
منشا بوی نامطبوع آبادان چیست؟
 بر اساس گزارش های مردمی از دوشنبه شب بویی شبیه به بوی گاز که برخی 
آن ر ا ب��ه ب��وی لجن نیز تش��بیه کردند مناطقی از آب��ادان را فراگرفت. همچنین 
گس��ترش این بو تنفس را حتی در منازل  برای ش��هروندان برخی مناطق آبادان 

مانند سلیج، کوی قدس و کوی بهار با مشکل مواجه ساخت.
مدی��ر روابط عمومی پاالیش��گاه آب��ادان دراین باره اظهار داش��ت: باوجود 
هم ج��واری مناط��ق کوی قدس و کوی بهار با پاالیش��گاه آب��ادان این موضوع 
ارتباطی با این پاالیشگاه ندارد. رضا نعیمی بابیان اینکه بر اساس پیگیری های ما 
منش��أ این بو خط لوله گاز شهری بوده اس��ت، عنوان کرد: مسئوالن مربوطه در 
اداره گاز به ما گفتند که منشأ آن خارج از شهر است. وی بابیان اینکه به ما اعالم 
کردن��د ک��ه در حال کار بر روی این موضوع هس��تند، تصریح کرد: این موضوع 

درهرصورت ارتباطی با پاالیشگاه آبادان ندارد و مربوط به اداره گاز است. 
احمد موسوی آزاد رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آبادان نیز با تأیید 

این موضوع اعالم کرد: در حال پیگیری این مسئله هستیم.
در همین حال، فرماندار آبادان با بیان اینکه بوی گاز منتش��ر ش��ده در آبادان 
کاماًل بی خطر اس��ت،گفت: با هماهنگی اداره آموزش وپرورش مدرس��ه شاهد 
خاتم االنبی��ا آب��ادان ب��ه دلیل وجود ب��وی گاز تعطیل ش��د. عزیز ا... ش��هبازی 
اظهارداش��ت: ش��امگاه دوشنبه یکی از مخازن گاز در آبادان دچار نشتی و سبب 
شد یک بوی بسیار مشمئزکننده در برخی مناطق آبادان منتشر شود. وی افزود: 
این بو کامال بی خطر است و مشکلی برای سالمتی مردم ایجاد نمی کند اما انتشار 
آن به دلیل بد بو بودن س��بب نارضایتی س��اکنین برخی از مناطق آبادان ش��د. 
فرماندار آبادان بیان کرد: مس��ووالن اداره گاز شهرس��تان آبادان از همان زمان 
انتش��ار متوجه موضوع و پیگیر رفع آن ش��دند و آتش نش��انی و دیگر نهادهای 
مربوطه نیز در جریان این پیگیری هستند. وی بابیان اینکه نقطه انتشار این گاز 
ایستگاه تقویت فشار گاز در مجاورت کوی قدس آبادان بود، عنوان کرد: صبح 
دی��روز نیز رئی��س اداره آموزش وپرورش آبادان با من تماس گرفت و گفت که 
یک مدرس��ه در منطقه ای که این بو منتش��ر ش��ده قرار دارد. ش��هبازی افزود: 

به منظور رفاه حال دانش آموزان این مدرسه در نوبت صبح تعطیل اعالم شد.

سفر هیأتی از فراکسیون امید به اهواز  
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: قرار است هیأتی از سوی 
این فراکسیون برای بررسی مسائل اخیر خوزستان به اهواز سفر کند.

سیدفرید موسوی اظهار کرد: پیرو نامه رئیس فراکسیون امید به 
رئیس جمهور در خصوص مش��کالت اخیر در خوزستان هیأتی از 
سوی فراکسیون امید برای بررسی این مشکل به اهواز سفر خواهند 
کرد. وی افزود: بر اساس تصمیم فراکسیون امید سه نفر از نمایندگان 
اهواز به همراه بنده و آقایان حس��ین زاده، امیری خامکانی، فتحی، 
نیکزادی و خانم اوالدقباد از طرف فراکس��یون امید برای بررس��ی 

مسائل اخیر خوزستان به اهواز سفر خواهیم کرد.
واکنش عارف به وضعیت خوزستان

محمدرضا عارف، نماینده رئیس فراکسیون 
امی��د مجلس طی نامه ای از هیات وزیران 
به ویژه رئیس جمهور خواس��تار اصالح و 

بهب��ود وضع خوزس��تان با توجه به 
ریزگردها و گرد و غبار شد.

در قسمتی از این نامه آمده 
است:» بیش از یک دهه است 
ک��ه گرد و غب��ار، طوفان و 

ریزگردها بس��یاری از مناطق جنوب و جنوب غربی کشور را در 
برگرفت��ه و ه��زاران ت��ن ذرات جامد ری��ز از بیابان های منطقه و 
شبه جزیره عربی و بخش هایی از داخل کشور را حمل و بر گسترده 
وسیعی از استان های کشور به ویژه استان خوزستان فرو می ریزد. 
این پدیده در روزهای اخیر به نحوی تش��دید ش��ده که عالوه بر 
ایجاد اش��کال در سیستم های آب و برق و ...، زندگی مردم در این 
استان را نیز به شدت مختل کرده است. لذا با توجه به جایگاه ویژه 
این اس��تان و در مقام قدرشناسی از مردمی که به تعبیر امام راحل 
دین خود را به اس��الم اداء کردند، فراکس��یون امید خواستار توجه 
ویژه هیات وزیران و خصوصا ش��خص رئیس جمهور در اصالح و 

بهبود وضع غیرقابل تحمل فعلی است.«
ورود موج دوم بارشی به استان

اداره کل مدیریت بحران خوزستان در خصوص ورود موج دوم 
بارشی و وقوع بارندگی در استان اطالعیه ای صادر کرد.

در قس��متی از ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: با توج��ه به اطالعیه 
اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص ورود موج دوم بارشی 
ب��ه اس��تان، وقوع بارندگ��ی همراه با رعد و ب��رق و گاهی ریزش 
تگرگ در سطح استان به ویژه در مناطق شمالی و شرقی و بارش 
پراکن��ده در بقی��ه مناط��ق از اواس��ط وق��ت امروز  چهارش��نبه 
)27 بهمن م��اه( تا اواخر وقت روز جمعه و همچنین وزش بادهای 
قابال مالحظه و بعضا شدید و مواج شدن خلیج فارس در روزهای 
چهارشنبه و جمعه و وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش محسوس 

دما در روز شنبه هفته آینده پیش بینی می شود.
عدم پذیرش موقت بیمار در برخی درمانگاه ها

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به مشکالت 
ایجاد شده در خوزستان در پی قطع برق و آب گفت: قطعی برق در 
روز شنبه موجب شد که در برخی درمانگاه های تخصصی از اول 

صبح پذیرش بیمار انجام نشود.
مه��ران ورناصری با بیان این که در تمام بیمارس��تان های تحت 
پوشش دانشگاه جندی شاپور دیزل  ژنراتور و امکانات آب و برق 
اضطراری وجود دارد، اظهارکرد:  با این وجود قطعی برق در روز 
ش��نبه موجب ش��د که از اول صبح تا حدود س��اعت14 در یک یا 
دودرمانگاه تخصصی از جمله درمانگاه تخصصی گلس��تان اهواز 
پذیرش بیمار انجام نش��ود اما از س��اعت14 با وصل ش��دن برق، 

مجددا این درمانگاه ها فعالیت خود را از سر گرفتند.
مرکز تولید نفت فاقد خودروی آتش نشانی

ش��هر دارخوین، از توابع شهرستان شادگان که به مرکز چاه ها و 
تولید نفت کش��ور مش��هور اس��ت در حال حاضر فاقد خودروی 
آتش نشانی است و همچنین مدتی است که تنها خودروی موجودی 
این ش��هر نفتی خراب  ش��ده و معلوم نیست اگه در این شهر اتفاقی 
بیافتد چه کس��ی پاس��خگو خواهد بود؟ گفتنی است، مسافت شهر 
شادگان که نزدیکترین شهر به دارخوین است 24کیلومتر است و 
اگر در این شهر 18 هزار نفری که مرکز چاه های نفتی و تولید نفت 
کش��ور به شمار می آید کوچکترین حادثه آتش سوزی روی دهد 
مردم باید منتظر حضور خودروی آتش نش��ان ش��ادگان باشند. در 
حال حاضر چاه های متعدد نفت و نیروگاه اتمی در این ش��هر وجود 

دارد که لزوم توجه به مسایل ایمنی را بسیار ضروری کرده است.
سه مشاور جدید از استاندار حکم گرفتند

غالمرضا ش��ریعتی استاندار خوزس��تان در احکام جداگانه ای 
علیرض��ا مس��رور را به عنوان مش��اور خود در ام��ور آموزش و 
پ��رورش ، به��روز حس��ینی ف��ر را به عن��وان مش��اور در امور 
س��رمایه گذاری خارجی و مرتضی ممویی را به عنوان مشاور در 

امور دانشگاهی و آموزش عالی منصوب کرد.
بهروز حسینی فر در دولت دهم معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
اس��تاندار خوزس��تان و مرتضی ممویی مشاور استاندار پیشین و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در سال1384 بود.

دولت دنبال چاره باشد؛

مردم خوزستان آسیب و رنج فراوانی متحمل شدند
نماین��ده اهواز، باوی، حمیدی��ه و کارون گفت: به مردم 
خوزس��تان طی این مدت فشار و آسیب های فراوانی 
وارد ش��د که امیدواریم دولت راه چاره ای پیدا کند تا 

این مشکل در اسرع وقت حل شود.
علی س��اری اظهارکرد: در تمامی شبکه برق و 
خطوط انتقال، مش��کلی وج��ود ندارد و موضوع 
قطع��ی برق ب��ه ریزگردها مرتبط اس��ت. وی 
افزود: به عنوان کارشناس این امر با اطمینان 
می گوی��م که این اش��کاالت پیش آمده در 
سیستم برق به معضل ریز گردها برمی گردد. 
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون عنوان کرد: زمانی که ریزگردها بر س��طح 
خطوط برقی و حفاظت ترانس نشست کنند، خط انتقال از سرویس خارج می شود 
و تولید نیروگاه عمال قطع می شود و با مشکل قطعی برق مواجه می شویم. ساری 
یادآور شد: برای حل و بهتر شدن این مشکل تنها راه چاره را اراده و همت دولت 
می دان��م. دول��ت، وزارت نیرو و تمام وزارت خانه ها باید دس��ت در دس��ت هم 
بگذارند تا راه حلی برای پایان معضل ریزگردها پیدا کنند. وی ضمن ابراز تأسف 
از وضعیت کنونی اس��تان گفت: به مردم خوزس��تان در طی این مدت فش��ار و 
آس��یب های فراوانی وارد ش��د که امیدواریم دولت راه چاره ای در این باره پیدا 

کند تا این مشکل در اسرع وقت حل شود و خاتمه پیدا کند.
ضعف مدیریت خوزستان را به نابودی کشاند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بازسازی خوزستان پس از جنگ 
پایان نیافته اس��ت،گفت: شهرهای استان بر خالف توسعه عمل کرده اند و ضعف 

مدیریت و مدیران غیر بومی خوزستان را به نابودی کشاند.
هدایت ا... خادمی با بیان اینکه همه دردها دس��ت به دس��ت هم داد تا مش��کالت 
خوزستان چند برابر شود، تصریح کرد: تاکنون سرمایه گذاری درست و حسابی در 
خوزستان نشده است، همه منابع و پول نفت و برق تولیدی استان به استان های دیگر 
منتقل شد و اکثر شهرهای استان به جز یک شهر بر خالف توسعه عمل کرده اند. وی 
با اشاره به اینکه متاسفانه مدیریت صحیح و الیق به استان خوزستان نیامده است، 
خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت خوزستان این است که مدیران آن افراد ضعیف 
هس��تند. نماینده ایذه و باغملک در مجلس اضافه کرد: در برخی از استان ها نظاره 
می کنیم اکثر کاندیدا و اعضای ش��ورای ش��هر دکترای شهرس��ازی و رشته های 
مربوطه با توس��عه ش��هری هس��تند و این در حالی اس��ت که در شوراهای شهری 
خوزس��تان افرادی وجود دارند که گاه برخی از آنها به دنبال منافع ش��هر نیستند و 

این گونه است که ما نمی توانیم امکانات را از مرکز بگیریم و توسعه داشته باشیم.

مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

م��ردم اه��واز در اعتراض به قطعی برق، آب و مخابرات روبروی اس��تانداری 
خوزستان تجمع کردند و خواستار بررسی وضعیت قطعی برق، آب و مخابرات 
در استان خوزستان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با پالکاردها و سردادن 
شعارهایی چون مسوولین شهر حمایت، حمایت وهوای پاک حق ماست اعتراض 

خود را نسبت به قطعی آب و برق اعالم کردند.
یکی از شهروندان با بیان اینکه مردم خوزستان بیش از 10سال با مشکل گرد و 
خاک دس��ت به گریبان هس��تند، اظهارکرد: به دلیل سوء مدیریت ها، خوزستان به 
خاکس��تان تبدیل ش��ده و ما می خواهیم از محل زندگی خود دفاع کنیم. وی که 
خواست نامش فاش نشود، تأکید کرد: این تجمع به هیچ وجه سیاسی نیست زیرا 
هم��ه مردم خوزس��تان از هر جن��اح و قومیت به یک اندازه از ریزگردها آس��یب 
دیده اند.گفتنی اس��ت، تعدادی از تجمع کنندگان مس��یر اس��تانداری را به سمت 
فرمانداری اهواز و س��پس خیابان نادری )مرکز ش��هر( طی کرده و دوباره به سمت 
استانداری بازگشته و به تجمع کنندگان پیوستند. این تجمع در فضایی آرام و بدون 

تنش با حضور مأموران نیروی انتظامی در کنار تجمع کنندگان برگزار شد.

درحال�ی که زمان زیادی به انتخابات ریاس�ت جمهوری 
باقی نمانده اس�ت جریان رقیب دولت به شکل عجیبی در 
تنگنای سیاسی قرار گرفته و این روزها شرایط خوزستان 
را دس�تاویزی ب�رای تخری�ب دولت ق�رار داده اس�ت و با 
اس�تفاده گس�ترده رس�انه های خ�ود در تالش هس�تند 

مشکالت اهواز را بر دوش دولت یازدهم بیاندازند.
 تقریب��ا اواخر دهه80 بود که ایرانی ها با پدیده جدیدی تحت 
عنوان ریزگردها مواجه شدند. البته این یک اتفاق ناگهانی نبود 
و پیش تر کارشناس��ان به دولت در س��ال های قبل از آن هشدار 
داده بودند که در آینده نزدیک با چنین پدیدیه ای روبرو خواهیم 
ش��د و همان طور هم ش��د. در روزهای آغازین تابس��تان 88، 
ریزگردها ایران را بلعیدند. این وضعیت درآسمان تهران، اهواز و 
بسیاری از شهرهای جنوبی، غربی و مرکزی ایران حکمفرا بود. 
نکته جالب توجه  این است که ریزگردها معمواًل ضخامتی کمتر 
از یک کیلومتر را در بر می گیرد و اگر هم خیلی ش��دید باش��د، 
ضخامت��ش از یک��ی دو کیلومت��ر فراتر نم��ی رود، اما طوفان 
ریزگردی که وارد کش��ور شده بود، از کوه های زاگرس و حتی 
رشته کوه البرز گذشت و کرانه های دریای خزر در گیالن را نیز 
تحت تأثیر قرار داد.  اما این تنها یک آغازی بر دوران س��یطره 
گرد و غبار بر بخش��ی از ایران بود. زیرا ریزگرد یک س��ال بعد 
مجددا وارد ایران ش��د اما این بار حتی از س��ال قبل هم ش��دیدتر 
بود. مناطق غربی ایران و به خصوص استان خوزستان، ریزگرد 
را در بهار 89 دوباره تجربه کردند. اما طولی نکش��ید که دامنه 
نفوذ آن بس��یار گس��ترش یافت و تا اردیبهشت بیش از نیمی از 
ای��ران را دربرگرف��ت و در برخی مناطق نیز با بادهای ش��دید و 

باران گل همراه ش��د. پس از آن در خردادماه محدوده ریزگردها 
بازهم گس��ترش پیداکرد و در اوایل خرداد تا اواس��ط همین ماه 
تقریبًا سراس��ر ایران را پوشاند. بعد از آن دیگر مناطق جنوبی و 
غرب��ی اقامتگاه دائمی این ریزگردها ش��د. به گزارش »فرارو« 
بنابراین مسئله ریزگردها مقوله ای است که در دولت دهم آغاز 
شد و با وجود اظهارات پیشنهادات کارشناسان و فعاالن محیط 
زیس��ت، دولت با بی توجهی از آنها گذر کرد و همین مس��ئله 

موجب تشدید این پدیده در کشور شد.
 نکته قابل تامل در این مسئله سکوت رسانه های حامی دولت 
در آن دوران ب��ود. آن ها که این روزها حتی برای راهپیمایی علیه 
دولت یازدهم در خصوص بحران آب و هوا در خوزس��تان مس��یر 
مشخص می کنند، در آن دوران روزه سکوت گرفتند. ولی گویا 
در شرایط فعلی فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات ایجاب 
می کند که از توان خود برای تخریب دولت استفاده کنند. بنابراین 
خبرگزاری های مخالف دولت این روزها شرایط خوزستان را نه به 
واس��طه دلس��وزی و انجام وظیفه یک رس��انه بلک��ه به عنوان 
دس��تاویزی ب��رای تخریب دول��ت، مورد توجه ق��رار دادند. این 
رس��انه ها که طی س��ال های 88 تا 92 با کمترین میزان توجه به 
بحران ریزگردها در خوزس��تان پرداخته بودند تالش کرده بودند 
این مسئله را یک مسئله منطقه ای و خارج از اقدامات و اختیارات 

دولت جلوه دهند این روزها با گفت وگوها و گزارش های مختلف 
ک��ه ب��ا تیترهایی نظی��ر: » امیدی به دولت ب��رای کمک به مردم 
خوزس��تان نیست«، »دولت خوزس��تان را فراموش کرده است«، 
»برای دولتی که نتواند مش��کل مردم خوزستان را حل کند، باید 
تأسف خورد«، » دولت برای بحران خوزستان نه پیش بینی می کند 
و نه پیش��گیری« یا در گفت وگوهای تالش کرده اند اینگونه به 
افکار عمومی نش��ان دهند که مس��ووالن دولتی در محل بحران 
حضور ندارند. این در حالی است که همین رسانه ها در فاصله سال 
88 تا 92 مطالبی که در این باره منتشر می کردند عمدتا با چنین 
عناوینی بود: »ریزگردهای عربی مهمان ایران شدند«، »سوغات 
پر دردسر همسایه برای مرزنشینان کشور«، » فضای تیره ای از 
خوزستان نباید به واسطه گرد و غبار درست کرد« و ... حتی نکته 
جالب دیگری که در این خصوص وجود دارد، این است که برخی 
از این رس��انه های که بخش اخبار اس��تانی دارند و به هر اس��تان 
صفحه جداگانه ای اختصاص داده شده است، تنها چند روز است 
که به خوزستان  یک صفحه اختصاص داده اند، اخبار موجود در 

آن به ماه جاری خالصه می شود.
در همی��ن خصوص جالل جاللی زاده نماینده پیش��ین مجلس 
گف��ت: بای��د در هر مقوله ای منتق��دان و مخالفان و حتی موافقان 
دولت انصاف و اخالق را رعایت کنند. مس��ئله این نیس��ت که 

موضوع سیاسی باشد یا فرهنگی، اقتصادی و ... مهم این است که 
از انصاف و حق خارج نش��ویم. وی ادامه داد: مسئله گرد و غبار 
در خوزستان و شهرهای جنوب و غرب کشور به دلیل عملکرد 
دول��ت ب��ه وجود نیامده و یک موضوع منطقه ای اس��ت. ضمن 
اینک��ه اگر بخواهیم به موضوع، با دید سیاس��ی نگاه کنیم نباید 
فراموش کنیم که این اتفاق از دوره دولت دهم آغاز ش��ده است. 
این فعال سیاس��ی افزود: اما ما قص��د نداریم به این بحران با دید 
سیاسی نگاه کنیم و معتقدیم باید در چنین شرایطی سیاسی بازی را 
کنار بگذاریم و موضوع را به کارشناسان امر بسپاریم تا به طور 
کامل آن را مورد بررس��ی قرار دهند. نماینده اس��بق کرد و اهل 
س��نت سنندج تاکیدکرد: این مسئله برآمده از مشکالت موجود 
در کش��ور های همسایه است و با متهم کردن دولت مشکل حل 
نمی ش��ود. ضمن اینکه این رفتار رس��انه ها که به دنبال استفاده 
سیاس��ی از بحرانی اس��ت که بخشی از هموطنان مان در آن اسیر 

شده اند، به شدت زشت و غیر اخالقی است.

حمله به دولت با بهانه کردن ریزگردها

بحران خوزستان دستاویز مخالفان روحانی
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قائم مقام وزیر نیرو گفت: پست های 
GIS و ش�بکه های اصلی در بلند مدت 
خریداری ش�ده و به طور قطع در ابتدا 
خوزستان تجهیز خواهد شد، همچنین 
مبل�غ 100 میلیارد توم�ان برای تغییر 

پوشش مقره ها اختصاص داده شد.
ستار محمودی در نشست خبری پیرامون 
حادثه اخیر قطع برق ش��بکه خوزس��تان با 
اشاره به اهمیت شفاف س��ازی و بازگویی 
صحی��ح اتفاق��ات ب��ه وق��وع پیوس��ته و 
آگاه س��ازی م��ردم از چگونگی مس��ائل 
پیش آم��ده، اظهارداش��ت: هم��راه ش��دن 
گردوغبار با  رطوبت باال و مه غلیظ  پدیده 
جدیدی را حادث ش��د که البته در سال های 
گذشته به صورت کمرنگ تر وجود داشته 
است. نماینده تام االختیار وزیر نیرو تصریح 

ک��رد: راهکارهای صورت گرفته در کوتاه 
م��دت و اتخاذ ش��ده در بلند مدت ش��امل 
جنبه های فنی و بخشی پشتیبانی ها در سطح 
ملی را شامل می شود. محمودی در ارتباط 
با موضوع مناسب نبودن عایق ها در شرایط 
هم زمانی رطوبت ب��اال و گرد و خاک و در 
نتیج��ه ایج��اد آرک و قطعی ش��بکه برق 
اذعان ک��رد: ش��بکه برق کش��ور و به ویژه 
خوزستان از کیفیت باالیی برخوردار است و 
مواج��ه ش��دن همزمان ب��ا ه��ر دو پدیده 
ریزگردها و رطوبت  در هیچ شبکه ای قابل 
پیش بینی نبوده است.  وی در رابطه با وجود 
مش��کالت متعدد در خوزس��تان از جمله 
مسائل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی و 
به دنب��ال آن ایجاد اختالل در ارائه خدمات 
ش��هری در اس��تان، بیان داش��ت: سفرم به 

خوزس��تان در راستای پیگیری دستورات 
وزی��ر برای حل معضل پیش آمده اس��ت و 
انتظ��ارات به حق مردم کام��ال قابل درک 
اس��ت لذا سعی بر این است که طی دو روز 
آینده اقداماتی را که در برنامه کوتاه مدت 
به منظور رفع مش��کل قطع برق شبکه در 
نظرگرفته شده است را صورت خواهیم داد. 
نماین��ده وزی��ر نی��رو در خصوص علل 
زنجیروار حوادث اخیر در استان که ریشه 
در انتقال آب به خارج از خوزس��تان دارد، 
ابراز کرد: وزارت نیرو آبها را از سرشاخه ها 
به نقاط دیگر انتقال داده است، درصورتی 
که انتق��ال آب در ظرفیت این حوزه نبوده 
اس��ت و انتق��ال آب را راه چاره صحیحی 
نمی د انی��م و ضمانت اج��رای این اقدامات 
متوجه س��ازمان محیط زیست است. وی 

اف��زود: همچنین باید ب��ه تبعاتی که میزان 
کاهش ن��زوالت جوی در تغییرات طبیعی 
اقلیم در تمامی نقاط دارد توجه داش��ت، در 
15 س��ال گذش��ته روان آب ه��ا ب��ه حجم 
130میلی��ارد متر مکعب، 6س��ال قبل به 
120میلیارد  و در حال حاضر به 110میلیارد 

متر مکعب رسیده است.

اختصاص100میلیارد تومان برای تغییر پوشش مقره هادر خوزستان

ضمانت اجرای انتقال آب از سرچشمه ها متوجه محیط زیست

پل ارتباطی شهروندان،روابط عمومی ادارات،سازمان ها 

و مسئوالن استان خوزستان با روزنامه کارون

منتظر ارسال اخبار،مطالب و عکس های شما هستیم
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استاندار خوزستان: در خصوص بحران اخیر توضیح خواهم داد

اعتراض حق مردم است
اس�تاندار خوزس�تان با اشاره به تجمع مردم اهواز در اعتراض به بحران های 
اخی�ر و قطع�ی ب�رق و آب، گفت: با این اعتراضات قطع�ا دغدغه پیگیری این 

مشکالت در میان مسووالن بیشتر خواهد شد.
غالمرضا شریعتی در خصوص تجمع اعتراض آمیز عصر دوشنبه مردم جلوی درب 
استانداری که در اعتراض به وضعیت چند روز اخیر خوزستان در خصوص قطعی آب، 
برق و تلفن انجام شد، اظهارکرد: این اعتراض حق مردم است؛ به این اعتراضات احترام 
می گذارم و همواره در خدمت تمامی این عزیزان هس��تم. وی ادامه داد: مردم عزیز ما 
طی چند مدت اخیر تحت فشارها و سختی های بسیار زیادی قرار گرفتند و من این 

حق اعتراض را برای آنها قائل هستم و خود نیز افتخار می کنم که خودم و خانواده ام نیز 
همین سختی ها به آنها وارد شد و در تمام این سختی ها پا به پای مردم بودم. من از آن 
دسته مسوولینی نیستم که خانواده ام در شهرهای دیگر زندگی کنند و همگی در همین 
استان هستیم. با تمام اینها، تمام اعتراضات این مردم عزیز را روی چشم می گذارم و 
آن را به دیده منت قرار می دهم. شریعتی افزود: ما این اعتراضات را چراغ راه خودمان 
ق��رار می دهی��م تا اگر ضعف یا نقصانی در کارم��ان وجود دارد، آنها را اصالح کنیم. با 
تمام مردم از راه خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه ها سخن خواهم گفت و مشکالت 
کار را بی��ان خواه��م کرد و توضیحاتی نی��ز در این خصوص ارائه خواهم کرد و باز هم 
تاکید می کنم که همیش��ه و در همه حال حق با مردم و ایراد از من اس��ت. اس��تاندار 
خوزس��تان عنوان کرد: طی اعتراض به واس��طه آقای ارزانی فرماندار اهواز، از مردم 
تقاضا کردم که به خاطر این که بحث در فضای آرام تر و مناسبت تر انجام گیرد، 20 تا 

30 نف��ر به نمایندگی از مردم به درون اس��تانداری 
بیایند، تا با آنها صحبت کنیم و حتی قائم مقام 
وزی��ر نیرو را موظف کردم تا به مردم پاس��خ 
دهد. اما متاسفانه به دالیلی این امر محقق نشد. 
ما از مردم خواستیم ولی این کار را انجام ندادند 

و محل را ترک کردند. ش��اید آنها احساس 
کردن��د ک��ه صدای خ��ود را ب��ه گوش ما 

رس��انده اند. البته پیش از اعتراضات مردم، 
من خ��ود نیز دغدغه کاف��ی در خصوص این 

موضوع را داشتم، اما با این اعتراضات قطعا 
این دغدغه بیشتر و بیشتر خواهد شد.

گروه دیار کارون: از گذشته تا حاال، اعالم خبر تعطیلی 
مدارس برای همه دانش آموزان »به استثنای معدود بچه 
مثبت های مدرسه ای« مایه شادی و مسرت بوده و برای 
اولیا و معلمان مقدمه دغدغه! دغدغه اولیا برای چگونه 
مدیریت کردن فرزندان خود در روزها و س�اعات دور از 
مدرس�ه و دغدغه معلمان و کارشناسان تعلیم و تربیت 
ب�رای کم ک�ردن آس�یب های آموزش�ی و تربیتی این 

تعطیالت خواسته و ناخواسته.
فرق چندانی هم نمی کند، از تعطیالت س��ه ماهه تابس��تان 
گرفت��ه تا عید نوروز و البت��ه تعطیالت یکباره ای که بخاطر 
بارش برف یا آلودگی هوا اتفاق می افتد، همگی مشمول این 
قاع��ده ق��رار دارند. در حال حاضر با نگاهی س��اده و گذرا به 
وضعی��ت تعطیالت مدارس، این نتیجه به دس��ت می آید که 
بطور کلی، درب های مدارس حدود 5ماه از 12ماه س��ال به 
روی دانش آموزان بس��ته اس��ت و فرزندان مردم در اختیار 
خودشان هستند؛ سه ماه تعطیلی تابستانی که برای بسیاری 
از مقاط��ع تحصیل��ی از اوایل خرداد ش��روع می ش��ود و در 
عم��ل، تبدیل ب��ه چهار م��اه تعطیالت می ش��ود، به عالوه 
15روز تعطی��الت نوروزی که تقریبا برای همه مدارس از 
ی��ک هفت��ه قبل از عید »با تق و لق ش��دن م��دارس« آغاز 
می ش��ود و بیش از 20روز می ش��ود و در نهایت، تعطیالت 
رسمی و غیر رسمی بین سال تحصیلی که یا بخاطر آلودگی 
ه��وا، قط��ع برق و آب به ویژه در کالنش��هر اهواز و س��ایر 
شهرهای استان خوزستان و یا به دلیل بارندگی و سرما اتفاق 
می افتد؛ این ها روزهایی هستند که کالس های مدارس خاک 

می خورند و خالی از سکنه می شوند. 
حال این نکته را به مبحث فوق اضافه کنید که طبق اعالم 
محمد تقی زاده، مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان 
دانش آموزان خوزس��تانی به ویژه اهوازی ه��ا 120روز در 
طول س��ال تحصیلی کمتر از دانش آموزان س��ایر شهرها به 
کالس درس می روند. پازل تعطیلی مدارس به گونه ای است 
ک��ه وقتی دانش آموزان راهی خانه می ش��وند، کم ش��دن از 
س��اعت رسمی تعلیم و تربیت در مدارس و مشکالت بعدی 
آن از یک طرف باعث دغدغه و نگرانی کارشناس��ان برای 
افت تحصیلی دانش آموزان می شود و از طرف دیگر، نداشتن 

برنام��ه و ط��رح جام��ع ب��رای س��اماندهی اوق��ات فراغت 
دانش آموزان، بیم آسیب های فرهنگی و تربیتی برای آن ها را 
دوچندان می کند، به وی��ژه اینکه ابزارهای نوین ارتباطی و 
مجازی هم، سال ها است که میهمان های ناخوانده خانه های 
مردم ش��ده اند و س��وغاتی های نه چندان دلچس��بی را هم 
تحویل فرزندان آنها می دهند. همه اینها باعث شده است تا 
همیش��ه ای��ن دغدغه برای کارشناس��ان تعلی��م و تربیت و 
متخصص��ان آس��یب های اجتماعی پیش بیای��د که اینهمه 
تعطیل��ی ضرورت��ی دارد یا خیر؟ و دیگ��ر اینکه برای این 
اوقات فراغت چه باید کرد تا بار منفی بر روی میزان رشد و 

یادگیری دانش آموزان استان نداشته باشد؟
از ابتدای زمستان امسال به ویژه بهمن ماه جاری، طی چند 
نوب��ت غ��ول آلودگی هوا با معضل ش��وم گردوخاک در هم 
آمیخت وتوانس��ت خدمات رس��انی در ش��هرهای استان را 
مغل��وب س��اخته و با قطع برق، نه تنه��ا دانش آموزان بلکه 
کارمن��دان ادارات دولت��ی، خصوصی و ... را خانه نش��ین 
کند. در این رابطه نکته قابل توجه آن اس��ت که اگر جدای 
از مس��اله محی��ط زیس��تی و آثار مخ��رب آلودگی هوا و 
گردوخاک بر سالمت شهروندان،  جنبه های دیگر و تبعات 
حض��ور گاه و ب��ی گاه ریزگردها در خوزس��تان را در نظر 
بگیری��م به مباحثی همچون آس��یب های اجتماعی، تعطیلی 
م��دارس و تبعات منفی این تعطیالت بر روی دانش آموزان 
که جمعیت قابل توجهی از استان خوزستان را تشکیل داده اند 
خواهیم رس��ید و درنهایت با کاهش چش��مگیر امید در بین 

ساکنان این دیار مواجه خواهیم شد. 
طی روزهای اخیر پس از آنکه بعد از یک نم باران مدارس 
11ش��هر اس��تان به دلیل قطع آب و برق تعطیل اعالم ش��د، 
عوامل دیگری هم مسبب تعطیل شدن مدارس شناخته شد؛ از 
جمله انتشار گاز در فضای شهر آبادان یا قطع بی دلیل برق در 
حمیدیه! در ش��رایطی که هیچ پدیده جوی در کار نبود، خبر 
رس��ید که قطع ش��دن برق از دوش��نبه ش��ب تا دیروز باعث 
تعطیل شدن مدارس شهر حمیدیه شد. از سوی دیگر انتشار و 
استنش��اق بوی گاز پدیده ای بود که از دوش��نبه شب اسباب 
نگران��ی و اضطراب ش��هروندان آبادان��ی را فراهم آورد به 
طوریکه مردم این ش��هر خواستار پیگیری و رسیدگی به این 

موضوع 
انتشار گاز یکی شدند. همچنین این بار 

از مدارس آبادان را ناچار به تعطیلی کرد. این روزها از گوشه 
به گوش��ه و شهر به شهر اس��تان خوزستان اخبار متفاوتی به 
گوش می رسد که منجر به تعطیلی مدارس و ادارات می شود. 
در ش��رایطی که کمتر از 40روز به آغاز س��ال نو باقی مانده 
اس��ت؛ تعطیل��ی پی در پی م��دارس به اش��کال و بهانه های 
مختل��ف قطعا تبع��ات جبران ناپذی��ری ب��رای خانواده ها و 
فرزندان ش��ان به دنب��ال خواهد داش��ت. از آن جایی که خود 
تعطی��الت نوروزی همواره از قبل و بعد از تعطیالت با تق و 
لق ش��دن مدارس همراه است، بدون شک تعطیالت اجباری 
زمستانه پیش از نوروز پیامدهای بی شماری را متوجه نتایج 
امتحانات پایان سال و میزان عملکرد دانش آموزان خوزستان 
خواهد ساخت. اینکه یک روز به بهانه باد و باران، روزی به 
بهانه گردوخاک و قطع برق و آب و حاال هم به علت نش��ت 
گاز مدارس ش��هر به شهر خوزستان تعطیل اعالم شوند تنها 
بازگ��وی ی��ک حقیق��ت اس��ت و آن ه��م ب��ی توجه��ی به 
زیرس��اخت های استان طی سال های متمادی و عدم توجه به 
نیازهای ش��هروندان و در نظر نگرفتن حقوق از دس��ت رفته 
اس��تان اس��ت. اس��تانی ک��ه س��ال ها اس��ت با مش��کالت 
زیست محیطی درگیر است، به هر بهانه ای آب رودهایش را 
صرف دیگر شهرها می کنند؛ استانی که پول نفت و گازش در 
جای جای کشور به جر خود خوزستان هزینه می شود؛ استانی 
که کثرت مدیران غیر بومی اش بیش از مدیران بومی اس��ت؛ 
خوزس��تانی که پس از س��ی و اندی سال، همچنان خرابه های 
حاصل از جنگ را در بطن خود جای داده و... قطعا امروز باید 

شاهد اتفاقات متنوع و متاثر کننده باشد.
این روزها در خوزستان مدارسی که سال تمام نشده، درس 
و کتاب را تعطیل کرده اند کم نیس��تند، دانش آموزانی که به 
دلی��ل آل��رژی و ان��واع اقس��ام بیماری ها غیب��ت کرده اند و 
موجه اش کرده اند،کم نیس��تند. اولیای مدارس��ی که به زبان 
بی زبانی از بچه ها خواسته اند به مدرسه نیایند، چرا که مدرسه 
آب و برق ندارد کم نیستند و البته خانواده هایی که مدیران را 
برای تعطیل کردن کالس ها تحت فش��ار گذاشته اند،  چرا که 

نگران شرایط بحرانی این روزهای استان اند.
عقربه تعطیالت مدارس  خوزس��تان امس��ال حسابی باال 
کش��یده و البته بهانه تراش��ی برای بروز این تعطیالت هم به 
موازات آن افزایش یافته اس��ت. این تعطیالت بحران ساخته 
قطعا باعث القای حس��ی در نس��ل نوجوان و جوان خواهد شد 
ک��ه گویی می توانن��د در کار و زندگی آینده خود نیز خالف 
جری��ان قانون��ی حرکت کنند. زیر پا گذاش��تن قواعد تقویم 
رسمی آموزشی با تعطیالت وقت و بی وقت مدارس همچون 
آفتی اس��ت که در آینده ای نه چندان دور گریبان تک تک 
خانواده ه��ا را خواه��د گرفت؛ آفتی که آم��وزش و پرورش 
استان نه تنها در پرورش آن مقصر نیست بلکه خود نیز قربانی 
اش��تباهات دول مختلف در اداره و رفع کاس��تی های این دیار 
است. اگر سال ها پیش به مسایل زیست محیطی توجه می شد، 
اگر  برای اداره اس��تان دقت نظر بیش��تری خرج می ش��د، اگر 
ادارات و س��ازمان ها به دس��ت مدیران وظیفه شناس سپرده 
می ش��دو... ام��روز ت��ا به این حد پریش��ان حال��ی در چهره 

شهروندان دیار کارون نمود پیدا نمی کرد. 

زخم هایی بر تن سیستم آموزشی خوزستان؛

سال تحصیلی یا سال تعطیلی؟


