
به چالش کشیدن مسووالن با تجمع مقابل استانداری

نارضایتی شهروندان اهوازی از قطع برق و...

گ��روه دیار کارون: روز گذش��ته مردم اهواز با حضور در مقابل اس��تانداری 
خوزس��تان نس��بت به وضعیت بحرانی آب و برق استان خوزستان و بی توجهی 
دولت اعتراض کردند.در این تجمع مردم با شعارهای »مدیر بی کفایت اخراج باید 
گردد« خواستار توجه دولت به مطالبات مردم خوزستان شدند. تجمع مردم  اهواز در 
مقابل استانداری در شرایطی به وقوع پیوست که متاسفانه تا نیمه روزگذشته بسیاری 
از مردم س��اکن در نقاط مختلف ش��هر همچنان با نبود آب و برق دس��ت و پنجه نرم 
می کردند و مسووالن استان در کش و قوس برای رفع اتهام از خود و انداختن توپ 
در زمین یکدیگر بودند. این درحالی اس��ت که بس��یاری از مسووالن برقی استان، با 
مقصر دانس��تن گردوخاک، محیط زیس��ت را عامل بروز قطع مکرر برق می دانند و 
معتقدند تا زمانی که گردوخاک باشد، قطع برق هم خواهد بود. مردم این دیار که این 
روزها بیش از همیش��ه کاس��ه صبرشان لبریز شده، با س��ر دادن شعار، صدا و سیما و 
مس��ووالن را مقصر اصلی تراژدی گردوخاک و قطع آب و برق دانس��ته و خواستار 
اخراج و اس��تعفای مدیران ناکارآمد ش��دند. گفتنی است، اسماعیل ارزانی بیرگانی 
فرمان��دار اهواز با حض��ور در جمع معترضان دقایقی با آن ها صحبت کرد. همچنین 

اعتراضات مردمی به شرایط بحرانی استان تا شب گذشته در اهواز ادامه داشته است.

لزوم پیشگیری از تکرار قطع برق و آب
مع��اون اول رییس جمهور در جلس��ه س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اش��اره به مشکل 
قطع آب و برق ناشی از شرایط جوی که اخیرا 

مردم استان خوزس��تان با آن مواجه شده 
اند، به س��فر هفته گذش��ته خود به این 
اس��تان و تصمیم��ات ویژه ب��رای حل 

مشکل ریزگردها اشاره کرد و افزود: در این سفر تصمیم گیری شد 
ک��ه وزارت جهاد کش��اورزی با بس��یج کلیه امکانات اس��تان و 
دس��تگاه های اجرای��ی، طرح بیابانزدایی و مقابل��ه با ریزگردها در 
اس��تان را با جدیت دنبال کند و س��ایر دس��تگاه های اجرایی نیز در 
چارچ��وب اقتصاد مقاومتی موظف هس��تند که با اقدام س��ریع و 

ضربتی، همکاری الزم را در این زمینه انجام دهند.
اس��حاق جهانگیری همچنین اف��زود: در صورتی که اجرای این 
برنامه نیازمند اعتبار و منابع مالی باشد، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور باید با جدیت به دنبال 
تامی��ن اعتب��ار مورد نیاز ب��رای اجرای این برنامه باش��ند. وی از 
وزارت نیرو نیز خواست، برنامه ریزی الزم را برای پیشگیری از 
تکرار قطع برق و آب در اس��تان خوزس��تان انجام دهد و برای حل 

این مشکل تدابیر بلندمدت و کوتاه مدت اتخاذ نماید.
باتوجه به وقوع سیل، اینبار کدام وزیر می آید

ب��ا توجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص ش��دت 
میزان بارندگی در خوزستان، احتمال طغیان رودخانه ها در برخی 

نقاط این استان به دلیل زیرساخت های نامناسب وجود دارد.
در همی��ن رابط��ه، برخی اخب��ار دریافتی حکای��ت از آمادگی 
دستگاه های اجرایی استان جهت مقابله با سیل و طغیان رودخانه ها 
دارد. بر همین اس��اس، س��تاد بحران برخی شهرس��تان ها از جمله 
شادگان، جهت حفظ آمادگی و مقابله با هرگونه حوادث احتمالی، 
تشکیل جلسه داده است. همچنین دیروز مدارس برخی از شهرهای 
خوزس��تان از جمله بهبهان، امیدیه و هندیجان، در نوبت صبح، به 
دلیل ش��دت بارندگی و گرفتگی معابر تعطیل اعالم ش��د ؛ برخی 
شهروندان نیز شرایط این روزهای خوزستان را به مراتب حادتر از 

روزهای اول جنگ تحمیلی توصیف کرده اند.
لزوم تشدید برخورد با تیراندازی ها

امام جمعه دزفول خواس��تار تش��دید برخ��ورد نیروی انتظامی 
دزفول با عوامل تیراندازی در مراسم عزا و شادی شد.

حج��ت االس��الم س��یدمحمدعلی قاضی دزفول��ی  اظهارکرد: 
براساس قانون تعیین شده، تیراندازی در تمامی مراسم عزا و شادی 
جرم محس��وب می شود و برای آن مجازات تعیین شده است. وی 
افزود: با وجود تالش ها و فرهنگ س��ازی های گس��ترده مقامات 
امنیتی شهرستان برای کاهش و ازبین بردن این رسم غلط اما هنوز 
این امر ناپسند در برخی نقاط شهرستان توسط مردم اجرا می شود. 
ام��ام جمع��ه دزفول با بی��ان اینکه هنوز در برخی مراس��م عده ای 
مب��ادرت به تیراندازی می کنند،گفت: این امر بس��یار خطرآفرین 
اس��ت و بعضا می تواند حوادثی بس��یار تلخ را رقم بزند و همچنین 

تداوم این رسم نادرست امنیت شهرستان را تهدید خواهد کرد.
ورود دولت و مجلس به بحران اخیر خوزستان

نماینده اهواز در مجلس خواستار ورود جدی دولت و مجلس به 
بحران اخیر خوزستان شد.

همایون یوسفی اظهارکرد: با توجه به قطع برق خوزستان که یک 
علت عمده آن گرد و غبار بوده و گرد و غبار ریشه در کمبود آب و 
انتقال آب دارد ما تقاضا داریم که هم دولت ورود جدی به موضوع 
داش��ته باش��د و هم مجلس موضوع را بررس��ی کند و کمیسیون از 
جانب مجلس به بررسی زوایای این موضوع بپردازد.وی افزود: ما از 
مدت ها قبل مشکالت و خطرات برق خوزستان را به مسئولین برق 
وزارت نیرو گوشزد کردیم، اما کمتر به این موضوع توجه شده است. 
به هر حال سیستم برق کشور یک سیستم شکننده است و اتفاقی که 
در مورد برق خوزس��تان و به خاطر مش��کالت فنی و فرسوده بودن 
سیستم رخ داد، عنقریب ممکن است در خیلی جاهای کشور اتفاق 
بیافت��د ک��ه ضربات جب��ران ناپذیری وارد می کند و ممکن اس��ت 
ضایعات غیر قابل برگشتی داشته باشد. این نماینده مجلس تصریح 
کرد: مشکل اخیر خوزستان در کمتر از یک شبانه روز بر ثروت ملی 
و تولید نفت اثرات س��ویی به جای گذاش��ت و ما هم قطعا از ابزار 

قانونی مان برای نظارت بیشتر در این حوزه استفاده می کنیم.
بیکاری شادگانی ها در وضعیت بحران

عضو شورای شهر شادگان گفت: بیکاری شادگان در وضعیت 
بحران قرار دارد و باید برای رفع این معضل چاره اندیشی شود.

 عبداالم��ام نعیم  فالحیه اظهارکرد: بیکاری نه تنها بزرگ ترین 
مش��کل اقتصادی اس��ت بلکه می تواند مشکالت و ناهنجارهای 
اجتماعی ایجاد کند. وی افزود: بیکاری، مادر همه جرائم است و در 
این راس��تا باید با مدیری��ت و برنامه ریزی اصولی از ظرفیت های 
موجود برای رفع مش��کالت اس��تفاده ش��ود. عضو شورای شهر 
شادگان اظهارکرد: با توجه به اینکه معضل بیکاری یکی از دالیل 
گرایش جوانان شهرس��تان شادگان به سمت مواد اعتیادآور است، 
در همین راس��تا از مس��ئوالن انتظار می رود اهتمامی جدی در امر 
اشتغال زایی و کارآفرینی برای جوانان این شهرستان داشته باشند.

*قابل توجه شرکت گاز استان خوزستان
در دهه فجر در شهرس��تان هفتکل ش��اهد گازرسانی به روستای 
چم��ن الل��ه و گزی��ن بودیم و علیرغم نصب ش��یر گاز در مس��یر 
)روس��تای  11ش��هید برمکان(  و اینکه کل این مسیر با  لوله کشی 
داخل��ی روس��تا تنها 3 کیلومتر اس��ت، با وجود ق��ول صدرصدی 
مسوولین مربوطه؛ اما از نعمت گاز بی بهره شدیم. همچنین اهالی 
روس��تا برمکان س��ال های بسیاری اس��ت که از گاز ترش استفاده 
می کنن��د که ب��ه علت مضرات  بی ش��مار  عطای��ش را به لقایش 
بخشیدند؛  لذا از مسوولین شرکت گاز استان خوزستان تقاضا داریم 
اقدام مقتضی در این خصوص به عمل آورند.  اهالی برمکان  هفتکل

*گالیه از قطع طوالنی مدت تلفن ثابت
چرا هیچکس و هیچ ارگاني درخصوص وضعیت بسیار بد قطعي 
دایم تلفن هاي ثابت جوابگو نمي باشد؟ به هیچ وجه کیفیت خدمات 
ارائه ش��ده مورد رضایت شهروندان نیست و این درحالی است که 
هزین��ه 1م��اه اینترنت و آبنم��ان را در قالب قب��ض از مردم مطالبه 
می کنند. تاکنون بیش از یک هفته است که تلفن بنده و همسایگان  
در منطق��ه پاداد کوي جانبازان قطع می باش��د و ت��ا حاال اقدامی در 
راستای بهبود این شرایط صورت نپذیرفته است. در این رابطه به چه 
ارگاني مي ش��ود ش��کایت کرد؟ آیا اصال کسي به حرف ما اهمیت 
مي دهد؟ واقعا زندگي کردن در خوزستان و شهر اهواز سخت شده  و 
هیچ مسوولی پاسخگو مشکالت نیست. عاجزانه خواهشمند هستم 
پیام را منتشر فرمایید شاید باشد دیده بینایي.                    سعادت اهواز

*خجالت آور، کلمه به جایی است
همانطور که در شماره دیروز روزنامه به چاپ رساندید، اتفاقات 
پی��ش آم��ده برای خوزس��تان درخصوص قط��ع آب و برق واقعا 
خجالت آور اس��ت. مس��ووالن باید خجالت بکشند بابت این همه 
بالیی که بر س��ر م��ردم می آورند. ماهانه حقوق ه��ای کالن را از 
دارایی کشور خرج خود و خانواده  شان می کنند، اما از خرج کردن 
برای مردم کش��ور دریغ دارند. هزینه های��ی که اگر قبال صورت 
می گرفت االن به ضرر و زیان مبدل نمی گشت. ما مردم خوزستان 
می دانیم که قطع برق و آب پایان داستان گردوخاک نیست و خود 
را برای اتفاقات بدتر از این آماده کرده ایم.                            موسوی

پیگیری برای بازپس گیری موزه هنرهای معاصر
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد خوزس��تان با تاکید بر این که ش��أن موزه هنرهای 
معاصر اهواز به عنوان برند هنری استان باید حفظ شود عنوان کرد: در قراردادی 
که میان ما و مدیریت کنونی موزه منعقد است به طور صریح ذکر شده است که 
چنانچه او نتواند نظر ما را جلب و خالف قرارداد عمل کند می توانیم یک  طرفه 

آن را فسخ کنیم.
محم��د جوروند در خصوص واگذاری مراکز فرهنگی به بخش خصوصی در 
دوره مدیریت قبل که به موضوعی چالش برانگیز در س��طح اس��تان مبدل ش��د 
اظهار کرد: در وهله اول باید بگویم همان  گونه که مدیر قبلی گفته بود موضوع 
واگذاری، دستورالعمل دولت و وزارتخانه می باشد اما باید دید این موضوع چرا 
به چالش تبدیل ش��د و چرا هنرمندان بخش تجس��می به این موضوع اعتراض 
دارند؟ ما براس��اس قانون می توانس��تیم مراکز فرهنگی همچون موزه هنرهای 
معاصر را به انجمن ها واگذار کنیم. این جزو اختیارات ما بود و قانون نیز جلوی ما 
را نمی گیرد. ما حتی می توانستیم موزه را به خود هنرمندان تجسمی واگذار کنیم 
و ی��ا ای��ن  که تاالر آفتاب را به انجمن نمایش واگذار کنیم. در وهله دوم از همین 
 جا اعالم می کنم بنده مطلقا از مدیریت فعلی موزه هنرهای معاصر رضایت ندارم 
و در حال حاضر نیز بابت تخلفات موزه مکاتباتی را با او انجام داده ام و می خواهم 
این نوید را به هنرمندان عزیز استان بدهم که به جد پیگیر بازپس گیری موزه از 
مدیر فعلی آن هستم. مدیریت کنونی موزه مدعی است که بیش از یک میلیارد و 
200 میلیون تومان بابت موزه هنرهای معاصر اهواز هزینه کرده است که ما نیز 

اعالم کردیم در صورتی که کارشناسان این هزینه را تایید کنند، می پذیریم.

واکنش محسن چاوشی به بحران خوزستان

 محسن چاوشی، خواننده جوان و محبوب  خوزستانی با انتشار تصویر فوق در 
صفحه اینستاگرام خود، ضمن ابراز همدردی با مردم خوزستان در ارتباط با قطع 

برق و آب و اختالل در زندگی شهروندان طی روزهای اخیر، نوشت: 
»بحث و موضوع خوزس��تان، آنقدر تکراری ش��ده و آلوده به اغراض مختلف 
سیاس��ی و... که آدم نمی داند واقعا چه بگوید. خوزس��تان اما یک مساله سیاسی 
نیس��ت. یک مس��اله انس��انی اس��ت و انس��ان را مدام نمی ش��ود با سیاست و 
جناح بازی های مغرضانه فدا کرد. حال خوزستان خوب نیست. یکی از غنی ترین 
استان های کشور، اینطور باشد شرمساری اش برای کیست؟ با مقصرجلوه دادن 
این یا آن دردی از تن خوزستان رنجور و مهجور، مظلوم و سربلند اما مغرور کم 
می ش��ود؟ نه. حرف بزنیم، می شود شوآف. حرف نزنیم، می گویند سکوت کرده 
مصلحت اندیش است. من درد می کشم از درد خوزستان. از درد هرکجای ایران. 
هر زمان. هر وقت. هر جا. هر گوشه ای از این وطن که دردش بیاید، یک گوشه از 
وج��ود من می ل��رزد... این هوا و این نارس��ایی ها حق هیچ ک��دام از مردمان این 
س��رزمین نیس��ت. گاهی وقت ها فکر می کنم هر مس��اله ای در این کشور، فقط 
سوژه ای برای صفحه های مجازی شده و تیترهای اول روزنامه ها و... ولی آن ها 
که در خوزس��تان زندگی می کنند می دانند که دیده ش��دِن درد خوب است، اما از 
آن بهتر درمان کردن، یا حداقل تالش برای درمان کردن اس��ت. این کاری اس��ت 
که باید ش��ود. مطرح کردن دردها کار اش��تباهی نیس��ت. درست است. اما کافی 
نیس��ت. خوزس��تان و مردمش به گردن این کشور و مردمانش حق دارند. این را 
ه��زار ب��ار گفتم. اما در این س��ال ها چه کردیم برای این خ��اک و مردمانش که.... 
خوزس��تان به ما نیاز ندارد آنقدر که ما به خوزس��تان نیاز داریم. ما بیش��تر از 
خوزستان به خوزستان نیاز داریم. اگر حرف نمی زنم از مصلحت اندیشی نیست، 

از تکرار و بی نتیجه ماندن حرف، عاجزم...«
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یک عکس یک نظر

مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و 
غب�ار که پیش تر علت گرد و خاک های 
اس�تان خوزس�تان را بادهای جنوبی 
اعالم کرده ب�ود، این بار در مورد تاثیر 
منابع آبی و خشکس�الی خوزستان در 

تشدید این پدیده، اظهار نظر کرد.
ضیاءالدین ش��عاعی با اشاره به اینکه به 
هن��گام وزش باده��ای جنوب��ی یک نوع 
گردوغبار تولید می ش��ود ک��ه نوع آن با 
بادهای معمولی که از سمت عراق می آید 
متفاوت اس��ت،گفت: عمده گردوخاک در 
اس��تان خوزس��تان، در 9ماه سال از سمت 
ش��مال غ��رب به جنوب ش��رق و از داخل 
عراق اس��ت ک��ه طبیعتا ای��ن حرکت باد 
موجب بروز گرد و خاک با منشاء خارجی 
می ش��ود؛ ام��ا در فصل زمس��تان به ویژه 
ماه ه��ای بهمن و اس��فند، احتم��ال وقوع 

باده��ای جنوبی افزایش یافت��ه و بادها از 
سمت عربستان شکل می گیرند. مدیر ستاد 
مقابله با  پدیده گرد و غبار افزود: این بادها 
ب��ه دلیل اینکه س��رعت باالی��ی در حدود 
70کیلومتر در س��اعت دارند در شرایطی 
که وضعی��ت بارش منطقه، مثل امس��ال 
مساعد نباشد منجر به بروز گرد و خاک با 
منشاء داخلی می شود که شاهد این مدعا، 
وقوع گرد و غبار خوزس��تان در بهمن ماه 
سال 93 و همچنین در سال 95 بوده است.

ش��عاعی در ادام��ه در م��ورد وضعیت 
ش��ادگان،  و  هورالعظی��م  تاالب ه��ای 
اظهارکرد: وضعیت آب در هورالعظیم به 
60 درص��د اش��غال رس��یده و تصاوی��ر 
ماهواره ای نش��ان می ده��د که این تاالب 
آباد و پوش��یده از نیزارها اس��ت و منشاء 
گ��رد و غبار نیس��ت. تاالب ش��ادگان هم 

کمابی��ش آب دارد. بازدی��د اخی��ر ما نیز 
حاکی از آن اس��ت که ش��ادگان به واسطه 
بارش های س��ال 94، وضعیت مساعدی 
دارد. وی با تاکید بر  اینکه در حال حاضر 
تاالب های هورالعظیم و شادگان در بروز 
گرد و خاک خوزس��تان تاثیرگذار نیست، 
در م��ورد منش��اء داخل��ی گ��رد و خاک 
خوزستان گفت: بیشتر منشاء گرد و غبار 
امس��ال در استان خوزستان، منطقه جنوب 
ش��رق اهواز منطقه هندیجان بوده است، به 
دلیل خشکسالی حاکم بر جنوب خوزستان، 
این منطقه در صورت افزایش سرعت باد، 

به عنوان منشاء گرد و غبار عمل می کند.
از اوایل بهمن ماه امس��ال خوزستان در 
برخ��ی روزه��ا، درگیر گ��رد و خاک های 
ناش��ی از باده��ای جنوبی بوده اس��ت که 
ع��الوه بر تعطیلی مدارس و  ادارات منجر 

به قطع آب و برق نیز ش��ده اس��ت. مدیر 
ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار پیش 
از ای��ن با بیان اینکه برنامه ه��ای ما برای 
کنترل کانون های گرد و غبار اهواز تنظیم 
و آماده ش��ده اس��ت ام��ا محدودیت های 
اعتب��اری مانع این ش��ده ک��ه بتوانیم این 
برنامه ها را عملیاتی کنیم، گفته بود: چشم 
به راه اعتبارات دولت هس��تیم، در اس��تان 
خوزس��تان حداقل بای��د روی 300 هزار 
هکت��ار از اراض��ی کار کنیم اما اعتبارات 
کافی نیس��ت، بنابراین به دولت پیشنهاد 
دادی��م عل��ی رغ��م کمبوده��ای مال��ی، 

اولویت هایی به این بحث قائل شوند.

خوزستان چشم به راه اعتبارات دولت 

خشکسالی، منشاء اصلی گرد و خاک

پل ارتباطی شهروندان،روابط عمومی ادارات،سازمان ها 

و مسئوالن استان خوزستان با روزنامه کارون

منتظر ارسال اخبار،مطالب و عکس های شما هستیم

Karoondaily@Gmail.com

5000201590992109375519770خط پیامک:

توسعه کارخانه از سمت مرز تاالب، امکانپذیر نیست

فوالد شادگان توجیه اقتصادی ندارد
مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: کارخانه فوالد شادگان عالوه بر مشکالت 

زیست محیطی، از نظر اشتغال هم هیچ توجیه اقتصادی برای اهالی شادگان ندارد.
 احمدرضا الهیجان زاده اظهارکرد: واگذاری اراضی تاالبی برای توس��عه کارخانه، مطلقا 
ممنوع است. وی افزود: از نظر مکانی در زمان احداث کارخانه، نه تنها سازمان محیط زیست 
بلکه تمام ارگان هایی که باید زیرس��اخت های کارخان��ه را تامین می کردند مخالف احداث 
کارخانه در این منطقه بودند. الهیجان زاده تصریح کرد: زمان ساخت کارخانه فوالد شادگان، 
مدیرعامل وقت شرکت گاز ناراحت بود که چرا باید کارخانه فوالد در نقطه ای ساخته شود 
که حتی امکان تأمین گاز هم برای آن وجود ندارد. وی گفت: این کارخانه از نظر اشتغال نیز 
هیچ توجیه اقتصادی ندارد زیرا می خواهد برای 200 تا 300 نفر ایجاد اش��تغال کند اما این 
تعداد توجیهی برای حل مش��کل اش��تغال اهالی شادگان نیس��ت.الهیجان زاده با بیان این که 
کارخانه فوالد شادگان دیوار به دیوار تاالب است، عنوان کرد: درخواست 2000 مترمکعب 
آب در س��اعت برای فعالیت کارخانه عددی بسیار بزرگی است. در خصوص مساله توسعه 
کارخانه در همین زمینی که کارخانه در آن احداث ش��ده، با توجه به مجوزات گرفته ش��ده 

قبل��ی، ایرادی ن��دارد اما چون کارخانه در حریم تاالب 
اس��ت، توسعه زمین در امتداد زمین فعلی به سمت جنوب 
یعنی آبادان، تقریبا غیر ممکن اس��ت. الهیجان زاده عنوان 
کرد: طبق قانون مجلس شورای اسالمی واگذاری اراضی 
تاالبی مطلقا ممنوع است و توسعه کارخانه در حریم تاالب 

یا جابه جایی حریم تاالب به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
در همین حال، اس��تاندار خوزس��تان گفت: برای توسعه 
کارخانه فوالد شادگان نمی شود وارد مرز تاالب شد زیرا 
مرز تاالب دارای اهمیت است و امکان آن نیست که وارد مرز تاالب شد. غالمرضا شریعتی 
اظهارکرد: برای احداث خط آهن سر بندر - شادگان که برای کارخانه فوالد شادگان دارای 
اهمیت باالیی اس��ت، اکنون 150میلیارد تومان بودجه دولت آماده اس��ت و باید کنسرسیوم 
تش��کیل ش��ود تا این پول جذب ش��ود. در غیر این صورت و به دلیل اینکه دولت با مشکالت 
مالی مواجه است آن را به پروژه دیگری اختصاص خواهد داد. وی افزود: در بحث استفاده از 
صندوق توسعه ملی، فوالد شادگان باید درخواستی ارائه دهد و بانک عاملی نیز پیدا کند تا با 
پیگیری بتوانیم برای این کارخانه نیز سهمی از صندوق توسعه ملی جذب کنیم. شریعتی گفت: 
در ای��ن زمین��ه 2.1 میلی��ارد دالر برای گاز بیدبلند 2 جذب کرده ایم که در حال انجام اس��ت. 

همچنین 10 میلیون یورو برای قارچ دزفول و چندین طرح دیگر جذب کرده ایم.

? فرزانه سعید بسطامی 
 بارش اندک باران در یکش�نبه شب باز هم سبب قطع 
برق تعدادی از مناطق اهواز و چند شهرستان دیگر شد 
به طوریکه بر اس�اس ادعای شهروندان این خاموشی تا 
ظهر دیروز ادامه داش�ته  و باعث س�ردرگمی مردم این 

کالنشهر و سایر نقاط استان شده است.
پس از روزهای س��خت بهمن ماه جاری، یکش��نبه ش��ب 
فرمانداران تعدادی از شهرها از جمله اندیمشک، شوش و... 
اعالم کردند مدارس صبح دوش��نبه دایر اس��ت و شرایط این 
شهرستان ها در وضعیت کامال عادی است. استاندار نیز طی 
پیامی اعالم کرد فرمانداران به تشخیص خودشان می توانند 
دس��تور تعطیلی مدارس را اعالم کنند.هفت س��اعت پس از 
انتش��ار اطالعیه فرمانداران، خبرهای قطعی برق در شهر و 
روستاها یکی پس از دیگری منتشر شد و فرمانداران صبح 
دیروز مجبور ش��دند دس��تور تعطیلی تع��دادی از مدارس 
شهرها و روستاها را اعالم کنند. مدارس اندیمشک، دهدز، 
ایذه، بخش ش��اوور و فتح المبین از جمله روستاهای حمزه، 
مجی��د، ش��هرک بختیاری، دوس��لق، فرحان کب��ر، ترویح، 
ش��ریول، مجید ضمدی، عنکوش، رقی��وه، حمود و احرار از 
شهرس��تان ش��وش، هندیجان، بهبهان، امیدیه و تعدادی از 
روستاهای باغملک حوزه دوگچه، تل شور و پوتو به دلیل 
مش��کالت جاده و سختی تردد در نوبت صبح تعطیل اعالم 
ش��دند. همچنین مقرر گردید تا مدارس��ی که در اهواز برق 
ندارد نیز با تشخیص شورای معلمان تعطیل شود. اما جدای از 
مش��کالت ج��اده ای و س��ختی در تردد بر خی از ش��هرها و 
روس��تاها، اینکه بارش بس��یار کوتاه و حتی لحظه ای باران 

باعث قطع برق اهواز شد؛ جای تعجب دارد.
عل��ت قطعی برق اهواز این بار نی��ز همچون دفعات قبل از 
سوی فرمانداری، بارندگی و خاک آلود بودن تاسیسات برق 
و در برخی مناطق نیز به منظور جلوگیری از حادثه برق اعالم 
شد. در همین رابطه یکی از ساکنان منازل مسکونی دویست 
دستگاه اهواز  در گفتگو با کارون اعالم کرد: روز گذشته تا 
س��اعت 13 به دلیل قطع برق باز هم قادر به اس��تفاده از آب و 
وس��ایل برقی نبودیم و از آن جایی که بس��یاری از خانواده ها 
فرزندان محصل دارند، بس��یار از ش��رایط پیش آمده نگران 
بوده و بدون هیچگونه امکاناتی فرزندان خود راراهی مدارس 
کردند. قاس��می اف��زود: دفعات قبل که برق اهواز قطع ش��د 
مس��ووالن با بهانه هایی همچون بروز گردو خاک، مه شدید 
و... اختالل پیش آمده را توجیه کرده و عنوان کردند که قطعا 
بارش باران به شست وش��وی تاسیس��ات برق کمک خواهد 
ک��رد و از ای��ن رو امی��دوار بودیم که دیگر دچ��ار بی برقی و 
بی آبی نش��ویم؛ اما یکشنبه ش��ب که باران هرچند در مدت 
زمان کوتاه شروع به باریدن گرفت بالفاصله چراغ های داخل 
منزل شروع به خاموش روشن شدن کرد و بعد از آن هم برق 
مناطق زیادی از شهر از جمله منازل نزدیک به صنایع فوالد 
و حتی باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد خوزستان قطع شد!  
وی ادام��ه داد: دردی ک��ه این روزه��ا خانواده ها به آن مبتال 
ش��ده اند صد برابر از رنج روزهای خاکی بدتر است، چرا که 
بازهم با وقوع گردوخاک امکان انجام کارهای روزمره وجود 
دارد، اما در شرایطی که آب و برق همزمان با هم در دسترس 

نیست، کامال حیات انسان به مخاطره می افتد.
زمانی از دیگر شهروندان ساکن کوی باهنر ضمن تماس با 
روزنامه کارون از نبود برق بعد از بارش باران در اهواز گالیه 

ک��رد و گفت: اینکه مدیران ادارات برق اعالم می کنند جهت 
جلوگیری از بروز تلفات در تاسیسات برق اقدام به قطع برق 
مناطقی از اهواز کرده اند اصال قابل قبول نیست؛ چرا که با قطع 
و وصل یکباره برق بسیاری از وسایل برقی شهروندان دچار 
خسارت شده و در این رابطه نمی توان خسارات به وجود آمده 
را از مسووالن مطالبه کرد. وی افزود: بعد از یک دوره کوتاه 
قط��ع برق بالفاصله کتری برقی منزل ما دچار انفجار ش��د و 
دیگر قابل مصرف نیس��ت. ح��ال اگر این اتفاق ب��رای لوازم 
ب��زرگ ت��ر و گران قیمت دیگر بیافتد چه کس��ی خس��ارات 
خانواده ه��ا را جب��ران خواهد کرد؟ اگر قرار  اس��ت برق را به 
دلخواه خودشان قطع نمایند، حداقل پیش از آن  اطالعرسانی 

کرده و جلو وارد آمدن خسارت به خانواده ها را بگیرند.
در همی��ن حال، مس��وول روابط عمومی ش��رکت توزیع 
نی��روی برق اه��واز در گفتگو با »کارون« اعالم داش��ت: از 
ساعت 4:50دقیقه بامداد دیروز بر اثر وزش باد و پیرو همان 
ریزگردهای قبلی ایستگاه های برق اهواز با اختالل مواجه شد. 
علیرضا شکرخدایی گفت: متاسفانه بر خالف تصور آنگونه 
که برای بارش باران پیش بینی ش��ده بود، بازهم شاهد بارش 
چش��مگیر باران در اهواز نبودی��م و همین بارندگی پراکنده 
سبب ِگل شدن خاک از قبل نشسته بر روی سیستم انتقال برق 
گردید و با هادی شدن »رسانا« سیستم ها، این خطوط شارت 
»اتص��ال« کردند. وی ادام��ه داد: بیش ترین میزان قطع برق 
مربوط به مناطق شرقی اهواز، همچون باهنر، سپیدار، صنایع 
ف��والد و... بود از این رو مجموعه برق اهواز برای جلوگیری 
از تخریب بیشتر خطوط اقدام به قطع آن ها کرد. شکرخدایی 
گفت: در جریان قطع برق دیروز عامل دیگری که سبب ایجاد 
اختالل در خطوط برق گردید، آالینده های ناش��ی از فعالیت 
صنایع فوالد در ش��رق اه��واز بود که با احاطه کردن خطوط 
برق و بدنبال آن بارش باران؛ همچون ریزگردها عمل کرده و 
س��بب اتصال برق این منطقه گردید. وی ادامه داد: در جریان 
سفر دکتر چیت چیان وزیر نیرو به خوزستان، مقرر گردید  تا 
چندین دستگاه فوق پیشرفته مقره شوی برای اهواز خریداری 
شود، تا زین پس به واسطه شست و شوی مداوم تاسیسات و 
خطوط برق دیگر شاهد قطع برق خصوصا در مناطقی که از 
آالینده های بیشتری برخوردار است، نباشیم. وی اظهارکرد: 
همانطور که شهروندان مطلع هستند در فصل گرما با توجه به 
فشار زیادی که بر اثر استفاده از وسایل سرمایشی به خطوط 
برق اهواز وارد می ش��ود اما ش��اهد قطع مکرر برق نیستیم و 
ای��ن درحالی اس��ت در زمس��تان س��ال جاری ب��ر اثر وقوع 
ریزگردها و طوفان طی س��ه مرحله برق اهواز قطع ش��د؛ این 
درحالی اس��ت که خطوط و تاسیس��ات انتقال و توزیع برق 
اهواز بس��یار پیشرفته و مقاوم بوده و تنها معضل این روزها 
پدیده ریزگردها می باش��د و تا زمانیکه این پدیده در اس��تان 
خوزستان رخ دهد، حتی درصورت شست وشوی مقره ها، باز 

هم احتمال قطع برق وجود دارد.
همچنین آرش بهفر کارشناس حوزه برق قدرت، در گفتگو 
با »کارون« عنوان کرد: بسیاری از خطوط برق اهواز و سایر 
شهرهای استان از جمله آبادان در مناطق آلوده واقع شده اند. 
از این رو نمک،گردوغبار، ش��ن، ماسه، موادشیمیایی ودیگر 
آالینده ها می توانند بر روی عایق ها )مقره ها( جمع شوند. این 
کارش��ناس حوزه ب��رق افزود: این آالینده ه��ا هنگامی که با 
رطوبت ترکیب می ش��وند، می توانند اثر قابل توجهی روی 
حالت عایقی خطوط گذاشته  وباعث می شود خاصیت عایقی 

خطوط انتقال کاهش یابد. بهفر در پاس��خ به س��وال کارون، 
مبن��ی بر اینکه تبعات حضور آالینده ها و گردوخاک بر روی 
خطوط انتقال برق چه خواهد بود و در صورت شس��ت و شو 
نش��دن چه پیامدهایی خواهد داش��ت؟ اظهارک��رد: اگر این 
آالینده ه��ا را از روی عایق ها )مق��ره ها( تمیز نکنیم مقره ها 
رسانا خواهند شد ودر نهایت شروع به گرفتن جریان نشتی 
در روی مق��ره می کنند واگر هم به اندازه کافی باعث عبور 
جریان نش��تی ش��وند باعث ایجاد تلفات ودر نهایت باعث 
ایجاد یک اتصال کوتاه به زمین یا قس��مت های بدون برق 
می شوند. به همین خاطر مقره ها و سطوح عایقی را باید تمیز 
نگه دارند. در چنین ش��رایطی با بارش باران ش��اهد انفجار 
خواهیم بود که عموم به آن انفجار ترانس نیز می  گویند که 
ب��ا ص��دای مهیب و به دنبال آن آس��یب ب��ه خطوط برق و 
خاموش��ی شهر همراه اس��ت. وی ضمن بیان این مطلب که 
تداوم در شست وشوی مقره ها کمک شایانی به جلوگیری 
از ورود آس��یب به تاسیسات برق می کند، افزود: متاسفانه 
مس��ووالن استان خوزستان در زمینه تجهیز تاسیسات برق 
به امکانات شس��ت و ش��و و برنامه ریزی بلند مدت جهت 
کاهش میزان خاموش��ی سطح شهرها تاکنون کم کاری های 
بسیاری انجام داده اند. همانطور که طی ماه جاری شاهد بودیم، 
طی سه روز مردم شهرها به ویژه اهواز از نبود برق و آب در 
ع��ذاب و زحمت بودند. ل��ذا ضرورت دارد پی��ش از وقوع 
طوف��ان گردوخ��اک و بارش مجدد باران نس��بت به تجهیز 
تاسیس��ات برق و شس��ت وشوی آن ها اقدام ش��ود، چرا که 
حض��ور همیش��گی آالینده ها در هوای اس��تان خود دلیلی بر 

آسیب وارد آمدن به تاسیسات برق است.
با وجود بحران های بسیار در این روزها با مهمان شدن خاک 
و عدم بارش چش��مگیر باران در ش��هر بی برق اهواز ، مردم 
روزهای س��ختی را س��پری می کنند. دو هفت��ه قبل مردم این 
کالنشهر همزمان شاهد قطعی آب، برق و تلفن بودند؛ ابتدای 
هفته جاری نیز این اتفاق اما برای 11شهرس��تان خوزس��تان 
تکرار شد و به دنبال آن از یکشنبه شب برق مناطق بسیاری 
از شهر اهواز قطع شد و این بی برقی هنوز هم در برخی مناطق 
ادامه دارد. طی 13سال اخیر مردم خوزستان آنقدر گرد و غبار 
را به چش��م دیده اند که دیگر باید بگوییم خاک میزبان مردم 
شهر اهواز شده وحیات مردمان این دیار به شدت تحت تاثیر 
قرار داده است. شاید قطع برق کوچکترین تاثیر این پدیده شوم 
بر زندگی مردم دیار کارون باش��د اما با این حال، زندگی در 

این شرایط از تحمل مردم خارج است. 
ح��ال در نظر بگیری��د تاثیرات مخربی ک��ه گردوخاک بر 
س��المت ش��هروندان به وی��ژه گروه های حس��اس همچون 
کودکان،کهنس��االن و بیماران دارد؛ بدون شک تبعات بروز 
این پدیده برای مردمان جنوب غرب ایران خاتمه نخواهد یافت 
مگر آن که چاره ای اساسی برای مقابله با آن اندیشیده شود. از 
سوی دیگر حضور و فعالیت صنایع آالینده در داخل و حاشیه 
ش��هرهای اس��تان به ویژه اهواز به یاری گردوخاک آمده تا با 
تم��ام قوا همه عناصر زندگ��ی در این دیار را با اختالل مواجه 
س��ازد. وقوع وق��ت و بی وقت گردوخ��اک در کنار آلودگی 
حاصل از فعالیت صنایع در ش��رایطی که حتی قطره ای باران 
نمی بارد با چاشنی بی توجهی و سوءمدیریت مسووالن استانی 
و مل��ی؛ روزانه زهری جانکاه را بر بدن و روان مردم این دیار 
تزری��ق می کند،ک��ه مردم هی��چ جای دنیا قطعا تحم��ل آن را 
نخواهند داشت، مگر ساکنان رنج کشیده و صبور خوزستان... 

چند قطره باران  غول صنعتی کشور را در خاموشی فرو برد

ریزگردها وآالینده ها عامل قطع برق اهواز


