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سفر نوبخت به مسجدسلیمان

مسجدسلیمان
46 °C

اهواز
48 °C

آبادان
49 °C

برای بنده بیش از این که بتوانم مطالبات و خواسته های این مردم فهیم و مظلوم را پیگیری کنم و صدای آنان باشم
صدا«ی »فقدان  شهرستان،  و  استان  این  مظلومیت  و  محرومیت  و  ماندگی  عقب  اصلی  دالیل  از   یکی 
نظر و  سمع  به  را  مردم  این  مشکالت  و  محدودیتها  محرومیتها،  امکانات،  ظرفیتها،  بتواند  که  است   رسایی 
بالفعل توانمندیهای  و  درآیند  فعل  به  بالقوه  ظرفیتهای  و  شوند  دیده  نیز  مردم  این  تا  برساند   مسئوالن 
مقابل در  باید  که  بدانند  مدیران  و  شود  گفته  راهکارها  شوند،  بیان  مشکالت  و  محرومیتها  شوند،   تقویت 
جمعی افزایی  هم  و  همفکری  با  و  بشناسند  را  خود  دلسوز  خادمین  نیز  مردم  البته  و  باشند  پاسخگو   مردم 
افزون روز  پیشرفت  برای  راهی  شهرستان،  دلسوزان  و  قلم  اهل  و  اندیشمندان  و  نخبگان  از  گیری  بهره   و 
کنیم کمک  راستا  این  در  مدیران  به  و  بیابیم  گذشته  سالیان  های  ماندگی  عقب  جبران  و  شهرستان  .این 

 لذا زین پس با انتشار نشریه الکترونیک خبر روز عالوه بر وبسایت و شبکه های اجتماعی این خبرگزاری توفیق
خدمتی دیگر را به هموطنانمان  داریم

سخن مدیر مسئول:
 خداوند علیم را سپاسگزاریم که توفیق انتشار وسیله ای برای آگاهی مردم را به ما عنایت

 فرمود.  نشریه ای که قرار است زبان گویای مردمی باشد که از مهربان ترین ها هستند؛ مردمانی

 که در سخاوت شهره اند و در فرهنگ شناخته شده و در حمایت از انقالب و نظام مقدس
جمهوری اسالمی و حضور در صحنه های مختلف انقالب، معروف و مفتخر و چه افتخاری

دستبند پلیس مسجدسلیمان
بر دستان ۳ سارق به عنف

داشت: بیان  خبر  این  تشریح  در  “علی حسینی”   سرهنگ 
با نفر  سه  اینکه  بر  مبنی  شهروند  یک  شکایت  پی   در 
 تهدید چاقو تلفن همراه وی را به سرقت برده اند، موضوع
گرفت قرار  آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  ویژه  صورت  .به 

تخصصی تحقیقات  با  آگاهی  پلیس  ماموران  افزود:   وی 
های شهرستان  از  یکی  در  را  بعنف  سارقان  نفره   ۳  باند 
یک در  قضائی  نیابت  اخذ  از  پس  و  شناسایی   همجوار 
کردند دستگیر  مخفیگاهشان  در  غافلگیرانه  .عملیات 

اینکه بیان  با  مسجدسلیمان  شهرستان  انتظامی   فرمانده 
اعتراف انتسابی  بزه  به  پلیس  تحقیقات  در   متهمان 
و پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  داشت:  اظهار   کردند، 
زندان شدند روانه  مناسب  قرار  با  قضائی  مرجع  به  تحویل 

 پرچالش ترین چاه گازی ایران
بدون حادثه عملیاتی شد

سرچاهی تسهیالت  تعویض   عملیات 
مخزن  ۳۱۳ گازی  چاه  چاهی  درون   و 
ترین پرچالش  که  ژوراسیک   گازی 
می محسوب  کشور  گازی   چاه 
رسید اتمام  به  موفقیت  با   شود 

ادامه در صفحه 2

 ارائه کارت ملی برای ورود
 به استادیوم های ورزشی

الزامی شد

توسعه شرکت   مدیرعامل 
ورزشی اماکن  نگهداری   و 
 کشور گفت: در فصل جدید
ایران فوتبال  برتر   لیگ 
 کارت ملی برای هر شخص
 حکم بلیط را دارد و ورود به
 استادیوم ها بدون آن امکان
از پایان  پذیر نیست. پس 
 نشست هم اندیشی مدیران
و صدا  با  ورزش  و   فوتبال 
 سیما برای آغاز لیگ برتر
 که صبح امروز به میزبانی
جوانان و  ورزش   وزارت 
کریمی حسن  شد،   برگزار 
گفت:  در جمع خبرنگاران 
 نشست امروز شاید دهمین
برای که  باشد  ای   جلسه 
 هماهنگی ورود تماشاگران
وزارت در  ها  ورزشگاه   به 
 ورزش و جوانان برگزار شد
 که از اواسط سال قبل این
  .نشست ها شروع شده بود

 پیش بینی آب و هوای استان خوزستان

 فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از
 دستگیری ۳ سارق به عنف در این شهرستان

خبر داد

ادامه در همین صفحه

دستبند پلیس مسجدسلیمان بر دستان ۳ سارق به عنف مهران حسنوند مدیر رسانه ای استقالل اهواز به
نفت مسجدسلیمان پیوست
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نوبخت دکتر  حضور  با  مسجدسلیمان  زده  زلزله  مسکونی  واحدهای  احداث  برای  زمین  سازی  آماده  کار  به  آغاز   آیین 
مسکن بنیاد  محترم  رییس  تابش  مهندس  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  محترم   معاون 
فرمانداری سرپرست  نیا  حجتی  حیدر  والمسلمین  االسالم  حجت   ، خوزستان  استاندار  شریعتی  غالمرضا  دکتر   ،  کشور 
شد برگزار  شهرستانی  و  استانی  مسئولین  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  ظاهری  .ومهندس 
آغاز زنی  کلنگ  آیین  در  امروز  صبح  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  نوبخت  باقر  محمد   دکتر 
این در  اخیر  زلزله  از  پس   : اظهارداشت  شهرستان  زده  زلزله  مسکونی  واحدهای  احداث  برای  زمین  سازی  آماده  کار   به 
راستا این  در  پرداختیم  خسارت  میزآن  این  جبران  برای  منابع  تامین  و  خسارات  میزان  ارزیابی  به  بالفاصله   شهرستان 
شد داده  تخصیص  آن  ۱۰۰درصد  که  رساندیم  تصویب  به  وزیران  هیئت  جلسه  در  تومان  میلیارد   ۹۶ بر  غالب  را  ای  .مصوبه 
واحد  ۸۰۰۰ و  بازسازی  به  نیاز  واحد   ۱۴۰۰ که  متوجه شدیم  کردیم  بندی  که دسته  را  وارد شده  کرد: مجموعه خسارات   نوبخت مطرح 
شد ابالغ  و  تامین  همگی  اعتبارات  و  تسهیالت  از  اهم  بود  بودجه  تامین  به  نیاز  که  خساراتی  مجموعه  و  دارند  تعمیر  به  نیاز  .دیگر 
نوسازی امکان  محل  خود  در  که  واحدهایی  تعداد  احداث  زنی  کلنگ  امکان  دولت  هفته  مناسبت  به  امروز  افزود:   وی 
است انجام  حال  در  آن  بنایی  زیر  کارهای  که  شده  گرفته  نظر  در  پروژه  این  برای  زمینی  و  شد  فراهم   اینجا  در  .نبود 
 دکتر نوبخت عنوان کرد: عالوه بر تعهدی که شرکت نفت برای احداث ۱۳۰۰ واحد مسکونی دارد با توجه به وضعیت خاصی که مسجدسلیمان
 دارد نیاز بود که برای احیا و بازسازی بافت های فرسوده آن یک سری کار صورت بگیرد و در این خصوص طبق بررسی هایی که سازمان
بتوانیم را  باید حداقل ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی  نتیجه رسیدیم  این  به  انجام داد  بنیاد مسکن  باهمکاری  از دولت و  نیابت  به   برنامه بودجه 
.نوسازی کنیم که قطعا امکان احداث برای بخشی از آن ها در محل خود فراهم نبود و بر این اساس این کلنگ در این زمین زده شد
 نوبخت اضافه کرد: از این تعداد واحدهای احداثی تنها ۱۴۰۰ واحد آن مرتبط با زلزله است و ۱۰۰۰۰ واحد دیگر به زلزله مرتبط نیست اما با
.توجه به وضعیت خاص مسجدسلیمان نیاز است برای پیشگیری از هرگونه حادثه دیگر ، برای احیای دوباره اقدامات اساسی را انجام داد
گرفت عهده  به  را  کار  این  اجرای  مسکن  بنیاد  و  شد  متعهد  طرح  این  برای  بودجه  برنامه  سازمان  داد:  ادامه  . نوبخت 
احداث برای  گرفته  صورت  برآورد  طبق  و  کنیم  می  عمل  تسهیالت  این  طریق  از  که  آنچه  براساس  داد:  توضیح   وی 
کند پرداخت  بالعوض  صورت  به  باید  دولت  که  شده  محاسبه  اعتبار  تومان  میلیون   ۱۰۰ حداقل  واحدها  این  از  . هریک 

نفت عامل  مدیر  طرف  از  حکمی   طی 
این ای  رسانه  مدیر  سلیمان   مسجد 
شد انتخاب  نوزدهم  فصل  برای  باشگاه 

 ادامه در صفحه 2

ادامه کشور  ورزشی  اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت   مدیرعامل 
تماشاگران که  است  این  جلسات  این  تمامی  هدف   داد: 
ورزشگاه وارد  آسیب  بدون  و  مشکل  کمترین  با   عزیز 
مسابقات تماشای  به  دغدغه  بدون  و  لذت  با  و  شوند   ها 
در امروز  کنند.  تشویق  را  محبوبشان  تیم  و   بپردازند 
اقدامات ببینیم  تا  قبلی  جلسات  بر  بود  مروری   واقع 
نه؟ یا  است  بوده  کافی  راستا  این  در  شده  انجام 
 وی افزود: مسئولیت استادیوم آزادی با شرکت توسعه است
 و تعهدات الزم در این خصوص را انجام دادیم. ما ۴۸ گیت
 ورودی در درب شرقی و ۳۰ گیت هم در درب غربی طراحی
 و اجرا کردیم که نیازهای تماشاگران را براورده می کند.
 طراحی بلیط الکترونیک هم انجام شده و به راحتی توسط
 هر شخصی با ارائه کد ملی از منزل خریداری می شود و
 عالوه بر سهولت در امر خرید برای تماشاگران مشکالت
 بازار سیاه هم به این صورت از بین می رود. صندلی ها شماره
 گذاری شده و افراد یک یا دو ساعت قبل از مسابقه بدون
 .دغدغه به استادیوم می آیند و سر جای خود می نشینند
فقط و  فقط  فروشی  بلیط  کرد:  تاکید  پایان  در   کریمی 
تماشاگران از  و  است  ملی  و شماره  ملی  کارت  مبنای   بر 
بنشینند خود  جای  سر  و  کنند  رعایت  میکنیم  خواهش 

صفحه ۱

با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور کلنگ پروژه مسکن ۱۴۰۰ واحدی در مسجدسلیمان به زمین زده شد



با همت متخصصان صنعت نفت جنوب ؛ پرچالش ترین چاه گازی ایران بدون حادثه عملیاتی شد

 مدیرعامل شرکت بهره برداری
 نفت و گاز مسجدسلیمان با اعالم
 این خبر و در تشریح حساسیت
 و چالش های این عملیات اظهار
 داشت : خرابی شیرهای سرچاهی
 اعم از ولوهای تزریق و تولید ،
ایمنی شیر   ، ایمنی   شیرهای 
 سطحی ، شیرعمقی و شیراصلی
درپوش کارایی  عدم   ،  فوقانی 
کنترل انسداد   ، چاه   فوقانی 
 الین مربوط به شیر ایمنی درون
 چاهی و نیز غلظت بسیار باالی
 ppm ) گاز هیدروژن سولفوره
 موجب گردیده بود تا این ( 25۰۰۰۰

 عملیات از سطح بسیار
ریسک از   باالیی 

باشد . برخوردار 
س   مهند

ناصری د   قبا
ز ا  : فزود   ا
که یی  نجا  آ
بطور بود   نیاز 

چندین  همزمان 
 گروه کاری از شرکت

مشارکت مختلف   های 
کار ابتدای  در  باشند   داشته 
و هماهنگی  جلسه   چندین 
با عملیات  تشریح   بمنظور 
 حضور گروه های مربوطه برگزار و
 برای غلبه بر چالش های موجود
 به طور تخصصی HSE ، اداره
 در جلسات کارشناسی و در کنار
. گروه های عملیاتی قرار گرفت

: در این عملیات افزود   وی 
با و  روز  شبانه   2۰ مدت  به   که 
 حضور تیم های مختلف صورت
، تعویض درپوش چاه  با   گرفت 
بازگشایی  ،  شیرآالت سرچاهی 
ایمنی شیر  الین   مسیرکنترل 
ایمن سازی چاه  درون چاهی و 
 با استفاده از تجهیزات موجود و
 بدون نیاز به حضور دکل حفاری
جویی صرفه  موجب  خود   که 

هزینه و  زمان  در  توجهی   قابل 
 از بابت عدم حضور دکل حفاری
 می شد و با بهره گیری از دانش
نفت صنعت  متخصصان   فنی 
 جنوب این چاه مجدداً عملیاتی
گرفت قرار  تولید  مدار  در    . و 

به اشاره  با  ناصری   مهندس 
و ها  گروه  مشارکت  و   حضور 
 تیم های مختلف بمنظور انجام
 این اقدام گفت : در این عملیات
با مستقر  های  گروه   جهادی 
 فرماندهی مهندس فرزاد قربانی
 از واحد کنترل فوران چاه ستاد
 حضور داشته و فعالیت نمودند.
 همچنین معاونت امور
سی (مهند  فنی 
 نفت / حفاری) –
 مدیریت تعمیر
تکمیل  ، 
ت ما خد  و 
ه چا  فنی 
مدیریت  –  ها 
اداره  –  خدمات 
HSE حراست  و 
بهره شرکت  و  ستاد   ) 
 برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
 ) – شرکت ملی حفاری ایران –
 شرکت مپنا – بهداشت و درمان
 صنعت نفت مسجدسلیمان در
 این عملیات همکاری صمیمانه
چاه است  ذکر  به   داشتند الزم 
 گازی ۳۱۳ در 5۰ سال پیش در
 عمق ۴۴2۸ متری تکمیل و تولید
 گاز از آن آغاز شد بدلیل درصد
 باالی هیدروژن سولفوره این چاه
 جزو یکی از چاه های پرچالش و
 پر ریسک محسوب می شود که
 با این عملیات جهادی و بدون
 حضور دکل تعمیراتی و با صرفه
 جویی زمان و مبلغ قابل توجه از
 بابت عدم استقرار دکل ، این چاه
. مجدداً در مدار تولید قرار گرفت

 عملیات تعویض تسهیالت سرچاهی و درون چاهی چاه
 گازی ۳۱۳ مخزن گازی ژوراسیک که پرچالش ترین چاه
گازی کشور محسوب می شود با موفقیت به اتمام رسید

 الزم به ذکر است چاه
 گازی ۳۱۳ در 5۰ سال
 پیش در عمق ۴۴2۸

 متری تکمیل و تولید گاز
از آن آغاز شد

صفحه 2

جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری
شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

در حال حاضر جوانان زیادی در شهرستان هستند که آموزش های مهارتی الزم را در زمینه های گوناگون دیدند
ولی شغلی برای آن ها نیست و این بیکاری فوق العاده اذیت کننده است 

 به گزارش خبر روز؛ جلسه شورای اشتغال و سرمایه گزاری شهرستان مسجدسلیمان به ریاست حجت االسالم و المسلمین
 حیدر حجتی نیا سرپرست فرمانداری و با حضور حسین شهابی نماینده بنیاد برکت و اعضای شورای اشتغال شهرستان روز
 چهارشنبه ۹۸/۰5/۳۰ در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد. در ابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین حیدرحجتی نیا
 سرپرست مسجدسلیمان ضمن اشاره به هدف از برگزاری این جلسه پیگیری اجرای هزار طرح اشتغال زایی کوچک است که از
 طرف ستاد اجرایی فرمان امام (ره ) پیشنهاد شده بود اظهارداشت: ستاد اجرائی فرمان امام (ره ) دو تعهد در این شهرستان بر
 عهده گرفتند یکی از این موارد در وهله اول توزیع 2۰۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های زلزله زده بود که در راستای کاهش حواشی
 .موجود در این راستا کارگروهی تشکیل دادیم که که لیست 2۰۰۰ نفری از نیازمندان تهیه و در اختیاری استانداری قرار گرفت
 وی گفت: در حال حاضر جوانان زیادی در شهرستان هستند که آموزش های مهارتی الزم را در زمینه های گوناگون دیدند ولی شغلی برای آن
 ها نیست و این بیکاری فوق العاده اذیت کننده است، اجرای طرح اشتغال زایی را باید مطابق با نیازمندی های شهرستان مسجدسلیمان مطرح
 کنیم . این مقام مسئول اذعان کرد: برای اجرای طرح های اشتغال زایی قریب به ۹5 میلیارد تومان دولت برای مسجدسلیمان تخصیص داد
 که برای مسجدسلیمان یک اشتغال خوبی را ایجاد می کند و برای اجرای این طرح که قرار است بنیاد برکت پیگیر کند یک اشتغال پایدار و
چشمگیر را ایجاد خواهد شد اگر قرار باشد این طرح ها درمسجدسلیمان اجرا شود ابتدا باید میزان سهمیه آن در شهر و روستا مشخص شود
 وی تصریح کرد: بعد از انقالب رشد روستاهای ما با توجه به کمبودامکانات و زیر ساخت ها کاهش پیدا کرد و جامعه روستایی یک جامعه
 پایداری نیست ضمن اینکه نباید از روستاها غافل شد و باید دیده شوند اما اگر بخواهیم غالب طرح ها را درآنجا پیاده سازی کنیم
 .بازخورد خوبی نخواهد داشت وبهتر است مسجدسلیمان باتوجه به آمار نگران کننده بی کاری در اولویت اجرای این طرح قرار بگیرد

 حجت االسالم والمسلمین حیدر حجتی نیا با اشاره به حضور موثر بنیاد برکت و سپاه در جریان زلزله اخیر خاطر نشان کرد: نهاد های انقالبی مانند بنیاد برکت و سپاه پاسداران از همان ابتدا پای کار آمدند چرا که موضوع انقالب با پوست وگوشت آنان عجین شده است
گفت: فرمانداری  سرپرست  بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  تر  تخصصی  کارگروه  یک  در  تا  بدهند  اشتغال  کمیته  جلسه  دبیر  تحویل  دوشنبه  روز  تا  را  خود  پیشنهادی  های  طرح  داریم  درخواست  متولی  اجرایی  های  دستگاه  همه  از  کرد:  مطرح   وی 
درصد  ۷۰ تا   ۶۰ تا  را  طرح  جانبه  همه  وباتالش  کنند  معرفی  ما  به  را  دارند  شغل  تولید  کار  های  تعاونی  لیست  تعاون  اداره  کنند  اعالم  ما  رابه  مشارکت  نحوه  با  همراه  دارند  مسجدسلیمان  در  اجرائی  قابلیت  در  که  هایی  پروژه  لیست  برکت   بنیاد 
های طرح  و  شود  تهیه  مسجدسلیمان  وضعیت  از  کارشناسی  و  جامع  اطالعات  یک  است  نیاز  مبحث  این  در  است  شده  مسجدسلیمان  به  وخاصی  جانبه  همه  نگاه  وضعیت  این  در  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی  کنیم.  می  عملیاتی  شهرستان   در 
بگیرد صورت  نیز  کمتری  خطای  ومیزان  شود  اتخاذ  الزم  تصمیمات  تخصصی  جلسه  در  تا  شوند  وارائه  تهیه  تر  سریع  هرچه  هستند  موثر  شهرستان  این  زدایی  محرومیت  راستای  در  و  دارند  مثبتی  خروجی  شهرستان  این  در  که  زایی  .اشتغال 
این ادامه  در  شود.  شهرستان  این  به  ای  ویژه  توجه  مبحث  این  در  که  شد  خیری  سبب  داد  رخ  شهرستان  این  در  که  ای  زلزله  و  است  ای  پسندیده  اتفاق  یک  سلیمان  مسجد  اساسی  نیاز  عنوان  به  زایی  اشتغال  طرح  ایجاد  کرد:  تاکید  پایان  در   وی 
افزود وی   . شد  داده  تعمیم  شهرستان   2۷ بین  کار  ادامه  در  که  است  شده  گرفته  نظر  در  خوزستان  برای  زایی  اشتغال  طرح   ۳5۰۰ اجرای  بر  مبنی  ای  ابالغیه  امسال  کرد:  اظهار   ( (ره  امام  حضرت  برکت  بنیاد  طرح  نماینده  شهابی  حسین   جلسه 
این است  شهرستان  این  به  متعلق  آن  تای  هزار   ، طرح   ۳5۰۰ کل  از  اینکه  به  باتوجه  است   2/۸ آن  اشتغال  ضریب  که  شود  اجرا  مسجدسلیمان  برای  زایی  اشتغال  طرح   ۱۰۰۰ که  شد  مصوب   ( (ره  امام  فرمان  اجرائی  ستاد  مسئول  سفر  درجریان   : 
کردیم لحاظ  را  شغلی  تنوع  و  گرفت  تعلق  خانگی  مشاغل  سایر  اجرای  به  کار  این  درصد   5۰ امسال  ولی  بود  دامداری  برپایه  زایی  اشتغال  طرح  گذشته  سال  داد:  ادامه  شهابی  برسیم.  هدف  به  تا  کنیم  تالش  بیشتری  همت  با  باید  که  رساند  می  .را 
کمیته کارگروه  یعنی  است  فرد  ازای  به  و  محور  اجتماع  که  سحا  طرح  در  کرد:  عنوان  وی  است.  اقتصادی  مشارکت  و  آسمان  سحا،  چون  هایی  طرح  شامل  که  گرفت  صورت  کار  سه  مسجدسلیمان  برکت  بنیاد  در  داد:  ادامه   حسینی 
آسمان طرح  خصوص  در  وی  دادیم.  قرار  تسهیلگر  پنج  کار  این  برای  اینکه  ضمن  شوند  می  معرفی  خانوار   5۰ باالی  روستاهای  کار  این  برای  و  است  روستایی  های  کارگروه  تشکیل  سپس  شود  می  تشکیل  فرمانداری  محوردر   اشتغال 
دیگر یکی  کرد:  تصریح  شهابی  شود.  می  اجرا  است  مسجدسلیمان  آنان  از  یکی  که  استان  نقطه  چهار  در  روستاییان  معیشتی  وضع  بهبود  هدف  با  آسمان  طرح  است  روستاها  معیشتی  وضع  بهبود  اهداف  از  دیگر  یکی  کرد:  نشان   خاطر 
کنیم مطرح  کار  مجری  به  و  شناسایی  را  اعداد  این  است  نیاز  و  هستند  مناسبی  های  کیس  است  تومان  میلیارد   ۷ تا   5 یا  میلیارد   2 سقف  تا  کارنجات  هایی  طرح  زمینه  این  در  و  است  عمومی  که  درصد   5۱ به   ۴۹ نسبت  با  است  اقتصادی  مشارکت  شده  مطرح  مباحث  .از 
نشان خاطر  شود.وی  می  پیشنهاد  کارگروه  در  که  هستند  ها  وحرفه  ها  شغل  سری  یک  البته  کند  می  فعالیت  زمینه  این  در  و  هستند  بنیاد  هدف  مورد  که  هستند  شده  تعریف  های  شغل  سری  یک  زایی  اشتغال  طرح  اجرای  در  داد:  توضیح  برکت  بنیاد   نماینده 
کرد: تاکید  است.وی  اشتغال  ایجاد  هدف  که  چرا  شد  خواهد  تایید  بررسی  از  پس  شود  می  گرفته  نظر  در  نیز  شهرستان  این  های  نیازمندی  به  باتوجه  شما  پیشنهادی  مشاغل  اینکه  ضمن  گرفت  قرارخواهد  شما  اختیار  در  کند  ورود  تواند  می  بنیاد  که  مشاغلی  لیست   کرد: 
ادامه شهابی  است.  نقطه  این  خاصه  مسجدسلیمان  شهرستان  روی  تمرکز  شده  ارائه  شهرستان  از  که  مستنداتی  به  باتوجه  ارشد  مدیران  و  برکت  بنیاد  عامل  مدیر  طریق  از  است  وقرار  گرفت  خواهد  قرار  شهرستان  روی  کز  نمر  نیز  جمعیتی  تراکم  بحث   درخصوص 
اجرا خواهد شد روستاها  در  این طرح  درصد   2۰ تنها  و  کنیم  می  اقدام  در شهرستان  درصد   ۸۰ یعنی  است  معکوس  در مسجدسلیمان  قضیه  این  ولی  رسیدگی شود  روستاها  به  که  است  این  بنیاد  کالن  اهداف  از  یکی  اگر چه  است  این  است  مطرح  قابل  که  مهم  نکته  .داد: 
 وی در خصوص بانک های عامل اجرای این طرح گفت: وام های تاسقف ده میلیون و کمتر از آن بانک پارسیان برعهده می گیرد و وام های باالتر از آن برعهده بانک قرض الحسنه مهر ایران است و در خصوص تناسب سرمایه گزاری و تسهیالت افزود: این تناسب باید به هم بخورد یعنی اگر طرحی
 با 5۰۰ میلیون اجرا می شود عمال پرداخت وام ۴۰ میلیونی به این کار تاثیری ندارد و این کار با مشارکت گروهی جهت در یافت چندین وام اجرائی خواهد شد.   وی در خاتمه اظهار کرد: در سال گذشته در جهت افزایش بهروری هرچه بیشتر طرح ها حدود ۸۷۰ نفر را که وام گرفته بودند آموزش
.دادیم در این زمینه بنیاد برکت در سطح کالن باسازمان فنی وحرفه ای وجهاد کشاورزی توافقاتی دارند واولویت را به متقاضیان و مهارت آموزان فنی وحرفه ای می گذاریم و در نهایت کسانی که آموزش ندیدند به این مراکز معرفی خواهند شد.که بتوانیم سطح علمی و اشتغال را افزایش بدهیم

 مهران حسنوند مدیر رسانه ای استقالل اهواز به نفت
مسجدسلیمان پیوست

مسجدسلیمان نفت  باشگاه  مدیرعامل  دوست  نصیریان   مهران 
باشگاه رسانه ای  مدیر  عنوان  به  را  حسنوند  مهران  حکمی   طی 
کرد معرفی  و  منصوب  مسجدسلیمان  نفت  ورزشی  .فرهنگی، 
 به گزارش خبر روز از مسجدسلیمان در حکم مدیرعامل این باشگاه آمده است: “با توجه
 به تعهد و تجارب خوب جنابعالی در حوزه رسانه  بنا به پیشنهاد قائم مقام باشگاه، شما را
“.به سمت مدیر رسانه ای باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجدسلیمان منصوب می کنم
“از است:  آمده  حسنوند  مهران  به  خطاب  دوست  نصیریان  حکم  ادامه   در 
رسانه اصحاب  با  شایسته  تعامل  باشگاه  جدی  نیازهای  از  یکی  که   آنجایی 
تالش با  و  بخش  این  ظرفیت  و  توان  حداکثر  کارگیری  به  با  است  امید   است، 
جهت در  و  محوله  وظایف  انجام  در  مدون  و  دقیق  ریزی  برنامه  و  جدیت   و 
گیرد انجام  ارزشمندی  اقدامات  مردمی،  باشگاه  این  های  موفقیت  “.استمرار 
دارم آرزو  بهروزی  و  موفقیت  برایتان  مهم  مسئولیت  این  در  بزرگ  خداوند  .از 

استاندار خوزستان خبرداد: تامین اعتبار 25 میلیارد تومانی تکمیل فرودگاه مسجدسلیمان

 استاندار خوزستان گفت: فرودگاه مسجدسلیمان به 25 میلیارد تومان برای راه اندازی نیاز دارد که معاون رییس
جمهور تامین این مبلغ را تقبل کرد

که استان  مقاومتی  اقتصاد  و  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  جلسه  در  شریعتی  غالمرضا  ایسنا،  گزارش   به 
جاده وضعیت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  خوزستان  استانداری  رجایی  شهید  سالن  در  شهریورماه  هفتم   شامگاه 
جاده ای بتوانیم شبکه  داشت،  رییس جمهور  معاون  که  محبتی  و  لطف  با  امیدوارم  و  است  پر خطر  استان   ای 
 استان را بهبود ببخشیم و اصالح کنیم. در خصوص وضعیت حمل و نقل هوایی نیز به دنبال سرمایه گذاری هایی
ایم کرده  فراهم  هم  را  نامناسب  جوی  شرایط  در  هواپیماها  پرواز  امکان  فرودگاه،  تجهیز  با  که  .هستیم 

 وی بیان کرد: پروژه آب غدیر از دغدغه های ما محسوب می شد که اعتبار تخصیص داده شده به آن در سال ۹5، ۱۷۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۶ به
 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در سال ۹۷ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. تنها بندی که اجرایی نشده است، فاز دوم طرح 55۰
 هزار هکتاری است که آن هم به این دلیل بود که ابتدا وزارت نیرو اجازه تخصیص آب را نداد اما با جلسه ای که آقای نوبخت در این زمینه در نظر گرفت،
.وزارت نیرو تخصیص آب را پذیرفت. درخصوص این طرح نیز قرار است روز دوشنبه توافقنامه ای بین سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی امضا شود
خسارت های در  چه  و  زیرساخت ها  ایجاد  در  چه  مسکن،  زمینه  در  چه  دولت  نیز  سیل  بحث  در  کرد:  عنوان  خوزستان   استاندار 
که اهتمامی  با  نیز  مسجدسلیمان  به  جمهور  رییس  معاون  سفر  در  سپاسگزاریم.  که  است  داشته  اهتمام   کشاورزی، 
و تسهیالت  همان  همچنین  شد.  زده  زمین  به  مسجدسلیمان  در  مسکونی  واحد   ۱5۰۰ احداث  کلنگ  اوال  گرفت،   صورت 
گرفتند نظر  در  نیز  مسجدسلیمان  زلزله  برای  شد،  گرفته  نظر  در  سیل  برای  که  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  دولت  .تمهیدات 
زلزله های با  است  ممکن  و  آسیب پذیر  نیز  بسیار  و  دارد  را  فرسوده  بافت  بیشترین  که  شهرهایی  از  یکی  کرد:  بیان   وی 
بافت های برای  بینی  پیش  دولت  هم  باز  که  است  مسجدسلیمان  شود،  ایجاد  آن  برای  جدی  مشکالت   مختصر 
شود بازسازی  و  نوسازی  مسکونی،  واحد  هزار   ۱۰ که  کرد  موافقت  نوبخت  آقای  و  است  داشته  شهرستان  این  .فرسوده 


