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 فـریاد
دوهفته انهم رفهنگی سیاسی 

خوزسـتان

در نظام اسالمی، بنای قوانین بر شرع 
اساسی  قانون  و  بوده  اسالم  مقدس 
است.  الهی  شرعی  قوانین  بر  مبتنی 
انقالبی  روحیه  و  انقالب  چنانچه  اما 
نظام  این  نظام حذف شود  از  اسالم  و 
رژیمی  اینکه  بجز  ندارد.  ارزشی  هیچ 
چنانچه  است.  آمده  رژیمی  و  رفته 
»اگر وسط  فرماید:  می  ای  خامنه  امام 
انقالب  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  راه 
دیوان ساالری  و  نیست  الزم  دیگر 
است،  کافی  حکومت   تشکیالت  و 
ما  مگر  نمیکند.  پیدا  تحّقق  ها  آرمان 
آنها  اینکه  برای  کردیم  انقالب  اصاًل 
مگر  ما؟  به  بدهند  را  بروند، حکومت 
انقالب کردیم که حکومت  برای این 
یک  که  نبود  این  هدف  بگیریم؟  را 

عّده ای مدیریّت را تحویل ما بدهند!«
جریان عرفی و سکوالریستی که در 
سه دهه اخیر جمهوری اسالمی همواره 
به این  در نظام مسئولیت هایی داشته و 
است  نداشته  دینی  نگاه  مسئولیت ها 
مرموزانه  نگاه  این  دنبال  به  همواره 
شد«.  تمام  »انقالب  بگوید:  که  بود 
این جریان همواره می گفت که شرع 
حکومت  و  سیاست  در  ندارد  اجازه 
دخالت کند و تمام اسالم همان احکام 
فردی اعم از نماز و روزه و زیارت و 

... است!
اولین و اساسی ترین تعارض همین 
جمهوری  اساساً  که  است  مهم  مسئله 
اسالمی آمده است تا با انقالب و شرع 
اسالم، سعادت دنیا و آخرت این ملت 
اما جریان عرفی گرا و  را تضمین کند 
بارها  این سه دهه،  سکوالریسم که در 
و  نیز رسیده  ریاست جمهوری  مرز  تا 
دولت  چندین  دهه  سه  این  در  عماًل 
»دال  با  اند  داده  تشکیل  را  مجلس  و 
هیچ  و  مخالفند  انقالب  مرکزی« 
در  اسالم  شدن  پیاده  به  عملی  اعتقاد 
و  حکمرانی  و  سیاست ورزی  عرصه 

خود  اعتقاد  این  و  نداشته   کشور داری 
را بارها در تدوین سیاست های کالن و 

در عرصه اجرا نیز نشان داده اند.
این عده می گویند انقالب تمام شد 
دخالت  سیاست  در  نباید  هم  اسالم  و 
کند تا در پناه این افکار، سیاست های 
سرمایه داری، اشرافی گری و لیبرالیستی 
به  اعتقادی  هیچ  کنند.  پیاده  را  خود 
تمدن  معتقدند  و  نداشته  داخلی  توان 
و  داده  قورت  را  جهان  همه  غرب 
چاره ای به جز هضم شدن در این نظم 
پیشرفت  برای  و  نیست  جهانی  نوین 
در  باشیم.  غرب  رو  دنباله  مجبوریم 
از  باید  فرهنگ  و  اقتصاد  سیاست، 
بوده  مرید غرب  تا موی سر  پا  ناخون 
مان  سفره  نمک  حتی  را  چیز  همه  و 
ما و  بخواهیم. آب خوردن  آنان  از  را 
مشکالت زیست محیطی در گره اراده 
تز،  این  پناه  در  تا  هاست  آمریکایی 
کنوانسیون های بین المللی استعماری را 
پذیرفته و تعهدات ننگینی را بر کشور 
وام های  آن  قِبَل  از  تا  کرده  تحمیل 
کالن بگیرند و آقازاده های خود را در 
سالهای  مدیریت  برای  آب  طرف  آن 

آینده کشور در آب نمک بخوابانند!
اعتقاد به سکوالریسم و تالش برای 
و  دین  از  حکومت  و  سیاست  جدایی 
چیز  یک  برای  فقط  اسالمی  اخالق 
است و آن هم سیاست شیطانی است! 
این سیاست شیطانی و ضداخالقی  بله 
می  اجرا  و  عمل  عرصه  در  که  است 
داخلی  ظرفیت های  و  »جوانان  گوید: 
آمریکا  و  ندارند  را  هیچ کاری  عرضه 
قدرت  کل  دکمه  یک  با  می تواند 
نهایت  و  کند  زمین گیر  را  ما  دفاعی 
و  بوده  آب گوشت بُزپاش  ما  تخصص 
باید دیکته های آمریکا را باور کنیم تا 
مشکل آب خوردن و زیست محیطی ما 
ایجاد  شغل  جوانان  برای  تا  شود!  حل 

شود«! 

دوران  اوان  در  مجلس  نمایندگان 
نمایندگی خود به قرآن قسم می خورند 
که حافظ انقالب و اسالم و نظام باشند 
ولی وقتی برای جابجایی یک فرماندار 
برای حوزه  بودجه  قلم  یا گرفتن یک 
مردم،  وکالت  بجای  خود،  انتخابیه 
و  سکوالریستی  تفکرات  این  وکیل 
حاضر  و  می شوند  لیبرالیستی  اقتصاد 
شیطانی  های  سیاست  علیه  نیستند 
درهم  را  ربوی  های  بانک  و  بایستند 
شکسته و اقتصاد را از دست اشرافیون 
به دست  زالوصفت  دارهای  سرمایه  و 
مردم دهند، حضورشان در  و  ها  توده 
مجلس حرام شرعی است. نماینده ای 
که دغدغه انقالب و هویت انقالب و 
دفاع از نظام اسالمی و حقوق مردم را 
نداشته باشد حضور او در مجلس حرام 

شرعی است!
حقوق  که  است  اسالم  شرع  فقط 
و  می کند  استفاده  غیرقابل  را  نجومی 
فقط شرع است که اختالس را دزدی 
و سرقت می نامد و فقط شرع است که 
حرام  را  سرمایه داری  بانک های  ربای 
و  ناکارآمد  و  خائن  مسئول  آبروی  و 
فاسد را محترم نمی شمارد! وقتی مردم 
جمله  من  ای  عدیده  مشکالت  در 
و  سکه  و  ارز  قیمت  شدن  چندبرابر 
دیگر  سوزند  می  افسارگسیخته  تورم 
سفر تفریحی به توچال و کیش، حرص 
دادن به مردم و لبخند در عزاست! فقط 
ها  پست  اشغال  که  است  اسالم  شرع 
بی  و  ناکارآمد  اشرافیون  این  توسط 

خیال را حرام می داند!
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تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است
در قسط اگر تپیده ای تا بینی

از سفره نشد که چیزکی برچینی
بازار اگر که پر شده از چینی

در دیده دولت بنشین تا بینی:

تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

گر قیمت مرغ، قد فیل است کنون
باید بدهی بهای نان را با خون

از وضع گرانی شده ای گر مجنون

دلگیر مشو اگر که جان زد بیرون

تک مشکل ما زنان و  ورزشگاه است

گر نرخ دالر می رود هی باال
با سکه چکار داری اصال جانا؟

آرام بگیر و این بخوان تو با ما:

افزایش نرخ بهره بی حد بادا

تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

ای بووق به هر که بدزبانی کرده
یا غرغری از وضع گرانی کرده

حق داشت رئیس اگر که خانی کرده
اصال به تو چه اگر تبانی کرده؟

تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

زهرا آراسته نیا

رس  نتانیاهو  موذیانه  منایش  از  بعد 
مردم  به  کردن  تعارف  آب  و  خوردن  آب 
توقع می رفت مدیران آب  آنجا که  ایران، 
تدبیر،  منایش  و  اقتدار  موضع  از  کشور 
خنثی  را  نتانیاهو  ی   فریبکارانه  حرکت 
کنند، اظهاراتی ناامید کننده از وزیر نیرو 
هیچ  »مردم  گفت   نیرو  وزیر  شنیدیم. 
بازی  غاصب  دولت  این  زمین  در  وقت 
نکرده اند و وظیفه تریبون داران این است 
های  رقابت  لیست  از  را  آب  موضوع  که 

سیاسی و اجتامعی خود خارج کنند«. 

گرچه حرف ایشان که گفت مردم هیچ 
وقت در زمین رژیم غاصب صهیونیستی 
است.  صحیح  کرد،  نخواهند  بازی 
کالم  نتیجه  باشند  مراقب  باید  ولی 
خودشان دامن زدن به آتشی که دشمن 
صهیونیستی مد نظر دارد نباشد. ایشان 
از تریبون داران دلسوز می  خواهند دیگر 
از سیاست های آبی دولت انتقاد نکنند و 
با انگ سیاسی زدن به مطالبات آنان می 
پاک  کلی  به  را  مسئله  صورت  خواهند 
مدیران  برخی  سلوک  این  اصوالً  کنند. 
به  کاری«  »سیاسی  برچسب  با  که  شده 
انتقاد مطالبه گران، آنها را خاموش کنند. 
به  خیانت  نوعی  به  این  گفت  توان  می 

مردم است.

و  خوزستان  در  داران  تریبون  برخی 
مردمی  زبان  دیگر،  های  استان  سایر  یا 

شده اند که نه دسرتسی به مدیران دارند؛ 
مطالبه  و  زدن  فریاد  برای  رسانه ای  نه 
مطالبات  که  نباشند  کسانی  اگر  گری. 
به حقشان را از دل نظام به گوش مدیران 
برسانند، مردم دادشان را کجا بربند؟! آن 
استفاده  برای سوء  زمینه  که  نیست  گاه 
که  شود  می  فراهم  نظام  بدخواهان 
مسائل  خیرخواه  و  دلسوز  یگانه  را  خود 
را  خود  شوم  نیت  و  دهند  جلوه  مردم 
تحقق  به  اسالمی  جمهوری  نظام  برای 
نزدیک سازند؟ وقتی دلسوزانی از استان 
همچون دیده بانی که سیاهی دشمن را 
مشاهده می کند و فریاد  »خطر خطر« را 
بر می آورد، هشدار می دهند که پیشربد 
آب،  انتقال  مبنای  بی  های  سیاست 
خواهد  پی  در  الوقوع  قریب  ای  فاجعه 
داشت، وظیفه مدیران آب کشور چیست؟ 
مخرب  سیاست های  در  نظر  تجدید 
دیده بانی  کردن  ساکت  یا  آب؟  انتقال 
که هشدار دهنده و انذار دهنده است؟! 
پیگیری و بازبینی و واقع بینی مشکالت 
حذف  و  زدن  سیاسی  انگ  آبی؟یا 

منتقدان مطالبه گر درد مردم؟!

آیا اظهارت رئیس این وزیر در زمانی که 
در حال مذاکره با دشمنان این ملت بوده 
ایم گل به خودی و بازی در پازل دشمن 
خالی  »خزانه  کردن  عنوان  آیا  نبود؟ 
مشکل  تا  کنیم  مذاکره  »باید  و  است« 
دشمنانی  شود«  حل  ملت  خوردن  آب 
نداشته  آن  بر  را  خبیث  نتانیاهو  چون 
پارچ آب را در  تبلیغاتی  اقدام  تا در یک 
ماه رمضان به بدست بگیرد و خطاب به 
تا  باشید  ما  تابع  باید  بگوید  ایران  ملت 
اظهارات  آیا  شود؟  حل  شام  آب  مشکل 
وزیر  این  رئیس  رئیس جمهور کشور که 
امنیت ملی و سیاسی  اقدام علیه  است 
مردمی  مطالبات  اما  است؟  نبوده  کاری 
که از زبان برخی شخصیت ها و رسانه ها 
و تریبون دارها مطرح می شود و از رئیس 
جمهور و دولتش می خواهند انتقال بی 
رویه آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی 
و باغ های پسته را متوقف کنند سیاسی 

کاری است؟

خود  به  نیرو  وزیر  امیدواریم  پایان  در 
دولت  زمین  در  این  از  بیش  و  بیاید 
اسالم  تاریخ  که  چرا  نکند!  بازی  غاصب 
های  خودی  به  گل  از  است  پر  کشور  و 
خواص و آنانیکه با ندانم کاری مردم را از 
اسالم و انقالب خسته می کنند و اعتامد 

عمومی را سلب می منایند.

بیت المال برای عموم مردم است نه آقازاده ها!

در روزهای اخیر بحث ویالهای مصادره ای و رانت خواری برخی 
از همراهان سست کمربند، دل مردم را خالی می کند و متأسفانه 
این حس فساد را گسترش می دهد. اگرچه سطح نمودار »حس 
بوده  از نمودار واقعی فساد بیشتر  اعتمادی« و »حس فساد«  بی 
اما  ایجاد شده نیست  این حس  اندازه  به  فساد در جامعه  واقعاً  و 
باز چه باید کرد که برخی از بزرگان و اصحاب انقالب و همرهان 
امام در اوایل انقالب، که نان این انقالب را خورده اند اما با برخی 
از کارهای خود بی اعتمادی را به صفوف مردم تزریق می کنند و 

باعث دلسردی مردم  می شوند. 
وقتی حضرت علی بن ابی طالب آن علمدار عدالت، خالفت را 
به آب بینی بز تشبیه کرد، نشان از بی رغبتی به مطامع دنیوی 
در  و  زمان خلیفه دوم شروع شد  از  که  بود  المالی  بیت  غارت  و 
زمان عثمان به اوج خود رسید. اما مردم در این 22 سال با این 
تبعیضها کنار آمده و وقتی امام علی علیه السالم فرمود: »به خدا 
سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن 
باز می گردانم،گر چه با ان ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند 
زیرا در عدالت گشایش برای عموم مردم است«، ولید بن عقبه ها و 
طلحه ها و زبیرها طاقت نیاورده و اعتراض کرده و گفتند ما بودیم 
که اسالم راپیش بردیم، ما زحمت کشیدیم حال تو ما را با مردم 

یکسان میدانی؟
انقالب  کردیم  تالش  ما  آشناست:  روزها  این  جمله  این  چقدر 
پیروز شد. پدران ما هزینه کردند تا انقالب به سرانجام رسید. سهم 
پدرانمان را از این انقالب می خواهیم. این جمالت را می توان در 
صحبت های برخی از بزرگان انقالب خودمان و فرزندان و نوه های 

آنها هم مشاهده کرد.
نابینای  برادر  به جان خریده و در مقابل  را  امام اجرای عدالت 
خود کوتاه نیامده زیرا میدانستند عدالت مایه شکوفایی جامعه و 
رضایت عمومی مردم و خاموش شدن فتنه ها و اعتراض هاست. 
باید  نمود. چرا  تحمل  را  نهروان  و  به همین خاطر جمل، صفین 
دولتمردان و مسئولین )چند شغله ها و سهامداران چند شرکت و 
کارخانه و ویال نشسته های روی بیت المال ( به جای اینکه خود 
انها را بچشند،  با مردم هم ردیف کنند تا درد گرانی و نداری  را 
المال بیفتند و سهم ناحق  تا به جان بیت  آقازاده »زایی« نموده 
گفت  باید  که  اینجاست  و  بگیرند؟  پس  باز  مردم  این  از  را  خود 
مانند طلحه و زبیر نشوید که امام علی علیه السالم در مورد آنها 
فرمودند: »آنان برای کاری که در خورشان نبود، گردن افراشتند، 

ناچار گردنهایشان شکسته شد، دست باز داشتند«.
آقایان، برادران، شما فرزندان این کشورید از سواری بر اسب بیت 
المال و کاخ نشینی دست بکشید، بپرهیزید از انحصارطلبی و رانت 
خواری در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند، تا درد مردم و 
فشار بر انها را درک کنید، تا اعتماد مردم به دولت و مسئوالنشان 

برگردد. 
تا زمانیکه عدالت اجتماعی به طور کامل اجرا نشود  مستضعفین 
افزایش پیدا می کنند و شما مسئول هستید در برابر ضعف هایی 
که مانع پیشرفت کشور می شود. کسي که خود را به ساده زیستي 
براي  آمادگي کامل  باشد،  تعلقات دنیا کنده  از  عادت داده و دل 
نکند  را خواهد داشت. خدا  برابر زورگویان  از حق مردم در  دفاع 
حالتان  شامل  ها  افراشته  گردن  درمورد  علی  امام  توصیف  روزی 
شود، خود اقدام کنید و در کنار مردم قرار گیرید، مردم همیشه 

حامیان واقعی خواهند بود.
به راستی عمار خوب یادمان داده است که چگونه از حق دفاع 
کنیم و عدالت را از دولتمردان بخواهیم. اَیَن عماری که مقام معظم 
رهبری فریاد می زند در حقیقت همان عماری است که در مقابل 
و  عثمان  از  و  ننشست  کوتاه  وقت  حاکمان  فساد  و  عدالتی  بی 
فسادهای ساختمانهای مجلل، قصر مروان  تقسیم پستهای دولتی 

میان خویشان و ... و زیردستانش دادخواهی نمود.

عربت های قرآنی و تاریخی
بود داده  توفیق  رمضان خدا   شب ۲۹ 

قرآن مشغول  رضا  امام  حرم  در  من   و 
خواندن بودم . به سوره توبه رسیده بودم

پيامن لغو  و  بيزاري   ] اعالِم   [  اين 
از كساين  به  پيامربش  و  خدا  سوي   از 
بسته پيامن  آنان  با  كه  است   مرشكان 
در  [ را  حرام  ماه  چهار  بنابراين،   ايد. 
[ در زمني گردش امنيت  و  آزادي   كامل 
 كنيد و بدانيد كه شام عاجز كننده خدا
 نيستيد]تا بتوانيد از دسرتس قدرت او
كافران كننده  و خدا خوار  رويد[   بريون 

است. ترجمه آیه 1سوره توبه
بود زده  خشکم  میخواندم.  را   آیات 

مذاکره با  صالبتی  و  قدرت  اعالم   عجب 
 کنندگان و عهد شکنان. در فکر فرو رفته
یاد مذاکرات هسته ای خودمان به   بودم 
 و عهد شکنی طرف مذاکره در آن افتادم
اسالم[ و  پيامن  به  وفاي  ]از  روي  »اگر 
 بگردانيد، بدانيد كه شام عاجز كننده
دسرتس از  بتوانيد  تا  نيستيد   خدا 
 قدرت او بريون رويد«. ترجمه آیه 2 سوره

توبه
مذاکره آیا  که  اندیشیدم  می  این   به 

 کنندگان کشور ما به این احکام الهی در
را آیات  باز  واقفند؟  خارجی  روابط   زمینه 
 می خواندم. قرآن رشح میداد که پس از
 عهد شکنی کفار، خداوند چه دستوراتی
پیامرب و مسلامنان داد. چه صالبتی!  به 
این در  نکند  غروری!  چه  دنبالش  به   و 
 مذاکرات ما نقض کننده نص قرآن باشیم
دقت با  باید  برانگیزیم؟  را  خدا  خشم   و 

.تفسیر آیات را میخواندم

اسالم پیامرب  است.  هجری  نهم   سال 
نپذیرفته را  اسالم  که  کفار   از  بعضی   با 
و بنی بنی نضیر  یهودیان   مانند   بودند 
نیز و  بودند  بسته  معاهداتی   قریظه 
 معاهداتی با اعراب قریش هم چون صلح
 حدیبیه. اما بعضی از دشمنان مفاد عهد
 نامه را نقض کرده اند یا قراین حاکی از
. آن بود که در صدد چنین کاری هستند

آیات باره  یک  به  رشایطی  چنین   در 
 ابتدایی سوره توبه نازل میشود و مقتدرانه
 اعالم میدارد؛ بخاطر بدعهدی که از کفار
 دیده شد متام معاهدات بین مسلمین و
 کفار ملغاست و از این پس مسلمین به
 هیچ یک از قول و قرار هاشان نسبت به
 کفار  متعهد نخواهند بود. مگر آن عهد و
 پیامنی که طرف مذاکره هیچ اقدامی بر
نکرده اند  بسته  که  پیامنی  مفاد   خالف 

.باشد
امروز از  بگو  هم  کفار  به  پیامرب   ای 

خدا زمین  در  دارید  فرصت  ماه  چهار   تا 
را خود  تصمیم  و  بیندیشید  و   بچرخید 

 بگیرید اما پس از آن چه؟
 پس هنگامى كه ماه هاي حرام سپري

 شود، مرشكان را هر جا يافتيد، بكشيد
كنيد محارصه  و  بگرييد  اسريي  به   و 
آنان كمني  به  گاهي  كمني  هر  در   و 

بنشينيد. ترجمه آیه 5 سوره توبه
فکر در  مسلمین  منیدهد  اجازه   خدا 

 فرو روند و دلهره به دل راه دهند که اگر
کنیم چه  شد  خارج  معاهده  از   دشمن 
خطر در  ماملان  و  جان  و  نکنیم؟  چه   و 
اجازه چنین  هم  تنها  نه  خیر؛   است. 
و بنشینند  مسلمین  که  منیدهد   ای 

شوند ذلیل  و  خار  و  کنند  شامری    روز 
مذاکره امروز  از  میگوید:  رصاحتاً   بلکه 
 متام و پس از مدت معین از جانتان
کمین در  مسلامنان  برتسید.   هم 
 شام هستند و هر جا شام را بیابند

.خواهند کشت
منایی بزرگ  ذهنم  در  سوالی   اما 

که خداوند دستور است   میکند. چگونه 
در میدهد؛  معاهدات  جانبه  یک  لغو   به 
 حالیکه  وفای عهد در دین ما از اهمیت
 ویژه ای برخوردار است؟ به تفسیر مراجعه

 میکنم
نبوده  مقدمه  بدون  پيامن  لغو   اين 

 است، بلكه از آنها قرائن و نشانه هاىئ بر
 نقض پيامن آشكار شده بود، و آنها آماده
كمرتين بدون  تواناىئ  صورت  در   بودند 
 اعتنا به پيامنهایى كه با مسلامنها دارند،
 رضبه كارى را بر مسلمین وارد سازند. اين
 كامال منطقى است كه اگر انسان ببيند،
 دشمن خود را آماده براى شكسنت پيامن
 مى كند و عالئم و قرائن آن در اعامل او
 به قدر كاىف به چشم مى خورد، پيش از
 آنكه غافلگري شود اعالم لغو پيامن كرده

.و در برابر او به پاخيزد
آیه در  که  است  این  مهمرت  همه   از 

که را  هایی  گروه  سوره  همین   چهارم 
بسته که  پیامنی  خالف  بر  عملی   هیچ 
میکند استثنا  را  اند  نداده  انجام   بودند 
محرتم اینان  با  شام  پیامن  میفرماید   و 

.است

فاطمه نوایی

فرماندار  آمد!  رسپرستی  و  رفت  رسپرستی 
اهواز منصوب شد/ جامل عاملی نیسی معاون امور 
به  استانداری خوزستان  انسانی  منابع  و  اقتصادی 

جای نبی الله خون میرزایی فرماندار اهواز شد.

از  به زودی، قبل  آمریکا  با  باید  فائزه هاشمی: 
گزینه  منود/هیچ  مذاکره  شود،  بدتر  رشایط  آنکه 
دیگری نداریم، مذاکرات دیرهنگام می تواند بعد از 
فشار بیشرت انجام بگیرد/این طور احساس می شود 
است!  کرده  رها  را  کشور  مسایل  روحانی  آقای  که 
تا دوباره  اند  را رها کرده  پ.ن: جالب است کشور 

نظام را مجبور به مذاکره با ترامپ کنند!

رئیس جمهور برای حل مشکل اقتصاد و گرانی 
ها، از مرکز تفریحی توچال دیدن کرد.

که  آنهایی   : حیدری  محسن  دکرت  الله  آیت 
غوغای تدبیر و امید راه انداخته بودند در عین 
کشانده  منجالب  به  را  کشور  اقتصاد  تدبری  بی 
مشکالت  در حل  تدبیری خود  بی  هم  اکنون  اند، 
میگویند  و  اندازند  می  آسامن  و  خدا  گردن  را  آب 
خشکسالی است. ما میگوییم انتقال آب علت العلل 
اخبار  است.  خوزستان  استان  آب  مشکل  اصلی 
و  آبادان  در  آب   EC میرسد؛  آبادان  از  بدی  بسیار 
فوق  آب  این  است.  رسیده   16000 به  خرمشهر 
است.  استفاده  قابل  غیر  و  بهداشتی  غیر  العاده 
اند، میلیون  از بین برده  کشاورزی را در خوزستان 
ها نخل در آبادان، خرمشهر و شادگان خشکیده اند 
و رس نخلها افتاده است، علت این ها فقط و فقط 

انتقال آب خوزستان به دیگر استانها است.

توچال  به  جمهور  رئیس  رفنت  مطهری:  علی 
میز  پشت  نشسنت  زیاد  زیرا  ندارد  ایرادی 

بیامری می آورد!

از طالب و اساتید حوزه  نامه اعرتاضی جمعی 
 ۱۰ به  نزدیک  رئیس جمهور/دالر  به  خطاب  علمیه 
هزار تومان رسیده است و سکه نزدیک است به مرز 
۳ میلیون تومان برسد. وضعیت آب شهرهای مظلوم 
بحران  به  آبادان  شهر  مخصوصا  کشورمان  جنوب 

رسیده است.

است/ قاضی  نفر  هزار  یک  نیازمند  خوزستان 
معاون رئیس کل دادگسرتی خوزستان گفت: یک 
هزار قاضی در استان باید وجود داشته باشد که آمار 

موجود نصف  این تعداد است.

به تب کریمه کنگو در  بیامر مبتال  درمان یک 
اشاره  با  خوزستان  بهداشت  مرکز  خوزستان/رئیس 
در  کنگو  کریمه  تب  بیامری  مورد  یک  مشاهده  به 
لزوم جداسازی محل  بر  بیامر  این  و درمان  استان 
روستاییان  زندگی  محل  و  منازل  از  دام  نگهداری 

تاکید کرد.

سیاست  فریاد

اخبار هفته

عبرت های تاریخی

آقای وزیر نیرو، لطفًا در زمین نتانیاهو بازی نکنید!

وقتی خدا یک طرف مذاکره باشد

مونده بار گالبیاشون کال                       غصه خورده، گرفته حتی فال

دیده ملت تو  »چال« افتادن                        واسه همدردی رفته به توچال

زهرا آراسته نیا

کاریکاتور:      مردم تو »چال« - دولت توچال
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سربه  کولر  قیمت  هوا  گرمای شدید  در 
فلک کشیده است!/اظهار تاسف دولت و قوه 

قضاییه سودی ندارد
این  در  خوزستان  در  ولی فقیه  نماینده 
دیدار ضمن گرامیداشت یاد شهید بهشتی، 
از تالش های قوه قضائیه در برقراری امنیت 

تقدیر و تشکر کرد.
اوضاع  می بینیم  اینکه  کرد:  اظهار  وی 
دلیل  به  است  کنترل  تحت  امنیتی کشور 
آن نیست که دشمن کاری نکرده یا سرعقل 
آمده بلکه آنها همواره در حال دسیسه علیه 
سازی  ناامن  دنبال  به  و  اسالمی  انقالب 
کشور هستند ولی مسؤوالن ذیربط کارهای 
زیادی برای پیشگیری و به کنترل درآوردن 

اوضاع انجام می دهند.
آیت اهلل جزایری ضمن تقدیر از تالش های 
قوه قضائیه و نیروهای امنیتی در برخورد با 
عزیزان  کرد:  بیان  تروریستی،  هسته های 
در  امنیت  و  نظم  برقراری  برای  زیادی 
دشمن  ندارند.  روز  و  کشور شب  و  استان 
از ایران به شدت عصبانی است و از راه های 
مختلفی به دنبال ضربه زدن به کشور است 
لذا نباید لحظه ای از مکر دشمن غفلت کرد.

جمع  در  جزایری  موسوی  آیت اهلل 
مسئولین قضایی استان با اشاره به افزایش 
توجه  با  گفت:  ها  قیمت  گسیخته  افسار 
و هوا در مناطق گرمسیر،  به وضعیت آب 
از  باید  و  نداریم  گازی  کولر  داخلی  تولید 
خارج وارد کنیم که با توجه به گرمای هوا 
وجود کولر یک مسأله حیاتی تلقی می شود 
اما این وسیله خنک کننده در بازار بسیار 

گران شده است.
وی ادامه داد: بازاریان در پاسخ به افزایش 
قیمت می گویند دولت به ما دالر نمی دهد 
و ما مجبور هستیم دالر گران تهیه کنیم 
در نتیجه خرید وسایل برای فروشنده گران 
چنین  حقیقتا  دولت  اگر  می شود  تمام 
مرتکب  بزرگی  خطای  داده،  انجام  اقدامی 

شده است.
خوزستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نرخ  به  دالر  دولت  اگر  اما   کرد:  تصریح 
تاجران  اما  است  داده  بازاریان  به  دولتی 
نفی  با  باید  امر  مسئوالن  هستند  منکر 
کنندگان دریافت دالر دولتی برخورد کنند 

تا مسئله خاتمه یابد.
عرضه  به  اشاره  با  جزایری  آیت اهلل 
که  شود  ثابت  اگر  گفت:  کاال  مستقیم 
دولت دالر دولتی با قیمت 4200 تومان را 
تزریق کرده و عده ای برای منافع خود منکر 
و  وارد عمل شود  هستند پس دولت خود 
وسایل خنک کننده مانند کولر را خریداری 

و به صورت مستقیم به مردم عرضه کند.
وی با بیان اینکه بازاریان، بازار سیاِه هرج 
و مرج ایجاد کردند، گفت: به خواب رفتن 

تعزیرات در این شرایط قابل قبول نیست و 
باید وارد عمل شود. 

خوزستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
با اشاره به 50 نفر محتکر سکه در تهران 
عمل  اینگونه  که  کسانی  کرد:  تاکید 
اسالمی  نظام  براندازی  قصد  تنها  می کنند 
را دارند و در حقیقت مسخره کردن دولت 

و بازی با مقررات کشور است.
وی ادامه دادند: ابراز تاسف دولت و قوه 
آنان  اینکه  دلیل  به  ندارد  معنایی  قضاییه 
مجری عدالت هستند و طبق قانون اساسی 
این مسئولیت را دارند و باید ریشه ظلم را 

ازبین ببرند.
آیت اهلل موسوی جزایری گفت: آیا وظیفه 
با  مبارزه  مسئوالن  و  قضاییه  قوه  دولت، 
جلوی  نباید  آیا  نیست؟  احتکار کنندگان 
دارند،  را  نظام  براندازی  قصد  که  کسانی 
و  دولت  بی خیالی  و  سکوت  شود؟  گرفته 
قوه قضاییه نسبت به این مسائل قابل درک 

نیست.
وی تصریح کرد: جایگاه نیروی انتظامی 
نفر  این 50  در چنین مسائلی کجا است؟ 
را  کشور  که  هستند  کسانی  چه  محتکر 
دستگاه   های  و  می برند  سقوط  پرتگاه  به 

مربوطه سکوت کردند.
خوزستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تکلیف  را  محتکران  به  نسبت  اعتراض 
شرعی دانست و افزود: علما و مسئوالن چرا 

نسبت به گرانی و احتکار سکوت کردید.

یکی از استدالل های جدی که برخی از مسئولین دولت همواره برای 
انتقال آب از سرشاخه های کارون مطرح می کردند این نکته بود که اگر 
ما آب را منتقل نکنیم بیهوده به خلیج فارس می ریزد و حیف است این 
آب شیرین به هدر برود! و یا می گفتند حاال که مردم خوزستان عرضه 
کار کشاورزی و استفاده از این آب را ندارند ما آن را به استان های مرکزی 
انتقال دهیم تا مردم آنجا بتوانند کشاورزی کنند! این استدالل بی اساس و 
غیر علمی از نظرشان منطقی و عاقالنه آمد که در شرایطی که آب شیرین 
به خلیج ریخته و غیر قابل استفاده می شود، چرا آن را به فالت مرکزی 
منتقل نکنیم و کشاورزی و صنعت را در استان های کویری اصفهان و 

کرمان و یزد و قم فعال نسازیم؟
این شبهه بارها از سوی فعاالن محیط زیست و اساتید علمی و برخی 
از شخصیت های کشوری و خوزستانی پاسخ داده شد اما متأسفانه بر 
تصمیم مسئولین تأثیری نداشته؛ گویی آنها خود پاسخ واقعی را می 
دانستند اما برای فریب عوام و بستن دهان منتقدان این شبهه را مطرح 

می کردند. 
پای  به شدت  بودند،  کویری  استان های  اهل  که همه  نیرو  وزرای 
طرح های انتقال آب ایستادند. گرچه از همان ابتدا کارشناسان و دلسوزان 
فریاد زدند که این کار غلط است. کارشناسان محیط زیست می گفتند 
خلیج فارس حق آب دارد و اگر آب مورد نیاز اش را از رودخانه ها دریافت 
نکند، با هر جزرومد به بستر رودخانه ها هجوم می آورد و آب و زمین را 

شور و غیر قابل استفاده می کند.
پاسخ فعاالن محیط زیست و اساتید علوم آب و کشاورزی به این شبهه 
این بود که دریا و خلیج فارس به صورت طبیعی حقآبه دارد و زیست آب 
در طول تاریخ به شکلی بوده که رودخانه های  آب شیرین، از مناطق 
باالدست به دشت ها سرازیر شده و نهایتاً به دریاها می ریزند. کسی نمی 
تواند این حقآبه را منکر و مانع شود. اگر کسی میگوید نه نباید آب رودخانه 
به دریا بریزد معلوم است سواد زیست محیطی ندارد. اگر چنانچه این حق 
آبه داده نشود آب دریا با جزر و مد به طور طبیعی وارد رودخانه ها می 
شوند و شوری آب دریا را تا ده ها کیلومتر به رودخانه ها و زمین ها بر 
می گردانند و هروقت شوری دریا به رودخانه ها و زمین ها بازگشت این 

شوری کشاورزی و محیط زیست را نابود می کند.
خطر بازگشت شوری آب خلیج فارس به رودخانه های خوزستان در 
سال های اخیر به حدی بود که هزاران هزار نخل در آبادان و خرمشهر و 
اروندکنار بی سر شده اند و ما نادانسته فکر می کنیم نخل های بی سر 
میراث جنگ است! فقط در آبادان بیش از 600هزار نخل بی سر داریم 
که عمده آن به علت بی آبی، کم آبی و شوری آب اتفاق افتاده است. اما 
واقعیت این است که به علت انتقال افراطی آب از سرشاخه های کارون، 
سطح کارون و رودخانه های وابسته به کارون بسیار پائین آمده و در 
نتیجه شوری خلیج فارس به رودخانه ها وارد شده است و نمک ها در 
طول سالهای اخیر ریشه نخیالت را خشکانده اند و وقتی ریشه خشکانده 

شود نخل بی سر می شود!
کارشناسان محیط زیست و برخی از شخصیت های خوزستانی این 
خطر را از سالها قبل گوشزد کرده اند اما متأسفانه گوشی برای شنیدن 
این دردها نبود و امروز معضل شوری آب آبادان و خرمشهر، توجه رسانه 
ها را به این دو شهر مظلوم جلب کرده. و اعالم شده که به دلیل کمبود 
بارندگی و برداشت بیش از حد آب از بهمنشیر کیفیت آب این رودخانه 

به حد دریا رسید. یعنی آب بهمنشیر با خلیج فارس یکی شد! 

ناچار آب جیره بندی شد و صف های طوالنی خرید آب شکل گرفت. 
مردم درمانده و کالفه از این وضع غیر قابل وصف، به تنگ آمدند و 
تجمعات اعتراضی در روزهای 30 خرداد و 2 تیر در مقابل فرمانداری و 
اداره آب و فاضالب آبادان شکل گرفت. مسئوالن سعی کردند با توزیع آب 
های بسته بندی و تانکرهای آب و نیز تسریع پروژه غدیر2 اندکی مشکل 
آب شرب را تسکین دهند. اما علت اصلی این معضل چیز دیگری ست. 
کارشناسان پیش بینی کرده بودند که با انتقال بی رویه آب کارون به 
زودی آب خلیج فارس وارد بستر رودخانه های خوزستان می شود. اما 

گوش هیچ کس بدهکار نبود و جنایت انتقال بی رویه ادامه پیدا کرد.
برخی علما و نمایندگان استان با کارشناسان همراه شده و سعی کردند 
درباره این فاجعه روشنگری و افشاگری کنند. اما مافیای آب اجازه ندادند 
صدای آنان به جایی برسد و این جنایت ادامه پیدا کرد تا زودتر از پیش 
بینی کارشناسان اتفاقی که نباید افتاد. شور شدن نهرها و بالتبع نخلستان 
ها که موجب از بین رفتن هزاران نخل در اروند و شادگان و آبادان و 
خرمشهر شد و امروز بهمنشیر به طور کامل با خلیج فارس یکی شده و 
از دست رفته!  می  گویند خشکسالی و کمبود بارندگی عامل این وضع 
است. اما این توجیه تنها سرپوشی برای جنایت بزرگ انتقال آب است. این 
اتفاقی است که به زودی برای کارون هم خواهد افتاد. می بینیم که استان 
دار اصفهان چند روز پیش با افتخار اعالم کرد اعتبار تونل کوهرنگ3 

امسال پنج برابر شده! 
آیا وقت آن نشده که مدیران آبی به خود بیایند و دست از ندانم کاری 
و یکه تازی بردارند و علت مشکالت استان خوزستان را کالن و واقعی 
ببینند؟ آیا باید بعد از ریزگردها که هوا را از ما گرفت رودخانه های مان 
را هم با این جنایت از ما بگیرند؟ آقای رئیس جمهور! اگر توچال گردی و 
تفریح تان تمام شد، لطفاً نگاهی به خوزستان بیاندازید و ببینید انتقال آب 
چه بر سر مردم آورده. آقای کالنتری که به تمام طرح های انتقال آب غیر 
قانونی و بدون مجوز همچون بهشت آباد و سولکان مجوز دادید! تشریف 
بیاورید و دسته گلتان را در آبادان و خرمشهر تحویل بگیرید. نمایندگان 
خوزستان کجایند چرا کالنتری را به عنوان جنایتکار عامل این فجایع به 
مجلس نمی کشند؟ اگر شده به خاطر رایی که سال آینده از مردم می 

خواهید به خود بیایید و حرکتی کنید. 
امروز مردم والیتمدار و شهیدداده خوزستان در زیر بدترین فشارها اعم 
از گرما، کم آبی، بی برقی، بیکاری با وضعیت بهداشت و آموزش و جاده 
های مرگبار پای انقالب و نظام اسالمی ایستاده اند اما مسئولین دولتی 
باید این نجابت را با نجابت پاسخ دهند و برای حل مشکالت آنان جهادی 

بکوشند؛ قطعاً مردم ما مردمی شکرگذار هستند.

فوتبال خوزستان بر بام ایران
امسال ورزش فوتبال استان ثابت کرد که دود از کُنده بلند می 
شود. وقتی که یک چهارم تیم های لیگ برتر را تیم های استانی 
تشکیل می دهند، نشان از ریشه دار بودن فوتبال استان دارد. 
فوتبال در ایران با خوزستان شناخته شده است. حال که بعد از 
چندین دوره دوباره چهار تیم استان )فوالد خوزستان، استقالل 
اهواز، نفت آبادان و نفت مسجد سلیامن( در لیگ برتر حضور 
که  است  استان  ورزش  برای هرنمنایی  فرصت  بهرتین  یافتند، 
بتواند متام ظرفیت ها و استعدادهای فوتبالی اش را به رخ جهانیان 

بکشاند. 

امروزه فوتبال به عنوان یک ورزش حرفه ای و هیجان انگیز هم 
زمینه سالمتی جسمی و روحی جوانان را فراهم می کند و هم در 
پرکردن اوقات فراغت و رسگرمی جوانان و نوجوانان مؤثر بوده و 
فرصت انحراف و اعتیاد و بیامری ها را منی دهد. همچنین اگر 
با نگاه اقتصادی و رسمایه گذاری به این پدیده نگاه شود بخش 
خصوصی و رسمایه گذاران می توانند در این زمینه رسمایه گذاری 

کرده و درآمدزایی نیز داشته باشند.

ورزش را باید با نگاه یک پدیده اجتامعی و فرهنگی و حتی در 
عرصه سیاسی به عنوان دیپلامسی عمومی نگریست. در همین 
ایام تیم ملی فوتبال کشورمان توانسته گفتامن “ما می توانیم” 
را با زبان ورزش در سطح ملت 80 میلیونی فرهنگ سازی کند و 
علی رغم همه تحریم ها حتی تحریم کفش و تحریم بازی های 
تدارکاتی، اقتدار ایرانی را در برابر قهرمانان آفریقا، اروپا و جهان به 

منایش بگذارد.

فوتبال خوزستان با 5 میلیون جمعیت رسشار از جوانانی است 
که هم در عرصه علم و فناوری و هم درعرصه جبهه و جهاد و هم در 
عرصه ورزش بارها توان خود را ثابت کرده اند. این نشان از توان و 
اعتامد به نفس و ظرفیت جوانان خوزستانی است. ظرفیت نیروی 
انسانی خوزستان در اکرث رشته های ورزشی انکار ناپذیر است و 
تنها همت مسئولین ارشد و دستگاههای متولی را می طلبد که با 
حامیت از جوانان خوزستانی در رشته های مختلف، هم به نیازهای 
جدی جوانان پاسخ گویند و هم زمینه پیرشفت این جوانان را مهیا 

کنند.

فرصت حضور چهار تیم خوزستانی در لیگ برتر را باید غنیمت 
دانست و از هم اکنون برای آمادگی این تیم ها در لیگ برتر و برای 
حفظ سهمیه برنامه ریزی جدی کرد. چیزی به آغاز فصل جدید 
لیگ برتر منانده و امیدواریم مسئولین استانی بر مبنای عدالت از 
این 4 تیم حامیت ویژه کرده و مشکالت ابتدایی و زیرساختی آنها 

را برطرف منایند.

لذا زیبنده نیست در رشایط فعلی جوانان و نوجوانان استانی از 
مشکالتی چون عدم زمین و سالن های فوتبال محله ای و منطقه 
ای رنج برده و شهرستان های ما از این امکانات اولیه بی بهره 
باشند. سازمان جوانان و ورزش که حاال اکرثیت مأموریت های آن 
در زمینه ورزش تدوین شده و به اجرا در می آید وظیفه دارد زمینه 
ورزش حرفه ای و عمومی را در سطح استان برای همه اقشار فراهم 

کند..

مسائل خوزستان  فریاد
انتقاد شدید آیت اهلل جزایری از گرانی های اخیر:

احتکارکنندگان دولت را به سخره گرفته اند

روستاهای  از  اعم  باغملک  روستای  قریب 13  آب رشب 

دره نی، گنبد، چغارسخک، شمس آباد، گود انجیر، کولر، 

گرگر،  کال،  کل  الکم،  کنجدکار،  جولر،  پر،  پشت  آبرزک، 

شهرک مالک اشرت، شهرک شهید رجایی همه از یک چاه 

نیز  و  خشکسالی  دلیل  به  که  می شود  تامین  آب  منبع  و 

امسال  در  آب  قطعی  بیشرتین  با  آب  های  لوله  فرسودگی 

مواجه اند.

شست  برای  بیشرت  و  نبوده  رشب  قابل  آب  همین  البته 

آب  و مردم مجبورند  استفاده می شود  روزمره  امور  و  و شو 

تصفیه خریده یا از دستگاه استفاده منایند.

حاال بعد از سالها وضعیت این آب به حدی رسیده است 

که این روستاها گاهاً در طول روز فقط 4 ساعت آب داشته 

باشند. 

فشار  نیست،  متناوب  روستاها  این  در  آب  وصل  و  قطع 

آب خیلی کم شده و به همین علت برای روستاهای گنبد 

و چغارسک و دره نی و کنجدکار و گود انجیر فقط 4ساعت 

آب پمپاژ می شود.

وضعیت آب رشب و آب بهداشتی این منطقه از خط قرمز 

عبور کرده و پذیرفتنی نیست باغملکی که یکی از شهرهای 

پرآب خوزستان محسوب می شود امروز دچار مشکل بی آبی 

شود. فریاد خوزستان انتظار دارد مسئولین استان برای این 

وضعیت فکری اساسی کنند.

قطعی آب 13 روستای باغملک استاندار خوزستان:

وضع آب خرمشهر و آبادان شایسته مردم 
نیست/مشکل تا 15 تیرماه حل می شود

و  بورزیم  اهتامم  باید  گفت:  خوزستان  استاندار 
وضعیت آب خرمشهر و آبادان را پیش از رسیدن به مرز 
بحران اصالح کنیم ، آب لوله کشی مردم این دو شهر 
این  مظلوم  و  محروم  مردم  شایسته  و  است  منک  آب 

شهرستان ها نیست.

غالمرضا رشیعتی شامگاه یکشنبه در نشست شورای 
پایایی منطقه ای برق خوزستان در استانداری اظهار 
داشت: در حال حارض EC  آب لوله کشی در خرمشهر 
مارد 13  نهر  مقطع  در  و  میکروموس  آبادان 6هزار  و 

هزار میکروموس است.

نداشته  نوشیدن  برای  آبی  کشاورز  اگر  افزود:  وی 
باشد، معیشت وی نیز به خطر می افتد، آن وقت دیگر 
چیزی برای از دست دادن ندارد بنابراین باید اهتامم 

بورزیم و پیش از بحران مساله را حل کنیم.

نادیده  از  انتقاد  با  همچنین  خوزستان  استاندار 
گرفنت بحث مرصف برق و آب از سوی رشکت توسعه 
هر  برای  رشکت  این  گفت:  جانبی  صنایع  و  نیشکر 
هکتار زمین، بیش از حد مجاز آب مرصف می کند و 

توجهی به مشکالت ناشی از این موضوع ندارد.

وی افزود: یک استاد دانشگاه آملانی بررسی کرده 
که رشکت نیشکر آب اضافه مرصف می کند که این امر 
باعث باال رفنت آب زیرزمینی و افزایش شوری آب می 

شود.

رشیعتی با اشاره به لزوم توجه رشکت نیشکر به بحث 
برای  کرد:  بیان  در خوزستان  برق  و  آب  جویی  رصفه 
ظهر(  از  بعد  پنج  تا  روز)12  در  ساعت  پنج  حداقل 
باید برق ایستگاه های پمپاژ آب این رشکت قطع شود 
نیز  آب  برق، مرصف  تا ضمن رصفه جویی در مرصف 
کاهش یافته و وضعیت آب در پایین دست )خرمشهر و 

آبادان( بهبود یابد.

غالمرضا رشیعتی استاندار خوزستان، همچنین در 
گرفته  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگوی 
آب شهرهای خرمشهر  بهبود وضعیت کیفی  بحث  در 
تومان  میلیارد  هزار  یک  حدود  کرد:  اظهار  آبادان  و 
و  آبادان  شهرهای  رشب  آب  وضعیت  بهبود  بحث  در 
خرمشهر و اجرای طرح غدیر ۲ هزینه انجام گرفت تا 

خط لوله انتقال دوم طرح غدیر احداث شود.

حال  در  که  اقداماتی  با  راستا  این  در  افزود:  وی 
و  امیدواریم وضعیت کیفی آب خرمشهر  انجام است، 

آبادان تا ۱۵ تیرماه اصالح شود.

کمک  به  متهیداتی  داد:  ادامه  خوزستان  استاندار 
مسئوالن اندیشیده شده است تا آب خرمشهر و آبادان 
ظرف چند روز آینده بهبود نسبی پیدا کند و مردم با 
کنند.  استفاده  این شهرها  در  آب  از  بیشرتی  آرامش 
برنامه اصلی ما برای بهبود وضعیت آب رشب در آبادان 
و خرمشهر از ۱۵تیرماه است و امیدواریم اجرایی شود.

عمرانی  امور  معاون  زاده  هاشمی  فرامند  همچنین 
استاندار خوزستان نیز در خصوص بهبود وضعیت آب 
ایسنا  خربنگار  به  خرمشهر  و  آبادان  شهرهای  رشب 
گفت: تا ۱۵ تیرماه و بر اساس قولی که سازمان آب و 
برق و قرارگاه خاتم داده اند، تامین آب شهرهای آبادان 
و خرمشهر به صورت صد درصدی از رودخانه کرخه و 

از طریق طرح غدیر انجام می گیرد.

وی ادامه داد: به منظور این که برداشت از رودخانه 
خرمشهر  و  آبادان  در  موجود  رودخانه های  و  کارون 
متوقف شود، در حال پیگیری طرح خط دوم آب غدیر 
هستیم. در این زمینه قرارگاه خاتم به عنوان پیامنکار 
و سازمان آب و برق به عنوان کارفرمای این طرح قول 
داده اند در تاریخ ۱۵ تیرماه آب در لوله های این طرح 
جاری شود و برداشت آب از رودخانه های کارون و سایر 

رودخانه های آبادان و خرمشهر قطع شود.

پاسخ به یک شبهه قدیمی:
اگر آب کارون را به کویر منتقل نکنیم بیهوده به خلیج فارس می ریزد!
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مقدمه
آن  و گرمای هوا چندیست  تابستان هستیم  اول  در هفته 
روی خود را نشامنان داده. آفتاب چنان سوزان است که حتی 
از پشت پرده شب هم، آتش درونش را برای زمین حواله می 

این  در  خوزستان  مردم  دارد.  منی  بر  رسمان  از  دست  و  کند 
رسمایشی  وسایل  به  بردن  پناه  جز  ای  چاره  هوا  باالی  دمای 
ندارند و درجه کولر ها را هرچه بتوانند خنک تر می کنند؛ بلکه 
نسیمی از بهشت را در این جهنم تفتیده تجربه کنند. همین 
تابستانه  برق  کند مرصف  اعالم  برق  توزیع  باعث شده رشکت 
امر  این  است.  زمستان  از  بیش  مگاوات   ۲۰۰۰ اهواز  مردم 
اجتناب ناپذیر است و اصال جز با این روش منی توان در این 

آب و هوا به زندگی ادامه داد. 
سایر  و  اهواز  در  برق  مکرر  های  قطعی  میان  این  در  اما 
می آورد.  پیش  را  فرسایی  طاقت  رشایط  خوزستان  شهرهای 
تحمل گرمایی نزدیک به ۵۰ درجه -که در هفته های بعد، از این 
رقم هم عبور خواهد کرد- بدون برق در استان خوزستان باالتر 
رسمایشی  های  دستگاه  که  رشایطی  در  است.  تصور  حد  از 
ممکن  غیر  برقی   بی  تحمل  ندارند،  را  شدید  گرمای  کشش 
روانه   گرمازدگی  شدید  مشکالت  با  را  مردم  گاه  حتی  و  است 
و  مراکز درمانی می کند. سال گذشته خاموشی های متعدد 
طوالنی و بدون برنامه و با برنامه، مردم خوزستان را خیلی اذیت 
به  هم  ساعت   ۱۲ تا  خاموشی  گاهی  حتی  که  جایی  تا  کرد. 
تلفات  باالی ۵۰ درجه که  آنهم در گرمای  انجامید؛  طول می 
به  تاکنون  ها  خاموشی  چه  اگر  امسال  داشت.  پی  در  جانی 
وسعت و فراگیری سال گذشته نبوده، اما کابوس بی برقی های 
سال گذشته مردم خوزستان را بسیار نگران کرده است. همین 
در  تابستان  فصل  های  »خاموشی  موضوع  شد  باعث  مساله 
خوزستان« را بعنوان سومین پرونده ویژه در »فریاد خوزستان« 

دنبال کنیم. 
امسال وضعیت خاموشی ها چگونه است؟

در خرداد ماه امسال در مرکز شهر اهواز خاموشی ها از نیم 
ساعت تا چهار ساعت هم به طول انجامیده و در هر منطقه چند 
بار تکرار شده. مناطقی مثل پردیس دوسه روزی یکبار قطعی 
برق صبح تا ظهر را تجربه می کنند. مناطقی مثل کیانپارس 
خاموشی نداشته اند. در گلستان در ماه چند خاموشی پراکنده 
داشته اند که مکرر نبوده. شهرک آغاجری دو هفته ای یکبار 
خاموشی بی برنامه دارند. در شهرستان ها گزارشات مردمی که 
به دست ما رسیده نشان می دهد که مردم از نظر برقی وضعیت 

باثباتی ندارند. 
آقای صمدی از ماهشهر می گوید هر هفته در شهر و حاشیه 
شهر قطعی برق داریم که گاهی از قبل اعالم می کنند و گاهی 
زیادی  مشکالت  امسال  تابستان  می کنیم  بینی  پیش  خیر. 

خواهیم داشت. 
و  مناطق شهرستان  اکرث  باغملک می گوید در  از  بهزادیان 
روستاها خاموشی های متعدد داریم که اکرثا با برنامه خاموشی 

بوده. 
در ایذه هم مردم همین وضع را دارند و همیشه با قطعی برق 
مواجهند؛ آقای چهاربنیچه می گوید خیابان محمد رسول الله،

تردد  خودم  که  بابامیر  اشکفت  روستای  چر،  رمه  دهستان 
دارم قطعی برق همیشه داریم.

حاجی زاده از رامهرمز می گوید به صورت مستمر قطعی برق 
داریم که همراه با قطعی آب است. اکرث مناطق شهر در هفته 
چند ساعت قطعی برق دارند. بلوار معلم، کیمه، بنه سهراب، 
طالقانی1،2،3 ، بخش ابوالفارس با 80 حلقه چاه نفتی، بخش 
های سلطان آباد و رودزرد همیشه و مکرر مکرر خاموشی داریم. 

در این گرما واقعا دردناک است.
مهدی رسخه از شوش می گوید مرکز شهر قطعی برق کمرت 
است. اما در روستاها قطعی های رستارسی در ساعات ظهر هم 
داشته ایم. در همین جمعه قبل 15 روستای شوش برق شان 

قطع شده و چندین ساعت گرفتار بودند.
میرعالی از اندیمشک می گوید در شهر اگرچه قطعی آب به 
شدت آزار دهنده است و حتی در ماه رمضان سه روز آب شهر 
قطع بود، اما قطعی برق محسوس نیست البته در بخش الوار و 

حسینیه قطعی برق بسیار زیاد است. 
بخشی  های  خاموشی  کننده  منعکس  تنها  ها  گزارش  این 
غالمرضا  که  آماری  اساس  بر  است.  استان  های  از شهرستان 
خاموشی  میانگین  کرده،  ارائه  خوزستان  استاندار  رشیعتی 
در خوزستان ۱۰۰۰ دقیقه است. در حالیکه در استانی مثل 

خراسان با این همه اختالف دما این رقم ۷۲ دقیقه است.
نیازی به گفنت نیست که قطعی برق، آنهم به مدت طوالنی 
چه دردرسهایی برای شهروندان در خوزستان بدنبال دارد. همه 
می دانیم دمای باالی ۴۵ درجه چیزی نیست که بتوان بدون 
با شهرهایی که در گرمرتین  و  وسایل رسمایشی تحملش کرد 
ساعات سال نهایتا دمایشان به ۳۶ درجه میرسد، چقدر تفاوت 

دارد! 
بزرگ دیگر قطعی آب است.  بجز بحث تحمل گرما مشکل 
برخالف بیشرت نقاط کشور، در بسیاری از شهرهای خوزستان 
آب لوله کشی شهری فقط با کمک پمپ های آب به ساختامن 
ها وارد میشود و با قطع برق، پمپ ها از کار افتاده و مردم بدون 

آب می مانند. 
این تنها گوشه ای از آسیب های قطع برق است. 

علت چیست؟ 
استان خوزستان رتبه اول تولید برق کشور را دارد و نیروگاه 
 ۱۳ از  بیش  تولید  حرارتی،  برق  و  آبی  برق  تولید  بزرگ  های 
نیز  مرصف  نظر  از  دارند.  عهده  به  را  کشور  برق  مگاوات  هزار 
خوزستان رتبه باالیی دارد؛ چرا که پس از استان تهران اولین 
 ۸ از  بیش  مرصف  با  شود  می  محسوب  کشور  کننده  مرصف 
هزار مگاوات. یکی از علل این مرصف باال، دمای بسیار باالی 
در شبکه خوزستان  برق  دما مرصف  با رشد  هواست. همزمان 

تولید  آمار  به  کوتاهی  نظر  با  کند.  می  پیدا  شدیدی  افزایش 
مرصف  که  هم  چقدر  هر  کنیم  می  مشاهده  استان  مرصف  و 
دشت  محمود  باشد.  داشته  برق  کمبود  نباید  استان  رود  باال 
می  رابطه  این  در  خوزستان  ای  منطقه  برق  مدیرعامل  بزرگ 
گوید: »افزایش دمای هوا در استان تا یک میزان مشخص شده 
ای باعث می شود که تجهیزات تامین کننده برق مشرتکان به 
در  بروز حوادث  امکان  این صورت  در  و  رسیده  پرباری  حالت 
شبکه وجود دارد. در این رشایط امنیت شبکه به خطر افتاده و 

در نتیجه خاموشی هایی به دنبال خواهد داشت.« 
یکی دیگر از مشکالت این است که افزایش دما گاهی باعث 
آتش سوزی ترانس ها و آسیب رسیدن به تجهیزات انتقال برق 
را در پی خواهد  امر خاموشی های طوالنی  این  می شود که 

داشت. 
به دلیل وقوع گرد و غبار در  علت بعدی گرد و غبار است. 
همچنین  اند.  شده  شدید  آسیب  دچار  برق  تجهیزات  اهواز 

دمای باال به کابل ها آسیب می زند.
مسئولین دولتی چه می گویند؟

های  قطعی  پی  در  دارد.  وجود  نیز  دیگری  مهم  عامل  اما 
گفته  خوزستان  استاندار  رشیعتی   ۹۶ ماه  خرداد  شدید  برق 
بود: »متام پست های ما در استان که بیشرتین تولید برق را 
در کشور داریم، وضعیت مناسبی ندارند. می بینیم در استان 
فارس با 4هزار مگاوات مرصف برق، ۲۷۰ پست وجود دارد. ولی 
در استان خوزستان با ۸ هزار مگاوات برق مرصفی تنها ۲۱۰ 
پست برق بوده که ۵۷ مورد آن موقتی است. متاسفانه وضعیت 
می  آتش  باال  مرصف  دلیل  به  ترانس  که  است  نحوی  به  برق 
گیرد. از بیش از ۲۰۰ پست برق فوق توزیع، در واقع ۷۵ مورد 
آنها پستهای موقت است و این کم توجهی هایی است که به 
استان شده و ما هم پذیرفتیم که با استان چنین برخورد شود. 
وقتی ایستگاه های برق ما باالی صددرصد زیر فشار است و با 
قدمت زیاد نتواند جوابگو باشد و ترانس های توزیع هم همین 
وضعیت را داشته باشند، اول باید خود را مورد سوال و نقد قرار 

دهیم.«
 استاندار می گوید یکی از مشکالت بزرگ برق استان استفاده 
از تجهیزاتی با عمر قریب به ۴۰ سال است. این مشکالت بزرگ 
برای سیستم برق استانی که بیشرتین تولید برق را دارد و جزء 
پر مرصف ترین هاست، جای گله و شکایت بسیاری برای مردم 
نجیب استان باقی می گذارد. برای مردم تحملش سخت است 
تولید  را  کشور  برق  از  زیادی  میزان  که  باشند  استانی  در  که 
می کند، اما سیستم توزیع برق توانایی رساندن همیشگی برق 
دیگر منی توان کاهش  مورد  این  در  باشد.  نداشته  را  مردم  به 
بارندگی و یا افزایش دما را مقرص معرفی کرد. به نظر می رسد 
مقرص مدیریتی است که نتوانسته زیرساخت های الزم را با توجه 

به اقلیم خاص خوزستان ایجاد کند. 
شهروندان  باالی  مرصف  برق  قطعی  علت  شود  می  گفته 
مدیریت مرصف  در  زیادی  نقش  مردم  که  است  است. درست 
دارند. اما این طبیعی است که با افزایش دما مرصف باال رود. 
مسئله  یک  مرصف،  افزایش  آن  تبع  به  و  دما  افزایش  وقتی 
دامئی و همه ساله است، توقع مردم این است که راه حل های 
کوتاه مدت مثل کاهش ساعات اداری استان، که به یک نوع 
افزایش مشکالت دیگر را در پی خواهد داشت، و یا گران کردن 
برق، که فشار مضاعفی روی مردم دارد، به عنوان تنها راه حل 
مدنظر مدیران نباشد. راه حل اصلی برطرف کردن شکنندگی 
و ناپایداری سیستم است که در هر رشایط سختی مثل گرد و 

غبار یا افزایش دما و پرباری ضعف خود را نشان میدهد. 
نظر کارشناسان مسئول چیست؟

و دریافنت دلیل اصلی مشکالت  این موضوع  پیگیری  برای 
برق استان به رساغ یکی از مسئوالن رشکت توزیع برق استان 
رفتیم. آقای گندمچین، مسئول ایمنی رشکت توزیع نیروی برق 

برق  مشکالت  همه  این  علت  پرسیدیم  او  از  است.  خوزستان 
خوزستان چیست و ایراد از کدام قسمت است؟ 

را  توزیع  و  انتقال  و  تولید  مقوله  بازار سه  در  »ما  وی گفت: 
داریم. در بازار عادی و  معمولی این سه مقوله باهم نیستند و 
وقتی جنسی تولید می شود انتقال آن با روش های متفاوتی 
صورت میگیرد و می توان آن را در جایی ذخیره کرد. در مقوله 
برق این مسئله متفاوت است. همزمان هر سه قسمت تولید و 
انتقال و توزیع باهم و آنالین هستند. کل سیستم باید بتواند 
ثانیه کنرتل کند. دیگر  همه مناطق تحت پوشش را در صدم 
امکان ذخیره سازی برق را نداریم که برای زمانی که نیاز داریم 
و سطح مرصف باالست استفاده کنیم! اگر لحظه ای برق قطع 
شد مناطق تحت پوشش هم خاموش می شوند. اینگونه نیست 
که اگر مسیر اندیمشک اهواز قطع شد بتوانیم از مسیر مالثانی 
مثال انتقال بشود. نه در مقوله برق همه به هم پیوسته و آنالین 

هستند.
متأسفانه در دهه های اخیر استان های دیگر بخاطر تولید 
برق آبی وابسته به استان ما بودند و فقط نیروگاه حرارتی رامین 
وزارت  زده شد  آبادان  در  که  نیروگاهی  اندازی شد. حتی  راه 
برای  که  خواستند  خصوصی  بخش  از  ای  منطقه  سازمان  و 
حرارتی  نیروگاه  و  وارد شوند  عراق  به  برق  فروش  و  درآمدزایی 
زدن  و  است  گرم  بازار  و  دارد  مشکل  عراق  دیدند  کنند.  دائر 
و بخش  نیست  پذیر  امکان  امنیتی  به لحاظ  نیروگاه در عراق 
خصوصی را تشویق کردند که بیاید و برای فروش برق به عراق 
در  نیروگاه  احداث  نظر رسزمینی،  از  بزنند. چون  نیروگاه  یک 
عراق به لحاظ امنیتی درست نبود و حتی نیروگاه خرمشهر هم 
با همین نگاه بخش خصوصی وارد شد و جهت فروش برق به 

عراق زده شد.
متأسفانه برای استان خودمان دوراندیشی نشد. و حاال که 
را  آب  شویم.  می  مشکل  متوجه  شده،  ایجاد  آبی  کم  مشکل 
منتقل کردیم بارش کم شد خشکسالی اتفاق افتاد. در تابستان 
امسال این چالش برانگیز است. ما االن در تولید برق مشکل 
دچار  شیخ  باغ  مثال  اهواز  در  کوچکی  مناطق  حاال  داریم. 
طبیعی  این  نیست  خاصی  مشکل  این  است  شده  خاموشی 

است این باید حل شود.
االن مشکل ما در تابستان 97 مشکل رساندن برق از تولید 
به شهرهاست. منی توانیم از لرستان و کهگلویه و بوشهر وارد 
تا سال  توانند.  و منی  دارند  آنها خودشان مشکل  کنیم چون 
قبل ما و کهگلویه یک سازمان منطقه داشتیم وابسته بودند به 
ما. حاال مابقی منی توانند به ما کمک کنند. باالخص در شامل 

خوزستان مشکل داریم چون تولید دز کم شده است.«

آقای گندمچین در پاسخ به این سوال که  »آیا این بحران از 
قبل پیش بینی نشده بود؟« پاسخ داد:

 »مرداد سال 96 یک گزارش مبسوطی به مسئولین کشوری 
کافی  اما  است  شده  هایی  پیگیری  و  اقدامات  و  شد  داده 
کافی  اقدامات  این  که  ایم  رشمنده  مسئولین  ما  بله  نیست. 
نبوده و نیست. حاال چرا سال های قبل کاری نشد و پیش بینی 
نشد باید بگوئیم همه آقایان اشتباه کردند. حاال مریض افتاده 
روی تخت بیامرستان. این بحران از سال قبل پیش بینی شده 

است.« 
از او پرسیدیم »علت خاموشی مکرر در مناطق اهواز چیست؟« 
پاسخ داد: »مناطقی از شهرستان ها یا مناطقی از اهواز زیر 
خاموشی می روند. ما ایستگاههایی داریم. مثال کیانپارس یک 
ایستگاه  به  اول  ایستگاه دارد برق  راه یک  ایستگاه دارد. ملی 
وارد می شود بعد در مناطق توزیع می شود. مهم ترین قسمت 

یک  هستند.  کلیدها  و  ها  ترانس  توزیع،  فوق  ایستگاه  های 
ترانس منبع تغذیه است که اگر مرصف باالتر از ظرفیت آن باشد 
می سوزد. طبق انواع حفاظت ها و رله های درون ترانس وقتی 
یک ترانس دچار مشکل می شود حداقل زمان یک ساعت طول 
رفته  برق منطقه شام  اگر دیدید  برگردد.  به مدار  تا  می کشد 
یک  دارد  امکان  این  است  شده  مشکل  دچار  ایستگاه  یعنی 
ساعت طول بکشد. یک موقعی به 5 ساعت و یا سال قبل 12 
ساعت طول کشید. برخی اوقات در شبکه یک اتفاقی می افتد 
مثال یک درختی روی سیم ها می افتد یا کارگری یک میلگرد 
را روی سیم ها می اندازد. یا یک کسی زنجیری روی سیم ها 
می اندازد از زمان پیدا کردن مشکل تا رفع آن10 دقیقه نهایت 
15 طول می کشد. یک ترانسی آتش می گیرد چون ظرفیت آن 
پائین بوده و زیاد از آن بار کشیده شده، برای اوت کردن این 
ترانس باالخره زمانی طول می کشد. یک دفعه هم خاموشی با 
برنامه داریم برای حل مشکل یا تعمیر یک منطقه. بستگی به 

نوع تعمیر این زمان از قبل اعالم می شود.« 
اینجا یک سوال مهم وجود دارد. با این همه پیرشفت فناوری 
این  در  مردم  تا  نیست  کنرتل  قابل  ها  خاموشی  نوع  این  آیا 

گرمای طاقت فرسا اینقدر اذیت نشوند؟ 
آقای گندمچین در این باره توضیح داد : »ما گروه های خط 
گرم را داریم که از سال گذشته کلید زده شد. البته خط گرم 
از سال 72-71 در استان کلید خورد. ولی به دلیل مشکالت و 
عدم حامیت ادامه پیدا نکرد و بعدا در تهران و مشهد خط گرم 
راه اندازی شد. االن هم پیش قراول استفاده از خط گرم شهر 
 81-80 سال  نشد.  حامیت  متأسفانه  ما  استان  است.  مشهد 
مجدد خط گرم راه افتاد ولی باز هامن سال 81-82 جلوی این 
کار گرفته شد به بهانه هایی که منی توانیم اینجا بگوئیم. حاال 
سال گذشته مجدد کلید خورده و إن شاءا... ادامه پیدا کند. 
خاصیت  خط گرم این است که وقتی تعمیرات و خاموشی نیاز 
دیگر  شوند.  می  کنرتل  برنامه  با  های  خاموش  باشیم  داشته 
به  نیازی   ... ترانس  و  مقر  و  پایه  تعویض  و  تعمیر شبکه  برای 
خاموشی نیست. در حین اینکه برق وصل است تعمیرات انجام 
شود،  جذب  اعتبارات  و  نخوابد  گرم  خط  این  اگر  شود.  می 

خاموشی های با برنامه کنرتل می شود.« 
در  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  عدم  دلیل  درباره  وی 
خوزستان گفت : »نیروگاه های خورشیدی در خوزستان جوابگو 
در  و  بگیرد  را  خورشید  برق  باید  خورشیدی  نیروگاه  نیستند. 
باطری ذخیره کند و بعد از باطری تبدیل بشود به برق شهری. 
خورشیدی برای جایی است که مرصف محدود داشته باشد یا 
قدرت انتقالی وجود نداشته باشد. مثال بیابان هایی که هیچ 

دسرتسی ندارند.« 
از او پرسیدیم : »باتوجه به اینکه مرصف استان خیلی باالتر 
رفته است و در آینده با بحران جدی مواجه خواهیم شد برنامه 
ای برای افزایش و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی و حرارتی 

وجود دارد؟« 
وی پاسخ داد : »بله الحمدلله این مسئله با توجه به نگاه ویژه 
و تأکید جدی رهربی و دستگاههای امنیتی و دولت و وزارت 
نیرو پیش بینی شده و این مشکل به صورت جدی حل خواهد 
فاز  و  افتاده  راه  تقریباً  آبادان  نیروگاه حرارتی  فاز 2  شد. االن 
3 آن به زودی راه می افتد خرمشهر هم فاز 2 آن دارد راه می 
افتد. برای اندیمشک هم مجوز داده شده است. برای شامل 
پیدا  تولید برق دز کاهش  تر است چون  استان مشکل جدی 
کرده و شامل استان دچار مشکل بیشرتی شده است. به برخی 
مناطق دیگر هم مجوزهایی صادر شده و این مسئله قابل حل 
است. اگر به این شکلی که دارند می روند اگر همینجور ادامه 
دهند مشکل تولید و انتقال مان حل می شود می ماند بحث 

توزیع.« 
یکی از مشکالتی که از زبان مسووالن استانی در باره علت 
زیر ساخت  و  تجهیزات  فرسودگی  میشنویم،  برق  مکرر  قطعی 
نظر  باره  دراین  گندمچین  آقای  هاست.  آن  تغییر  لزوم  و  ها 
دیگری دارد. او می گوید : »تجهیزات باید تکمیل بشود نه اینکه 
اورهال  اعتبار  مگر  نداریم؟  اورهال  برنامه  ما  مگر  کند.  تغییر 
نداریم؟ مگر درصد رشد مردم در خوزستان و شهرها را نداریم؟ 
مگر نباید آمار داشته باشیم؟ اینها چیزی نیست که قابل حل 
نباشد. اینها قابل حل است باید مدیریت کنیم. مثالً شهرداری 
باید در مناطق شهرها و حاشیه شهرها وقتی مجوز ساخت خانه 
از برق استعالم کند. دستگاه های مسئول  باید اول  می دهد 
افزایش  منطقه  فالن  در  آینده  سال  یا  امسال  بگویند  باید 
جمعیت به چه رقم یا درصدی داشته ایم؛ سازمان برق برنامه 
گیرد.  صورت  هامهنگی  باید  کرد؟  باید  چه  و  چیست؟  شام 
جزیره ای عمل کردن ارگان ها از همدیگر نادرست است. وقتی 
در زمین شهری می خواهد خانه ای ساخته شود باید اول با برق 
هامهنگ کنند. مردم گناهی نکردند. ارگان ها باید هامهنگی 
کنند. شهرداری نباید به مناطقی که منی داند برق و آب و گاز 
دارند یا نه، اجازه ساخت دهد. نتیجه این می شود طرف می 
آید خانه می سازد و برق نیست مجبور است از 500 مرت فاصله 
کابل می کشند و باعث مشکالتی در ترانس های آن منطقه و 

... می شوند.«

حرف آخر
برای خاموشی های فصل گرما ذکر شد که  علل گوناگونی 
هیچ کدام منی تواند جواب توقع بحق مردم از داشنت تابستانی 
یا  باشد  تجهیزات  از  مشکل  بدهد.  را  برق  قطع  مشکل  بدون 
از مدیریت، نتیجه یکیست و آن رنج کشیدن مردم و باال رفنت 
نارضایتی هاست. باید در موضوع برق جهادی کار کرد. یعنی 
راه  تنها  بزرگنامیی مشکالت.  بدون  و  توقع  بی  و  رسیع، قوی 
حل این مشکل و گمشده ی متام مشکالت استان همین است.

پرونده ویژه  فریاد
گزارش پرونده ویژه 

خاموشی در خوزستان؛ بزرگترین تولید کننده برق کشور 
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خاطره خاموشی های مکرر و طوالنی سال ۹۵ و ۹۶ برای مردم 
خوزستان نگرانی های زیادی ایجاد کرده و این تصور وجود دارد 
که امسال نیز با افزایش دمای هوا وضعیت غیر قابل تحمل بی 
برقی به هامن شکل تکرار شود. خاموشی های پراکنده در خرداد 
این شدیم که  بر  را تشدید کرده است.  نگرانی  این  امسال،  ماه 
به رساغ مسئوالن رشکت برق منطقه ای خوزستان برویم و عالوه 
بر جویا شدن علل خاموشی های امسال، برنامه های آنان برای 

پیشگیری از تکرار مشکالت سال های گذشته را جویا شویم. 
خوزستان   ای  منطقه  برق  عمومی  روابط  مدیر  فتاحی  دکرت 

پاسخگوی سواالت ما در این زمینه بودند.

1.علت قطع برق مکرر در خوزستان چیست؟
صنعت  در  بگویم.  خدمتتان  را  بندی  تقسیم  یک   باید  اول 
البته خود تولید  انتقال، توزیع.  برق ما سه بخش داریم؛ تولید، 
دو بخش برق آبی و برق حرارتی است. برق آبی شامل سد های 
رامین،  نیروگاه  و برق حرارتی مثل  و گتوند  و دز و کرخه  کارون 

خرمشهر، آبادان، بهبهان و ماهشهر. 
بخش انتقال رصفا کار انتقال برق است؛ یعنی گرفنت برق از 
نیروگاه های توزیع. توزیع برق هم خرده فروشی است که در سطح 
شهر کنتورهای مختلف سه فاز و تکفاز را می بینید. برق منطقه 
از نیروگاه ها  این وسط قرار گرفته. یعنی کارش گرفنت برق  ای 
و تحویل دادن به رشکت های توزیع است. دو نکته در کارشان 
دکلهای خیلی  یکی خط. خط هامن  و  پست  یکی  دارد؛  وجود 
بزرگ در جاده هاست. و پست نیز شامل پست های بزرگ بیرون 
شهر و پست های کوچک درون شهری  مثل پست چهارراه پاداد 
محدوده  اینها  آبادان.  چهارراه  کوکبیه  پست  یا  است    GIS که 
میدهند  انتقال  را  برق  که  هستند  ای  منطقه  برق  رشکت  کاری 
و می آورند تا رس پست. پست، اینها را تبدیل می کند به ولتاژی 
چند  توزیع  و رشکت  دهد  می  توزیع  تحویل رشکت   ،۳۳ نام  به 
پایه می زند و برق را می گیرد و می برد برای انتقال. این تفکیک 

وظایف است .
قطعی های برق می  تواند از هر سه حوزه متاثر باشد. می تواند 
تولید کم بشود. در ادامه خواهم گفت امسال وضع سدها چگونه 
بوده و تولید برق مان دچار مشکل شده است. یا می تواند در برق 
حرارتی باشد که یکی از واحدهای رامین از خط خارج شده باشد 
باشد.  بخار دچار مشکل شده  نیروهای  از  یا هر کدام  آبادان  یا 
می تواند در انتقال باشد؛ یکی از پستهای ما به هر دلیل دچار 
مشکل شده باشند. مثالً تقریباً یک ماه پیش یک رسقتی بود از 
بودند  انداخته  را  زنجیر  ماهشهر.  مدنی  پست شهید  های  سیم 
روی سیمها که قطع بشود تا بتوانند کابل ها را رسقت کنند. این 
زده بود پالتی وارد کرده بود به ترانس و ترانس داخل پست آتش 
گرفته بود. طبیعتا بخشی از مشرتکینی که روی این خط بودند، 
روی  و  بدهند  بار  انتقال  بیاید  اینکه  تا  می شوند.  مشکل  دچار 
خط دیگر این برق را تحویل مشرتکین بدهند. این زمان می برد. 
شبکه  گسرته  باشد.  توزیع  حوزه  در  است  ممکن  هم  بخشی 
توزیع در شهرها و روستاها خیلی زیاد است. کیلومرتها خط فشار 
متوسط و ضعیف دارند که هر کدام ممکن است حادثه ای داشته 
باشند. دچار مشکل بشود. پرنده ای به سیم بزند؛ سارقی بخواهد 

از شبکه رسقت کند یا دالیل مختلف دیگر... 
پس وقتی می گوییم قطعی برق، هر سه عامل می تواند نقش 
داشته باشد. باید تفکیک بشود که قطعی برق به علت مشکل در 

کدام بخش بوده. 
شبکه انتقال و توزیع و تولید ما به شدت فرسوده است. قدمت 
این ها بسیار زیاد است و به چهل پنجاه سال می رسد. اما االن 
ام  انتقال صحبت کنم که حوزه وظیفه  به  من می خواهم راجع 
به  داریم که عمرشان  تجهیزاتی  بعضاً  ما  انتقال  است. در حوزه 
۴۰ سال می رسد و در شبکه قرار دارد. استانداردهایی که باید 
وجود داشته باشد به مراتب باالتر رفته. ما یک شاخصی داریم به 
نام شاخص بارگیری از ترانس. مثالً می گویند استاندارد بارگیری 
از ترانس ۵۰ درصد در دمای ۴۵ درجه است. اگر دما به 48 - 
تا  باید ۴۰  بگیرید؛  ترانس  از  نباید ۵۰ درصد  برسد،  ۴۸ درجه 
بگیرید. ما تجهیزاتی داریم که عمر باالی ۴۰ سال دارند و ۸۰- 
می کنیم!  بارگیری  آنها  از  درجه   ۵۰ باالی  دمای  در  درصد   ۹0
به دلیل اینکه در سال های گذشته کار موثری در  بهسازی و به 
روز رسانی تجهیزات برق صورت نگرفته. ما کامکان با تجهیزات 
سالهای گذشته داریم کار می کنیم اما با مرصف جدید. ما سال 
های گذشته مرصف مان ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تا بود. سال گذشته ما 
تاپیک زدیم. شام تصور کنید تجهیزاتی که کارایی اش   ۸۲۰۰
در ۶هزار تاست، سال گذشته ۸۲۲۰ مگابایت  بار گیری کردیم! 
امسال ۵ درصد رشد داشتیم و حدود ۸۷۵۰ مرصف است. اگر 
داریم،  که  بارگیری  میزان  با  متناسب  را  تجهیزات  این  نتوانیم 
نوسازی و بهسازی و به روز رسانی کنیم، مشکل خواهیم داشت. 
در نیروگاه رامین هم همین مشکل هست. مشکل فرسودگی در 

تولید و توزیع هم هست. 
ویژه ای  توجه  دولت   ۹۵ سال  حوادث  از  پس  خوشبختانه 
و  وارد شدند  موضوع  این  در  رشیعتی  دکرت  و  کرد  به خوزستان 
زحامت زیادی کشیدند. اگر با هامن روندی که تا سال ۹۵ آمدیم 

ادامه می دادیم، با خاموشی های بسیاری در استان مواجه می 
شدیم. در حوزه انتقال بسیار کارهای مثبتی انجام شده. درحوزه 
در  که  انجام شده  موثری  بسیار  کارهای  در حوزه خط؛  ترانس؛ 
پایداری داریم. حاال در  این دمایی که امسال داریم برق نسبتا 
ای  نقطه  مورد خاموشی هایی که گاهی مشاهده می کنیم، هر 
به دلیلی قطع شده. یک بخشی ممکن است انتقال خط داشته 
حوزه  در  مثالً  یا  باشد  شده  مشکل  دچار  ترانس  مثالً  باشیم؛ 
توزیع دچار مشکل خاصی شده باشیم. این خاموشی ها عمدتا 
بینی  پیش  قبل  از  ما  یعنی  است.  برنامه  بدون  های  خاموشی 
منی کنیم و تنظیم مشخصی برای این خاموشی ها نداریم. مثال 
تا  شود،  خارج  خط  از  و  رود  باال  دمایش  تجهیزات  از  یکی  اگر 
دوستان ما بیایند و برای مشرتکی که برقش قطع شده انتقال بار 
بدهند، زمان می برد و البته این زمان هم امروزه کوتاه شده. به 
دلیل کلید های اتوماتیکی که اخیراً در ساز و کار توزیع مخصوصاً 
اهواز به کار رفته، زمان الزم برای انتقال بار را کوتاه کرده. ولی با 
این حال به دلیل اینکه شبکه مان روزآمد نیست، همچنان مشکل 
وجود دارد. حوادث احتامل دارد در سطح شهر اهواز و شهرهای 

دیگر رخ دهد. ولی مشکل تثبیت شده ای از قبل نیست.
این  با  با استانداردهای مطابق  2.آیا میزان مرصف استان 

دما برابر است؟ اگر خیر، دلیل مرصف باال چیست؟
 ۸۲۲۰ به  پیک  ساعت  در  مرصفامن  میزان  گذشته  سال  ما   
انرژی وجود  رسید در ۲۵ مرداد؛ یک نسبتی بین دما و مرصف 
دارد. مثالً می گویند هر یک واحد افزایش دما معموال موجب ۱۰۰ 
مگاوات افزایش مرصف خواهد بود. بنابراین هر چقدر دما باالتر 
رود، مرصف باالتر است. به همین خاطر صبح ها مرصف پایین و 
فشار روی ترانس ها متعادل است. هر چقدر که به ساعات ظهر 
نزدیک می شویم، دما افزایش پیدا می کند و مرصف باالتر می 

رود. 
اتفاقات دیگری هم در خوزستان افتاده که ما به آن می گوییم 
میزان  خوزستان  شامل  در  پیش،  سال  دو  یکی  تا  اقلیم.  تغییر 
مرصف بسیار کمی داشتیم. یعنی بخش عمده مرصف به لحاظ 
گذشته  سال  بود.  قسمت  آن  در  بوده،  جنوب  در  که  دمایی 
بیشرتین میزان افزایش مرصف را در شامل استان داشتیم. ایذه، 
دهدز و باغملک؛  یعنی رصفاً به دلیل این که تغییر اقلیم رخ داده.  
سابقاً در ایذه و باغملک می شد با یک کولر آبی رَس کرد. اما االن 
همه رفته اند سمت اسپلیت. یعنی چند برابر شدن مرصف برق! 
وارد  استان  شامل  برق  شبکه  به  شوک  یک  یکباره  به  می بینید 
افزایش  درصد   ۳۰ منی کردید  فکر  نداشته.  سابقه  که  شود  می 
مرصف اتفاق بیفتد. االن با رسعت خیلی زیادی دارد پست های 
تا  انجام شود  کار  این  باید رسیع  کار می شود.  موقت جدیدی 
بروند رساغ پست های دائم که در هفته آینده احتامالً برای ایذه 
به بهره برداری می رسد تا خط  ولتاژی ایذه و باغملک و دهدز را 
متعادل کند. پس بنابراین بخشی از این اتفاق مربوط به افزایش 
ناگهانی دما در مناطقی است که تا یکی دو سال گذشته مرصف 
آنچنانی نداشتند و االن یک باره جهش مرصفی داشته اند. این 

در خوزستان چیز بدیعی است که تازگی دارد.
خاموشی  خوزستان  میزان  به  کشور  مناطق  سایر  3.آیا 

دارند؟
به  را  مرصف  و  تولید  از  متامیزی  شکل  یک  خوزستان  استان 
نسبت کل کشور دارد. در کل کشور معموالً نسبت وابستگی تولید 
برق بیشرت به سمت برق حرارتی می می کند. اما در خوزستان 
از حرارتی  آبی بیش  به برق  تا سالهای گذشته نسبت وابستگی 
بوده. امسال به خاطر کاهش بارش ها و آورد رودخانه ها تولید 
و  داریم  ناپایداری  بسیار  وضعیت  ما  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  برق 
در آنجا کاهش سطح ولتاژ خواهیم داشت. برق آبی االن امسال 

دچار مشکل شده. 
شده  بینی  پیش  مشکالت  این  برای  راهکارهایی  4.چه 

است؟
ما ساعتی داریم به نام ساعت پیک و ساعتی به نام آف پیک. 
وارد می شوند؛ درآف  یعنی همه مرصف کنندگان می آیند  پیک 
 ۱۲ ساعت  شوند.  می  خارج  کنندگان  مرصف  از  بخشی  پیک 
تا ۱۱ شب پیک  از ساعت ۹ شب  و  اول  از ظهر پیک  بعد  تا ۵ 
دوم. البته در استان خوزستان این ساعت ها تفکیک کردنشان 
سخت است. در پیک اول همه مرصف کنندگان وارد می شوند، 
روشنایی  وسایل  دوم همه  پیک  در  و  روشن می کنند  کولر  همه 
وارد کار میشوند. اما از ساعت ۱۲ به بعد روشنایی ها افت می 
کنند و بخشی از رسمایشی هم همینطور تا ساعت ۱۲ روز بعد. 
برنامه ریزی کردند کمبودی که در ساعت پیک ما داریم، از برق 
دز دریافت کنیم. یعنی چیزی در حدود ۳۵۰۰ تا ۳۵۵۰ دریافت 
کنند. در ساعت آف پیک نیروگاه دز خاموش می شود و  برق مورد 
راهکار  یک  این  شود.  می  تامین  حرارتی  نیروگاه  طریق  از  نیاز 

است که دارد برنامه ریزی و پیاده سازی می شود.
 راهکار بعدی بحث انتقال است. ما شبکه مان از طریق خطوط 

که  باری  انتقال  این  است.  متاس  در  رسارسی  شبکه  با   ۴۰۰
مان  آبی  برق  تولید  در  که  کاهشی  از  بخشی  گیرد،  می  صورت 
داریم، می توانیم از شبکه دریافت کنیم. اما این دریافت از شبکه 
هم خودش یک محدودیتهایی دارد. اینطور نیست که هر چقدر 
نیاز داشته باشیم بتوانیم دریافت کنیم. این محدودیت های فنی 
ویژه ای دارد که امکان پذیر نیست انرژی نامحدود دریافت کنیم.
 منتها راهکار سومی هم هست که رسانه ها به عنوان پیشانی 
ارتباط با مردم باید به آن توجه کنند: بحث مدیریت مرصف. این 
در  ویژه  به  گرفته  قرار  برنامه  در  امسال  جدی  صورت  به  بحث 
از آن دولتی  استان خوزستان کارهایی که صورت گرفته بخشی 
یعنی  ظهر  نیم  و  دوازده  ساعت  در  ادارات  تعطیلی  مانند  بوده 
و دقت می شود که حجم مرصفی که وجود  پیک  رشوع ساعت 
داشته کاهش پیدا کند. مراکزی برای پایش وجود دارد در شهر 
اهواز که مرتب ادارات را چک میکنند که بعد از ساعت ۱۲ و نیم 
افت مرصف داشته باشند و اگر نداشته باشند اخطار می دهند و 

پیگیری می کنیم.
اما بخش دیگر جامعه است. بخش دولت قابل کنرتل است. 
اما بخش جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد. این را رسانه ها باید با 
دقت بیشرتی ورود کنند و آگاهی بخشی بسیاری داشته باشند. 
در  االن  بگویم  باید  این سه حوزه که ذکر کردیم  به  توجه  با  اما 
وضعیت پایداری قرار گرفته ایم و خاموشی با برنامه ای نداشته 
ایم و خاموشی هایی که رخ داده همه به خاطر حوادث پیش بینی 

نشده بوده. 
برق  کمبود  هفته   13 تا  االن  از  کرد  اعالم  نیرو  5.وزیر 
داریم؛ برنامه سازمان برای این کمبود در خوزستان چیست؟
میزان تولید برق آبی که دچار مشکل شده، همه کشور را تحت 
نسبتی  یک  بیشرت.  را  استان خوزستان  طبیعتا  داده.  قرار  تاثیر 
با  منتها  کشور.  کل  در  بکنند  توزیع  است  قرار  را  خاموشی  از 
پیگیری های خیلی جدی که توسط مدیران صنعت برق و آقای 
دشت بزرگ به عنوان رئیس شورای پایایی و دکرت رشیعتی صورت 
گرفته، تالش ویژه ای کردند و یک قرار گذاشتند که  نشست های 
نیرو به طور خاص  پیاپی بین استان خوزستان و وزارت  و  مرتب 
داشته باشند که هیچ استان دیگری این اتفاق برایش نیفتاده. به 
صورت مرتب ماهیانه یک جلسه یا معاون وزیر نیرو در حوزه انرژی 
آقای حائری اهواز بیاید یا دکرت رشیعتی به تهران برود نیاز سنجی 
هایی که در حوزه برق وجود دارد بررسی کنند و مشکالت را رفع 
و رجوع کنند .قول قطعی از آقای حائری گرفته شد و در رسانه ها 
گفته شد که به هیچ وجه هیچ سهمیه ی خاموشی از کشور را به 

استان خوزستان بدلیل دمایی که وجود دارد، نخواهیم داد. 
بخاطر  کیانپارس   مثل  ای  منطقه  گویند  می  6.مردم 
شهر  حواشی  مناطق  و  ندارد  خاموشی  مسئوالن  سکونت 
روز  چند  هفته  در  حتی  و  طوالنی  ساعات  شهر  مرکز  و 
خاموشی دارند. آیا تایید می کنید؟ چه توضیحی برای این 

حرف مردم هست؟ 
انتقال  حوزه  در  اما  دهند.  جواب  باید  توزیع  نیروهای  را  این 
لحاظ گسرته ی  به  ما  بگویم  باید  است  من  تخصصی  حوزه  که 
از جاهایی که بسیار مشکل  مرصف ظرفیت سازی نکردیم. یکی 
و گزارش هم  و تذکر  ساز است، منطقه کیانپارس است. اخطار 
دادیم که اگر ما موفق نشویم پست جدیدی در کیانپارس بزنیم 
عدیده خواهد  دچار مشکالت  منطقه  این  بشود،  برق  تامین  که 
با برنامه خواهد گرفت. جالب است که ما  شد و خاموشی های 
این مشکل را مثالً در پردیس نخواهیم داشت. چون آنجا پست 
زدیم و مشکل را حل کردیم. اتفاقاً ما در کیانپارس مشکل داریم. 
چون می دانید اگر یک ترانس داشته باشید، ۵۰ تا ظرفیت دارد و 
اگر دو ترانس داشته باشید، میشود از آن 100 تا برداشت کنید. 
که  بزنید  باید یک پست جدید  مگاوات،  برداشت شد 101  اگر 
یک ترانس اضافه کنید؛ وگرنه یک مگاوات را ناچارید خاموشی 
با برنامه بدهید. ما در خوزستان داریم به فول باری می رسیم . 
یعنی ترانس های ما امکان اینکه بخواهند بیش از این کار بکنند 
انتقال  ندارند. این نکته ای که شام میفرمایید حداقل در حوزه 
خیاملان  ما  پردیس  مثل  مناطقی  یعنی  است.  ثابت  آن  عکس 
راحت است که تامین بار می توانیم بکنیم. اما در حوزه کیانپارس 

بسیار نگران این مسئله هستیم. 
داده  اطالع  مردم  به  قبل  از  خاموشی  های  برنامه  7.چرا 

منی شود؟
آنچه که من اطالع دارم، همه آنها خاموشی های بی برنامه بوده 
بازبه نسبت،  و  آنها فرسودگی هست که وجود دارد  و علت همه 
امسال وضعیت بهرتی داریم به لحاظ بهینه سازی که انجام دادیم 
و تا اندازه ای توانسته ایم نوسازی را انجام دهیم. ولی برنامه ریزی 
مشخصی برای برق تا آنجایی که من اطالع دارم در حوزه انتقال 
وجود ندارد. در حوزه توزیع هم اگر که می بود حتام در جلسات 
می آمد و من به طور قطعی می گویم برنامه ریزی برای خاموشی 

نداریم و همه خاموشی ها بر اثر حوادث جاری است.
کدام  به  استان  در  خاموشی  بیشرتین  آمار،  اساس  8.بر 

شهرستان ها اختصاص دارد؟
 در حوزه انتقال امسال ما به دلیل آنکه افت آورد رودخانه دز 
را داشتیم، ما در شامل استان بسیار نگران هستیم و هرچه قدر 
که به ماه های گرم تر سال می رسیم، نگرانی بیشرت می شود. به 
دلیل اینکه افت ولتاژ، سطح ولتاژی منطقه را پایین می آورد. ما 
درشوش و دزفول و اندیمشک احتامالً مشکالمتان بیشرت از سایر 
مناطق خواهد بود. البته خوشبختانه تا االن چون به نسبت سال 
گذشته افزایش دما نداشته ایم مرصف روز چهارشنبه مثالً حدود 
7۵۰۰ تا بوده است که به نسبت سال گذشته حتی کاهش مرصف 
داشته ایم. دوم اینکه بحث تعطیلی ادارات بسیار تاثیر داشته. اما 
شهر خاصی که بگوییم مشکالتش از بقیه بیشرت است، نداریم. 
معموالً در یک وضعیت نسبی هستند. ولی در سطح کالن یعنی 
و  داریم  را  استان  شامل  نگرانی   تولید  کاهش  و  انتقال  بحث 

ممکن است در روزهای گرم تر دچار مشکل بشویم.
جدیدی  مسأله  تابستان  در  دما  افزایش  خوزستان  9.در 
نیست و هر سال تکرار می شود و هر سال هم شاهد ضعف 
حل  راه  چرا  چیست؟  مشکل  هستیم.  برق  توزیع  شبکه 

دامئی برای این مشکل اجرا نشده؟
یکی  بگیرد.  صورت  باید  اقدام  تا  دو  دامئی  راهکار  بعنوان 
از  ناچاریم  ما  و  است  اساسی  و  بسیار جدی  که  تولید  در حوزه 
خشکسالی  منی دانیم  ما  حرارتی.  برق  سمت  به  برویم  آبی  برق 
بدتر  هم  این  از  وضعیت  شاید  بکشد.  طول  می خواهد  چقدر 
پیش  را  سناریو  بدترین  ناچاریم  ما  برق  حوزه  در  بنابراین  شود. 
را  تولیدمان  باید  آن عمل کنیم.  اساس  بر  و  بگذاریم  روی خود 
یعنی  تجدیدپذیر؛  نیروگاه های  و  برق حرارتی  به سمت  بیاوریم 
نیروگاههای بادی و خورشیدی. این کار انجام گرفته و برنامه ریزی 
هایش شکل گرفته با پیگیری های جدی خود استاندار چیزی در 
حدود دو و نیم تا سه هزار مگاوات مجوز نیروگاه االن دارد گرفته 
سمت  به  رود  می  دارد  هم  ها  نیروگاه  از  بخشی  یک  شود.  می 
داشته  ظرفیت  افزایش  که  خرمشهر.  نیروگاه  مثل  شدن؛  توربو 
باشد. نیروگاه اندیمشک هم از سال گذشته دارد به رسعت کار 
خودش را انجام می دهد. نیروگاههای شوشرت و رامهرمز هم قرار 
است اضافه شود. میزان رسعت پیرشفت کار را اطالع ندارم. ولی 
دارد  را  تولید  بخار حجم  بازچرخانی  از طریق  االن  در خرمشهر 

افزایش می دهد.
 کار اول و اساسی انتقال از برق آبی به سمت حرارتی و انرژی 
شده.  انجام  کارهایی  تجدیدپذیر  در  است.  پذیر  تجدید  های 
اما  شده  امضا  هایی  نامه  تفاهم  آمده اند  خارجی  های  رشکت 
مشکالتی وجود دارد. مانند بحث تحریم ها و فاینانس. احتامالً 
کارهای تنبیهی که آمریکا خواهد داشت مشکالتی پیش خواهد 
صورت  به  هنوز  شوند.  وارد  میخواهند  احتیاط  با  ها  این  و  آورد 
ما  که  آنجا  از  اما  اند.  تفاهم نامه  در حد  و  اند  نشده  وارد  جدی 
را پیش  نیروگاه های حرارتی  باید  آنها مبانیم،  منتظر  منی توانیم 

بربیم. 
کار دوم که باید انجام بگیرد بازسازی و گسرتش شبکه فرسوده 
است. شبکه ای که دچار مشکالت جدی است. به آن بی توجهی 
شده و فقط به صورت موقت پست های گذاشته اند و رها کرده و 
رفته اند و هر اتفاقی که در شبکه بیافتد، بخش عمده ای دچار 
کرده اند  نصب  که  تجهیزاتی  اینکه  خاطر  به  شوند.  می  مشکل 
صورت  انتقالی  بتوانند  اینکه  خاطر  به  فقط  بوده.  اولیه  بسیار 
دهند. گام بعدی گسرتش متناسب با آن است. شهر ها در حال 
است.  افزایش  در حال  آن  با  متناسب  گسرتش هستند. مرصف 
باید شبکه را گسرتش دهند. در غیر اینصورت ترانسها فول بار می 
شوند و شبکه دچار مشکل میشود. البته در حوزه انتقال کارهای 
خوبی انجام شده. سال گذشته چیزی حدود ۲۰۰ پروژه را ما در 
این دو دهه  ایم که در متام  به مناقصه گذاشته  برق منطقه ای 
اخیر بی سابقه بوده. متلک زمین صورت گرفته، تجهیزات در حال 
خریداری است؛ حدود ۶۰ ترانس یک جا خریداری شده که بی 
می  شکل  دارد  ترانس  بحث  در  عظیمی  نوسازی  و  بوده  سابقه 
گیرد. اگر همین طور پیش برویم و دولت حامیت کند، ما دو سال 
آینده وضعیت بسیار باثباتی در حوزه انتقال خواهیم داشت و این 
به  افتاد  خواهد  اتفاق  این  و  داشت  نخواهیم  را  فعلی  مشکالت 

امید خدا و پشتیبانی که خواهیم داشت.

راهکارها و پیشنهادات
در جمع بندی مطالبی که در پرونده ویژه این شامره از فریاد 
خوزستان بیان شد، باید گفت راه حل مشکل خاموشی های 
ایام گرم سال بصورت کلی دو بخش است؛ بخش اول وظایف 

دولت و مسئولین و بخش دوم وظایف مردم.
آنچه مربوط به مدیران است:

1.جدیت در عملی ساخنت وعده هایی است که بیان کرده 
با  ترکیبی  سیکل  های  نیروگاه  کردیم.  مرور  گزارش  در  و  اند 
محرتم  استاندار  و  برسند  امتام  به  باید  تر  متام  هرچه  رسعت 
هامنطور که گفته شد پیگیر این موضوع است، پای حق مردم 

خوزستان در اختصاص نیافنت خاموشی بابرنامه بایستد.
های  اولویت  از  باید  تجهیزات  بهسازی  و  2.بروزرسانی 

و  با رسعت  و  باشد  برق خوزستان  و  آب  و سازمان  نیرو  وزارت 
این  که  نیست  قبول  قابل  گیرد.  انجام  روزی  شبانه  پیگیری 
تغییر  باز  و  بیافتد  اتفاق  استان  در  ای  حادثه  خاموشی  همه 

چشمگیری اتفاق نیافتد. 
3.تخصیص اعتبار خط گرم و سایر تجهیزات مورد نیاز.

برنامه  با  خاموشی  ها  شهرستان  برخی  حارض  حال  4.در 
دارند و گفته شده احتامل دارد با گرمرت شدن هوا این مساله 
بیشرت شود. توقع است با استفاده از سیستم های اطالع رسانی 
عمومی که در دسرتس همه مردم هست، زمان و مدت قطعی 
برق به مشرتکین خرب داده شود که نتیجه آن از یک سو کاهش 
از یک  تکراری  از سوی دیگر کاهش متاس های  و  نارضایتی 

منطقه در هنگام اعامل خاموشی ست.
ساخت  مجوز  دریافت  جهت  توانند  می  استان  منایندگان 
حوزه  مناطق  برای  حرارتی  و  ترکیبی  سیکل  نیروگاههای 

انتخابیه خود که هم مشکل تولید برق استان را حل می کند 
و هم اقدامی برای اشتغال زایی جوانان منطقه خودشان است 
اقدام فوری و جدی منایند. منایندگان استان همه با هم می 
برق  ساالنه  بودجه  از  مجزا  اعتبارهای  تخصیص  جهت  توانند 
ها  زیرساخت  بهسازی  و  تجهیزات جدید  استان، جهت خرید 
اقدام کنند. البته این به نتیجه منی رسد مگر تعامل جدی و 
با  جهادی مسئولین دولتی استان و مسئوالن برق منطقه ای 

منایندگان استان.
اما بخشی از کار به عهده مردم است. امروز بشدت نیازمند 
مدیریت  در  مردم  همکاری  هستیم.  مرصف  الگوی  اصالح 
و  پیک مرصفی  تعدیل  به  باالیی  تواند کمک  می  برق  مرصف 

رسیدن برق به همه همشهریان داشته باشد.
مدیران و کارشناسان برق توصیه های کاربردی برای مدیریت 

مرصف خانگی و تجاری بیان کرده اند:

1. در ساعت پیک یعنی 13 تا 17، که خاص خوزستان است 
و پیک شبانه رسارسی کشور از وسایل پرمرصف مثل سشوار، 
جاروبرقی  و  مایکروفر  ظرفشویی،  و  لباسشویی  ماشین  اتو، 

استفاده نکنند  آن را به ساعت های کم باری موکول کند.
2. کولرها را بجای درجه 16، روی 24 قرار دهند.

3. در بخش تجاری از وسایل روشنایی کم مرصف استفاده 
کنند.

4. در طول روز از حداکرث روشنایی طبیعی بهره مند شوند.

فریاد خوزستان بعنوان رسانه ی انقالبی استان از تالش های 
با  اما  میکند.  قدردانی  محرتم  استاندار  و  استان  برق  مدیران 
جدیت و دقت اقدامات آنان را رصد می مناید و به مردم رشیف 
خوزستان گزارش خواهد داد تا به وضعیت مطلوب که در برنامه 

ها وعده و بیان شد برسیم.

پرونده ویژه  فریاد
دکتر فتاحی مدیر روابط عمومی برق منطقه ای استان خوزستان:

شبکه تولید، انتقال و توزیع برق استان به شدت فرسوده است
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حکومت وظایف  به  بنا  و  انقالب  از   بعد 
 اسالمی در هدایت فرهنگی جامعه، سازمان ها
که شد  تشکیل  بسیاری  فرهنگی  نهادهای   و 
هامهنگی شورای  و  اسالمی  تبلیغات   سازمان 
 تبلیغات اسالمی از آن جمله اند. این روزها اما با
 گذشت نزدیک به چهل سال از بزرگرتین انقالب
 قرن، که اتفاقا مسائل فرهنگی در به مثر نشسنت
از وضع نارضایتی  اند،  داشته  بسزایی  نقش   آن 
بزرگان و  مردم  میان  در  وفور  به  جامعه   فرهنگ 

 .دیده می شود
ارگان همه  این  که  اینجاست  سوأل   حال 

از گرهی  چه  دقیقا  فرهنگی  و  سازمان  نهاد   و 
را مان  جامعه  فرهنگ  معضالت  و   مشکالت 
 گشوده و چه خروجی خاص و چشم گیری داشته
 اند؟ کار فرهنگی، با خالقیت و نوآوری و به روز
در که  بگیرید  نظر  در  است. حال   بودن عجین 
 استان خوزستان، بیش از یک دهه است که یک
مهم فرهنگی  دستگاه  یک  ریاست  سکان   فرد 
از نواندیشی  و  ابتکار  انتظار  آیا  دارد.  بدست   را 
یک در  مدیریتش  سن  تنها  که  مدیری   چنین 
مدرک با  جوان  یک  سن  اندازه  به  خاص   پست 

کارشناسی ارشد است، انتظاری گزاف نیست؟
و استان اهواز   نتیجه آن می شود که در شهر 

صورت به  که  هایی  برنامه  جز   خوزستان، 
و مساجد  سوی  از  اختیار  به  آتش  و   خودجوش 
 هیئات و مراکز فرهنگی خصوصی برپا می شود،
این سوی  از  دیگری  جذاب  برنامه  از   خربی 
اسالمی معارف  نرش  و  فرهنگ  متولی   نهادهای 

.نباشد
 آیا در رشایطی که همگان به وضع اقتصادی

 کشور واقفیم، تخصیص بودجه از بیت املال به
 این سازمان های عریض و طویل که خروجی آنها
 هر روز کمرت از دیروز است درست است؟ آیا واقعا
این سازمانها ادغام  فکر  به  که  نرسیده  آن   وقت 
تغییر فکر  به  یا  باشیم؟  فرهنگی  های  ارگان   و 
باشیم این دستگاهها  بر  تفکر حاکم  و   مدیریت 
 تا فرد جوان تر و تواناتر و به روز تری و با روحیه
 جهادی باالتری این دستگاهها را مدیریت کند؟

سازمان اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ   اداره 
تبلیغات هامهنگی  شورای  و  اسالمی   تبلیغات 

رشح دارای  هرکدام  ظاهر  به  چه  اگر   اسالمی، 
این واقعیت  اما  می باشد،  ای  جداگانه   وظایف 
دلیل جدا شدن به  ارشاد  اداره  در  ما  که   است 
از زیرساخت های انقالبی   افراد مذهبی و تفکر 
 این سیستم، هر روز بیشرت شاهد بی بندوباری

و هستیم  هرن  نام  به  هم  آن  دینی  بی  ترویج   و 
عدم دلیل  به  تبلیغات،  سازمان  در  مقابل   در 
تبلیغ در  الزم  جاذبه  هرنمند،  افراد  از   استفاده 
در پُرغصه  قصه  این  و  نیستیم  شاهد  را   معارف 
قصه دو  از  اسالمی  تبلیغات  هامهنگی   شورای 
 قبلی غصه دارتر است زیرا نه هرن می بینیم و نه

 !نرش معارف
برپایی نوبت  چند  هرسال  در  و  ساله   هر 

فراخور به  نیز  و  کشوری  بزرگ  های   راهپیامیی 
 اتفاقات و وقایع مختلف کشور و دنیا، تظاهرات

 هایی برگزار می شود که مسئولیت برپایی آنها با
 شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی است. هرچند
خو اهند و  بوده  حارض  صحنه  در  مردم   همیشه 
راهپیامیی این  برپایی  نحوه  به  نگاهی  اما   بود، 
و نوآوری  عدم  می سازد.  جاری  را  اشک   ها، 

و دینی  های  مناسبت  و  مراسامت  در   خالقیت 
برای ریزی صحیح  برنامه  عدم  و همچنین   ملی 
صوتی، سیستم  از  اعم  ها  راهپیامیی   برگزاری 
 شعارها، عدم طرح و برنامه ی تأثیرگذار در ترویج
 و تبلیغ ماهیت این مناسبت ها و حتی ناتوانی
ها مناسبت  مکان  و  زمان  عمومی  اعالم  یک   از 
 از طریق رسانه های عمومی و فضای مجازی و
تأثیرگذار و  مفید  محتوای  تولید  عدم   همچنین 
متولیان، این  سوی  از  نوجوانان  و  جوانان   برای 

.دردها را عمیق تر می کند
حل صوتی  سیستم  مشکل  غالباً  اهواز   در 

و مزه  بی  شعارهای  ی  روضه  است؛   نشدنی 
هم زشت،  کالم  یک  در  و  وزن  بی  و   تکراری 
 گفتنی ها بسیار دارد. چگونه است که با وجود
 این همه شاعر مطرح در استان و شهر اهواز، هر
 بار شعارهای نامفهوم و ناخوشایند در راهپیامیی
 ها تکرار می شوند و باید گفت اگر هامن مرگ بر
 آمریکا و مرگ بر ارسائیل را از نسل اول انقالب
 به ارث منی بردیم، راهپیامیی های امروز ما هیچ
و امام  به  ملت  ارادت  نبود  اگر  نداشت!   شوری 
در دستگاهها  این  تبلیغات  انقالب،  های   آرمان 
!به میدان آوردن مردم هیچ تأثیری نداشته است

 گفتنی ست، این نوشته قصد داشت تا با بیان
از باب تذکر وارد شده و به قدر توان  اشکاالت، 
باشد. کرده  کمکی  فرهنگی  اوضاع  بهبود   به 
و جوان  نیروهای  از  استفاده  پیشنهاد   بهرتین 
این و خرد  مدیریت کالن  در  و هرنمند   انقالبی 
جوانان حضور  با  است.  فرهنگی   دستگاههای 

.انقالبی این مسائل قابل حل است

 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر فقط آنجایش که مواد
 مخدر خیلی شیک  و مجلسی در کشور همسایه کشت
 می شود و کاروان کاروان به لب مرزهای ما می آید و جوان
می قاچاقچیان  های  تفنگ  ترکش  و  تیر  جلوی   جوان 
و البته خیلی میگیریم  مواد  کامیون  کامیون  و   فرستیم 
 کامیون کامیون ها را هم نمی شود بگیریم و آن طرف
برگزار میکنند و هی  هی جشن میگیرند و هی مراسم 
 هورا میکشند مبارزه جهانی با مواد مخدر را. تازه قاچاقچی
ها را هم که گرفتیم از سر و روی فضای مجازی هشتِگ
#free_ghachaghchi
که شوند  می  فریاد  یکصدا  براندازان  همه  و  بارد   می 

10 و  است  خانواده  آور  نان  و   نیست  مجرم    قاچاقچی، 
 کامیون مواد مخدر که دیگر این حرف ها را ندارد و اصال

!#من_هم_قاچاقچی_ام تا چشمتان درآید
بیماری جرگه  به  را  اعتیاد  که  وقتی  از  باالغیرتا   ولی 

و درمان  و  آمد  عمل  تازه  سرطان  کلی  کردند،  وارد   ها 
همچنان مادرمرده  اعتیاد  این  اما  شد  کشف   دارویشان 
 العالج باقی مانده است. حتی مواد کوپنی هم با بازار آمد
 اما خب جنس کوپنی کی با کیفیت بوده که حاال باشد؟
 و چشمتان روز بدنبیند، قیافه ی معتادهای عزیز بیچاره

!!با مصرفشان شد عید معتاد
 البته این ور و آن ور هی کمپ های ترک اعتیاد دیده

انگار ویروسش واگیرتر از این حرف هاست و  میشود اما 
 وای به حال وقتی که صنعتی و سنتی اش قاطی بشود و
 آن وقت است که شاهد کارهایی هستیم که خالف ادب
)رویم میماند  کارهای مسئولین  به  گاهی  و حتی   است 

!)به دیوار
با مواد مخدر که روز جهانی دارد  خوش بحال مبارزه 

اینجور و  خواری  زمین  و  خواری  رانت  با  مبارزه   وگرنه 
 کارهای خز که اصال در حد و اندازه دقیقه شهری داشتن

!هم نیستند چه برسد به روز جهانی
زهرا آراسته نیا

معضل ثبت نام کالس اولی ها در مدارس اهواز

ها خانواده  مشکالت  رسد  می  فرا  تابستان  که   هرساله 
از راه می رسد! آنها هم  نام فرزندان محصل   برای ثبت 
 مشکالت خانواده های خوزستان باالخص خانواده های
 اهوازی برای ثبت نام فرزندانشان هرساله معضلی است
 که ظاهراً مسئولین آموزش و پرورش برنامه ای برای پایان

.دادن به آن در نظر نگرفته اند
کل جمعیت  درصد   40-30 قریب  اهواز   جمعیت 
تراکم و  انبوه  همین  و  دهد  می  تشکیل  را   خوزستان 
 جمعیت و کمبود مدارس دولتی در مناطق مهم مرکزی
باعث نگرانی خانواده ها می شود که  اهواز و حواشی، 
 همواره نگران ثبت نام فرزندان خود خاصه کالس اولی
در را  خود  فرزندان  شوند  می  موفق  آیا  که  هستند   ها 

مدارس دولتی ثبت نام کنند یا خیر؟
 کمبود مدارس دولتی در مقطع دبستان و متوسطه اول
 و دوم و شلوغی مدارس بر اثر تقاضای ثبت نام و کالس
را مناطق  از   مردم بخشی  پرجمعیت،  و   های دوشیفته 
منطقه در  که  است  کرده  مواجه  مشکل  با  نیز   امسال 
 محل سکونتشان، یا مدرسه ای نیست یا اگر باشد ثبت
 نام به سختی و گاه با سفارش و منت انجام می شود. در
 این صورت خانواده مجبور بوده که بچه های خود را در
 مدارس غیرانتفاعی با هزینه های باال ثبت نام کنند که
 تأمین این هزینه ها هم خانواده های متوسط و ضعیف

.را دچار مشکل جدی می کند
مراحل مدارس،  برخی  هم  انتفاعی  غیر  مدارس   در 
 مصاحبه و معارفه و تأیید پدر و مادر دانش آموز را مالک
آنها غیراستاندارد نام قرار داده و گاهی امتحانات   ثبت 
می خانواده  یا  کودک  به  اسرتس  و  فشار  باعث  و   بوده 
 شوند. برخی مدارس غیرانتفاعی هم رشط حضور بیشرت
فوق و  تابستانه  های  کالس  یا  مدرسه  در  آموز   دانش 
 برنامه را مالک قرار داده و در نتیجه به لحاظ هزینه ها
 باعث نگرانی و اسرتس خانواده ها می شوند. هزینه های
مدارس از  خیلی  و  بوده  متغیر  نیز  غیرانتفاعی   مدارس 
عنوان به  را  مبلغی   ، نام  ثبت  وجه  از  غیر   غیرانتفاعی، 

!»کمک به مدرسه« می گیرند
نواحی و  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مسئولین   کاش 
 چهارگانه اهواز برای این معضل فکری جدی کرده و هم
در جدید  مدارس  ساخت  و  نوسازی  و  توسعه  جهت   به 
 مناطق مرکزی شهر و حواشی آن در مقاطع مختلف، و
 هم به جهت نظارت جدی بر مدارس دولتی و غیرانتفاعی
آینده سال  برای  االن  از  و  منایند  عاجل  و  فوری   اقدام 
و رسمایه ریزی  برنامه  این بخش  در  آینده   و سال های 

.گذاری منایند
 سوای از مسئولین آموزش و پرورش، دستگاه های ارشد
می سایرین  و  فرمانداری  و  استانداری  از  اعم   استان 

.بایست فکری به حال این معضل منایند

فرهنگ و هنر

نقدی بر دستگاه های فرهنگی بی هنر

مدیریت دستگاههای فرهنگی را به جوانان انقالبی بسپارید

طنز - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

 با هدف معرفی مراکز فرهنگی موفق استان، به رساغ دبیرستان
پادادشهر ششم  خیابان  در  واقع  اهواز،  نخبگان  اقبال   پرسانه 
 رفتیم. نشسنت پای صحبت های مدیری که دانش آموزان با شوق
 و ذوق شیخ خطابش میکنند و برخالف خاطرات مدیرهای دوران

.کودکی  ما، از او فراری نیستند، قطعا دلنشین خواهد بود
 از ایشان خواستیم ضمن معرفی خود، برایامن از فعالیت های

.مدرسه بگویند
فرهنگی مجموعه  غیردولتی  مدارس  مدیر  هستم  قبیتی   بنده 

.تربیتی عرص ظهور و در حال حارض مدیر مدرسه اقبال نخبگان
 مجموعه عرص ظهور اولین موسسه فرهنگی ای بود که مدارس

وقت مدیر   93 سال  زد.  استارت  را  علمیه  های  حوزه  به   وابسته 
الله جزایری آیت  با دستور  آقا حاجتی  استان حاج  علمیه   حوزه 
 کلید زدند. وقتی توان مجموعه عرص ظهور را دیدند همزمان با ما
 و مجموعه طلیعه داران ظهور این کار فعالیت را آغاز کردند و دو
 مدرسه نوید صالحین توسط مجموعه عرص ظهور و یک دبیرستان

.توسط مجموعه طلیعه داران ظهور راه اندازی شد
 از سال 95 با توجه به همکاری ای که با مجتمع اقبال نخبگان

پشتیبانی شد.  مدرسه  این  ما  غیردولتی  مدرسه  اولین   داشتیم 
 سخت افزاری با آنها بود و مسائل نرم افزاری با مجموعه ما بود.
 اقبال نخبگان چندین مدرسه دارد که این یکی با توجه به حضور

.موسسه عرص ظهور با همه آنها متفاوت است
 افرادی که در این مدرسه و مجموعه فعالیت می کنند، همه 

همه دهیم  می  انجام  داریم  ما  که  کاری  آمده اند.  تغییر  نیت   با 
آمده پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  در سند  که  است   مسائلی 
در حضور  به  آموزان  دانش  عالقمندسازی  مثال  بطور   است. 
 مدرسه. چیزی نیست که برخی بگویند شام چیزی غیر از سیاست
آموزش و آمدیم  ما  نه  را دنبال می کنید.  پرورش  و  آموزش   های 
 پرورش متعالی ای که در سند بنیادین دیده شده است را به اجرا
 درآوردیم البته ادعا منی کنیم کامل انجام دادیم. می گوئیم دو

.قدم جلو آمدیم
 همه نیروهایی که با ما همکاری می کنند طریقه ارتباط گیری

 با دانش آموز را می دانند. سن اکرث همکاران، پائین تر از 35 سال
نیروهای  است. همه هم فکر و همدل و هم جهت هستند. همه 
 انقالبی هستند حتی در زمان انتخابات ما هیچ مشکل و اختالفی

 .هم نداشتیم
همه به  باید  اول  کردیم.  نگاه  اجرائیات  به  شک  با  آمدیم   ما 

 مسائل شک کنیم. مثال صف صبحگاه. ما شک می کنیم که آیا
 باید این صف باشد؟ خب بعد از اثبات شک؛ آیا همین رویه سنتی
 که ازجلو نظام بگویند درست است؟ یا مثال تشویق و تنبیه دانش
ادامه می بود  اگر درست  است؟  بوده  در مدارس درست   آموزان 
 دهیم اگر نبود نه. مثال بحث تنبیه ما از جنس کتک زدند نیست.
 تنبیه ما از جنس تنبیه مسجد است. بچه ها بخاطر علقه و عالقه
 ای که به مربیان و کادر مدرسه دارند الزم نیست برخورد فیزیکی
با یک و  با یک تحویل نگرفنت  با یک اخم   بشود خیلی وقت ها 

.رفتار تنبیه می شوند و جواب هم گرفته ایم
و محور  تربیت  است.  تربیتی  ما،  نگاه  اساس  مدرسه  این   در 

 مقدم است. البته برخی فکر می کنند ما کار علمی انجام منی
 دهیم. نه این غلط است. اوالً قرآن می فرماید اول و اصل تزکیه
 است: »یزکیهم و یعلمهم« در قرآن یعنی تربیت بعنوان روح حاکم
 بر محیط مدرسه باشد و تحصیل ذیل تربیت باشد. قد افلح من

 .ذکها. اگر تربیت درست شد تجصیل هم درست می شود
 امسال نوبت اولی که یک هامیش تقدیر برای بچه ها گرفتیم

 قریب 49 درصد بچه ها معدل باالی 19 شدند. بدون اینکه اتفاق
بدون عادی  روال  بطور  دهیم.  انجام  بخواهیم  آموزشی   خاص 
 حتی یک کالس خصوصی! البته کمی ساعات درسی را افزایش

 داده ایم مثال طبق آموزش و پرورش اگر ریاضی 5 ساعت باشد ما
 6 ساعت کالس گذاشتیم. این روال به شکلی است که بچه ها از
 جهت علمی هم دارند رشد می کنند. اگر تربیت درست شد حتام

.تحصیل درست می شود
 ما به شخصیت اجتامعی بچه ها ارج زیادی می نهیم. نوجوانی

 که نتواند مسائل اجتامعی را بفهمد بعدها جوان موفقی نخواهد
انقالبی و جوان  نوجوان  تربیت  در  را  اجتامعی  لذا مسائل   شد. 

 .جدی می گیریم
 االن تعداد زیادی از بچه ها برنامه های فوق برنامه مدرسه را

نشاط اینجا  دهند چون  می  ترجیح  دیگر  های  برنامه  به   نسبت 
یعنی اللهی  حزب  کنند  می  فکر  متأسفانه  برخی  است.   جاری 
 حذف نشاط! خیر. بچه ها و مساجد ارتباط خیلی خوبی دارند.
با ما هستند؛ ارتباطات  بچه هایی که دو سال هفتم و هشتم را 

 .خیلی خوبی با مسجد دارند
 دبیرستان اقبال نخبگان دارای پنج کالس در مقاطع هفتم و

  هشتم می باشد. ما بچه ها را به سمت مساجد سوق می دهیم.
سطح در  که  شده  تشکیل  ای  العاده  فوق  رسودی  های   گروه 
 اهواز مطرح شده است. اینجا بچه ها هیچگونه اهانتی بهم دیگر
به درگیری  داریم.  ندرت  به  دعوا  نداریم.  ناسزا  و   ندارند. فحش 

.ندرت پیش می آید
 مسائل اجتامعی خیلی خوب پیگیری می شود. گروهی رسود

در رسود  گروه  بهرتین  بسا  چه  مدرسه  این  انقالب  های   رویش 
 سطح شهر است و هر کسی بخواهد گروه رسودی را راه بیاندازد

 .حتام به اینجا نگاه می کند
 چهار سرود تولیدی داشتیم که در این زمینه رسکار خانم آراسته

 نیا بسیار زحمت کشیدند و اشعار بسیار قوی و غنی برای کارها
کرامت عطر  عنوان  با  بود   96 سال  در  ما  رسود  اولین   رسودند. 
 که رسود انتخاباتی آیت الله رئیسی بود و در سطح کشور مطرح
 شد. رسود بعدی شعر بیداری بود با مضامین نوجوان تراز انقالب
 اسالمی و مناهنگ آن در مرحله تدوین است. رسود سوم رمز عبور
 است که با همکاری بسیج دانش آموزی صورت گرفت که در نوع

.خودش خیلی رس و صدا کرد
چهارراه محل  در  بهمن   22 راهپیامیی  در  همه  رسودها   این 

جذابیتی معموالً  اهواز  های  راهپیامیی  در  شدند.  اجرا   نادری 
گرفت. قرار  توجه  مورد  بسیار  این رسودها  اجرای  و  ندارد   وجود 
اهواز خیلی کمک  آقای احمد رساج معاونت فرهنگی شهرداری 
مسئولین و  کنیم  می  آماده  خوبی  فرهنگی  محصوالت  ما   کرد. 
 فرهنگی که دنبال محصوالت فرهنگی هستند باید این محصوالت

.را ببینند
 آخرین رسودی که کار شد شبیه سلامن نام دارد. ترکیب عاشورا

 و مهدویت است. برای نیمه شعبان آماده شد ولی قابل استفاده
 در همه مناسبت ها است. شعر و آهنگ سازی و همه چیزش از

.خودمان است
و شاهوارپور  رسدار  داشتیم  رسود  اجرای  یک  پاسدار  روز   در 

 رسدار هاتف حضور داشتند. وقتی می خواستیم برگردیم متوجه
 حضور رسدار شاهوار شدیم که خیلی از ما تشکر کرد و یک جمله
 ای به ما گفت که خیلی جمله تأثیرگذاری بود. ایشان گفنت: من
 اگر وقت داشتم فقط روی رسودهای انقالبی کار می کردم. این
 جمله شان واقعا مهم بود. چون تأثیر این رسود را ما دیدیم وقتی

 .10 دقیقه اجرا داشتیم همه با بچه ها می خواندند
برون و  استانی  درون  می شود.  برگزار  اردو  بار   3-4  هرسال 

 استانی. این اردوها خیلی در شخصیت بچه ها تدثیرگذار است.
آنها پذیری  مسئولیت  و  چرخانند  می  را  اردو  خودشان  ها   بچه 
می یاد  را  مسائل  خیلی  اردو  در  ها  بچه  این  شود.  می   تقویت 

.گیرند و اردو تأثیر فرهنگی فوق العاده دارد
 حتی در اردوهای تابستان با اینکه بچه ها مدرسه نیستند 50

.درصد دانش آموزان در اردو حضور پیدا می کنند
برای سال جدید چه برنامه هایی دارید؟

 مجموعه مدارس عرص ظهور امسال، یک مدرسه را با همکاری
دبیرستان مقطع  در   – دخرتانه   – ترنج  آموزی  دانش  باشگاه   با 
اندازی می کند. به قولی خواهر این مدرسه به  متوسطه اول راه 
ترنج مدرسه  اسم   .24 پالک  پادادشهر   17 آید. خیابان  می   دنیا 
نام این  با  باید  که  هستیم  اداری  روال  درگیر  البته  بود   خواهد 
مدارس متفاوتند.  امین  مدارس  با  مدارس  این  بشود.   موافقت 

.امین همه دولتی اند و این مدرسه ما غیردولتی است
اول، متوسطه  پرسانه  داریم.  را  مدرسه  سه   97-98 سال   در 

 پرسانه متوسطه دوم و دخرتانه متوسطه اول. ان شاءالله بتوانیم
 .جای خالی تربیت را پر کنیم

 مسئولین دبیرستان تعامل گفتاری و رفتاری بسیار سازنده ای
 با دانش آموزان و مردم و خانواده ها دارند. خیلی از خانواده ها
اعتکاف دانش آموزان می شوند.  برنامه های معنوی دانش   بانی 
 آموزی سه روز آخر ماه رمضان یکی از برنامه های اقبال نخبگان
با اینکه تابستان و ماه رمضان بود و زمان اعتکاف نبود اما  بود. 
خانواده کردند.  پیدا  حضور  اعتکاف  در  ها  بچه  از  اندی  و   20 
اینگونه نیست تأمین کردند. اصال   ها متام وعده های غذایی را 
وجه! شهریه محدود بهیچ  باشند،  مذهبی  ها حتام  خانواده   که 
 دانش آموزان پاسخگویی کارهای ما در اینجا نیست و خانواده ها
 این را می بینند و به همین علت اعتامد کرده اند. خدوم بودن
 کادر مدرسه را دیدند. کارهای فداکاری که معلامن و مربیان ما
 انجام می دهند و بدون هیچ چشم داشتی گاها یک روز قبل از
 امتحان برای بچه ها کالس رفع اشکال می گذارند. یا گاهی پیش
 آمده بچه ها را بدون هیچ چشم داشتی به منزل رسانده ایم، این
 مسائل تأثیر دارد. ارتباط مؤثر و فعالی با خانواده ها وجود دارد.
 و همه این ها باعث شده اقبال نخبگان به عنوان یک منونه موفق

.در امر آموزش و پرورش شناخته شود

تهیه کننده: جواد کریمی تبار

دبیرستان اقبال نخبگان اهواز با مدیریت انقالبی

جایی برای پرورش دانش آموزان تراز عصر ظهور در اهواز
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در باغ شهادت پس از سال ها و در رشایط امنیت و پایداری 
هنوز هم باز است. تو گویی هستی بهانه ای می جوید تا بهرتین 
از جنس  مردانی  کند.  باغ  این  وتقدیم  را دست چین  گلهایش 
تیرها و خمپاره های هشت  از  تا  ایثار، خدا خواست  و  شهادت 
سال جنگ تحمیلی زنده بیرون آیند ، چند دهه زندگی کنند و 
خلقی را از فیض حضور خود بهره مند سازند و آنگاه در نربدی 
نثاریشان یک دنیا  ایثار و جان  نور  از حریم حرم،  دیگر و دفاع 
را روشن کند. تا در این کوره راه زندگی مادی چراغ نورافروزی 
و  خانواده  نفس.  گرفتاران ظلمت  و  جاماندگان  ما  برای  باشند 
همرس و پدر و مادر بی شک از اصلی ترین زمینه های ایجاد این 
سکوی پروازند. هرچند بقول خانم فخیمی، همه چیز آخر رس به 

اراده خود انسان برمی گردد..
و  همرسان  از  یکی  با  صحبتی  هم  حاصل  زیر  گفتگوی 
فخیمی  منیره  خانم  رسکار  است.  سبکباالن  این  همسفران 
مختاربند  حمید  حاج  حرم  مدافع  شهید  بزرگوار  همرس 

»ابوزهرا«ی جبهه مقاومت.

عرض سالم و وقت بخیر خدمت شام؛ خوشحالیم که در 
از زندگی   از نرشیه در خدمتتان هستیم. کمی  این شامره 
چندفرزند  و  کردید  ازدواج  کی  بگویید  شهید  خانوادگی 

دارید؟
جوانان  شام  برای  دارم  توفیق  آرزوی  و  سالم  عرض  هم  من 

انقالبی که در این عرصه زحمت می کشید. 
شهرستان  در   ۱۳۳۵ سال  در  مختاربند  حمید  حاج  شهید 
که  بود   61 سال  آمد.  دنیا  به  مذهبی  ای  خانواده  در  شوشرت 
آمدند  خواستگاری  به  ایشان  آشنایان،  از  یکی  معرفی  بواسطه 
ما رقم خورد. حاصل  ازدواج  پیوند  و طی مراسمی بسیار ساده 
چهار  هر  که  هست.  فرزند دخرت   2 و  پرس  فرزند   2 ازدواج  این 

فرزندمان ازدواج کرده اند.
حسن)ع(  امام  تیپ  در  محور  فرمانده  و  عملیات  فرمانده 
و  شوشرت  سپاه  فرماندهی  جانشین  و  شوش  سپاه  فرماندهی 
و  بازرسی  و  تحقیق  تیپ حرضت حجت، مسئول  مسئول ستاد 
اهواز  ولی عرص  ۷ هفت  لشکر  لجستیک  معاونت  به  آن  از  بعد 
و نهایتا مدیریت شعب بانک انصار استان خوزستان به مدت ۵ 
سال و سپس مدیریت شعب استان قم به مدت ۱۰ سال از جمله 

مسولیت های دوران حیات ایشان بود.
چه ویزگی در ایشان دیدید که پاسخ مثبت دادید ایشان 

در جلسه خواستگاری چه چیزی ازشام خواستند؟
ایشان پاسدار زمان انقالب بودند که روحیات خاصی داشتند. 
هستند.  نایابی  گوهرهای  و  بدیل  بی  افراد  سپاه  موسفیدهای 
شاخص  بسیار  حیا  و  حجب  و  ایامنی  مسایل  لحاظ  از  ایشان 
بودند با اینکه حیا را مختص زنان می دانند، ولی فردی بسیار 
باحیا بودند. در ارتباط با نامحرم، کنرتل نگاه، خیلی رعایت می 
ایشان مساله همراهی  و  ما یک جلسه صحبت کردیم  کردند.  
همرس جهت حضور در جنگ را از من خواستند. اینکه زندگی 
مشرتک خلل و مانعی جهت حضور در جبهه های جنگ نباشد.

بحث حضور ایشان در سوریه از کی پیش آمد؟ و چه شد 
که تصمیم بر رفنت به سوریه گرفتند؟

یکسال بعد از بازنشستگی، مسایل سوریه پیش آمد و با اینکه 
ایشان بازنشسته بود و هیچ اجباری جهت حضور درسوریه نبود، 
ایشان کامال داوطلبانه و از رس عشق به حریم اهل بیت و جهاد 
در راه خدا، با التامس و خواهش خواهان رفنت به جبهه دفاع از 
حرم بودند. نظر به تبحری که در امور مالی و پشتیبانی داشت 
معاون مالی و پشتیانی قرارگاه به ایشان واگذار شد در حالیکه 
رشط کرده بود هنگام عملیات دوشادوش رزمندگان اسالم توفیق 

مبارزه و جهاد را نیز داشته باشد. نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ 
شهادت  به  جوالن  بلندیهای  نزدیک  سوریه  قنیطره  منطقه  در 

رسیدند.
نظر شام چه بود رضایت خاطر داشتید از رفنت ایشان؟

وقتی با یک پاسدارازدواج کنی متام دغدغه های انقالبی اورا 
سال  سی  از  بیش  طرفی  از  کنی.  همراهی  و  بپذیری  باید  نیز 
داده  ماقرار  میان  خداوند  که  انسی  و  عالقه  و  مشرتک  زندگی 
این سن  در  مسلام  و  کند  می  دشوار  خیلی  را  کندن  دل  بود، 
انسان تعلقات و وابستگی هایش بیشرت است. جای خالی این 
بزرگواران را هیچ چیز پر منیکند. ولی گاهی انسان در زندگی 
بجایی می رسد که با متام وجود آمادگی پرواز طرف مقابل را می 
بیند.. مال این دنیا نبودن او را می بیند.. و ایشان روی سکوی 
به  و  رفت  می  باید  او  نداشت.  سودی  من  مامنعت  بود..  پرواز 
چیزی که لیاقتش را داشت می رسید. و خدا را از صمیم قلب 
شاکرم که ایشان به آرزویش رسید و بهرتین رسنوشت نصیبش 

شد.
از ویژگی های اخالقی ایشان در منزل برایامن بگویید؟ 

رابطه شان با خانواده و فرزندان چطور بودند؟
بسیار مهربان و اهل ترحم بودند. خیلی دل نازک. بطوری که 
رسیع دلشان متاثر می شد. دلسوز مردم بودند و از هیچ کمک 
و تالشی جهت راه انداخنت و بازکردن گره از کار مردم فروگذار 
منی کرد. همین ویژگی را نیز با خود به خانه آورده بود و بچه ها 
نیز این روحیه را از او یاد گرفتند. ترس از خدا همه وجودشان را 
گرفته بود و هیچ وقت از روی قصد نخواستند ظلمی به کسی روا 
دارند و حتی اگر در منزل مساله ای پیش می آمد با مهربانی از 
دمل در می آوردند. به لحاظ توجه به مسایل معنوی، مناز شب، 
بچه  و سعی داشتند  بودند  مثال زدنی  باقرآن  انس  مستحبات، 
ها هم تحت همین فضای معنوی و قرآنی بار بیایند. قرآن را با 
با این کتاب  تا از کودکی فرزندان ما  صدای بلند می خواندند 
الهی انس و آشنایی بگیرند. اهل مسجد و مناز جامعت وکارهای 
خیر بودند و سعی می کردند بچه ها را هم با خود به این محافل 
بربند و آشنا کنند. خود من هم تربیت یافته این شهید بزرگوار 

به  عجییبی  ارادت  آموختم.  ایشان  از  زیادی  چیزهای  و  هستم 
مزار  بر رس  پیامن  تجدید  و  زیارت  برای  مرتب  و  داشتند  شهدا 
شهدا می رفت. بر رصاط مستقیم از هامن اول بودند و ماندند 
ورزیده  بدنی  بودند.  اهل ورزش  واالیشان رسیدند.  به هدف  تا 
میدان  در  ورزیدگی  این  دوباره  که  دانستند  می  انگار  آماده؛  و 

جنگ به کار خواهد آمد.
دراجتامع وفعالیت های فرهنگی و اجتامعی هم حضور 

داشتند؟
بله ایشان اهل مسجد بودند چه حضور در مسجد و کارهای 
فرهنگی و چه فعالیت های خیرخواهانه مثل مشارکت در ساخت 
مسجد 14معصوم اهواز و مسجد باقریه قم. که در ساخت این 
پایگاه  و  با بسیج  از کارگری هم دریغ منی کرد.  مساجد حتی 
های بسیج انس و ارتباط خوبی داشتند. در گره گشایی ازکار 
مردم خصوصا زمانی که مدیریت بانک انصار را برعهده داشتند از 
هیچ تالشی فروگذار منیکردند. اهل پارتی و سفارش نبود و سعی 
می کرد به همه کمک کند. حساب قرض الحسنه ای داشتند که 

ازحساب شخصی خودشان به نیازمندان کمک کنند.
خاطرات بسیاری از ایشان چه از زبان بنده چه سایر دوستان 
این شهید  به  منتسب  کانال  در  و  نقل شده  ایشان  و همرزمان 
ما  جوانان  حتام  میکنم  توصیه  است.  موجود  مجازی  درفضای 
مطالعه کنند تا بیشرت باشخصیت این شهید بزرگوار آشنا شوند.

مشغول  کاری  چه  به  حارض  حال  در  حرضتعالی  خود 
می  چه  را  وجامعه  شهدا  های  خانواده  رسالت  و  هستید 

دانید؟
کارشناسی  مقطع  در  خود  تحصیالت  تکمیل  حال  در  بنده 
ارشد علوم قرآنی هستم. با حضور خود در جلسات مختلفی که 
دعوت می کنند سعی در شناساندن شخصیت واالی شهید به 
تشنگان معارف الهی و رساندن پیام این بزرگواران به افراد جامعه 
با رفتار خود باتصمیم گیری های  هستیم. خانواده های شهدا 
باید سعی کنند اطالعات و  الگویی برای جامعه هستند.  خود، 
بصیرت و مطالعه خود را باال بربند. چرا که در بزنگاهها چشم آحاد 
جامعه به راهیست که این عزیزان می روند. من پیشنهادم این 
است که ارگانی باشد تا خانواده های محرتم شهدا را به لحاظ 

فکری و مطالعاتی تغذیه کنند و آنها را به حال خود وانگذارند.
وتدبر کنند که  توجه  ما  و دخرتان  زنان  به خصوص  و  جامعه 
ما هستیم  ندارند  نیاز  ما  به  دارد. شهدا  پیامی  هرشهید،  خون 
که جامانده ایم و ملتمس نگاه و نظر لطفی از شهید. راه شهدا 
که  است  خوب  و  است  تربیت  سبک  یک  خود  شهدا  زندگی  و 
مادران ما فرهنگ و تربیت شهادت گونه را در پرورش فرزندان 

خود لحاظ کنند.

تعادل منفی در خانواده

در بعضی از جلسات مشاوره، پدِر خانواده می گوید:” من از صبح 
تا شب بیرون کار می کنم تا خانواده ام در آسایش باشند، هیچ 
گونه کم و کاستی برایشان نگذاشته ام. شب ها هم خسته و کوفته 

بیهوش می شوم و وقتی ندارم که با بچه هایم باشم.”
من در پاسخ به او می گویم: “بله؛ نقش اقتصادی شام خیلی 
عالی است. اینکه شام از صبح تا شب بیرون هستید و کار می کنید 
همه اش یک نقش است و آن نقش شغلی شامست. و من به شام 
نَه 20 بلکه 25 می دهم. ولی شامِی پدر که فقط همین یک نقش را 
ندارید. شام نقش دیگری مانند شوهری، پدری و ... هم دارید. منره 
شام در نقش شوهری و پدری صفر است. ای کاش به جای یک  

20،  4 تا  5 داشته باشید. این خیلی بهرت است.”
یا مادری می گوید: »از صبح تا شب فقط می شورم، می روفم، 
غذا پخت می کنم. به این مادر هم می گویم همه این فعالیت ها 
یک نقش هستند ولی شام نقش های دیگری هم دارید که از آنها 

غافل شدید«.
یکی از ویژگی های خانواده سامل نقش پذیری افراد است. اینکه 
هر کسی نقشی داشته باشد و آن را انجام دهد، نه اینکه یکی از 
اعضای دیگر خانواده ) که معموال مادر است( نقش فداکار داشته 
باشد و کل نقش ها بر دوش او باشد. گاهی در بعضی از خانواده 
ها به ظاهر “همه چی آرومه”! ولی غافل از آنکه کمر مادر زیر بار 
سنگین نقش های مختلف خم شده است. این خانواده به صورت 
منفی و انحرافی تعادل دارد. اگر در همین خانواده مادر نقش های 
دیگران را انجام ندهد تعادل بهم می خورد و تنش و تعارض ایجاد 

می شود.
در خانواده سامل تعادل برقرار است ولی تعادل مثبت؛ هر کسی 
وظایف خودش را انجام می دهد. بچه ها خودشان لباس هایشان را 
داخل ماشین لباسشویی می گذارند. مسئول خرید نان و مایحتاج 
بانکی  کارهای  و  قبوض  پرداخت  مسئول  است.  مشخص  خانه 
مشخص است. در واقع نقش ها بین اعضای خواده به طور یکسان 

نه مشابه تقسیم شده است.
در بعضی از خانواده ها »تعادل منفی« برقرار است و این موضوع 
یعنی اینکه یک نفر بیِن بقیه، نقش ویژه ای را ایفا می کند. همین 
نقش هایی را که پذیرفته آگاهانه یا ناآگاهانه، باعث کم رنگ شدن 
سهم دیگران در فعالیت های خانواده شده است. اما سئوال مهم 

این است که آیا واقعا این فداکاری به نفع خانواده هست؟! 
در چرخه تکامل خانواده دیر یا زود این تعادل بهم میریزد. شام 
درنظر بگیرید که یک جوان 25 ساله میخواهد ازدواج کند و از پدر و 
مادرش مستقل بشود. آیا اینجا تعادل بهم منی ریزد؟ اگر پدر و مادر 
قبول کنند که فرزندشان باید مستقل شود که خیلی هایشان  منی 
گذارند، قطعا تعادل قبلی جواب منیدهد. چون دیگر یک عضِو مهم 
نیست که برایش فداکاری بشود و فرزند هم در زندگی متأهلی خود 
انتظار دارد همرسش در حق وی فداکاری کند و اگر فداکاری نبیند 
احساس می کند در زندگی جدید و تشکیل خانواده با یک مشکل 
جدی مواجه شده است و همین یکی از دالیل جدی اختالفات زوج 

های جوان است. 
حال؛ اگر فرزند بعد از ازدواج از والدین مستقل شد، اینجا باید 
زن و شوهر)پدر و مادر( به هامن دوران تنهایی برگردند و با چیزی 
که در روان شناسی رشد به عنوان »سندروم آشیانه خالی« اشاره 
شده رویارو بشوند. واقعا برای رشد کردن راهی جز این رویارویی ها 
وجود ندارد وگرنه تعداد مادرشوهرها یا مادرزن هایی که منی توانند 
با چنین رشایطی سازگار شوند بسیار زیادند و تعارض نهفته ی سال 
ها زندگی مشرتک خودشان را به شکل های مختلفی همچون 
دخالت کردن در زندگی فرزندشان یا قهر و آشتی های زیاد نشان 

میدهد. 
پس بهرت است خانواده ها به سمت تعادل مثبت پیش بروند 
و تعامالت و کارهای خانه و فشارهای زندگی به تناسب و عدالت 
و رعایت تفاوت های زن و مرد، متعادل شود تا آسیب های جدی 

تعادل منفی در آینده، به فرزندان و پدران و مادران وارد نشود.
حسین رئیسی
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

جامعه و خانواده

گفتگوی همسر شهید مختاربند با فریاد خوزستان:مشاوره خانواده
گره گشای مشکالت مردم بود

تربیت جنسی کودکان؛ بایدها و نبایدها
و هم چنین آمده  پیش  اسفناک  اتفاقات  به  توجه  با  روزها   این 
مسئله آن،  محتوای  و  بررس سند 2030  های سیاسی   جنجال 
از دغدغه های خانواده ها و مسئله روز به یکی   تربیت جنسی 
 تربیتی کشور تبدیل شده است. خیلی از خانواده ها از هراس
 این پیشآمدها، رسگردان و مستأصل در این و آن کانال و سایت
 و پای حرف این و آن مشاور به دنبال راه حلی پیشگیرانه برای
 مصون ماندن فرزندان خود هستند و جوری با این مسئله برخورد
خود فرزند  رساغ  به  باید  الفبا  تعلیم  مثل  گویی  که  کنند   می 
تا دهند  آموزش  و  بگویند  او  برای  را  قضیه  پیاز  تا  و سیر   بروند 
بر ها  جنجال  شود.  راحت  کودک  جنسی  تربیت  از   خیالشان 
 رس تربیت جنسی در کشور ما به گونه ای شده که انگار چنین
 مسئله تربیتی اصال در خانواده های ما وجود نداشته و یک چیز
 جدیدی است. حال آنکه در فرهنگ ایرانی و معارف قرآنی، نکات
 و دستورالعمل های کاربردی آمده است که جزء تربیتی خانواده
 های ایرانی بوده است و امروزه با توجه به رشایط و سبک جدید
تعالیم از  نیاز هست که بعضی  آزاد اطالعات،  و گردش   زندگی 

 .تربیتی با حفظ اصول و چارچوب ها، به روزرسانی شود
و هول  از  اوالً  که  باشند  داشته  توجه  ها  خانواده  مورد  این   در 
 هیجان، فرزند معصومشان را آماج اطالعات زودهنگام و نابهنگام
به رساغ تربیتی،  آموزش مسایل  دریافت  در  ثانیاً  و  ندهند   قرار 
از خیلی  متاسفانه  بروند.  متعهد  و  وثوق  مورد  افراد  و   الگوها 
از رسانه ها و مراکز ناشیانه در برخی  تعالیم که به صورت   این 
که است  غربی  روانشناسی  اصول  برپایه  شود  می  ارائه   دولتی 
 خود رسارس اشکال و پر از آزمون خطاست و با فرهنگ اسالمی
 نیز سنخیتی ندارد و متاسفانه می بینیم حتی در صدا و سیامی
داده میدان  آموزش ها  و  نظریات  این  به  نیز   جمهوری اسالمی 

.می شود
 بحث محرم و نامحرم به عنوان یک پایه تربیتی، یکی از اصولی
 است که حفظ حریم ها را حتی قبل از سن تکلیف رشعی کودک،
 به خودی خود به وی آموزش میدهد تا در جامعه خود را از آسیب
 ها و حوادثی که امروزه گاه دل انسان را آزار می دهد، مصون نگه
 دارد. در مباحث احکام ما گزاره ای داریم با عنوان قدرت متیز
 و بچه ممیز. یعنی بچه ای که کمرت از سن رشعی تکلیف است

 اما قدرت تشخیص برخی مسایل را دارد و نکات تربیتی جهت
برای این کودک گوشزد می شود.  برابر  موارد در  برخی   رعایت 
 مثال بحث خلوت والدین و حضور فرزندان، که قرآن کریم در این
 زمینه می فرماید: »اى كساىن كه ایامن آورده اید، باید بردگان و
 كودكانتان كه به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت از شام اجازه
لباس هاى كه  هنگامى  نیم روز،  در  صبح،  مناز  از  قبل   بگیرند: 
 خود را بیرون می آورید و بعد از مناز عشاء؛ این سه هنگام، زمان
بالغ كودكان شام  كه  هنگامى   ... براى شامست  كردن   خلوت 
 شدند هم باید هامنند قبل، اجازه بگیرند.«)نور، 58-59(. و یا
 نکته ای که امیراملؤمنین علیه السالم می فرماید: »هنگامى كه
 دخرت به شش سالگى رسید، جایز نیست كه او را مرد نامحرمى
آغوش فشار دهد.«)تهذیب األحكام، ج 7، را در  او  یا  و   ببوسد 
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که است  متعددی  و  مفصل  احادیث  و  روایات  زمینه  این   در 
 متأسفانه مراکز دینی و فرهنگی کمرت سعی  داشته آنها را تدوین
 و به زبان امروزی به خانواده ها و بچه ها از طریق رسانه ها یا منابر
 یا مدارس آموزش دهند! اما همه اینها نشان میدهد که اساس
 تربیت اسالمی به گونه ای است که تا حد امکان، کودکان زودتر
 از موعد درگیر مسایل حاشیه ای و در پی آن گرفتار ابتالئات و
 انحرافات جنسی که در پی بلوغ زودرس است، نشوند و از طرفی
 با حفظ حریم ها و حرمت ها و یادگیری محرم و نامحرم، مجال

 .سوءاستفاده را به بیامردالن ندهند

است این  برانگیز  تاسف  ولی  جالب  نکته  احواالت  این  همه   با 
 که امروزه آنقدر که والدین نگران تربیت جنسی در سن کودکی
ولنگاری جنسی در سن جوانی وی نگران   فرزند خود هستند، 
 نیستند و بعضاً با بی تفاوتی و یا حتی وجهه مدرن بودن با این
 قضیه برخورد می کنند. در صورتی که در سن نوجوانی و جوانی،
نیست، موقت ذهنی  و  کودکانه  پرسش های   این مسایل رصفا 
در که  اوست  روحی  حتی  و  جسمی  اساسی  نیازهای  از   بلکه 
.صورت انحراف، می تواند دنیا و آخرت فرزند را به تباهی بکشاند
 آموزه های اسالمی و دمیدن روح معنویت و تقوا در فرزندامنان،
 و فراهم کردن اسباب صحیح پاسخگویی به این نوع نیازها در
 دوران جوانی، یعنی تسهیل ازدواج، از مهمرتین راهکارها جهت
 برخورد با این مسئله است که متأسفانه نه از سوی خانواده ها
 و نه از سوی مراکز فرهنگی و نه از سوی مراکز دولتی هیچگونه
و در عوض دولت این مسئله مهم منی شود  برای  ریزی   برنامه 
اجرای سند 2030 است و  تصویب  دنبال  به  بعلل سیاسی   ما 
 که از بندهای مهم این سند به رسمیت شناخنت انحراف های
همچنین و  بوده  بازی  جنس  هم  و  گری  روسپی  نظیر   جنسی 
این به کودکان است که  و غیررضوری  آموزش های غلط   باعث 
 آموزش های نابجا باعث بلوغ زودرس شده و کودک را از هامن

.کودکی در مسائل جنسی آزاد و تنها رها می کند
 در این وضعیت بهرت است مراکز دولتی و خانواده ها بیش از آنکه
 به فکر آموزش های غلط غربی که جامعه غربی را دچار انحراف
 و فاجعه اخالقی کرده و آنان را در شاخص هایی چون تجاوز به
 کودکان و زنان در کل دنیا به رده های اول برده است، به فکر
 آموزش های اسالمی باالخص مسئله مهم احکام محرم و نامحرم
 و همچنین به دنبال مهیا کردن رشایط ازدواج به لحاظ اقتصادی

.و فرهنگی باشند
 در پایان تأکید می شود دغدغه خانواده ها بجا و درست است
 اما رفع این دغدغه باید با نسخه ای صورت پذیرد که فرزندان را
 درون یک چالش بدتر نیندازد بلکه ضمن آموزش های صحیح،

.روح و معنویت کودک را دچار آسیب نکند
زیور پرستش

 اگر مهامن به خانه آمد و كودكتان حارض نشد اسباب بازيش را
 با کسی رشيك شود او را مجبور نكنيد و به او برچسب خسيس

.نزنيد
كودك معني رشاكت را منيفهمد به مالكيت  او احرتام بگذاريد

تا احرتام گذاشنت را بیاموزد



 فریاد

فکر  به  باید  ابتدا  هامن  از  شام  کاری،  و  کسب  هر  اندازی  راه  برای 
بازاریابی، در  بزرگیست که تصور کنید  اشتباه  باشید.  آن  برای  بازاریابی 
مرحله آخر تصمیامت و فعالیتهایی است که ذیل رضورت های کسب و 

کار انتخابی شام تعریف و اجرا می شوند. 
است  کار  و  هر کسب  پایان  و  آغاز  نقطه  بازاریابی،  که  میتوان گفت   
بدون تحقیق،  و کار،  اندازی کسب  راه  فازهای عملیاتی  به  وارد شدن  و 
جستجو و یافنت بازار مناسب برای آن کسب و کار، خطایی بزرگ و حتی 

در مواردی جربان ناپذیر است.
بازاریابی، یکی از بخش های اصلی کسب و کار است که مترکزش بر 
افزایش و نگه داشت مشرتیان فعلی و دستیابی بیشرت به مشرتیان بالقوه 

و تبدیل آنها به مشرتیان بالفعل است.
و  از ویژگی های مختلف محصوالت  بازاریابی، موجب آگاهی مشرتی 

خدمات می شود.
بازاریابی 4 بخش را در بر می گیرد:

1( شناخت مشرتیان و محیط خارجی کسب و کار به کاملرتین شکل 
ممکن و با متام جزئیات.

2( شناسایی فرصت های محیطی و انسانی کسب و کار مورد نظر و 
رسمایه گذاری روی آنها.

3( استفاده از ابزارها و تکنیک های بازاریابی برای تحقق اهداف اصلی 
کسب و کار

بهبود و  و معرفی راهکارهای  بازاریابی  فعالیت های  نتایج  بررسی   )4
توسعه مستمر کسب و کار

راهکارهایی برای بازاریابی:
کارت ویزیت: 

کارت  صورت  به  را  هایتان  آگهی  کوتاهرتین  حال  عین  در  و  بهرتین 
تبلیغاتی برای بازار هدف خود ارسال کنید. سعی کنید کارت ویزیت شام 

دربرگیرنده مهمرتین خدمات و محصوالت و ویژگی های کار شام باشد.
برای  نیازش:  مورد  محصوالت  یافنت  برای  مشرتی  به  کمک 
مشرتیان خود بر اساس نیازی که دارند بروشور بفرستید. نه اینکه متام 
کارهایتان را در بروشور قرار دهید و بفرستید. بعضی کارهای شام به درد 

همه مشرتی ها منیخورد. 
پیشنهاد ویژه: یک پیشنهاد فروش به صورت یک نامه برای مشرتی 
که تازه از شام خرید کرده بفرستید. در این نامه از خرید قبلی او تشکر 
کرده و خرب از تخفیف ویژه برای خرید محصول پیشنهادی خود بدهید و 

برای این پیشنهاد شگفت انگیز، بازه زمانی تعیین کنید.
رصفه جویی در هزینه بازاریابی: اگر هزینه های بازاریابی برای شام 
شام  مشرتی  درد  به  محصوالتش  که  کسی  با  میتوانید  است،  سنگین 

میخورد یا محصوالتتان مکمل یکدیگرند رشیک شوید.
ارسال بروشور و کاتالوگ: بوروشورها و کاتالوگ های خود را در متام 

نامه ها و سفارش های ارسالی به مشرتیان خود قرار دهید.
همکاران تجاری: به همکاران تجاری خود که می دانید کار شام را 

تبلیغ میکنند یک کارت ویزیت بدهید.
فروشگاه اینرتنتی داشته باشید: این کار برای معرفی محصوالت 
جدید به مشرتیان، دسرتسی همیشگی آنها به لیست محصوالت و آسانی 

خرید کردن از فروشگاه شام راه مناسبی است.
روی بازار کوچکرت مترکز کنید: گاهی بهرت است روی بازار کوچکرت 

مترکز کنید چون دیگران متام مترکز خود را رصف بازار بزرگرت کرده اند.
عدم توجه بیش از حد به رقابت ها: بعضی افراد آنقدر به رقابت ها 

فکر میکنند و در آن غرق میشوند که کار خود را فراموش میکنند و آن را 
درست انجام منی دهند.

زمان تعیین کنید: حواستان باشد برای آیتم های تبلیغی خود رضب 
العجل تعیین کنید.

با  و محصوالت  واقعا خدمات  نباشید:  درآوردن  پول  فکر  به  فقط 
واقع حواستان  نگه دارید. در  را راضی  آنها  و  بدهید  به مشرتی  کیفیت 

باشد کیفیت را فدای کمیت نکنید.
را  خود  محصوالت  فروش  محل  فروش:  نواحی  شناسی  جمعیت 
از دیدگاه جمعیتی، خصوصیات اخالقی و سطح درآمدی بشناسید. به 
فرض شاید محصول شام از رده وضع مالی ساکنین آن محل خارج باشد. 

در این صورت کارتان در آن منطقه منی گیرد.
مطمنئ شوید که مشرتیان شام به شام دسرتسی دارند: نام و 
تولیدی، ورقه های بسته  اقالم  را روی متام  نشانی و شامره متاس خود 

بندی و فاکتورها قرار دهید.
برای  تخفیف  رقیب شام %۵۰  اگر  رقیب:  پیشنهاد  با  آمدن  کنار 
چهار روز آخر هفته ارائه دهد و شام نتوانید به این مدت موجودی الزم 
را فراهم کنید یا از عهده ی چنین کاهش قیمتی برآید، چه باید بکنید؟ 
برای دوره ای کوتاه تر بدهید. پیشنهاد ۶۰% تخفیف  یک پیشنهاد بهرت 

فقط برای روز شنبه را ارائه بدهید. 
کنید  می  برآورد  که  هایی  مکان  محصوالت:  فروش  احتامل 
محصوالتتان در آنجا مشرتی دارد بررسی کنید و در آن مکان ها با معرفی 

محصوالت یا خدمات خود سعی کنید سفارش بگیرید.
ارسال رایگان: هزینه پستی ارسال محصوالت به نقاط مختلف شهر 

را به عهده بگیرید.
تنوع و تغییر در روشها: روش های بازاریابی و حتی شکل و منت 
را  در دوره های مختلف  و کاتالوگهای خود  بوروشورها  کارتهای ویزیت، 

زمانی تغییر و تنوع دهید.
به  میتوانید  اضافی  خدمات  چه  که  بیاندیشید  اضافی:  خدمات 
مشرتیان خود ارائه دهید که هزینه چندانی برای شام نداشته باشد. چون 
اضافی  خدمات  اما  میشود  عادی  همه  برای  همیشگی،  خوب  خدمات 

همیشه به چشم می آید.
تبلیغات اینرتنتی: در فروشگاه های اینرتنتی و سایت های با بازدید 

باال، محصوالت و خدمات خود را تبلیغ کنید.

در پایان؛ برای معرفی کار و محصول خود می توانید روی کمک 
مشاوره ای و تبلیغات دوهفته نامه فریاد خوزستان حساب کنید. 
جهت مشاوره تبلیغاتی و انجام تبلیغات خود در فضای واقعی 
خوزستان و فضای مجازی اعم از سایت ها و پیام رسان ها با ما 
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چهره  بر  رحامنه  بی  و  وقفه  بی  امروز  که  آنچه 
می  چنگ  رسزمین،  این  اقتصاد  رنجور  و  خسته 
غیر  و  رضوری  کاالهای  واردات  وسیع  حجم  اندازد، 
رضوری است. پدیده ای که با آسیب های فراوان آن، 

مسئله تولید ملی را عمال به حاشیه برده است.

جان  بر  بزرگی  بالی  رضوری،  کاالهای  واردات 
بزرگرت  دردی  چه  است.  کشور  امنیت  و  اقتصاد 
از  را  خود  زندگی  رضوریات  حتی  ملتی  اینکه  از 
این  تاریخ  همیشه  در  که  کند  طلب  بیگانگانی 
رسزمین به بی رحامنه ترین صورت های ممکن، از 
نیازهای او تهدیدهایی جدی ساخته اند. از تحریم 
ملت  این  با جان  که  هایی  قطعات سیستم  و  دارو 
تا فروش  رس و کار دارند همچون هواپیامها گرفته 

کاالهای آلوده و بیامری زا.

غیر  و  لوکس  کاالهای  واردات  میان،  این  در  اما 
رضوری، همچون منکی است که غفلت ملت و بی 
تدبیری مسئولین، بر زخم های نظام اقتصادی این 
کشور می ریزد. اگر واردات کاالهای رضوری را تاب 
بیاوریم؛ چگونه چشم بر واردات کاالهای لوکس، این 

زاییده های تجملگرایی و مرصف زدگی ببندیم.

در رشایطی که هنوز برای تامین کاالهای رضوری، 
و  را می دهیم  گرانبها  نفت  نقدترین رسمایه خود، 
آنچه که توانایی تولید آن را در داخل کشور داریم، 
هزار  چند  کردن  خارج  میگیریم؛  بیگانه  دست  از 
و  متالطم  اقتصادی  سیستم  از  ارز  تومان  میلیارد 
غیر  کاالهای  کردن  وارد  برای  کشور  فشار  تحت 
رضوری همچون لوازم آرایش، مبلامن، ماشین های 
لوازم  خارجی،  های  میوه  تزئینی،  لوازم  خارجی، 
لوکس خانگی، اسباب بازی، لوازم تحریر و ...، هیچ 
توجیه منطقی اقتصادی ندارد. کدام فکر و اندیشه 
اقتصادی، هدر دادن منابع ارزی را که میتواند رصف 
توجیه  داخلی شود  تولید  بخش  بهبود  و  گسرتش 

می کند؟

 متاسفانه جریان واردات کاالهای لوکس در نقطه 
ای با فرهنگ حاکم بر جامعه و بدنه مرصف کننده 

تالقی می کند، آنجا که ابتالی مرصف کنندگان به 
را  درد مرصف زدگی و تجمل گرایی، وارد کنندگان 
به طمع وارد کردن این کاالها می اندازد. اگر رفتار 
این  کنندگان  وارد  بازار  گرمی  سبب  ما  مرصفی 
کاالها منی شد بی شک رسنوشت تولید و مرصف 

در جامعه ما به گونه ای دیگر رقم می خورد.

های  رسمایه  از  بزرگی  بخش  رفت  هدر  البته    
تنها  لوکس،  کاالهای  واردات  پای  به  کشور  ارزی 
است.  نامطلوب  پدیده  این  های  آسیب  از  یکی 
تشدید فاصله طبقاتی در جامعه، ارزش شدن پول 
و ثروت در نظر مردم، ایجاد رقابت در خرید کاالهای 
به  کاالها  مبدآ  کشورهای  فرهنگ  انتقال  تجملی، 
جامعه، کاهش ظرفیت بازار برای تولیدات داخلی و 
در نهایت کاهش ظرفیت تولید داخلی، همه حاصل 
به  رضوری  غیر  و  لوکس  کاالهای  واردات  گسرتش 

کشور است. 

پیش  چندی  »نیویورک تایمز«  آمریکایی  روزنامه 
به بهانه گشایش بوتیک دو طبقه یکی از برندهای 
لوکس در شامل تهران که کاالهای مختلفی مانند 
پوشاک و کیف تولید می کند، در گزارشی با عنوان 
»فروش کاالهای لوکس در ایران« نوشت: » اکنون که 
این کشور دارای جمعیت تحصیلکرده ۸۰ میلیونی 
است و بیشرت آنها درآمد متوسط روبه افزایش دارند 
- و بخش زیادی از این جمعیت به کاالهای مرصفی 
 - دارند  گرایش  باال  مدل  گوشی های  و  تجملی 
در  و  غنیمت شمرده  را  این فرصت  غربی  برندهای 

ایران فروشگاه باز کرده اند«.

خربنگار  به  لوکس  برند  این  ارشد  مدیر 
ایران  بازار  در  حضور  با  رابطه  در  »نیویورک تایمز« 
کنیم  اقدام  باید رسیع  که  ما می دانستیم   « گفت: 
تا در ذهن مرصف کنندگان ایرانی کاالهای تجملی، 
به  این کار تلقی شویم،  نه فقط  به عنوان پیشگام 
در  ثرومتند  کشور  دومین  کشور  این  اینکه  خاطر 
زیادی  رقبای  بلکه  است،  عربستان  از  بعد  منطقه 

هستند که بعد از ما به اینجا می آیند«.

اینگونه مورد طمع دشمن واقع شدن، چه دردی 
نصایح  میان  در  باید  را  آن  درمان  که  دردی  دارد. 
آنجا  کنیم.  جستجو  انقالب  فرزانه  رهرب  راهربدی 
ملت  آحاد  از  فطر،  عید  روز  در  خود  بیانات  در  که 
به جای هزینه  دارند  ای  اگر رسمایه  میخواهند که 
کردن آن برای امور بیهوده، آن را در رونق بخشیدن 
به عرصه تولید، هزینه کنند و در مقابل، تاجران نیز 
کاالهایی را که نیاز واقعی زندگی مردم نیست وارد 

نکنند.

کاالهای  کنندگان  وارد  و  کنندگان  مرصف  کاش 
لوکس و غیررضوری دلسوخته آینده این رسزمین و 
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مصرف زدگی، چراغ سبز  جامعه برای واردات کاالهای لوکس

ایران به عنوان  از دیرباز در  هرن ظریف خیاطی 
فراگیری  است.  بوده  توجه  مورد  اصیل،  هرن  یک 
این فن گامی ملی در جهت خودکفایی است. کار 
خیاط آمیخته با هرن، خالقیت و مهارت است و در 
کنار این ها داشنت تجربه مهمرتین عامل موفقیت 
در شغل خیاطی است. این شغل می تواند از یک 
کسب و کار خانگی با درآمد محدود تا کارگاه های 
بزرگ و مزون های معترب و پولساز را در بر بگیرد. 
کار خیاطی اگرچه دقت و حوصله زیاد می طلبد 

اما در عوض دستمزد باالیی دارد.

که  افرادی  خیاطی:  مهارت  از  وری  بهره   -
را دارند  این کار  برای  خود تخصص و مهارت الزم 
تولید  و  خیاطی  کارگاه  اندازی  راه  به  توانند  می 
دارند،  ای  افرادی که رسمایه  اقدام کنند.  پوشاک 
راه  را  پوشاک  تولید  و  خیاطی  کارگاه  توانند  می 
اندازی کنند و افراد با تجربه در امر خیاطی را در 

این کارگاه استخدام کنند.
به 2 دسته  تولید پوشاک  عملکرد کارگاه های 

تقسیم میشود:
جذب  از  قبل  آن  بازاریابی  سفارشی:  تولید   )1
ارتباطات  گسرتش  در  آن  موفقیت  کلید  و  نیرو 

است
2( تولید و فروش مستقل: نیاز به رسمایه گذاری 

، شناخت بازار و ارتباط با عمده فروشان دارد
برای راه اندازی کارگاه خیاطی، به یک طرح 

کسب و کار نیاز است:
اندازی  راه  برای  تحقیق  و  ریزی  برنامه 
کارگاه تولید پوشاک: هدف و نوع فعالیت خود 
میخواهید سفارش دوخت  اینکه  کنید،  تعیین  را 
بگیرید یا تولید کنید و به بازار عرضه کنید و اینکه 
چه نوع لباسی میخواهید تولید کنید. مهارت ها، 
خارجی  منابع  یا  دارید  که  ای  رسمایه  و  رشایط 

رسمایه را در نظر بگیرید.
اختیار  در  مکان  یا  مناسب:  مکان  انتخاب 
مکان  فضای  کنید.  اجاره  را  محلی  باید  یا  دارید 
و  نیروها  تعداد  با  متناسب  را  نظرتان  مورد 

در  کارگاه  کار  گسرتدگی 
از  بخشی  میتواند  شام  کار  مکان  بگیرید.  نظر 
منزل یا مکانی مستقل از محل زندگی شام باشد.

وسایل و تجهیزات:
انواع  از:  عبارتند  کار  این  نیاز  مورد  تجهیزات   
چرخ خیاطی صنعتی، میز و صندلی، اتو و لوازم 
نخ  سوزن  قیچی،  کش،  خط  همچون  تر  جزئی 

کن، انگشتانه، بشکاف، کاربن، صابون و ...
مواد اولیه: راه هایی که میتوانید پیگیری کنید 
تا مواد اولیه)پارچه، نخ و...( را با بهرتین کیفیت و 

کمرتین قیمت خریداری کنید را مطالعه کنید.
تولید  نیاز  مورد  الگوهای  تهیه  نیازها:  پیش 
پوشاک، ایجاد ارتباط با افراد یا گروه های تامین 

کننده لوازم مورد نیاز، یک برنامه مالی منسجم
جذب نیرو: از طریق مراکز فنی و حرفه ای یا 
آشنایی محلی میتوانید نیرو جذب کنید. افراد را 
از لحاظ تخصص و تعهد و کارآمدی بررسی کنید. 
سازی  منونه  های  تست  داوطلب،  نیروهای  روی 

انجام دهید.
بازاریابی: سعی کنید پیش از رشوع کار، برای 
افراد  میتوانید  تا  باشید.  داشته  برنامه  بازاریابی 
بازار  کننده  توزیع  و  دهنده  سفارش  های  گروه  و 
پوشاک را شناسایی کنید و با آنها ارتباط گسرتده 

برقرار کنید.
راه  برای  کار  و  کسب  تحلیل  یا  رسمایه  بحث 
چرخ   4 یا   3 )با  کوچک  خیاطی  کارگاه  اندازی 

خیاطی(:
رهن و اجاره محل کارگاه: با توجه به منطقه 
ای که در آن میخواهید کسب و کارتان را راه اندازی 
کنید متغیر است. به صورت حدودی 15 میلیون 
تومان هزینه رهن مکان. اگر کسی مکان شخصی 

داشته باشد بهرت است.
میلیون   5 تقریبا  تجهیزات:  تهیه  هزینه 

تومان
رسمایه در گردش: 1میلیون تومان

هزار  تقریبی 500  به صورت  بها:  اجاره  مبلغ 
این هزینه هم  از  پایینرت  )با خیلی  ماه  در  تومان 

میتوان مکان اجاره کرد( 
میلیون   3 کارگاه  خریدهای  ثابت:  هزینه 

تومان در ماه
هزینه جاری: 1 میلیون تومان برای خرید لوازم 
به روز بودن و جور بودن مدل ها و منونه های کاری 

و انواع پارچه ها در کارگاه
از  کار  پیچیدگی  اساس  بر  متفاوت  دستمزد: 

50 هزار تومان تا 1 میلیون تومان
اندازی،  راه  اول  در سال  کارگاه  کنیم  اگر فرض 
خدمات  با  باشد،  نداشته  انبوه  تولیدی  کارهای 
معمولی میتواند روزی 200 هزار تومان تا 400 هزار 
تومان درآمد داشته باشد. این یعنی در ماه 6 تا 12 
تومان هزینه هر  میلیون  اگر 4.5  تومان.  میلیون 
ماه کارگاه را از آن کم کنیم می شود 1.5 تا 6.5 
تقریبا ظرف  این حالت  در  ماه.  در  درآمد  میلیون 

یک سال رسمایه راه اندازی کارگاه برمی گردد.
کارگاه  اندازی  راه  برای  توجه  مورد  نکات 

خیاطی:
در  کافی  اگر رسمایه  منابع خارجی رسمایه: 
و معقولی  اما طرح کارگاهی خوب  ندارید  اختیار 
دارید میتوانید از سازمان بسیج سازندگی یا سایر 
وام  کشاورزی  جهاد  مثل  مربوطه  دستگاههای 

تقاضای وام کنید.

کار جمعی: اگر خودتان کار 
حتام  کارگاه  اندازی  راه  برای  کنید،  می  خیاطی 
چند خیاط ماهر استخدام کنید. کار خیاطی به 

تنهایی جوابگو نیست.
کار  اگر یک مشرتی  نوبت:  از  کارهای خارج 
عجله ای داشت، حتام کار او را انجام دهید که این 

برای جذب مشرتی اهمیت دارد.
باشید.  روز  به  کار خود  در  روز:  به  های  طرح 

طرح های روز لباس را پیگیری کنید.
نیاز  مورد  های  پارچه  پارچه:  عمده  خرید 
کارتان را به صورت عمده از کارخانه تهیه کنید تا 

از کیفیت آنها مطمنئ باشید.
را  خود  دانش  اولیه:  مواد  درباره  اطالعات 

درباره انواع پارچه و مواد اولیه باال بربید.
ابتدای  هامن  در  مشخص:  کتاب  و  حساب 
تا در  را مشخص کنید  و کتاب خود  کار، حساب 

ادامه کار با مشکالت عدیده مواجه نشوید.
وظیفه هر کدام از نیروهای  وظایف مشخص: 
بی  کارها  خالل  در  تا  کنید  مشخص  را  کارگاه 

نظمی ایجاد نشود.
عوامل موثر بر درآمد:  درآمد خیاط، عالوه بر 
مهارت و خالقیت و تجربه او به نوع کاری که ارائه 
بستگی  میکند  کار  آن  در  که  محلی  و  دهد  می 

دارد.
الگو:  از مهمرتین مباحث خیاطی، الگو است. 
الگوها از 3 راه تامین میشوند: توسط برشکاران از 
روی منونه لباس ها، طراحی شده توسط طراحان، 
ابتدای  در  بازار.  از  آماده  به صورت  خریداری شده 

کار از الگوهای آماده استفاده کنید.
برای  کافی  رسمایه  اگر  ای:  مرحله  پیرشفت 
استخدام نیروهای بیشرت یا خرید تجهیزات بیشرت 
کمرت  امکانات  با  را  خود  کار  میتوانید  ندارید، 
آغاز کنید و از درآمد حاصل از پیرشفت کار برای 

گسرتش مکان و کار خود استفاده کنید.
پیشنهادهای گسرتده کردن کار: اقدام برای 
خرید مکان کار، بزرگرت کردن محل کارگاه، خرید 
تجهیزات بیشرت و پیرشفته تر، استخدام نیروهای 

بیشرت، استخدام طراح و برشکار الگوی ماهر، تهیه 
محلی به عنوان دفرت کار

خرید  برای  اقدام  هنگام  تجهیزات:  خرید 
تجهیزات، از اینرتنت و بازار، قیمت ها را بگیرید تا 

بتوانید هزینه خرید تجهیزات را کمرت کنید.

بازاریابی:
با سفارش دهندگان و توزیع کنندگان پوشاک، 

ارتباطات گسرتده داشته باشید.
از تبلیغات محلی غافل نشوید.

با یک فروشگاه لباس، صحبت کنید و کارهای 
مشرتک انجام دهید.

برای تولیدات خاص همچون لباس فرم مدارس 
میتوانید با مسئولین مدرسه های محل کار خود 

مذاکره کنید.
حتام کارت ویزیت داشته باشید.

بروشور و کاتالوگ برای معرفی کارگاه و تولیدات 
خود تهیه کنید.

به همراه سفارشی که برای مشرتی میفرستید 
اشانتیون هم داشته باشید.

در فروشگاه های اینرتنتی تبلیغ کنید.
فروشگاه  خود  تولیدات  برای  کنید  سعی 

اینرتنتی هم داشته باشید.
آنالین،  های  سفارش  برای  را  پست  هزینه 

پرداخت کنید.
برای مشرتیان خود پیشنهادهای شگفت انگیز 

و تخفیف های ویژه داشته باشید.
برای خریدهای عمده، تخفیف در نظر بگیرید.

و  انسانی  نیروی  نفر  دو  با  را  خیاطی  کارگاه 
با  و  کرد  اندازی  راه  میتوان  هم  اندک  رسمایه 
کارگاه  درآمد  داد.  گسرتش  را  آن  کار  پیرشفت 
خیاطی با توجه به پارامرتهای مختلف متغیر است 
و بیشرت به حجم کار و کیفیت آن و نحوه بازاریابی 
بستگی دارد تا پیروی از یک قاعده مشخص و از 

پیش تعیین شده.

بازاریابی، نقطه آغاز و پایان هر کسب و کار


