
گله مندی جوان نخبه و خالق مسجدسلیمانی از مسئولین استان خوزستان
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ایذه
32 °C
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شوشتر
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 امید حیدری جوان نخبه و خالق مسجدسلیمانی که در صنعت متال آرت یا هنر فلز مشغول به فعالیت در شهرستان مسجدسلیمان است از عدم حمایت

 مسئولین استان و شهرستان گله مند بوده و درخواست حمایت کاری را از این صنعت خاص داشت.  به گزارش خبرنگار خبر روز از مسجدسلیمان،

 متال آرت یا هنر فلز به نقل از این کارآفرین جوان امید حیدری، صنعتی ناشناخته در ایران و نوپا در جهان است، به طوری که متال آرتیست ها در

 سراسر جهان از تعداد تقریبی 10.000 نفر بیشتر نبوده و طبق آمارها و بررسی ها در شبکه های اجتماعی در ایران از انگشتان دست کمتر هستند.

 فلسفه متال آرت استفاده دوباره از داغی های صنعتی و دور ریختنی های فلزی همانند بلبرینگ، پیچ، مهره، قطعات الکترونیکی خاص و هر آنچه که

 در صنعت و صنایع فلزی به صورت داغی و بال استفاده می باشد. برای تولید این دست از قطعات مصرفی در صنعت، انرژی و نیروی انسانی زیادی به

 کار رفته است و اگر این قطعات دور ریخته شود هدر رفت انرژی و مواد و متریال است. این مواد دور ریختنی را می توان به صورت مصنوعات فلزی،

 هنرهای تجسمی، نمونک سازی یا ماکت و یا المان ها و مبلمان های شهری و . . . و هر آنچه که فکرش را کرده و یا ایده اش را در ذهن دارید در آورده

 و ساخت. حیدری در رابطه با شروع این کار به دوران نوجوانی خود اشاره نموده و گفت: هنر نقاشی را زمانی که 14 - 15 سال بیشتر نداشتم کنار

 گذاشته و به ساخت ماکت های مختلف با مقوا و چوب، قطعات الکترونیکی پیش ساخته و یا بعضاً ساخت و ابداع وسایل الکترونیکی مختلف پرداختم.

 ساخت مصنوعات فلزی را نیز پس از اینکه بازار کار درب و پنجره سازی به دلیل کم شدن ساخت و سازهای مسکونی رونق گذشته را نداشته شروع

 کرده و به شغلی که از کودکی و نوجوانی عالقه داشتم مشغول به کار شدم.  این کارآفرین جوان در ادامه اذعان داشت: پس از 18 سال مهاجرت و

 سکونت در استان یزد به جهت عشق به زادگاهم و خدمت به همشهریان و هم استانیان عزیزم به مسجدسلیمان بازگشته و در محله مادری ام، کلگه

 22 بهمن کارگاه تولیدی ام را افتتاح نموده و کار متال آرت یا همان مصنوعات فلزی را به صورت جدی شروع کردم. وی افزود: دوست دارم در تک

 تک محالت و میدان های شهر المان ها و ساخته هایم دیده شده و هنرم را برای آیندگان در شهر و استان خودم به یادگار بگذارم. در همان روزهای

 آغازین و شروع به کارم چند تن از مسئولین شهری نیز به کارگاه تولیدی بنده مراجعه نموده و قول مساعد همکاری در زمینه المان های شهری و

 مبلمان های سطح شهر را دادند که تا کنون هیچ گونه همکاری و مساعدتی از این عزیزان دیده نشده است. گله مندی بنده از مسئولین و مدیران

 شهری و درخواستم از مسئولین استانی این است که چرا باید 90 درصد سفارشاتی که در این کارگاه تولیدی انجام می پذیرد از استان ها و شهرستان

 های دیگر سراسر کشور باشد و استقبال از این نوع کارهای انجام شده که در شهرهای دیگر بسیار زیاد بوده است با استقبال کم از طرف مسئولین و

 مدیران روبرو گردد.  وی در آخر اظهار داشت: انتظار بنده از دستگاه های اجرایی استقبال بیشتر و حمایت کاری و نه حمایت مالی از شخصی است

نفر ایتاپ سال 1۳9۷  نمایشگاه  در  نمود:  اضافه  وی  باشد.   می  بازگشته  زادگاهش  به  و  کرده  رها  را  دیگری  استان  در  زندگی  به عشق شهرش   که 

 سوم شهرستان در ایده های برتر ارائه شده به پارک علم و فناوری شهرستان شدم که از همین تریبون از مهندس رحمان محبی ریاست پارک علم

  .و فناوری شهرستان مسجدسلیمان که روزهای نخستین مهاجرتم به زادگاهم در کنار بنده بوده و حمایت بی شائبه اش تشکر کرده و سپاسگزارم

نمائید مشاهده  آدرس  به  میلیمتر  تولیدی  اینستاگرام  اجتماعی  صفحه  در  توانید  می  نیز  را  سلیقه  با  جوان  این  تولیدات  تمامی   .همچنین 

http://instagram.com/milimeter.ir

 اگر طبق پیش بینی ها بارندگی ها در آبان ماه خوب
باشد، تقریبا بارندگی دسامبر را جبران می کند
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واردات قطعاتی که امکان داخلی سازی  دارد، ممنوع شد
آغاز از  پیش  تارتار  مهدی  روز؛  خبر  گزارش   به 
فوتبال برتر  لیگ  مسابقات  از  دوره   نوزدهمین 
 ایران جام خلیج فارس هدایت تیم محبوب نفت
 مسجدسلیمان را بر عهده گرفت. سرمربی تیم نفت
 مسجدسلیمان ۶ هفته نخست لیگ برتر فوتبال
 ایران را بدون شکست سپری کرد در حالی که برای
 برخی از تیم های مدعی اینگونه نبود و شکست را
 در کارنامه خود داشتند. مهدی تارتار که پیش از این
 خواستار حل مشکالت مالی تیم خود شده بود و
 هشدارهایی را نیز داده بود در یک بازی خارج از خانه
 توانست پیروز میدان شود و امید را در بین بازیکنان
 و هواداران تیم نفت مسجدسلیمان دو چندان کند.
 هشدارهای مهدی تارتار کارساز نبود و ره به جایی
 نبرد و حاال این سرمربی جوان از هوداران تیم نفت
 مسجدسلیمان خداحافظی کرده و در صفحه شخصی
 خود نوشته است: »بعضی وقت ها برای ماندن باید
 رفت. نمی دانم باید چگونه از تمام کادرفنی، بازیکنان
 با شرف و با کیفیت مان و هواداران با غیرت مان
کنم تشکر  گذاشتند،  تمام  سنگ  ما  برای  .که 

»ممنونم از همه شما
 تیم نفت مسجدسلیمان در پایان هفته ششم از
 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 8 امتیاز کسب کرده
است و در جایگاه هشتم جدول این مسابقات قرار دارد

مهدی تارتار از هواداران نفت مسجدسلیمان خداحافظی کرد

صفحه 2

بارندگی خوزستان؛ پاییز خوب، زمستان کمتر از نرمال
 مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در مجموع بارندگی در پاییز خوب پیش بینی شده اما بارندگی در زمستان کمتر از نرمال پیش بینی
به داشت.  نخواهیم  خاصی  مشکل  باشیم،  داشته  خوبی  ذخیره  سدها  پشت  در  و  باشد  خوب  پاییز  در  بارندگی ها  اگر  که  است   شده 
تاکید با  خوزستان  بحران  به  پاسخ  عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد  جلسه  در  سبزه زاری  محمد  روز،  خبر   گزارش 
 بر سیالب حوضه کرخه که امروز )14 مهرماه( در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: طبق پیش بینی ها بارندگی در مهرماه نرمال
 و آبان ماه فراتر از نرمال پیش بینی می شود. بارندگی از نیمه آذرماه کمتر می شود و در دی ماه نیز کمتر از نرمال پیش بینی شده است.
با 10 آبان ماه تا 10 آذرماه و دسامبر نوامبر مصادف  با 10 مهرماه تا 10 آبان ماه،   مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ماه اکتبر مصادف 
.مصادف با 10  آذرماه تا 10 دی ماه است که بر اساس پیش بینی ها، میزان بارندگی در آبان تا نیمه  آذر بسیار خوب پیش بینی شده است

تکثیر و پرورش ماهی تیالپیا در کرمان ممنوع شد
علت به  استان  این  در  تیالپیا  ماهی  پرورش  و  تکثیر  ممنوعیت  از  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت   مدیرکل 
با روز  خبر  با  گو  و  گفت  در  شاکری  مرجان  داد.  خبر   ، نامید  آبی  منابع  بر  منفی  تاثیر  و  اکوسیستمی  خطرات  که   آنچه 
بومی ماهی  این  افزود:  کرمان  استان  نقاط  برخی  در  تیالپیا  ماهی  پرورش  غیرقانونی  های  مزرعه  وجود  به   اشاره 
است ممنوع  زیست  محیط  نظر  از  اکوسیستم  تخریب  احتمال  دلیل  به  آن  تکثیر  و  پرورش  و  نیست  .ایران 

 وی با بیان اینکه چهار استان کشور مجوز پرورش و تکثیر ماهی تیالپیا را دریافت کرده اند تصریح کرد: کرمان به دلیل اکوسیستم
 و وجود رودخانه های دائمی در شمار این استانها قرار ندارد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان ادامه داد: این سازمان
.به دلیل مهاجم بودن ماهی تیالپیا با پرورش و تکثیر آن مخالف است و مجوزی در این زمینه در استان کرمان صادر نشده است

می معرفی  قضایی  مراجع  به  افراد  این  کرد:  تاکید  و  برشمرد  تخلف  کرمان  استان  در  را  تیالپیا  ماهی  پرورش  به  اقدام   وی 
گفت: است  باز  کرمان  استان  قضایی  مراکز  در  تیالپیا  ماهی  دهندگان  پرورش  پرونده  تاکنون  اینکه  بیان  با  شاکری   شوند. 
کنند پرهیز  ماهی  این  پرورش  از  افراد  لذا  است  تاثیرگذار  کرمان  استان  آبی  منابع  اکولوژیکی  توان  بر  جانوری  گونه  .این 

 وی افزود: اگر طبق پیش بینی ها بارندگی ها در آبان ماه خوب باشد، تقریبا بارندگی دسامبر را جبران می کند. سبزه زاری بیان کرد: میانگین درازمدت بارندگی در خوزستان در اکتبر یعنی مهرماه تا اوایل آبان ماه 9.8 میلی متر است. میزان بارندگی
 در درازمدت در نوامبر نیز 44.5 میلیمتر و در  دسامبر ۶2.۷ میلی متر است بنابراین همیشه اوج بارش ها در دسامبر رخ داده و بعد از آن بارندگی ها کاهش یافته است. وی عنوان کرد:  بنابراین اگر قرار است در دسامبر بارندگی ها کمتر از نرمال
 باشد، ممکن است مشکالتی ایجاد شود اما در صورتی که بارندگی در آبان ماه خوب باشد، مشکل احساس نخواهد شد. سبزه زاری گفت: سال گذشته که ترسالی بود، میزان بارش دسامبر تنها 4۶میلی متر و کمتر از نرمال بود اما در نوامبر
 بارندگی ها 1۷5 میلی متر بود که نسبت به میانگین درازمدت 1۳0 میلی متر افزایش یافته بود. مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در ماه فوریه که مصادف با بهمن ماه خوزستان است میانگین بارندگی کمتر از نرمال بود اما شاهد سیل
 بودیم. یعنی وقوع سیل به بارندگی های ماه های قبل نیز بستگی دارد و نمی توانیم عنوان کنیم که خشکسالی داریم و بارندگی ها کمتر می شود. وی گفت: در مجموع بارندگی در پاییز خوب پیش بینی شده اما بارندگی در زمستان کمتر از نرمال
 پیش بینی شده است که اگر بارندگی ها در پاییز خوب باشد و در پشت سدها ذخیره خوبی داشته باشیم، مشکل خاصی نخواهیم داشت. سبزه زاری عنوان کرد: همچنین بارندگی در استان های باالدست مانند خوزستان است. در دسامبر بارندگی
 در کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نرمال تا کمی بیش از نرمال پیش بینی شده است. همچنین در استان های شمالی خوزستان برای حوضه کرخه و دز در دسامبر شرایط بارندگی مانند خوزستان است. وی بیان کرد: در همه دنیا
 بهترین حالت پیش بینی فصلی بین یک تا دو ماه است و پیش بینی فصلی بیش از این مدت خطای زیاد دارد. اکنون ارائه پیش بینی فصلی چهار ماهه با ریسک باال ارائه می شود. در حال حاضر تا 2۷ آبان ماه بارندگی ۷0 تا 80 میلی متر در
 شمال خوزستان پیش بینی شده است. بارندگی در استان های باالدست خوزستان نیز در این مدت به همین میزان است. مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در حال حاضر مدل میان مدت، دو بارش برای خوزستان را نشان می دهد که اولی در 2۷
مهرماه تا ششم آبان ماه خواهد بود و مجموع بارندگی آن در شمال خوزستان 10 تا 15 میلی متر است. همچنین دومین بارش خوزستان در 1۶ آبان ماه است که در مجموع حدود ۶0 میلی متر پیش بینی می شود و بارندگی خوبی خواهد داشت

شده هدف گذاری  قطعات  وضعیت  اعالم  ضمن  ایران خودرو  صنعتی  گروه   مدیرعامل 
شکل فضا  این  بر  که  تمرکزی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  داخل،  ساخت  تعمیق   برای 
شد. خواهد  آشکار  خودرو  قطعات  داخلی سازی  رشد  روبه  روند  زودی  به   گرفته، 
داخلی سازی وضعیت  جدیدترین  با  رابطه  در  روز،  خبر  با  گفت وگو  در  مقیمی   فرشاد 
روزهای همان  از  خودرو  قطعات  داخل  ساخت  تعمیق  کرد:  اظهار  خودرویی   قطعات 
نشان شده  انجام  اقدامات  می شود.  کنترل  هفتگی  صورت  به  و  شده  آغاز   ابتدایی 
هدف گذاری خودرو  صنعت  داخل  ساخت  تعمیق  اول  میز  در  که  قطعه   ۶ که   می دهد 
گرفته اند قرار  استفاده  مورد  تولید  خط  در  و  رسیده  انبوه  تولید  به  اکنون  بود،  .شده 

نمونه که  دارد  وجود  نیز  قطعه ای  است.  انجام  حال  در  آن ها  روز خط  یک  تست های  نیز  قطعه  پنج  داد:  ادامه  ایران خودرو  گروه صنعتی   مدیرعامل 
  آن تحت بررسی است. سایر قطعات نیز در این فضا قرار خواهند گرفت و با مجموعه تمرکزی که روی آن ها شکل گرفته، به زودی روند روبه رشد
 تولید قطعات داخلی در تامین نیازهای صنعت خودرو را خواهیم دید. وی یادآور شد: قطعاتی که توان ساخت داخل آن را داشته باشیم، خریدشان
پتانسیل های کرد:  خاطرنشان  مقیمی  می کنیم.  برخورد  کنند،  ایجاد  خللی  فضا  این  در  بخواهند  که  کسانی  با  جد  به  حتما  و  کرده ایم  ممنوع   را 
را باور  این  ما  و  دارند  را  توانمندی  این  اقتصادی کشور هستند،  که سربازان جنگ  ایرانی  مهندسان  و  بوده  باال  را  داخلی کشور  تولید  توان   داخلی، 
.داریم که می توانند. به زودی مردم نیز از مجموعه اقداماتی که در حوزه داخلی سازی صنعت خودرو دنبال می شود آگاه و از آن بهره مند خواهند شد

 فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به 15 هزار تماس با سامانه 19۷ نیروی انتظامی
 در ۶ ماه نخست، از مردم خواست که رضایت و یا انتقاد و پیشنهاد خود از پلیس را به
 19۷ اطالع دهند. به گزارش خبر روز، سردار کامرانی صالح، فرمانده انتظامی استان
 همدان در دیدار چهره به چهره با مردم با اشاره به افزایش ۳0 درصد رضایتمندی
 مردم از عملکرد پلیس نسبت به مدت مشابه پارسال افزود: سامانه 19۷ باهدف
 .رسیدگی سریع تر به مشکالت و ارتقای کیفیت خدمت رسانی راه اندازی شده است
 وی همچنین اظهار داشت: مردم در صورت انتقاد، پیشنهاد و یا رضایتمندی از عملکرد
 .پلیس می توانند با سامانه تلفنی 19۷ تماس و یا به دفتر نظارت همگانی پلیس مراجعه کنند

ارسال گندم خوزستان به استان مرکزیرضایت و یا انتقاد خود از پلیس را به ۱۹۷ اطالع دهید
به منظور رفع مشکل آرد و نان 

واکنش در  مرکزی  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  بازرگانی   معاون 
 به نارضایتی آسیابانان این استان از کیفیت بسیار پایین گندم های تحویلی
استان از  گندم  تن  هزار   4 برنامه حمل  گفت:  نان  و  آرد  کیفیت  کاهش   و 
 خوزستان به استان مرکزی صادر شده و به زودی مشکل کیفیت گندم، آرد
 و نان در استان رفع خواهد شد. ملکی در گفت وگو با خبر روز خاطر نشان
 کرد: آمارهای آزمایشگاه شرکت غله حاکی از این است که کیفیت گندم های
نکرده است تغییری  به سال گذشته  .خریداری شده در سال جاری نسبت 
کیفیت خصوص  در  اعتراض ها  از  بخشی  است  ممکن  افزود:   وی 
ورود و   9۷ سال  گندم  موجودی  اتمام  دلیل  به  گندم   پایین 
اختالط با  البته  که  باشد،  آسیابانی  چرخه  به  امسال  تازه   گندم های 
است شدن  برطرف  حال  در  موضوع  این  خوزستان  استان  گندم های 
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 با 2۰ میلیارد می توان خرم آباد
سیل زده را بازسازی کرد؟

 به گزارش خبر روز؛ عضو شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه
 41 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری اختصاص داده اند که
 در مجموع 20 میلیارد تومان به دست ما می رسد و این
این اعتبار می توان  این  با  آیا  که  را مطرح می کند   سوال 
جلسه در  ماکنعلی  علی  کرد؟  بازسازی  را  سیل زده   شهر 
 ستاد بحران که در محل سالن اجتماعات شهرداری مرکزی
راستای خدمات در  شهرداری  اقدامات  یکسری  کرد:  اظهار  اربعین حسینی  ایام  تسلیت  با  شد،  برگزار   خرم آباد 
 رسانی به زائرین اربعین انجام داده و با توجه به اینکه در آستانه اربعین سرور و ساالر شهیدان هستیم 50 اتوبوس
 به مرزهای غرب اعزام شده است. وی افزود: همچنین کمک های مردمی را در سطح شهر شاهد هستیم. عضو
 شورای شهر خرم آباد در ادامه بیان کرد: با توجه به وضعیت مالی شهرداری کارهای بزرگ انجام داده؛ در طی ۶0
 سال اخیر چنین بارندگی در استان بی سابقه بوده و پیش بینی نمی شد این مقدار حجم بارندگی وارد رودخانه
 شود. او گفت: بعد از سیل یک ریال اعتبار به شهرداری ندادند به طوری که یازده ماه است حقوق تنظیف و فضای
 سبز پرداخت نشده است. ماکنعلی افزود: البته یکی از دیواره های ساحلی رودخانه خرم آباد باال ترمیم شد و در
در جایی که حجم خسارت کرد:  عنوان  است. وی  گرفته  بازسازی صورت  داشتیم   اکثر جاهایی که شکستگی 
البته این قسمت را به پیمانکار انجام نشده )سرپیچ علوی و پل حاج علی عسگر( که   باالست متأسفانه کاری 
 واگذار کرده ایم. عضو شورای شهر خرم آباد بیان کرد: در انجام کارها قانع نیستیم و باید بیشتر کار کنیم چرا که
 چاره ای نداریم. ماکنعلی گفت: نامه ای برای استاندار، فرماندار و فرماندهی سپاه ارسال کردیم مبنی براینکه رودخانه
 خرم آباد سابقه طغیان و خرابی را دارد و نیاز است الیروبی شود و دستگاه های مرتبط پای کار باشند و این مهم را
 نیز در شورای تأمین و ستاد بحران مطرح و گوشزد کردیم اما متأسفانه تاکنون کسی به کمک شهرداری نیامده
 است. وی ادامه داد: با این تفاسیر چنانچه فردا روزی مشکلی پیش آید همه مدعی و طرفدار مردم می شوند و اگر
 زندگی آنها دچار سیل شود در این شرایط بد اقتصادی چه کسی باید جبران کند و پاسخگو باشد. عضو شورای
شهر خرم آباد گفت: حجم نخاله، شن و ماسه و گل والیی  که در سیل اخیر وارد خرم رود شد بی سابقه بوده است

علت مرگ مادر باردار اهل ارومیه مشخص شد

 به گزارش خبر روز؛ علت مرگ مادر باردار ارومیه ای در بیمارستان، بیماری پورپورای ترومبوتیک
 ترومبوسیتوپنیک و تاخیر در مراجعه بوده است. در پی درج اخبار ضد و نقیضی در خصوص
 مرگ مادر باردار در فضای مجازی به دلیل نقص دستگاه پالسمافرزیس بیمارستان، دکتر
 حسنی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان در گفت و گو با خبرنگاران با بیان
 اینکه آنچه در فضای مجازی آمده به هیچ عنوان اصل واقعیت نیست، گفت: بیماری تی
 تی پی یک بیماری بسیار خطر ناکی است که در بسیاری از منابع پزشکی هم آمده که
 با مرگ و میر باالیی همراه است و هر چقدر مراجعه بیمار دیرتر باشد؛ احتمال این مرگ
 و میر باالتر است. وی افزود: متاسفانه این بیمار چند روز بعد از شروع عالیم به بیمارستان
 مراجعه کرده، ولی تیم پزشکی سریعا فعال شده و بیمار بالفاصله توسط رزیدنت زنان و
 سپس توسط فوق تخصص زنان و متخصص داخلی ویزیت شده و آزمایشات الزم انجام شد و
.درخواست مشاوره فوق تخصص خون نیز شده که به هر حال تشخیص تی تی پی داده شد
 دکتر حسنی اضافه کرد: چون یکی از کمک هایی که می تواند به این بیمار انجام گیرد؛
 پالسمافرزیس است که درخواست آن نیز شده است ولی باید به این نکته نیز توجه داشت
 که این بیماری مثل یک عمل جراحی نیست که فرض کنید مثال شریان بیمار قطع شده
 و آن را ترمیم کنند و بیمار نجات پیدا کند بلکه این بیماری یک بیماری داخلی است که
 ممکن است هفته ها هم درمان کنید و نتیجه نگیرید. وی تاکید کرد: اینکه از آغاز عالیم
 بیماری چه مدت گذشته باشد، بسیار مهم است و نهایتا همکاران فوق تخصص و پزشکان
 معالج تصمیم به انجام پالسمافرزیس می گیرند. درخواست بیمار پالسمافرزیس برای بیمار
 ساعت 11 شب انجام می گیرد و حتی رئیس دانشگاه تا ساعت 12 شب پیگیر موضوع
 بودند و با مدیر کل انتقال خون صحبت شده و گفتند که دستگاه فعال خراب است و امکان
 پالسمافرزیس نیست و تصمیم به اعزام بیمار به تبریز گرفته شد. وی بابیان اینکه اینکه
 برخی علت مرگ مادر را نقص دستگاه پالسمافرزیس قلمداد می کنند؛ اصال درست نیست،
 ادامه داد: نقص فنی وقتی گفته می شود که مثال بیمار به دستگاهی وصل بود و آن دستگاه
 دچار مشکل شده و باعث مرگ بیمار گردیده است و اصال همچین چیزی وجود ندارد؛ از
 سوی دیگر اقدام درمانی پالسمافرزیس اینگونه نیست که مثال اگر دو ساعت دیرتر انجام
.گیرد، بیمار فوت می کند و اگر دو ساعت زودتر انجام شود، حتما بیمار نجات می یابد

یارانه نقدی صاحبان خودروهای باالی 2۰۰ میلیون تومان حذف می شود
از 1۷0 هزار خانواری از 15 هزار و ۶00 خانوار  بیش  ارزش خودروی  تبصره 14 گفت: مجموع  یارانه   سخنگوی ستاد 
 که در این مرحله یارانه آنها حذف شد، باالی 500 میلیون تومان و مجموع ارزش خودروی بیش از 42 هزار خانوار بین
 200 تا 500 میلیون تومان بود. به گزارش خبر روز به نقل از حسین میرزایی سخنگوی ستاد یارانه تبصره 14 درباره
 معیار تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه گفت: با هدف ترمیم قدرت خرید افراد یا خانوارهایی که درتالطم اقتصادی و
 افزایش قیمت ها آسیب دیده اند یارانه داده می شود بنابراین یارانه ترمیم قدرت خرید مردم است نه اینکه حق همگانی.
 میرزایی در ادامه گفت: از منظر کارشناسی، اگر فردی که درآمد باالیی داشته باشد بد نیست و ساختار کشور باید به
 سمتی برود که از کسی که امتیاز آفرین است حمایت کند اما برای اولویت بندی منابع باید افراد را بر اساس میزان درآمد
 طبقه بندی کرد و افراد کم درامد در اولویت باشند؛ مثال مجموع ارزش خودروها و امالک خانوار، ارزش سهام، سفرهای
 خارجی، حقوق حکمی و هر اطالعاتی که نشان دهد یک فرد درآمدی دارد و هزینه ای، که در مجموع تعداد شاخص ها
 به میزان توانانی افراد تقسیم می شود و اولویت بندی ها بر اساس مرکز آمار و بانک مرکزی انجام می شود و افراد را بر
 این اساس در سه دهک باالی جامعه قرار دادیم که یارانه انها را حذف کردیم. او افزود: بعضی بانک های اطالعاتی مثل
 خودرو باید به روز باشند اما بانک های اطالعاتی حقوق و صندوق های بازنشستگی به دلیل اینکه سالی یکبار افزایش
 می یابد تا آخر سال نیاز به روزرسانی ندارد بنابراین اطالعات تا سطحی که قابلیت اتکا داشته باشند به روزرسانی شده
 اند و جای نگرانی نیست. او افزود: بیش از 15 هزار و ۶00 خانوار از حدود 1۷0 هزار خانواری که در این مرحله حذف
 شدند مجموع ارزش خودروی آنها باالی 500 میلیون تومان بود و بیش از 42 هزار خانوار مجموع ارزش خودروی آنها

 بین 200 تا 500 میلیون تومان بود که کل اطالعات خودرو بر اساس آخرین آمار قیمت گذاری شده است. مسکن و معامالت مسکنی نیز به توان مالی برمی گردد، حقوقی که برای افراد ثبت شده است، رتبه فرد
 از نظر تمول مالی در حوزه سفر خارجی نیز در اولویت حذف یارانه است اما سفرهای زیارتی، مسکن استیجاری و اجاره بها نیز از اولویت کسر شده است. میرزایی گفت: همچنین شاخص بانک مرکزی می گوید اگر
 یک خانوار 4 نفره 8 میلیون تومان درآمد داشته باشد در سه دهک باالی درامدی قرار می گیرد که برای بررسی از تراکنش های بانکی نیز استفاده شده است. او درباره اعتراض گفت: افراد با ارائه دالیل درست می
 توانند اعتراض کنند، اعتراضات از طریق سیستم و گزارش میدانی قابل بررسی است. سخنگوی ستاد یارانه تبصره 14 در ادامه درباره ارسال پیامک گفت: پیامک برای سرپرست خانوار در صورت قرار گرفتن در
 لیست حذف یارانه ارسال می شود که این پیام با سربرگ یارانه ارسال می شود. او افزود: برای ثبت اعتراض سرپرست خانوار در اولین قدم باید به صورت حضوری با کارت شناسایی معتبر به دفتر پیشخوان دولت
 مراجعه کند و بعد از آن با اجازه نامه کتبی امکان دسترسی حساب خود را به دولت می دهد 48 ساعت بعد از دریافت کد رهگیری بعد از آن باید با مراجعه به سامانه مراجعه اما در صورت اعتراض باید اعتراض و
 دلیل اعتراض ثبت شود. او با بیان اینکه حذف یارانه در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت، گفت: از محل حذف سه دهک در سال 11 تا 14 هزار میلیارد تومان ذخیره سازی برای دولت انجام می شود و به
 خزانه برمی گردد اما این مرحله از حذف یارانه برای معلوالن هزینه خواهد شد. میرزایی گفت: با توجه به اینکه تراکنش های کل افراد خانوار بررسی می شود توصیه می شود، در گام اول افراد فقط تراکنش های
مربوط به خود را انجام دهند چون درصد باالی تراکنش ها نشان می دهد افراد باید به دنبال شفافیت مالی باشند، اعتراض ها نیز بررسی می شود و بعد از اصالح و شفافیت مالی امکان بازگشت یارانه وجود دارد

زمینه توسعه صادرات خرمای شهرستان شادگان فراهم می شود
 به گزارش خبرنگار خبر روز از شادگان، سعید حاجیان امروز در جلسه بررسی توسعه صادرات محصول
 خرما که با حضور رئیس اتاق بازرگانی آبادان و جمعی از مسئوالن این شهرستان در محل فرمانداری
 شادگان برگزار شد، اظهارکرد: برداشت خرما از سطح 1۳ هزار و 500 هکتار نخلستان های شادگان
 از اوایل شهریور ماه آغاز شده است. وی با تایید فعالیت ۳2 کارگاه فرآوری و بسته بندی خرما در این
به کشورهای مختلف تولید شادگان  از خرمای  افزود: بخش زیادی  برداشت خرما  آغاز  با   شهرستان 
ادامه داد: عمده محصول خرمای خریداری شده برای بسته بندی  صادر می شود. فرماندار شادگان 
ارمنستان، کشورهای  به  صادرات  بر  عالوه  شادگان  خرمای  گفت:  و  کرد  اعالم  استعمران  نوع  از   را 
 ازبکستان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه و روسیه به برخی استانهای کشور نیز ارسال می شود.
باشد می  نخل  اصـــله  هزار   ۶00 و  میلیون   2 دارای  شادگان  شهرستان  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
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صفحه 4

نیا حیدرحجتی  لمسلمین  وا االسالم  حجت  باحضور  شهرستان  روستاهای  دهیاران  و  اسالمی  شوراهای  روز؛گردهمایی  خبر  گزارش   به 
و مسئولین  از  جمعی  و  شهرستان  روستاهای  دهیاران  و  شوراها  ؛  عنبر  و  ،گلگیر  مرکزی  های  بخش  ؛بخشداران  فرمانداری   سرپرست 
برگزارشد یک  نمره  هالل  سینما  سالن  در  امروز  صبح  عشایر  سران  و  بزرگان،  همچنین  و  رسان  خدمات  و  اجرائی  دستگاهای  .مدیران 
و دهیاران  جمع  عشایردر  و  روستاها  ملی  روز  تبریک  ضمن  گردهمایی  این   در  فرمانداری  سرپرست  نیا  حجتی  حیدر  والمسلمین  االسالم   حجت 

گردهمایی شوراهای اسالمی و دهیاران روستاهای
 شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد 
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تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تأمین نیاز مردم
و کنترل قیمت ها ضروری است 

وزارت تشکیل  دارد:  اعتقاد  بازرگانی  وزارت  تشکیل  ضرورت  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  امینی،   سالم 
است کشور  امروز  احتمالی  مخاطرات  و  شرایط  به  استراتژیک  نگاه  از  برآمده  ضرورت های  همان  از  یکی  مشخص  طور  به  .بازرگانی، 
 تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها همواره یکی از مسائلی است که در اغلب دولت ها به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود. تصمیم گیری در این
 زمینه به طور معمول در اکثر کشورهای دنیا بر عهده دولت هاست. چرا که رئیس هر دولتی قرار است با توجه شرایط کشور، بهینه ترین ساختار مدیریتی را برای
 تحقق برنامه ها و اهداف دولتش ترسیم کند. سالم امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در خصوص احیاء وزارت بازرگانی گفت: نمی توان انکار
 کرد که در دوره ای از تصمیم گیری دولت ها، اشتباهاتی در ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها رخ داده است، چرا که با مرور بعضی از این تصمیم ها، جای خالی آئین نامه
 و شیوه نامه های اجرایی و مدون که منجر به آن شده است کاماًل دیده می شود. از این رو می توان گفت نه تنها اهداف نهایی آن تصمیم محقق نشود بلکه ساختار
 جدید از وظایف نخست خود نیز باز ماند. وی با اشاره به اینکه وزارت صمت از آن دست وزارتخانه هایی است که مسئولیت های چندگانه دارد افزود: این وزارتخانه
 به تنهایی بار چند حوزه مهم و تأثیرگذار کشور را به دوش می کشد؛ فارغ از آنکه آیا تصمیم به ادغام این حوزه ها در قالب یک وزارتخانه در زمان خود توانست به
.اهداف مدنظر دست پیدا کند یا خیر، نمی توان شرایط جدید کشور و ضرورت برخی تغییرها را درآرایش مدیریتی مبتنی بر مدیریت شرایط جدید نادیده گرفت
می شود.  مطرح  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  شرایط  اقتضای  به  دولت ها  اغلب  در  که  است  مسائلی  از  یکی  همواره  وزارتخانه ها  ادغام  یا   تفکیک 
کشور شرایط  توجه  با  است  قرار  دولتی  هر  رئیس  که  چرا  دولت هاست.  عهده  بر  دنیا  کشورهای  اکثر  در  معمول  طور  به  زمینه  این  در   ،تصمیم گیری 

 بهینه ترین ساختار مدیریتی را برای تحقق برنامه ها و اهداف دولتش ترسیم کند. سالم امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در خصوص احیاء وزارت بازرگانی گفت: نمی توان انکار کرد که در دوره ای از تصمیم گیری به گفته این نماینده مجلس
 تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، به طور مشخص یکی از همان ضرورت های برآمده از نگاه استراتژیک به شرایط و مخاطرات احتمالی امروز کشور است. وی با تاکید بر اینکه این مسئله بدون شک موافقت ها و مخالفت هایی را
 به همراه دارد گفت: مخالفان این موضوع، آن را مغایر با سیاست کوچک سازی دولت می دانند و موافقان آن را الزامی با توجه به شرایط اقتصادی امروز اعالم می کنند. امینی گفت: با این حال برای دستیابی به منطق تصمیم گیری درست، باید استدالل های
 هر دو طیف بررسی شود. در نگاه نخست استدالل های هر دو گروه در شرایط خاص، درست به نظر می رسد. اما باید دید با توجه به شرایط امروز کشور کدام استدالل می تواند در بستر زمانی خود قابل قبول باشد. وی ادامه داد: کوچک سازی دولت ها از جمله
 مواردی است که بارها مورد تاکید قوانین باالدستی کشور قرار گرفته است و اساساً ادغام وزارت خانه ها نیز با چنین هدفی انجام شده بود. اما این موضوع در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت، به طوری که در بعضی از ادغام ها در دولت های گذشته، بیش
از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک سازی و چابک سازی دولت ها عماًل مغفول ماند. برآیند چنین مسئله ای این بود که در اثر تجمیع بوروکراسی ها پیچیده تر شد و پیشبرد اهداف و برنامه ها سرعت کمتری به خود گرفت

 شوراها وبخش داران روستاها و عشایر این شهرستان اظهار داشت: حقیقتا جامعه روستایی در توسعه کشور نقش اساسی دارد و بالغ بر ده درصد جمعیت این شهرستان روستایی است که با توجه به برخورداری بیش از 50 دهیاری اگر روستاها در
 بحث صنایع تکمیلی به ویژه در بخش زیرساخت ها همانند راه و جاده توسعه پیدا کنند ناهنجاری های ناشی از مهاجرت بی رویه به شهر که موجب بروز مشکالتی شده است از بین خواهد رفت. حیدر حجتی نیا عنوان کرد: بر اساس فرمایش
 مقام معظم رهبری امسال سال رونق تولید ملی است و مصداق بارز رونق ملی در روستاها رخ داده است و تاکنون اعتبارات خوبی در بخش ارزش افزوده تا جایی که امکانات محدود کشور اجازه میدهد از طرف دولت محترم در روستاهایی که دهیاری
 دارند تعلق می گیرد تا در روستاها بدون دغدغه کارها را پیش برده شوند. حجتی نیا خاطر نشان کرد: شرایط کشور از حیث منابع و امکانات در شرایط خوبی به سر نمی برد استان خوزستان در سه چهار سال اخیر دچار گرفتاری های فراوانی شد
 در مسجدسلیمان هم حادثه زلزله مشکالتی را برای مردم ایجاد کرد هرچند از طرف مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید برای برون رفت از این مشکالت کمک های خوبی صورت گرفته است . سرپرست فرمانداری مسجدسلیمان مطرح کرد: از
 مسئولین مربوطه در خواست دارم به بحث روستاها بیشتر توجه شود چرا که تاریخ ثابت کرده است که عشایر ایران همیشه پیش قراول بوده اند و طبق فرمایشات امام)ره( عشایر در همه دوره ها نقطه ثقل دفاع از تمامیت ارضی کشور به خصوص در
 انقالب مشروطه بوده اند. وی توضیح داد: فرهنگ عشایری ما فرهنگ انسان سازی است که ریشه دینی دارد و ما به اصالت خودمان افتخار می کنیم عشایر کنار سایر اقشار مختلف مردم به عنوان یک پتانسیل باید کمک شوند اینها مدافع انقالب و
 نظام بودند و به عنوان یک همشهری و روستازاده همراه با سایر مدیران شهر همه توان خود را در راستای کاستن مشکالت این قشر بسیج می کنیم. حجتی نیا تصریح کرد: با وجود امکانات محدود در کشور با پیگیری های نماینده محترم مردم در
 مجلس شورای اسالمی اقدامات خوبی در سطح روستاها در تمامی بخش های شهرستان انجام گرفته است و این اقدامات نشان می دهد تمامی مسئولین عزیز ما با غیرت و همت و باتوجه به این امکانات محدود تالش های زیادی کرده اند. وی اضافه
 کرد: در بحث ارزش افزوده مبالغ خوبی برای احداث زیرساخت های روستاها و عشایر در اختیار ما قرار خواهد گرفت ان شاهلل برای کاستن مشکالت همت کنیم و باید قدر سرمایه های خود را بدانیم. حجتی نیا ادامه داد: از همه مسئولین شهرستان
 بویژه نماینده محترم که با حداقل امکانات و محدویت های فراوران در کشور در تالش هستند قدر دانی می کنم و ضمن اینکه تالش خواهیم نمود مجدانه پیگیر مشکالت عشایر وروستاییان عزیز باشیم و با کمترین امکانات محدود بهترین خدمات
 را ارائه دهیم. وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی ضمن تسلیت این ایام اظهار داشت: در آستانه اربعین هستیم در واقع این روز یادآور قیامت و صحرای محشر است؛ بختیاری های ما همیشه پیرو و دلداده ائمه
 بودند اسناد خوبی در دسترس است که نشان می دهد ما بختیاری ها جز اولین اقوامی هستیم که با آغوش باز به دین اسالم گرویدیم و موحد خداپرست بودن ما در تاریخ ثبت شده است. در ادامه علی اسکندری دادستان مسجدسلیمان اظهار داشت:
 به عنوان یک روستا زاده مشکالت روستاییان را درک می کنم و ان شاءاهلل بتوانم در احیای حقوق عامه وپیگیری مسائل روستاییان همیشه پای کار باشم. وی گفت : در باب توسعه آبادانی روستاها به مدیرانی چون جهاد کشاورزی؛ راه وترابری مسکن
 و شهرسازی منابع طبیعی اب وبرق وگاز امور عشایر و امثالهم توصیه می کنم در خدمت گزاری به مردم خدمات شایسته ای ارائه دهند و از خدمات رسانی به روستاها دریغ نداشته باشند چراکه توسعه روستاهاباعث پیشرفت اقتصادی می شود و این
 حاشیه نشینی که به علت مهاجرت بی رویه به شهرها ایجاد شده ومنجر به بروز برخی مشکالت و ناامنی ها و همچنین شکل گیری برخی ناهنجاری های اجتماعی در سطح شهرستان شده است برطرف شود. وی دربحث بحث تکریم روستاییان
 افزود : با توجه به اینکه بسیاری از بزرگان ما به زندگی در روستا مشغول هستند و روابط اجتماعی چندانی باشهر ندارند مسلما آن طور که باید نمی توانند حرف خود را بیان کنند ولی ما به عنوان یک مسئول زمانی که پیرمرد روستایی وارد اتاق
 کارمان می شود باید احترام وی را نگه داریم این را بدانیم مسئولین هدفشان خدمت است اگر در بعضی جاها نمی توان خدمات ارایه داد ولی می توان به مردم احترام گذاشت . دادستان مسجدسلیمان در بحث امنیت روستاها ضمن تبریک به هفته
 نیروی انتظامی تاکید کرد : مادر حوزه روستایی خوشبختانه جرائم آنچنانی نداریم اما متاسفانه بیشتر اختالف ملکی است توصیه می کنم شوراها از ظرفیت خود برای حل این اختالفات که بیشتر ملکی است بدون هیچ اختالفی تالش کنندو ماهم
 در جاهایی که نیاز است از نظر پیشگیری وحل و فصل حضور پیدا می کنیم و دوستان را دعوت به صلح می کنیم و با هرکسی که بخواهد امنیت روستایی را به خطر بیندازد برخورد خواهیم کرد انتظار داریم هرنوع معضالت مربوط به روستائیان
 در اسرع وقت به ما گزارش شود به طور مثال اگر طرحی ناتمام ماند پیمانکار تخلف کرد طی نامه ای این مسئله به ما اطالع رسانی شود و ما به عنوان احیای حقوق عامه پیگیری می کنیم. وی خاطر نشان کرد: فرماندار شهرستان صالحیت اخالقی
 را دارد نیاز به پول کسی ندارد و با توجه به نفوذ و روابط باالیی که در سطح استان و کشور دارد می تواند در سطح کشور واستان پیگیر اعتبارات و مسائل شهرستان باشد. در ادامه سرهنگ رحیمی حسینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیز ضمن
 قدردانی از تالش های سرپرست فرمانداری عنوان کرد: حجت االسالم والمسلمین حجتی نیا برای پیگیری و رفع مسائل مربوط به شهرستان در عرصه های مختلف قدم های خوب و مناسبی برداشته اند و با ارتباطات خوبی که با مسئولین استان و
 کشور دارند پیگیر مشکالت بصورت ویژه هستند. وی افزود : این آمادگی کامل را داریم در عرصه های محرومیت زدایی روستاها و عشایر به ویژه در بحث دام پروری و کشاورزی درخدمت عزیزان باشیم در تمام محالت روستاها مساجد و پایگاه ها فعال
.هستند و فرزندان شما در کنار خودتان در این پایگاه ها فعالیت می کنند در روستاها جوانانی هستند پرتالش که متاسفانه میدان به ان هاداده نمی شود که بهتر است به این ها میدان داده شود قطعا کارهای خوبی از سوی آنان صورت خواهد گرفت
 وی به گوشه ای از اقدامات توسط بسیجیان در سطح روستاها اشاره کرد و خاطر نشان کرد: جوانان بسیجی در غالب گروه های جهادی بدون دریافت در سطح روستاها در بحث محرومیت زدایی و سازندگی اقدامات خوبی انجام دادند این بسیجیان در
 حال احداث ۷ خانه مدد جو کمیته امداد هستندکه به زودی به بهره برداری خواهند رسید همچنین ۳2 مدرسه تعمیر ورنگ امیزی شدند و بالغ بر 15 چشمه سرویس بهداشتی ؛ تعمیر و بهسازی واحد مسکونی همکاری سپاه وکمیته امداد انجام شده
 اند. وی تاکید کرد: جوانان بسیجی که لباس کارگری به تن می کنند و کار جهادی می کنند اکثرا دانشجو هستند ولی حاضر هستند در عرصه های محرومیت زدایی گام بردارند به شرط اینکه از آن ها مطالبه شود. همچنین بیژن قنبری بخشدار
 بخش گلگیر اذعان کرد : هرچقدر برای پیگیری مشکالت مردم کار کنیم هنوز دینمان را به مردم ادا نکرده ایم ولی با این حال اقدامات خوبی در این بخش صورت گرفت است در سال 95 بخش گلگیر تنهادسه دهیاری داشت با توجه به اینکه به علت
 عدم دسترسی به آمار صحیح سرشماری روستاها ودهیاری ها اقدامات مناسبی برای روستاییان صورت نمی گرفت ولی با برنامه ریزی های صورت گرفته تعداداین دهیاری ها به 49 دهیاری رسید و در بیشتر مناطق بخش اقدامات اساسی در دست اقدام
 است. قنبری بیان کرد: در این بخش بیشتر فعالیت ها درزمان فرماندار فعلی در حال انجام گرفتن است. گفتنی است ایمان پروین رئیس شورای بخش مرکزی، اقبال یوسفی رئیس شورای بخش گلگیر و نوراهلل باقری رئیس شورای بخش عنبرنیز در
 سخنانی ضمن معرفی روستاهای تابعه این بخش ها به برخی از ظرفیتها و مشکالت آن ها اشاره کردند. باورصاد رئیس اداره جهاد کشاورزی نیز به در خصوص خدمات و پیگیری های انجام شده در بخش کشاورزی روستاهای این شهرستان و همکاری
دهیاران و بخشداران سخنانی را ارائه کرد. افزودنی است در حاشیه این برنامه در حضور سرپرست فرمانداری و جمعی از بخشداران و دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستاها و عشایر از خدمات چندین ساله بیژن قنبری بخشدار گلگیر قدردانی شد


