیت هواپیما و قطار و اتوبوس را که تعطیل
نکردن! این چه معنی داره؟ نون تورهای
مسافرتی تو روغنه! دیگه کرونا هم برای

مسافرت میاد مشهد!
•• تو این شرایط کرونایی گفتن آزمون ارشد
قراره برگزار بشه .اصال به صالح نیست.
••بیمارستان فارابی حــدود سه ماهه یک
دستگاه چیلر روی پشت بــام بیمارستان
نصب کرده و صدای اونانــدازه 10تا چاه
موتور دیزلی است که باعث سلب آسایش
مـــردم منطقه شـــده .بــه رغــم مــراجــعــه به
بیمارستان و تماس تلفنی ،شــهــرداری و
وزارت بهداشت هیچ گونه اقدامی برای
کاهش آلــودگــی صوتی انجام نــداد هانــد.
خودشان داخل اتاقهایی با شیشه دوجداره
نشستهاند و به فکر آسایش دیگران نیستند!
چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
••اگر واقعا میخوان ویــروس کرونا دلتا را
مهار کنند کل ترددهای زمینی و هوایی
و ریلی را ممنوع کنند ،چرا این قدر دست
دست میکنند؟!
••چرا بانک کشاورزی جرایم بانکی وامهای
بــخــش کـــشـــاورزی زیــر۱۰۰مــیــلــیــون رو
نمیبخشه؟ مگه دولت نبخشیده؟۶۰تومان
وام داشتم معوق شده وثیقه رو گذاشته اجرا
میگه باید ۱۰۱میلیون بریزید؟ با این
شرایط اقتصادی از کجا بیارم؟به خدا ندارم.
لطفا کمکم کنید.
••من یک بازنشسته تامین اجتماعی هستم.
یــک ســوال از مدیر کــل تامین اجتماعی
کشورم دارم .مگر فروردین ماه اولین ماه
سال نیست؟ اگر هست که طبیعتا هست
پس چرا افزایش حقوقی که ماههای دوم و
سوم و ...محاسبه و پرداخت میشه تا االن
که حقوق تیرماه را دادین افزایش فروردین
را اعمال نکردین؟ از قلم افتاده یا توی قلم
هنوز نیامده؟
•• کشورهای اروپایی و آمریکا تا به حال یه
قدم از برجام اجرایی نکرد هاند .پس چه
حقی دارند که برنامه هستهای ما رو انبار و
پلمب میکنند؟ مردم از تحریمهای بدون
دلیل آ نهــا له شدند .همه زندگی مون از
تورم و گرانی داره نابود میشه.

افزایش جان باختگان سیل چین به  ۵۱تن
شمار قربانیان سیل و بــارش کمسابقه باران
در استان هنان واقــع در مرکز چین تا عصر
روز گذشته به بیش از  ۵۰نفر افزایش یافت.
به گــزارش یــورو نیوز ،شهر ژنگژو در استان
هنان چین از ابــتــدای هفته جــاری میالدی
دستخوش تغییرات جــوی ناگهانی شد و در
معرض بارانهای شدید موسمی قرار گرفت
که زمینه جاری شدن سیالبی کم سابقه را در
این شهر و مناطق اطراف آن فراهم کرد.شدت
بارندگی به حــدی بــود که گفته میشود این
شهر طی سه روز شاهد ریزش بارانی به میزان
یک سال بارندگی بود .سیالب در این بخش از
مرکز چین که گفته میشود در 60سال اخیر
بیسابقه بوده ،بسیاری از شهروندان را مجبور
به تخلیه منازل مسکونی خود کرده است.دیگر
بخشهای مرکزی چین نیز از ایــن تغییرات
جــوی بینصیب نماندند و در برخی مناطق
دیگر استان هنان حجم زیادی از آب و گل و الی
خیابانها و معابر را فرا گرفت.مقامات محلی در
حالی دیروز از افزایش قربانیان این سیالب به
 ۵۱نفر خبر دادند که رسانههای چینی پیشتر

شمار قربانیان را  ۳۳نفر اعالم کرده بودند.
اغلب قربانیان گــزارش شــده به شهر ژنگژو،
مرکز استان هنان ،سومین استان پرجمعیت
چین مربوط میشوند؛ جایی که غرق و واژگون
شدن یک واگن مترو در روز سهشنبه دست کم
 12کشته به جا گذاشت.این سیالب کم سابقه
همچنین سبب شد حــدود  ۴۰۰هــزار تن از
ساکنانمناطقحادثهدیدهدرمرکزچینمجبور

به تخلیه محل زندگی خود شوند و بر اساس
تخمینهای اولیه ،سیل حدود  65/5میلیارد
یوان ،معادل 8.5میلیارد یورو خسارت به جا
گذاشته است.از سوی دیگر ریزش بارانهای
شدید موسمی در همسایگی چین نیز منشأ
جاری شدن سیل و رانش زمین در هند شد که
طی آن دست کم  ۳۶نفر جان خود را از دست
دادند و دهها نفر نیز مفقود شدند.

نان ،گران اما همچنان بی کیفیت
چند روز پیش قیمت جدید نان در کشـوراعالم
شـد امـا همچنـان بسـیاری از شـهروندان در
شـهرهای مختلف،مخصوصـا مـردم خراسـان
شـمالی نان بی کیفیت تهیـه میکنند.به گفته
نایـب رئیـس اول اتحادیـه نانوایـان بجنـورد،
نرخهـای اعمـال شـده بـر اسـاس تحلیلهـای
قیمتـی نیسـت.به عنـوان نمونـه ،نـرخ نـان
بربـری کـه از  ۷۵۰بـه  ۸۵۰و نـرخ نان سـنگک
از  ۹۰۰بـه  ۱۱۰۰تومـان افزایـش یافته بـا آن
چـه درخواسـت نانوایـان بـوده اسـت ،فاصلـه
زیادی دارد .در این بین شهروندان عیال واری
که مجبورند برای  3تا  4فرزند خـود هر روز نان
تهیـه کنند،مـی گوینـد کـه افزایـش
 100تومانی هر عدد نـان بار مالی بر
دوش آنها گذاشته اسـت ،چه برسد
بـه ایـن کـه بیشـتر از ایـن بـر قیمـت
نـان افـزوده شـود .با ایـن حال بـاز هم
شـهروندان بجنوردی مجبورنـد نـان
بی کیفیـت سـر سـفره شـان بگذارند
و گالیههـا همچنـان تـداوم دارد،
در حالـی کـه بـا افزایـش قیمـت نـان
انتظـار بهبـود شـرایط را داشـتند نـه
بدتـر شـدن کیفیـت نـان.در ایـن بین
یکـی از شـهروندان بجنـوردی گفت:

چند روزی اسـت که مجبورم روزانه هزارتومان
اضافـه بـرای خریـد نـان پرداخـت کنـم ،ایـن
درحالی اسـت که انتظار داشـتم نـان با کیفیت
سـر سـفره خانوادهام بگـذارم امـا در عمـل هیچ
تغییـری نکـرده اسـت و نـان را بـا همـان کیفیت
حتـی کوچکتـر و سـوختهتر تحویـل میگیرم.
نایـب رئیـس اول اتحادیـه نانوایـان بجنـورد در
ایـن بـاره گفـت :اکنـون گنـدم کهنـه و ذخیـره
شـده سـال قبـل را نداریـم ،در واقـع همیـن
گندمهـای فعلـی زراعـی را برداشـت و بـه آرد
تبدیل میکنند ،معموال هر سـال در این مقطع
زمانی این مشـکالت را داریم چون از گندم تازه

آرد با کیفیـت تولیـد نمیشـود«.عفتی» افزود:
برخـی از نانواییهـا کـه تبحـر خاصـی در پخـت
نان دارند ،بـه سـختی میتوانند نان بـا کیفیت
از این آردها تولیـد کنند و برای همـه نانواییها
این امـر امـکان پذیر نیسـت.وی بـا توجه بـه این
کـه بـا آرد فعلـی تـا یکـی ،دو مـاه آینـده همیـن
مشـکل باقی خواهد مانـد ،اضافه کرد :ان شـاء
ا ...دوبـاره شـرایط بهتـر میشـود.عفتی اظهار
کرد :نرخ فعلی خواسـته نانوایان نیسـت ،چون
بـا هزینههـا و دسـتمزدی کـه بایـد بـه کارگـران
حرفـهای بدهنـد ،همخوانـی نـدارد و همچنان
از کارگـران حرفـهای محـروم هسـتند.

