
اولین شماره ماهنامه وقایع جنوب،
با گستره استان خوزستان به چاپ رسید

اندیکا ، محرومیت خفته در دل کوهستان

خدا را شاکریم که در این برهه از زمان توانستیم با یاری پروردگار 
نشریه ای را برای درج اخبار استان زرخیز خوزستان به چاپ برسانیم 
تا شاید بتوانیم حداقل دین خود را نسبت به مردمان این دیارشهید 

پرور ادا کنیم.
ماهنامه وقایع جنوب با استعانت از خداوند متعال و امید به توجهات 
حضرت ولیعصر)عج(، با رویکردی خبــری و محور قرار دادن اطالع 
رسانی سریع  و بموقع، پا به عرصه  اطالع رسانی گذاشته و این رسانه 
در چارچوب مشی رسانه ای اش، خود را ملتزم به حرکت در راستای 
حفاظت از ارزشها و مقدسات مردم می داند. این نشریه، مشی رسانه 
ای خود را بر پایه اصل آزادی اطالع رسانی قرار داده و تمامی مسائل را 

در اتاق شیشه ای خود مورد نقد قرار می دهد.
قصد ما برای چاپ این نشریه کمک به پیشرفت و ایجاد یک روحیه 
پرسشــگری و مطالبه گری در میان مردم و همچنین ایجاد فضایی 
منتقدانه و البته انتقادی سازنده است از مسئوالن و حتی مردمی که 
بعضا با بدعت های فرهنگی که به وجود می آورند باعث کند شــدن 

چرخ های پیشرفت کشور می شوند.
“وقایع جنوب” یک نشــریه خبری تحلیلی اســت و سعی ما بر آن 
خواهد بود که همیشــه و در همه حال مشی مردمی داشته باشد، ما 
معتقدیم که مردم باید پرسشگر باشند و با پرسشگری هویت خود را 

بسازند، البته پرسشگری که خام نیست و مطالبه گر است.
مردم و جوانان با ســوال خود تنها در پی پاسخ نیستند بلکه در پی 
ساختن بنایی هستند که گرچه شاکله آن بنا در ابتدا معلوم نباشد، اما 
اگر با پرسش های مداوم همراه باشد میتوانند شاکله اش را بسازند و 

پایه های پیشرفت را در این مرز و بوم بنا کنند.
از همین شــماره اول بنای ما بر این است که پرسشگر باشیم و ناقد 
آنچه در پیرامونمان می گذرد و در این باره ســعی خواهیم کرد که 
اگــر نقدی می کنیم و یا جانبــداری از نظریه ای، مکتبی یا مرامی، 
همراه با دلیل باشــد و کمتر تحت تاثیر محیط و جامعه و دگم ها و 

اتوریته ها؛ البته فرا رفتن از این ها 
چه بسا ناممکن باشد اما سعی ما 
بر این است که نقد کنیم خودمان 
را و آنچه در پیرامونمان می گذرد. 
ســعی ما بر این خواهد بود که از 
نقد خام بپرهیزیم و اگر نقدی می 
کنیم با پشتوانه نظریه و یا واقعیتی 
بیرونی باشد تا بتوان به آن استناد 

کرد.
“وقایع جنوب” هیچ مرام و مسلک 

و مکتبی را جانبداری نمی کند و شعارش را در عمل نیز ثابت خواهد 
کرد که “ما با کسی عقد اخوت نبسته ایم” و تمام تالشمان این است 
که حرف حق را بگوییم و دردهای مردم را به گوش افرادی برسانیم که 

برای خدمت به مردم آمده اند و ادعای خدمتگزاری دارند.
شــاید در این راه و در راستای اهدافمان به سختی ها و موانع زیادی 
برسیم و شاید بخواهند ما را از هدفمان دور و یا منفصل کنند  اما با این 
حال مرام و مشی ما “ نقد و پرسشگری” است و این شاید تنها مرامی 
باشد که “وقایع جنوب” سعی خواهد نمود همواره به آن پایبند  بماند.

نوشته های ما خبرنگاران باید طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی 
باشد که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست و برای رسیدن به 
قله حقیقت و صداقت باید بسوزیم تا از خاکستر ما حق گویان دیگری 
برخواسته و راه ما را ادامه دهند و این جز با شجاعت و حق گویی رخ 
نخواهد داد و مصلحت اندیشی تنها راه انحراف از این وظیفه و آرمان 

است.
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ساســان ناصری زاده  / اندیــکا دارای بکر ترین و زیباترین 
طبیعت ایران سرشار از ظرفیت های متنوع است، اما این منطقه 

به شدت از نبود امکانات رنج می برد.
تا پیش از رفتن به اندیکا و بازدید میدانی، تمام تصورات ذهنی 
ام کلیشــه هایی از وجود دام ها با زنگوله هایی آویخته به گردن، 
سگ های گله و غروب خورشــید از پشت کوه های بلند بود.اما 
وقتی که تصمیم گرفتم برای آشــنایی بیشــتر به این منطقه 
سفر کنم، پس از دیدن منطقه تمام تصوراتم بهم ریخت؛ برای 
ورود به مناطق عشــایری اندیکا باید از کوهستان های پر پیچ و 
خم در مسجد سلیمان عبور کرده سپس به قلعه خواجه، مرکز 
شهرســتان اندیکا رفته و با گذر از روستا ها به مناطق عشایری 

برسیم.
تا جایی که یکجانشــینی هست، جاده های آسفالت و لوله های 
آبرسان، برق، گاز، خدمات تلفن همراه و اینترنت نیز کم و بیش 
وجود دارد، اما هر چه به ســمت مناطق کوهستانی و عشایری 
پیش برویم از درصد امکانات نیز به تدریج کاســته می شود تا 
جایی که دیگر نه آب لوله کشــی وجود دارد و نه خدمات برق 

و تلفن همراه.
در بــدو ورود بــه مناطق کوهســتانی و با گذر از روســتاها، 
مســیرهای دسترسی به شدت دشــوار می شوند؛ همه مناطق 

عشــایری بخش شــاهزاده عبــداهلل اندیکا به لحــاظ جاده در 
وضعیت نامناســبی قرار دارند و اهالی مجبورند برای گذراندن 
مسیر ها از موتور، نیسان وانت و چهارپایان استفاده کنند، اگرچه 
خودرو های دیگر نیز در این مسیر رفت و آمد دارند، اما سرعت 

استهالک و فرسودگی آن ها باال می رود.
اولویت مناطق عشایری اندیکا چیست؟

به نظر می رســد، آنچه در این مناطــق اولویت دارد، خدمات 
جاده ای و هموار شــدن مسیر رفت و آمد و تردد عشایر، سپس 
ســاخت و ساز و استحکام خانه ها در قشالق و ییالق و آبرسانی 
مطلوب به این مناطق اســت؛ برق رســانی تــا دور افتاده ترین 
منطقــه امامزاده عبداهلل وجود دارد و اهالی نیز از این مســئله 
خرسند هستند، اما آنچه موجب نارضایتی آن ها شده و جوانان 
عشایر را مجاب به کوچ می کند بی بهره بودن از سرپناه مطلوب، 
آبرســانی نامناسب و راه های کج و معوج در مسیر های پر پیچ و 

خم کوهستان است.
در زمینه ســاخت و ساز و همچنین ایجاد برخی امکانات برای 
عشایر، گروه های جهادی سعی کرده اند مشکالت در این زمینه 
را تا حد زیادی مرتفع سازند، یکی از این گروه های جهادی که 
پیش از آغاز زلزله هــای پی در پی در قلعه خواجه اندیکا، عازم 
منطقه امامزاده عبداهلل شده بود، جمعی از دانشجویان دانشگاه 

شهید چمران اهواز بودند.
حضور فعــال گروه های جهادی در مناطق عشــایری 

اندیکا
محمد امین عسگرزاده مسئول برگزاری این اردوی جهادی در 
گفتگو با خبرنگار ما با گالیه از همکاری نکردن برخی مسئوالن 
و مقامات محلی شهرســتان در حین اقدامات جهادی این گروه 
گفــت: اردو در منطقه اندیکا امامزاده عبداهلل اجرا و از پیش نیز 

نیاز سنجی ها انجام شده بود.
او در تشــریح طرح ها افزود: قصد ما بیشتر انجام اقدامات عامه 
پسند و ساخت مدرسه، مســجد و غسالخانه بود، هر چند بعدا 
آمــوزش و پرورش به دلیل حساســیت ها در خصوص مقاومت 
ســاختمان و حفظ جان دانش آموزان مجوز ساخت مدرسه را 
صادر نکرد، اما ســعی کردیم 2 طرح دیگر را جایگزین ساخت 

مدرسه نماییم.
عســگرزاده بیان کرد: چند تن از جهادیون تخصص لوله کشی 
داشتند و بنابراین تجهیز و لوله کشی سرویس بهداشتی مدرسه 
و مســجد سکونتگاه روستا در دســتور کار قرار گرفت و طی 2 
روز به صورت کامل اجرا شــد و عالوه بر آن دیوارکشی مسجد 
در یکی از روســتا های عشایری و غسالخانه نیز مجموعا طی 8 
روز عملیاتی شــدند و ما به تمام تعهداتمان در زمینه ساخت و 

ساز ها عمل کردیم.
اقدامات فرهنگی و اثر گذاری مطلوب گروه های جهادی 

بر عشایر
مســئول برگزاری اردوی جهادی دانشگاه شهید چمران اهواز 
در منطقه امامــزاده عبداهلل اندیکا اظهار داشــت: در این اردو 
افزون بر طرح های عمرانی از ســوی بــرادران، 18 تن از بانوان 
نیز در حوزه های فرهنگی، آموزش، مشــاوره و روانشناسی در 

روستا ها اقدام کردند.
محمد امین عسگر زاده یکی از تاثیرات مهم این اردو جهادی 
را تشــویق و ترغیب اهالی به تحرک و ساخت و ساز دانست و 
ادامــه داد: برخی از کودکان روســتایی نیز وقتی اقدامات ما را 
مشــاهده می کردند سعی داشتند در کار ها ما را یاری بدهند و 

تشکیل این روحیه جهادی در کودکان ارزشمند است.
اردو های جهادی روحیه جهــادی را در جوامع محلی 

ایجاد می کنند
ترغیب جوامع محلی به کار و تالش مهم ترین مسئله ای است 
کــه اردوهای جهادی دنبال می کنند، رضا شایســته مســئول 

رسانه گروه جهادی دانشــگاه شهید چمران اهواز نیز 
در گفتگو با خبرنگار مــا می گوید: این اردو ها روحیه 

4جهادی را نیز در انسان ایجاد / ادامه در صفحه 

مهران امامی رییس کارخانه سیمان کارون مسجدسلیمان از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این کارخانه خبر داد

مناطق  اساسی  مشکل  آشامیدنی  آب  و  جاده  بهداشت،  نبود 
زلزله زده اندیکا است

برگزاری دوره تخصصی امداد و نجات برای آتش نشانان اهوازی

پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد ریال برای درمان بیماران کرونایی خوزستان

Instagram.com/Khooz_Ads    تبلیغات و آگهی های شما در نیازمندی های خوزستان

اشتر مالک  ملی  بسیج رسانه خوزستان در جشنواره  موفقیت سازمان 

تبلیغات اسالمی خوزستان محقق شد ۶۰ درصد برنامه های 

حدود ۷50 میلیار تومان بــرآورد هزینه راه اندازی فاز دوم در 
شــرایط فعلی و بــدون در نظر گرفتن تورم در زمان اجرا اســت و 

تکمیل آن به دو سال زمان نیاز دارد.
بــه گزارش وقایع جنوب، چندین ســال بود که کارخانه ســیمان 
مسجد ســلیمان در باتالق مدیریتی دست و پا میزد، حق و حقوق 
کارگران پرداخت نمی شــد، اعتصابات پی درپــی کارگری در مقابل 
فرمانــداری و یا درب کارخانه برای وصول مطالبات بصورت ماهیانه 
شــکل می گرفت، خط تولید از حرکت باز ایستاده بود، کارخانه ای 
که می بایســت سیمان تولید کند به کارخانه ای برای تولید تنش و 
حاشیه تبدیل شده بود و امیدها روز به روز برای کارگران و خانواده 
های آنها نا امید تر میشد تا اینکه در بخش های مدیریتی کالن این 

کارخانه تغییراتی بوجود آمد.
بــا تغییرات صورت گرفته در ســطح کالن، کارخانــه نیز نیازمند 
یک رئیس باتجربه، کاردان و دلســوز بود تا شــرایط را تغییر دهد. 
با تصمیم هوشــمندانه مدیرعامل جوان شایســته مسجدسلیمان با 
سابقه ای طوالنی در صنعت ســیمان بعنوان رئیس جدید کارخانه 

انتخاب شد.
مهــران امامی از آبان ماه ســال 99  و در پی تغییــرات بنیادین 
در بخش های ســهامداری و مدیریت کالن کارخانه، بعنوان رئیس 
ســیمان کارون مسجدســلیمان آغاز بکار کرد و در طی این مدت 
با تالش های شــبانه روزی و اتکا به تجربــه گرانبهای خود در این 
صنعت در کنار ســایر مدیران و کارگران زحمتکش، کارخانه بُحران 

زده و نیمه فعال را به چرخه تولید بازگرداند.
در نشست مدیریت کارخانه ســیمان کارون با خبرنگاران به بیان 
برخی مشــکالت و موضوعات از جمله راه انــدازی فاز دوم کارخانه 

پرداخته شد تا رئیس کارخانه در این رابطه توضیحاتی ارائه دهد.
در همین رابطه امامی اظهار داشــت: کارخانه در ســالیان گذشته 

مشکالتی داشت و تقریباً نیمه متوقف بود.
وی افزود: در سطح کالن، تصمیم بر این شد که تغییراتی در بخش 
مدیریتی و ســهامداران ایجاد شود که حضور بنده هم بخشی از آن 
تصمیم بود تا شاهد احیای مجدد کارخانه باشیم. لذا از ابتدای سال 

1399 این تغییرات کلید خورد و تحوالت ایجاد شد.
امامــی در ادامه عنوان داشــت: پس از پرداخت بدهی ها توســط 
سهامدار، پیگیری مشکالت کارخانه از جمله بیمه، مالیات، گاز، برق 

و مسائل کارگری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اســفندماه 1399 تمام مطالبات کارگری از سال 
1394 تا پایان ســال 1399 پرداخت گردید و حقوق پرسنل که در 
گذشته با تاخیر ۶ تا 10 ماهه همراه بود، بروزرسانی شد و هم اکنون 

حقوق بین پنجم تا ششم هر ماه به حساب آنان واریز می شود.
همچنین با پیگیــری های صورت گرفته، بدهی های مالیاتی، گاز، 

برق و بیمه، تقسیط و این اقساط در موعد مقرر پرداخت می شود.
رییس کارخانه ســیمان کارون مسجد سلیمان در رابطه با ظرفیت 
تولید ســاالنه ســیمان در این کارخانه گفت: ظرفیت تولید ما یک 

میلیون تُن در سال است.
وی اضافه کرد: از آبان سال 1399 که مسئولیت ریاست کارخانه به 
بنده واگذار شــد تا پایان سال 1399 ظرفیت تولید را به ۷0 درصد 

رســاندیم و قرار بود که در ســال 1400 این ظرفیت به 85 درصد 
برسد اما برخی مشکالت از جمله قطعی گاز و برق مانع از دستیابی 

به این هدف شد.
امامی اضافه کرد: در زمســتان سال 1399 قطعی گاز مانعی بزرگ 
بر سر راه تولید سیمان بود و از اول فروردین محدودیت برق برای ما 
ایجاد شــد و خاموشی های اجباری باعث ُکند شدن روند تولید شد 
که امیدوارم در نیمه دوم سال جاری موضوع گاز ما را اذیت نکند تا 

در پایان سال 1400 عملکرد مناسبی از خود ارائه دهیم.
وی اظهار داشــت: ما شــرایط ایده آلی نداریم اما به سمت ایده آل 
شــدن حرکت می کنیم و امیدوارم تا پایان سال مشکالتمان برطرف 
شود. ضمن اینکه با تمام شرایط و محدودیت های موجود، تولیدمان 

نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.
وی در رابطه با مشــکالت فنی کارخانه اظهار داشت: در حوزه فنی 
مشکالتی مربوط به خرید قطعات از چند سال گذشته وجود داشته 
که بخشی از آن ناشی از تحریم ها است و در تالش هستیم تا پایان 

1400 به شرایط مطلوب تری برسیم. 
امامی در رابطه با شــروع فاز دوم کارخانــه گفت: فعال کردن فاز 
دوم کارخانه ســیمان کارون که بیش از بیست سال است که راجع 
به آن صحبت می شــود، موضوع مهمی است که در دستور کارمان 

قرار گرفت.
تمام قطعات خارجی مربوط به راه اندازی فاز دوم در سال های قبل 
خریداری شده است. بخشی از کارهای زیربنایی در سالیان گذشته 
انجام شــده بود که بعضــاً بصورت نیمه تمام بــود و نیاز به تعیین 
تکلیف داشت که در جلسات متعدد با ُمجری و پیمانکار و مشخص 
شــدن مطالبات آنها به جمع بندی خوبی رسیدیم. مشاور انتخاب 
شده، نیاز سنجی ها صورت گرفته، موضوع برق فاز دوم طی جلسات 
متعدد با شــرکت توزیع برق استان پیگیری و موافقت واگذاری برق 
اخذ شده و نقشه جانمایی پست برق مورد نیاز تهیه گردیده است و 
مدیر پروژه ما در حال مذاکره با مشــاور برای تعیین مختصات فنی 

کابل ها و قطعات برقی هستند.
 پیمانکار ساختمانی از اواخر مهرماه مستقر و کار را آغاز کرده است 
و امیدوارم بتوانیم تا اواخر ماه جاری، بتن ریزی ساختمان های مورد 

نیاز را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: در زمان شروع پروژه فاز دوم بین ۶00 تا 1000 نفر 
مشــغول بکار خواهند شد و زمانی که پروژه آماده بهره برداری شود 
حدود 300 نفر اشــتغال مســتقیم خواهند داشت. خدمات رسانی 
در این صنعت بســیار حجیم است و انتقال محصول بیشتر از خود 
محصول برای شهر درآمد زایی دارد و راه اندازی این فاز از کارخانه 
کمک بزرگی به اقتصاد شــهر گلگیر و شهرســتان مسجدسلیمان 

خواهد کرد.
وی در پایان اظهار داشت: من در تمام ُهلدینگ های صنعت سیمان 
در سراسر کشور کار کردم، مزیت بسیار خوبی که در مسجدسلیمان 
وجود دارد نیروی فنی و کاربلد اســت و اگر مشکالتمان را در سایر 
بخش هــا حل کنیم، به لحاظ نیروی فنی و توانمند هیچ مشــکلی 
نخواهیم داشــت و امیدوارم بتوانیم با کمک همدیگر سیمان کارون 

مسجدسلیمان را به نقطه ای که شایسته آن است برسانیم.

مدیر گروه جهــادی همیــاران والیت خوزســتان گفت: نبود 
امکاناتی همچون جاده دسترســی، آب آشامیدنی و بهداشت بسیار 

ضعیف مشکالت در مناطق زلزله زده اندیکا را چند برابر کرده است.
امیر حسین سوخته زاده روز دوشنبه بیان کرد: جاده های دسترسی 
به بیشــتر روستاهای شهرســتان اندیکا خاکی و سخت گذر است و 
روســتاییان برای تردد باید ساعت ها در این مسیر تردد داشته باشند 
تا بتوانند به خدمات دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه با آغاز فصل 

بارش این مسیرها قابل تردد نیستند.
وی با بیان اینکه تاکنون 20 تن آرد، پتو و اقالم بهداشتی و غذایی 
با کمک های مردمی و خیران توسط این گروه جهادی در این منطقه 
توزیع شــده ادامه داد: با وقوع زمین لــرزه در این منطقه این گروه 
جهادی برای دومین بار اســت که در محل پیدا می کند و کمک های 

مومنانه را به دست مردم زلزله زده این شهرستان می رساند.
ســوخته زاده گفت: باید وضعیت بسیار ســخت مردم آسیب دیده 
از زلزله در شهرســتان اندیکا به گوش مســووالن برســد تا مردم و 
دستگاه های مختلف برای کمک به این منطقه توجه کنند، به همین 
منظور ایــن گروه جهادی کلیپ هایــی در خصوص وضعیت زندگی 
مردم زلزله زده اندیکا تهیه و منتشــر کرد که نتیجه خوبی را هم به 

همراه داشت.
وی افزود:برخی روستاهای شهرستان اندیکا همچون سرشط بر اثر 
زمین لرزه اخیر به طور کامل تخریب شــده اســت؛ همچنین برخی 
مناطق شهرســتان های ایذه و باغملک نیز بر اثر این زلزله آســیب 

دیدند.
مدیر گروه جهــادی همیاران والیت خوزســتان ادامه داد: مصالح 
ساختمانی که در این مناطق استفاده می شود خشک است به همین 

دلیل در زمان وقوع زمین لرزه تخریب شــده و آسیب جدی وارد 
می کننــد. شهرســتان اندیکا پیش از زمین لرزه یک منطقه بســیار 
محــروم بوده که با وقوع زلزله مشــکالت در ایــن منطقه چند برابر 

شده است.
ســوخته زاده بیان کــرد: مورد دیگری که در ایــن منطقه با توجه 
به شــروع فصل ســرما و بارش باران و برف بسیار اهمیت دارد ایجاد 
سرپناه و تهیه چادرهای عشایری است که از خیران و جمعیت هالل 

احمر تقاضا داریم در این خصوص به سرعت ورود کنند.
در پی وقوع پنج زمین لرزه در فاصله زمانی 12 تا 19 مهر امســال 
که بزرگترین آن 5.۷ درجه در مقیاس امواج درونی زمین)ریشــتر( 
بود بر اساس اعالم استاندار خوزســتان 980 واحد تخریب شده که 
نیاز به ســاخت دوباره دارند و یکهزار و 950 واحد مسکونی نیز دچار 
آسیب شدند.برآورد خسارت زمین لرزه اخیر اندیکا پنج هزار میلیارد 

ریال اعالم شده است.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: 
با توجه به آمار باالی انفجار گاز شــهری و حوادث آتش سوزی در این 
شهرستان برای نخستین بار دوره های تخصصی و علمی امداد و نجات 

برای آتش نشانان اهوازی برگزار شد.
ابراهیــم قنبری روز دوشــنبه بیان کرد: ایــن دوره های تخصصی و 
کارشناسی در راستای فعال نمودن آموزش ضمن خدمت آتش نشانان 
همچنین اقدامات آموزشــی با هدف باال بردن سطح دانش تخصصی 
اطفای حریق و امداد و نجات و چگونگی امداد رســانی در زمان انفجار 

گاز شهری در حال برگزاری است.
وی گفت:  با توجه به باال بودن آمار انفجار گاز شهری و آتش سوزی در 
اهواز و احتمال مصدوم و یا کشته شدن شهروندان در اینگونه حوادث 
، دوره های متعددی از جملــه علت یابی حریق ، حوادث و نحوه آوار 

برداری با حضور تمامی آتش نشانان در مرکز این سازمان برگزار شد.
قنبری ادامه داد: این دوره های تخصصی با موضوع نحوه آوار برداری و 
اصول پیشگیری و اطفای حریق به مدت یک هفته ادامه دارد.  آموزش 
به فرماندهان و معاونان ایســتگاه های آتش نشــانی اهواز هدف اول 

برگزاری این دوره آموزشی است.
رییس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با بیان 

اینکه از ابتدای امســال تا کنون ۶ مورد انفجار گاز شهری در اهواز رخ 
داده است افزود: در مجموع از ابتدای امسال تا کنون پنج هزار و 222 
مورد حادثه در شهرستان اهواز رخ داده است که از این تعداد سه هزار 
و 2۶4 مــورد اطفای حریق و یک هــزار و 938 مورد عملیات امداد و 

نجات بوده است.
در اهواز 15 ایســتگاه آتش نشانی وجود دارد که با توجه به جمعیت 

اهواز این تعداد باید به 25 ایستگاه افزایش یابد.

مدیرکل بیمه سالمت خوزستان با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون 50 هزار نفر از جامعه هدف این بیمه در اســتان به کرونا مبتال 

شده اند، گفت: 
بیمه سالمت برای درمان این بیماران تاکنون 2 هزار و ۷90 میلیارد ریال 

هزینه کرده است.
بیمه سالمت خوزستان تاکنون هزینه 110 قلم مصرفی داروی رمدسیویر 
بیماران کرونایی جامعه هدف خود را تامین کرده است که برای ارایه این 

خدمت بالغ بر ۶30 میلیارد ریال هزینه شده است.

الکترونیکی کردن خدمات ســالمت، عالوه بــر کاهش هزینه ها، 
موجب بهبود ارایه خدمات و همچنین بهبود روند درمان بر اساس پرونده 

الکترونیک و سابقه بیمار می شود.
اجرای پروژه های الکترونیکی کردن فرآیند های حوزه سالمت، از جمله 
نسخه نویسی الکترونیکی در خوزستان به دلیلی پراکندگی جمعیتی، 
مشکالت زیرساختی و سرریز بیماران از استان های دیگر به خوزستان با 
سختی  هایی روبه رو بود که با اطالع رسانی به موقع این فرآیند مهم به 

خوبی اجرایی شد.

ســازمان بسیج رسانه اســتان خوزســتان موفق به کسب عنوان 
موفق ترین ســازمان قشری در سطح بسیج مستضعفین کشور در قالب 

جشنواره ملی مالک اشتر شد.
در آیینی با حضور ســردار حمید بزم شــاهی اصفهانی، دبیر اشــراف 
فرماندهی کل سپا و نیز فرماندهان ارشد سپاه خوزستان و فرماندهان 
شهرســتان ها از مســئول، کارکنان  بسیجیان ســازمان بسیج رسانه 

خوزستان با اهدای لوح سپاس و لوح افتخار سازمانی تجلیل شد.
بــه گزارش وقایع جنوب، در این آیین ســردار بزم شــاهی به نیابت 
از فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی لوح افتخار سازمانی 
موفق ترین سازمان قشری در سطح بســیج کشور را به سروان پاسدار 

دکتر سجاد بهمئی، مسئول بسیج رسانه استان خوزستان، اهدا کرد.
جشــنواره مالک اشتر بسیج به شکل ســاالنه و در جهت شناسایی و 
معرفی واحدهای برتر و اجرای شــیوه های خالق در رده های مختلف 

بسیج و تجلیل از زحمات و تالش های یک ساله بسیجیانی است که در 
زمینه انجام مأموریت های ابالغی مختلف ســپاه و بسیج همت مضاعف 

و تالش بی وقفه انجام می دهند.

معــاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اســالمی خوزســتان گفت: با 
اقدامــات مؤثری که در این مجموعه صورت گرفته توانســته ایم به ۶0 

درصد اهداف برنامه سال 1400 دست پیدا کنیم.
حجت االســالم احســان فرد آقایی پیش از ظهر امروز دوشــنبه در 
گفت وگویی رسانه ای اظهار کرد: نشســت کاری با حضور رئیس گروه 
برنامه ریزی و بودجه این اداره کل در خصوص جمع بندی گزارش های 
۶ ماهه شاخص های جدول برنامه وبودجه سال 1400 اداره کل تبلیغات 

اسالمی برگزار می شود.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اســالمی خوزســتان افزود: در این 
نشســت که در راســتای ارتقای ســطح برنامه های فرهنگی و پایش 
مجموعه اقدامات صورت گرفته در ۶ ماه اول ســال 1400 برگزار شد، 

نکات ارزشمندی از حیث کاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت االســالم فرد آقایی با اشاره به اینکه این نشست کاری هر سه 
ماه یک بار برگزار خواهد شد، عنوان کرد: با اقدامات مؤثری که در این 
مجموعه صورت گرفته توانسته ایم که به ۶0 درصد اهداف برنامه سال 
1400 دست پیدا کنیم و امید است که در نشست آتی که گزارش های 
9 ماهه ادارات شهرســتان تجمیع و مورد بررســی قرار می گیرد شاهد 

دستیابی و تحقق اهداف 100 درصدی شاخص های فرهنگی در سطح 
استان باشیم.

وی به اســتقرار و راه اندازی دو ســامانه در این اداره کل برای ارزیابی 
فعالیت های فرهنگی اشــاره کرد و گفت: این دو ســامانه برای ارزیابی 
عملکرد فرهنگی ادارات شهرســتان ها و همچنیــن ارزیابی حوزه های 
هدایت و نظارت اداره کل طراحی و راه اندازی شــده که از ضرورت های 
بسیار مهم اداره کل تبلیغات اســالمی در راستای دستیابی به اهداف 

برنامه ای سال 1400 هستند.

ارتش،  زمینهای  مشکل  سال  ده  از  پس 
شهرکهای پرواز، تانکسازی و شهید علیمردان 

خان مسجدسلیمان رفع گردید

فقدان گفتمان در خوزستان 
بیداد می کند
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مسمومیت، دومین عامل مرگ قبل از چهار سالگی 
است

مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: 
کودکان به دلیل کنجکاوی در معرض خطر انواع مسمومیت ها قرار 
دارند بطوریکه دومین عامل مرگ در کودکان قبل از چهار سالگی 

محسوب می شود.

به گزارش وقایع جنوب به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
دزفول، ندا محمد سعید روز دوشنبه افزود: والدین برای جلوگیری 
از مسمومیت کودکان خود باید ابزارهایی مانند ساعت، دستگاه 
فشارخون، کنترل تلویزیون و حتی اسباب بازی های باتری دار را دور از 

دسترس آنها قرار دهند. 
وی ادامه داد: کیف دستی، ساک خرید و کیسه های نایلونی باید دور از 

دسترس کودک قرار داده شوند چراکه کودک ممکن است با مصرف 
محتویات آنها جان کودک با کشیدن کیسه روی سر به خطر بیفتد.

مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تاکید 
بر لزوم در دسترس نبودن سطل زباله برای کودکان بیان کرد: کودکان 

ممکن است در سطل را باز کنند و مواد دور ریخته شده را ببلعند.
وی افزود: کودکان به دلیل بازیگوشی بیشتر در معرض خطر گزیدگی 

مار، زنبور و ... قرار دارند از این رو اگر هنگام تفریح در مناطق غیرمسکونی 
و طبیعت بدن کودک حتما با لباس آستین بلند و شلوار پوشانده شود.

سعید بیان کرد: گلها و گیاهان آپارتمانی در فضایی دور از دسترس 
کودکان نگهداری شوند چراکه بعضی از این گیاهان مثل خرزهره، 
دیفن باخیا، آزالپا، ادریس، کاالدیوم، گل انگشتانه، شوکران و کرچک 

سمی و خطرناک هستند.

وی افزود: نام گیاهان موجود در محیط کار و زندگی باید مشخص و در 
موارد بروز مسمومیت به کادر پزشکی اطالع داده شود؛ شیره سمی 
بعضی از این گیاهان می تواند باعث تورم، خارش و سوزش مخاط دهان، 

خفگی یا آسیب گوارشی شود.
مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان توصیه کرد: 
درصورت بروز عالئم مسمومیت در کودکان بالفاصله با مرکز اورژانس 

115 یا مرکز کنترل مسمومیت ها با شماره تلفن 190 تماس گرفته 
شود.

برای چندمین سال متوالی هفته اول آبان توسط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی هفته پیشگیری از بروز مسمومیت ها نامگذاری شده و 

دوم آبان روز پیشگیری از بروز مسمومیت در کودکان است.

مادر عصبی دختر خود را به قتل رساند

ـــادری  ـــت: م ـــهر گف ـــدر ماهش ـــی بن ـــده انتظام فرمان
عصبـــی کـــه دختـــر خـــود را بـــه قتـــل رســـانده بـــود، 

دستگیر شد.
ـــت: در  ـــان داش ـــب بی ـــنبه ش ـــی یکش ـــا پاپ ـــرهنگ رض س
ـــر  ـــی ب ـــی 110 مبن ـــای پلیس ـــز فوریت ه ـــالم مرک ـــی اع پ
ـــه  ـــر ب ـــی منج ـــالف خانوادگ ـــری و اخت ـــورد درگی ـــک م ی
ـــوران  ـــه مام ـــهر، بالفاصل ـــدر ماهش ـــار بن ـــاز چه ـــل در ف قت

ـــدند. ـــزام ش ـــل اع ـــه مح ـــری 11 ب کالنت
ـــخص  ـــل مش ـــوران در مح ـــور مام ـــا حض ـــه داد: ب وی ادام
ــاکن در آدرس  ــوم و سـ ــا هویـــت معلـ ــد خانمـــی بـ شـ
ـــزل  ـــود از من ـــی و خون آل ـــی زخم ـــا بدن ـــده، ب ـــالم ش اع
ـــت. ـــرده اس ـــوت ک ـــاده و ف ـــن افت ـــه زمی ـــده، ب ـــارج ش خ

ــل را  ــت قتـ ــهر علـ ــدر ماهشـ ــی بنـ ــده انتظامـ فرمانـ
اختـــالف خانودگـــی عنـــوان کـــرد و گفـــت: بالفاصلـــه 
ـــی در  ـــکی قانون ـــرس و پزش ـــی، بازپ ـــس آگاه ـــل پلی عوام
ـــه مشـــخص  ـــات اولی ـــه در تحقیق ـــدند ک ـــر ش محـــل حاض
ـــورد  ـــادرش م ـــط م ـــری توس ـــس از درگی ـــول پ ـــد مقت ش
ـــیده  ـــل رس ـــه قت ـــه و ب ـــرار گرفت ـــو ق ـــات چاق ـــت ضرب اصاب

اســـت.
ـــخص  ـــه مش ـــی های اولی ـــن در بررس ـــزود: همچنی وی اف
شـــد قاتـــل از بیمـــاری عصبـــی رنـــج می بـــرد کـــه بـــا 
ـــتگیر  ـــت دس ـــن جنای ـــل ای ـــوران، عام ـــل مام ـــرعت عم س

ـــد. ـــکیل ش ـــرای او تش ـــده ای ب و پرون

  

فرمانده انتظامی اهواز:  مشارکت 
اجتماعی برای افزایش ضریب امنیت 

ضروری است

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان اهـــواز گفـــت: 
ـــا  ـــت آن ه ـــب امنی ـــهروندان ضری ـــی ش مشـــارکت اجتماع
ـــاً  ـــه بعض ـــم ک ـــد جرای ـــش و درص ـــرقت افزای ـــل س را مقاب
ناشـــی از عـــدم رعایـــت نـــکات ایمنـــی از ســـوی 

شهروندان است را کاهش می دهد.
ــاره  ــا اشـ ــنبه بـ ــد روز دوشـ ــن دالونـ ــرهنگ محسـ سـ
بـــه مراقبـــت هـــای پیشـــگیرانه شـــهروندان در زمینـــه 
ــار داشـــت: همـــواره یکـــی  ســـرقت و زورگیـــری اظهـ
ـــود،  ـــی ش ـــرقت  م ـــروز س ـــه ب ـــر ب ـــه منج ـــایلی ک از مس
ـــه  ـــبت ب ـــهروندان نس ـــه ش ـــدم توج ـــا ع ـــی ی ـــدم آگاه ع
نـــکات ایمنـــی اســـت لـــذا بیشـــترین ســـرقت ها بـــه 
همیـــن جهـــت ، در زمینـــه گوشـــی همـــراه گـــزارش 

مـــی شـــود.
ـــری ،  ـــای سراس ـــبکه ه ـــق ش ـــس از طری ـــزود: پلی وی اف
ـــت  ـــه رعای ـــبت ب ـــا نس ـــازی باره ـــای مج ـــا و فض ـــانه ه رس
ـــدادی از  ـــان تع ـــا همچن ـــدار داده ام ـــی هش ـــوارد ایمن م
ـــا  ـــدارها ب ـــن هش ـــن ای ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــهروندان ب ش
ـــود  ـــالمت خ ـــن س ـــوت و ناام ـــای خل ـــور در مکان ه حض
ـــا  ـــوال آن ه ـــوارد ام ـــتر م ـــه و در بیش ـــر انداخت ـــه خط را ب

ـــی رود. بـــه ســـرقت م
ـــه  ـــه داد: از جمل ـــده انتظامـــی شهرســـتان اهـــواز ادام فرمان
ـــه  ـــا آن مواج ـــتان ب ـــن شهرس ـــطح ای ـــه در س ـــی ک جرایم
هســـتیم، کیف قاپـــی و ســـرقت گوشـــی همـــراه اســـت 
کـــه در ایـــن زمینـــه بارهـــا بـــر آمـــوزش شـــهروندان 

ـــت.   ـــده اس ـــد ش ـــی تاکی ـــود مراقبت ـــرای خ ب
ـــذار  ـــی و تاثیرگ ـــای اصل ـــی از مولفه ه ـــوزش را یک وی آم
در کاهـــش جرایـــم برشـــمرد و گفـــت: بانـــوان بـــرای 
تـــردد در ســـطح شـــهر و بخصـــوص بازارهـــای شـــلوغ 
ـــف  ـــکان دارد از آوردن کی ـــه ام ـــی ک ـــا جای ـــد ت ـــعی کنن س
ـــد و در  ـــودداری کنن ـــدارک خ ـــد و م ـــه نق ـــراه وج ـــه هم ب
ـــود  ـــف خ ـــرار دادن کی ـــه ق ـــبت ب ـــز نس ـــاص نی ـــع خ مواق
ـــه  ـــرقت ب ـــد س ـــا درص ـــد ت ـــدام کنن ـــوار اق ـــمت دی ـــه س ب

حداقـــل برســـد.
ـــکات  ـــن ن ـــفانه ای ـــت: متاس ـــار داش ـــد اظه ـــرهنگ دالون س
ـــود  ـــی ش ـــت نم ـــهروندان رعای ـــوی ش ـــاً از س ـــی بعض ایمن
و همیـــن امـــر فرصـــت مناســـب را در اختیـــار ســـارقان 

ـــد. ـــی ده ـــرار م ق
وی تصریـــح کـــرد: شـــهروندان در فضاهـــای خلـــوت از 
ـــا  ـــد ی ـــز کنن ـــدارد، پرهی ـــرورت ن ـــه ض ـــی ک ـــه تلفن مکالم
ـــردد  ـــن و پرت ـــاط ام ـــه نق ـــود را ب ـــه، خ ـــورت مکالم در ص
ــاده رو  ــمت پیـ ــه سـ ــراه را بـ ــی همـ ــانند و گوشـ برسـ

ــد. بگیرنـ
ــی  ــت: یکـ ــواز گفـ ــتان اهـ ــی شهرسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ـــادی در  ـــدازه زی ـــا ان ـــد ت ـــی توان ـــه م ـــواردی ک ـــر از م دیگ
ـــذار  ـــراه تاثیرگ ـــی هم ـــرقت گوش ـــوع س ـــگیری از وق پیش
ـــه  ـــت ک ـــراه اس ـــن هم ـــتگاه تلف ـــن دس ـــوع گرفت ـــد، ن باش
ـــز  ـــز نی ـــکات ری ـــن ن ـــه ای ـــهروندان ب ـــی رود ش ـــار م انتظ

توجـــه کننـــد.
وی افـــزود: تمامـــی ســـارقان از ســـهل انگاری و همیـــن 
ـــه  ـــد ب ـــی کنن ـــتفاده م ـــرقت  اس ـــرای س ـــی ب ـــوارد جزئ م
ـــت را  ـــن فرص ـــد کوچکتری ـــهروندان بای ـــت ش ـــن جه همی

ـــوند. ـــارت  نش ـــل خس ـــا متحم ـــد ت ـــارق بگیرن از س
ـــواردی  ـــر از م ـــی دیگ ـــرد: یک ـــان ک ـــد بی ـــرهنگ دالون س
ـــددی از  ـــر متع ـــز تصاوی ـــازی نی ـــای مج ـــا در فض ـــه باره ک
ـــودکان و  ـــراه از ک ـــی هم ـــرقت گوش ـــده ، س ـــر ش آن منتش
ـــان  ـــه و خیاب ـــی در کوچ ـــازی اینترنت ـــگام ب ـــان هن نوجوان
اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه انتظـــار مـــی رود والدیـــن 
ـــای  ـــت ه ـــود مراقب ـــدان خ ـــالمت فرزن ـــظ س ـــرای حف ب

ـــند. ـــته باش ـــتری داش بیش
ــزار  ــرم افـ ــراه در نـ ــن همـ ــخصات تلفـ ــت مشـ وی ثبـ
ــت  ــر در بازگشـ ــای موثـ ــی از راه هـ ــاب 24 را یکـ همیـ
ــرد  ــوان کـ ــان عنـ ــه صاحبـ ــرقتی بـ ــی های سـ گوشـ
ــای  ــرکت هـ ــط شـ ــزار توسـ ــرم افـ ــن نـ ــت: ایـ و گفـ
ـــده  ـــی ش ـــی طراح ـــطح ایمن ـــن س ـــی در باالتری خصوص
و تاکنـــون در زمینـــه پیـــدا شـــدن گوشـــی های همـــراه 

ســـرقتی گـــران قیمـــت بســـیار موثـــر بـــوده اســـت.
ـــهروندان  ـــت: ش ـــواز گف ـــتان اه ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ـــرم مشـــخصات  ـــردن ف ـــر ک ـــزار و پ ـــرم اف ـــن ن ـــا نصـــب ای ب
ـــود  ـــراه خ ـــی هم ـــریال گوش ـــردن س ـــن وارد ک و همچنی
مـــی تواننـــد در زمینـــه ایمنـــی تلفـــن همـــراه خـــود 

ـــد.  ـــام دهن ـــری انج ـــدام موث اق
وی یـــادآور شـــد: از ایـــن نرم افـــزار عـــالوه بـــر 
جســـتجوی گوشـــی های ســـرقتی، مـــی تـــوان بـــرای 
ـــتفاده  ـــز اس ـــد نی ـــان خری ـــراه در زم ـــی هم ـــتعالم گوش اس
ـــکالتی  ـــا مش ـــر ب ـــر نظ ـــن از ه ـــی تلف ـــر گوش ـــا اگ ـــرد ت ک
ـــرد. ـــاهده ک ـــزار مش ـــرم اف ـــن ن ـــود، آن را در ای ـــه ب مواج

ـــر از  ـــی دیگ ـــن یک ـــه داد: همچنی ـــد ادام ـــرهنگ دالون س
ـــطح  ـــته در س ـــای گذش ـــه ه ـــه در هفت ـــی ک ـــرقت های س
شهرســـتان اهـــواز مشـــاهده شـــده ، ســـرقت در ورودی 
مجتمـــع هـــای مســـکونی اســـت کـــه تنهـــا بـــا یـــک 
ـــا  ـــرقت ه ـــوع س ـــن ن ـــروز ای ـــوان از ب ـــی ت ـــی م ـــل کتاب قف

نیـــز جلوگیـــری کـــرد.
ـــع  ـــته در مجتم ـــن مداربس ـــب دوربی ـــرد: نص ـــد ک وی تاکی
ـــادی  ـــدازه زی ـــا ان ـــد ت ـــی توان ـــز م ـــا نی ـــگاه ه ـــا و فروش ه
ــارقان  ــایی سـ ــوص شناسـ ــرقت و بخصـ ــش سـ در کاهـ

موثـــر باشـــد.
ـــی  ـــروی انتظام ـــرد: نی ـــان ک ـــواز بی ـــی اه ـــده انتظام فرمان
ـــرای  ـــت ب ـــام ظرفی ـــا تم ـــواز ب ـــتان اه ـــطح شهرس در س
ـــی رود  ـــار م ـــا انتظ ـــت ام ـــای کار اس ـــردم پ ـــات م مطالب
ـــتر  ـــم بیش ـــش جرای ـــرای کاه ـــز ب ـــی نی ـــارکت اجتماع مش
ـــه  ـــی و توج ـــوارد ایمن ـــت م ـــا رعای ـــهروندان ب ـــود و ش ش
بـــه هشـــدارهای پلیـــس ایـــن مجموعـــه خدمتگـــزار را 

همراهـــی کننـــد.

خانه دار شدن خوزستانی ها با اجرای 
طرح جهش ملی مسکن

خوزستانی ها تا 28 آبان ماه برای نام نویسی 
در طرح جهش ملی مسکن فرصت دارند.

ز صدا و  یع جنوب به نقل ا قا رش و به گزا

ستان خوزستان، معاون مسکن و  سیمای ا
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 
در گفتگوی تلفنی با بخش خبری تلویزیون 
خوزستان تمهیدات الزم برای اجرای طرح 
جهش ملی مسکن در استان را تشریح کرد و 

گفت: در حال حاضر برای طرح تولید جهش 
ز برای  مسکن در خوزستان زمین مورد نیا
ر واحد در سطح 320 هکتار  ساخت 24 هزا

تامین شده است.
ن  میزا ین  ا  : فزود ا فر  پناهی  محمدحسین 

زمین کافی نیست و باید دستگاه های اجرایی 
همراهی الزم را داشته باشند تا زمین بیشتری 
برای ساخت مسکن در خوزستان تامین شود.

تولید  نون جهش  قا ستای  ا وی گفت: در ر
مسکن 2 هزار هکتار از اراضی ملی شناسایی 

شده است که باید به حریم شهر های خوزستان 
بع  ره کل منا دا ریم ا ر دا نتظا لحاق شود و ا ا
طبیعی خوزستان اراده ویژه ای در این زمینه 

داشته باشد.
زهفته  ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن ا

قبل درسامانه ثمن آغازشده و تا 28 آبان ماه 
در سراسر کشور ادامه دارد.

است ساالنه حدود یک  ر  ا قر ین طرح  ا در
میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان ساخته 

شود.

بستری روزانه 3۰ تا 4۰ بیمار کرونایی در خوزستان

مسئوالن خرمشهر برای پیشگیری از بحران باران پاییزی آمادگی داشته باشند

دولت سیزدهم و ضرورت اجرایی کردن »پیوست عدالت«

مشارکت جوانان در تصمیم سازی از ضرورت های جامعه برای اعتمادسازی است

اجرا و پیاده سازی  »پیوست عدالت« در لوایح و تصمیمات دولت از مهمترین توصیه های رهبر انقالب اسالمی است

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس خوزستان:

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز با اشــاره به وضعیت 
پایدار کرونا در خوزستان گفت: روزانه حدود 30 تا 40 بیمار 

کرونایی در بیمارستان های خوزستان بستری می شوند. 
به گزارش وقایع جنوب، دکتر فرهاد ابول نژادیان دوشــنبه 
شــب در گفت و گو با سیمای مرکز خوزستان بیان کرد: هم 
اکنون 430 بیمار در بیمارستان های خوزستان بستری بوده 

که از این تعداد حدود 300 نفر در بخش های عادی هستند.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون ۷۶ درصد جمعیت شــهری 
و ۶0 درصــد جمعیت روســتایی خوزســتان زیرپوشــش 
واکسیناســیون قرار گرفته اند افزود: به طور میانگین تاکنون 

۷2 درصد جمعیت خوزستان واکسینه شده اند.  
رییس دانشگاه علوم پزشــکی اهواز گفت: 28 درصد مردم 
خوزســتان واکســن نزده اند که از آنها تقاضا داریم هر چه 

سریعتر واکسن خود را دریافت کنند تا بتوانیم به ایمنی در 
جامعه برسیم و نگرانی ما از ورود پیک جدید کاسته شود.

 وی در خصــوص هــرس درختان کنوکارپــوس که عامل 
مشکالت تنفسی در بارش پاییزی قلمداد شده نیز بیان کرد: 
همکاران ما در بهداشت محیط با شهرداران مناطق مختلف 
در تماس هســتند و امیدواریم با همکاری شــهرداری ها و 
سازمان هایی که زمین زیادی در اختیار دارند، بتوانیم هرس 

درختان کنوکارپوس را انجام دهیم.
ابول نژادیان با بیــان اینکه هرس نهال کنوکارپوس کمکی 
به ما نخواهد کرد زیرا گرده افشــانی نمی کنند افزود:نگرانی 
ما از هرس نشــدن درختان کنوکارپوس بوده که بیشتر از 2 
متر ارتفاع دارند. امیدواریم پیش از نخستین بارندگی پاییزی 

این هرس انجام شود تا شاهد بروز حمالت تنفسی نباشیم.

اکنون 2 شهرســتان خوزســتان در وضعیت نارنجی، 13 
شهرستان زرد و 12 شهرستان آبی کرونایی هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان 
گفت: مســئوالن دســتگاههای اجرایی با مشارکت 
شــرکت های بزرگ فعال منطقه برای پیشــگیری 
از بحران بــاران پاییــزی و جلوگیری از پس زدگی 

فاضالب در خرمشهر آمادگی الزم را داشته باشند.
بــه گزارش وقایع جنوب، فاضــل عبیات جمعه در 
نشســتی که به منظور رفع مشــکالت زیرســاختی 
خرمشهر در فرمانداری خرمشهر اظهار داشت گفت:  
جمــع آوری و دفع آب های ســطحی و جلوگیری از 
پس زدگی فاضالب در معابر و منازل مردم و ایجاد 
بحران یکی از دغدغه های اصلی ما اســت لذا باید 

از شــرکت های بزرگ در منطقه مشارکت گرفت.
وی الیروبی شــبکه فاضــالب را ضروری بیان کرد 
و گفت: به  دســتگاه های خدمات رســان در ســتاد 
بحران تکلیف شــود تا هر کــدام در الیروبی منطقه 

کنند. از شهرستان کمک  ای 
عبیات بیان داشــت: باید جــدول کارها و اقدامات 
مشــترک بین شهرداری و اداره امور آب و فاضالب 
خرمشهر تهیه و نقاط بحرانی همچون کوی فرشید، 

کوی بهروز، مولوی و مناطقی که در سال 98 دچار 
آب گرفتگی شــدند در اولویت کاری قرار گیرند.

وی افــزود: بخــش عمــده ای از معابر خرمشــهر 
توسط آب و فاضالب حفاری شده و به رغم گذشت 
سالها نوارهای حفاری، ترمیم نشده که این موضوع 

مشکالت متعددی را برای مردم ایجاد کرده است.
عبیــات تاکید کــرد: در این راســتا تفاهمنامه ای 
بین شــهرداری و اداره امور آبفا منعقد شــود و تا 

قبل از آغاز بارندگی نوارهای حفاری ترمیم شــود.
وی بیان داشــت: با اســتفاده از ماده 5۶ فاینانس 
داخلــی برای اجــرای طــرح فاضــالب در آبادان 
چهارهــزار میلیــارد ریــال اعتبار از ســوی بانک 
صادرات و چهارهــزار میلیارد ریــال از بانک ملت 

است. یافته  اختصاص 
عبیات با اشاره به وضعیت دستگاه های اب شیرین 
کــن در خرمشــهر و جزیــره مینو گفت: اســتقرار 
دستگاه های اب شــیرین کن در خرمشهر و جزیره 
مینــو در ارتقــای کمــی و کیفی آب شــرب این 

کرد. خواهد  کمک  شهرستان 
وی در ادامــه گفت: خط  انتقــال اب غدیر نیز با 
پیگیری هــای نماینده مــردم خرمشــهر ارتقا پیدا 
کــرده و روزانه بیش از 90 هــزار مترمکعب آب در 

شــبانه روز وارد شبکه خرمشهر می شود.
عبیات در بخــش دیگری به بارش بــاران پاییزی 
اشــاره کرد و گفــت: آمادگی بحران هــای مختلف 
همچون بارش هــای باران پاییــزی و مناطق زلزله 
زده مــا را نگران کرده و از یــک طرف تنش آبی و 
آب های سطحی در هنگام بارندگی به ویژه در آذر 

مدیریت شود. باید  نیز  ماه 

سرپرســت فرمانداری خرمشــهر در این نشســت 
اظهار داشــت:  شکســتگی  لوله های آب در 350 
تا 400 نقطه شناســایی شــده و ضمن اینکه نشت 
فاضالب در نقاط مختلف خرمشــهر مشکالت عدیده 

ای را برای مردم ایجاد کرده است.
نــادر عمیــدزاده افزود: بنــا داریم که هــر هفته 
عملکــرد دســتگاههای اجرایــی خدمات رســان را 
بررســی و گزارش هــای مورد نظر به اســتانداری 

اعالم خواهد شد.
مدیرعامل آب و فاضالب خوزستان در این نشست 
گفت: 2 طــرح مناقصــه احداث آب شــیرین کن 
بــا ظرفیــت 10 هزارمترمکعب برای خرمشــهر و 
پنج هزارو 500 مترمکعب بــرای جزیره مینو داریم 
کــه در هفتــه آینده قــرار داد با پیمانــکار منعقد 

می شود.
کرمی نژاد افزود:  طرح اجرای فاضالب در خرمشهر 
به مرحله ارزیابی کیفی رســیده و تا سه هفته دیگر 
انتخاب و  پیمانــکاران واجدشــرایط  بازگشــایی و 

عملیات احداث فاضالب خرمشــهر آغاز می شود.
معاون پیشــین فنی و عمرانــی منطقه آزاد اروند 
در این نشســت گفت: بالغ بر 20هزار میلیارد ریال 
تعهدات پرداختی داریم که بر اســاس تقسیم بندی 
و ســهم آبفای خرمشــهر در اولویت قرار داده می 

شود.
علی الیاسی بیان داشــت: امیدواریم با آغاز به کار 
هیات مدیره جدید سازمان منطقه آزاد اروند بتوان 
پرداختی های الزم برای اجرای پروژه های آبادان و 

شود. انجام  را  خرمشهر 

اجرا و پیاده سازی  »پیوست عدالت« در لوایح و تصمیمات 
دولت از مهمترین توصیه های رهبر انقالب اســالمی اســت 
که کابینه ســیزدهم برای تحقق آن تــالش می کند ارتباط 
مستقیم با مردم، تســریع در خدمات رسانی، توزیع عادالنه 
امکانــات، مقابله با رانــت و رفع تبعیــض و کاهش فاصله 

طبقاتی را در دستور کار قرار دهد.
»کاماًل مراقبت شــود که این دســتور یا تصمیم و مصوبه، 
به طبقات محــروم و به عدالت ضربه نزند« این بخشــی از 
توصیه هــای رهبر معظم انقالب به اعضای دولت ســیزدهم 
اســت که نشان از دغدغه ایشــان در این زمینه و نیاز امروز 

جامعه به این مهم در برنامه ریزی های دولت است.
به گزارش وقایــع جنوب، مراجعه به ســخنان رهبری در 
ســال های اخیر نشــان می دهد تحقق عدالــت، در اولویت 
خواسته های ایشــان بوده و بارها درباره آسیب های وارده به 
مقوله عدالت در کشور هشــدار داده اند. در راستای عمل به 
این فرمایشــات، دولت سیزدهم در همین ابتدای کار تالش 
کرده است تا در برنامه ریزی های کالن و بلندمدت خود این 

مهم را مورد توجه قرار دهد.
رهبری و دغدغه همیشگی عدالت

رهبر معظم انقالب ششــم شهریور در نخستین دیدار خود 
با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی به ارائه مهمترین 
محورهایی پرداختند که نیاز امروز جامعه ایران و راهگشای 
برنامه های دولت بوده اســت. در میان این توصیه ها، عدالت 
محوری ترین موضوع مورد تاکید ایشــان بوده است بطوریکه 
در تبیین »عدالت ورزی« به عنوان دومین توصیه اساسی به 
دولتمردان، اســاس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را 
اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید 
خیلی تالش کنیم. هر مصوبــه، الیحه و تصمیم دولت باید 
»پیوســت عدالت« داشته باشد و کاماًل مراقبت شود که این 
دســتور یا تصمیم و مصوبه، به طبقــات محروم و به عدالت 

ضربه نزند«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برخی روش  های رایج مدیریتی را 
نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه ها و هر مساله 
دیگر باید بــه گونه ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با 
طبقات برخوردار کم شــود و هر چه ممکن اســت امکانات 

عادالنه توزیع شود.
این نخســتین بار نیســت که رهبری در دیدار با مسووالن 
درباره عدالت ســخن گفتند و بر آن تاکید کردند. ایشان 29 
دی گذشته هم در دیدار تصویری با مردم آذربایجان شرقی 
فرمودند: »شــکاف طبقاتی بایســتی از بین بــرود و عدالت 
اقتصادی به معنای واقعی کلمه بایســتی مســتقر بشود در 
کشور؛ این وظیفه  ما است، این کار ما است، بایستی انجامش 

بدهیم.«
رهبر معظــم انقالب در تاریخ 19 دی ماه ســال 9۶ و در 
دیــدار با فرماندهان نیــروی هوایی ارتــش تصریح کردند: 
عدالــت، عدالت اجتماعی، برداشــتن فاصله هــای زیاد بین 
قشــرهای مختلف مردم. در این زمینه البته کم کاری داریم، 
عقب ماندگی داریم، کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد 

آن چنان که شایسته و بایسته و الزم بوده انجام نگرفته؛ باید 
بجد دنبال این باشــیم و بدانید که به توفیق الهی دنبال این 
هســتیم و از این قضّیه صرفِ نظر نخواهیم کرد؛ این یکی از 

پایه های اصلی نظام جمهوری اسالمی است.
دغدغه های مطرح شــده در سخنان رهبری، به نوعی ریشه 
در شــرایط جامعه داشته و انعکاس دشواری های موجود در 
جامعه است و به همین دلیل می توان عدالت را هم در زمره 
دغدغه هایی دانست که ریشه آن در جامعه امروز ایران است. 
رهبری و روســای قوا بیش از هر شخصی در کشور از وجود 
بی عدالتی آگاه و از آســیب هایی کــه این موضوع بر پیکره 

امید و اعتماد مردم وارد می کند؛ مطلع هستند.
بی عدالتــی و روی دیگر آن یعنی تبعیض به گفته و تصریح 
حجت االسالم »غالمحسین محسنی اژه ای« رییس دستگاه 
قضا، بیــش از فقر برای مردم مشــکل آفرین بوده اســت. 
پیشــگیری از این احساس تبعیض و بی عدالتی جز در سایه 
مبارزه مداوم و بدون قیدوبندهای سیاســی ممکن نخواهد 

بود.
گام های دولت برای پیوند عدالت به برنامه ریزی های 

کالن
با توجه به ســوابق رییس جمهوری در دستگاه قضا، پس از 
حضــور و پیروزی وی در انتخابات، امید مردم به گســترش 
عدالت، کاهش فساد و رانت، افزایش سطح دسترسی عمومی 
به نیازهای زندگی افزایش یافت. دولت هم در مســیر تحقق 
عدالت و پیوســت این مفهوم با برنامه هــای خود در تالش 

است.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی، هم در روز رای اعتماد به 
وزرایش و هم پیــش از آن، موضوع فسادســتیزی را مورد 
توجه قرار داده و با تاکید بر اینکه کوچکترین ناســالمتی در 
دولت تحمل نخواهد شد، گفته بود که تمام دست اندرکاران 
دولت باید بدانند که سالمت و پاکدستی شرط اساسی است 
و دولتی که می خواهد فســاد ستیز باشــد حتما باید عنصر 

پاکدست و فسادستیز امر اجرای آن را بدست بگیرند.
دولت همچنین در بند چهارم از عهدنامه ای در روز نخست 
و رسمی کار خود امضا کرد؛ با مردم پیمان بست تا در مبارزه 
با رانت و فساد پیشقدم بوده و تمام توان خود را به کار گیرد. 
با چنین توصیف و اقدامی به نظر می رســد رییس جمهوری 
و هیات دولت، فســاد و رانت را بــه عنوان یکی از مهمترین 
ابرچالش ها را شناســایی کرده و به عنوان خط قرمز کابینه 

خود قرار داده است.
مســاله فساد، مدت هاست که امید بسیاری از مردم و حتی 
اعتمــاد آنها را تضعیف کرده اســت و رییس جمهوری می 
تواند با تداوم روند فسادستیزی آغاز شده در قوه قضائیه، قوه 
اجرایی کشــور را هم از این ویروس ناامید کننده، پاکسازی 

کرده و عدالت را به جایگاه اصلی خود نزدیک کند.

قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت 
اقتصــادی و پرهیــز از اشــرافی گری با مردم هــم از دیگر 
مسیرهای احیای عدالت در جامعه است که دولت در همان 

عهدنامه مورد توجه قرار داده است.
بخش دیگری از راه حل دولت برای عادالنه ســازی زندگی 
مردم تالش برای رســاندن آنها به سطح مناسبی از زندگی 
اقتصادی و درمانی است. تســریع در واکسیناسیون و حتی 
هوشمندسازی قرنطینه را هم می توان در راستای این هدف 
ارزیابی کرد. با افزایش واکسیناســیون، ســالمت همه مردم 
در هر ســطح و طبقه تامین خواهد شــد و با طرح قرنطینه 
هوشــمند؛ امکانات در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که 
با تزریق واکســن هم به سالمت خود و هم اطرافیان اهمیت 

می دهند.
پیوســت عدالت در یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور 
یعنی مسکن هم در اولویت دولت قرار دارد و نشان مهم آن 
تســریع در ســاخت یک میلیون واحد مسکن در سال است 
که از سوی دولت وعده داده شده است. در این طرح، دولت 
تالش خواهد کرد تــا این واحدها ابتدا به افــراد نیازمند و 
محروم اختصاص یافته و در مراحل بعد در اختیار دهک های 

باالی اقتصادی قرار گیرد.
دیگر تصمیم دولت به منظور دسترسی عادالنه افراد مناطق 
محروم به امکانات، طرح احیای جهاد ســازندگی است تا در 
ســایه آن توان تازه ای برای مقابله با محرومیت های جدید 

در کشور ایجاد شود.
دولت از همان ابتدا خود را ملزم و موظف به خدمت رسانی 
به محرومان و اقشــار آســیب دیده کرده است و سفرهای 
اســتانی رییس جمهوری به این مناطــق را هم می توان به 
نوعی پیوست عدالت در برنامه ریزی برای آن استان ارزیابی 
کرد. آشــنایی ملموس رییس دولت با مشــکالت هر یک از 
مناطق محــروم و دیدار مردم آن مناطق با رییس جمهوری 
می تواند یکی از ابعاد عدالتی باشد که مورد نظر رهبر انقالب 

در یک جامعه اسالمی است.
طرح بی دغدغه و مســتقیم نیازها و دشــواری های زندگی 
مردمی کــه در دور افتاده ترین مناطــق زندگی می کنند با 
دومین مقام عالی رتبه کشور، می تواند احساس تبعیض را تا 
حــدودی برای افراد آن منطقه رفع کرده و عدالت اجتماعی 
را دســت کم تا این میزان به وجود آورد. تالش های دولت نه 
در حد کافی اما با تمام توان است تا سطح عدالت در جامعه 

را ارتقا دهد.

مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
خوزســتان گفت: باتوجه به هجمه  فرهنگی دشــمن برای 
القای الگوهای غربی و تزریق باورهای غلط به جوانان، انتقال 
آرمان ها و ارزش های شــهدا به آن ها و مشــارکت جوانان 
در تصمیم سازی ها از ضرورت های جامعه برای اعتمادسازی 

است.
به گزارش وقایع جنوب، ســرتیپ دوم پاســدار عبدالرضا  
مرادحاجتی ســه شــنبه با تاکید بر لزوم انتقال ارزش های 
شــهدا و دفاع مقدس به نســل جوان اظهار داشــت: شهدا 
بزرگترین ســرمایه و افتخار این میهن اسالمی به شمار می 
روند اما بعضا نمــی توانیم آن طور که باید آن ها را معرفی 

کنیم.
وی افزود: شــهدای انقالب، دفاع مقــدس، مدافع حرم و 
شهدای امنیت، با نثار جان خود آرامش را به جامعه اسالمی 
ما هدیه دادند و ارج نهادن به مقام شامخ این شهدا و تداوم 

راه آنها از ضرورت های این جامعه اسالمی است.
مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
خوزســتان ادامه داد: خوزستان میعادگاه شهدایی است که 
ســند امنیت، عزت و اقتدار ایران اســالمی را با خون خود 

امضا کردند.
وی تصریح کرد: انتقال مفاهیم و آرمان های شهدا به نسل 
جوان، از رسالت های ســنگینی است که بر دوش داریم اما 
با توجه به جنگ نرم و فرهنگی دشــمن، کار آســانی پیش 

رو نداریم.
ســرتیپ دوم پاســدار مرادحاجتی بیان کرد: رسانه های 
غربی و فضای مجازی بهترین ابزار برای دشــمنان است تا 
ضمن کمرنگ جلوه دادن ارزش های انقالب و نظام و تزریق 
الگوهای غربی به جامعه ما ، شکاف عمیقی میان نسل های 

جدید و بدنه حاکمیت ایجاد کنند.

وی گفت: در شــرایط کنونی مسئولیت آگاه سازی جوانان 
نسبت به تهدیدهای دشمن، بر عهده سازمان های فرهنگی 
و بخصوص بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
اســت که در این زمینه از تمامی ظرفیت ها برای مقابله با 
توطئه های دشمنان استفاده خواهیم کرد و امید است سایر 
دستگاه های اجرایی نیز در بخش فرهنگی ما را در این مسیر 

همراهی کنند.
مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 

خوزســتان اظهار داشــت: رهبر معظم انقــالب همواره بر 
مشــارکت جوانان در امور اجتماعی ، سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگــی تاکید فراوان دارند چراکه بیش از همه با روحیه و 

توانمندی  جوانان این میهن اسالمی آشنا هستند.
وی افزود: اعتماد به جوانــان ضمن تقویت روحیه انقالبی 
و جهادی آن ها، می تواند شــکاف بین نسل جوان و نظام را 
که ناشی از عدم توجه مســئوالن به این نسل در سال های 

گذشته بوده را کمتر کند.
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بازگشت امید به مجتمع نیشکر هفت تپهگ

احسان کردی / کارگران شرکت کشت و 
و  کش  از  بعد  تپه  هفت  نیشکر  صنعت 
قوس های فراوان به یکی از مطالبات اصلی 
خود یعنی خلع ید بخش خصوصی و بازگشت 
شرکت به بخش دولتی رسیدند و اکنون با 
شوق، امید و انگیزه برای بازگرداندن شرکت 

به دوران اوج خود درتالشند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
که به عنوان پدر شرکت های تولید شکر از 
نیشکر در کشور شناخته می شود و نزدیک 
به ۶0 سال از افتتاحش می گذرد با فراز و 

نشیب های فراوانی روبرو بوده است.
این شرکت که در ید دولت بود از سال 1394 
به بخش خصوصی واگذار شد؛ از همان ابتدا 
شک و شبهه هایی درخصوص نحوه واگذاری 
شرکت مطرح بود و مشکالت کارگران هفت 
تپه نیز از همان زمان آغاز شد به طوریکه 
ماهه  چند  تاخیر  با  همواره  آنها  حقوق 

پرداخت می شد.
تحمل این شرایط برای کارگران هفت تپه 
دشوار شده بود؛ برخی از کارگران با سابقه، 
دوران بالندگی شرکت را دیده و درک کرده 
نترها هم برای بهبود شرایط  بودند و جوا

مطالبه گری می کردند.
برخی از کارگران، پدر و حتی پدربزرگشان 
هم در شرکت روزی گرفته اند و هفت تپه را 
همچون پدری مهربان می دانند که باید از آن 

مراقبت کنند.
دالیل کافی بود تا کارگران شرایط سخت 
ایجاد شده به دلیل کارنابلدی و مدیریت 
نادرست مدیران بخش خصوصی را برنتابند و 

نسبت به وضعیت پیش آمده اعتراض کنند.
این اعتراضات ادامه داشت تا در نهایت 
بعد از بررسی تمام جوانب در قوه قضاییه و 
سازمان های نظارتی، سه ماه پیش شرکت 
هفت تپه از مالک بخش خصوصی خلع ید و به 

دولت بازگردانده شد.
برای بررسی تحوالت صورت گرفته در 
شرکت هفت تپه عازم این شرکت شدیم 
تا با تهیه گزارشی میدانی در جریان آخرین 

وضعیت شرکت و کارگران آن قرار بگیریم.
ایجاد امید و شوق کار کردن در کارگران

ابتدا از کوره بخار و محل تولید شکر زرد و 
شکر سفید دیدن کردم، شوق و امید در چهره 
همه کارگران مشهود و هر کس مشغول کاری 
بود؛ برخی از کارگران هم به دورم حلقه زدند؛ 
یکی از آنها عبدالرضا احمدی سرپرست کوره 
آهک کارخانه تولید شکر بود. او با حدود 21 
سال سابقه کار در هفت تپه به سالها فعالیتش 
در این شرکت، واگذاری شرکت به بخش 
خصوصی در سال 94 و بازگرداندن شرکت به 

دولت اشاره کرد.
احمدی واگذاری شرکت به بخش خصوصی 
را تجربه ای تلخ برای کارگران دانست و زمانی 
را یادآور شد که میزان تولید شکر کارخانه 

بیش از 120 هزار تن بود.
رسیدن به آن دوران طالیی برای کارگران 
رنج دیده هفت تپه دشوار نیست ولی مستلزم 
همت آنها و البته رفع موانع است؛ احمدی 
در این باره اظهارداشت: کارگران باید از 
خود شروع کنند و با همت و تالش مضاعف، 
توانشان را به مدیریت جدید کارخانه نشان 

دهند.
از کنار بخش آزمایشگاه شرکت که عبور 
می کردم با مهدی آل کثیر کارگر این بخش 
هم صحبت شدم؛ خوشحال بود و می گفت: 
بعد از پنج سال پیگیری کارگران، فعاالن 
کارگری و اتحاد آنها، برای همگان روشن 
شده که چه ظلمی در حق هفت تپه و کشور 

انجام داده است.
این کارگر واگذاری شرکت به توسعه نیشکر را 
اتفاقی ارزشمند دانست که باعث ایجاد امید 
در دل کارگران شد؛ او با بیان اینکه ایکاش 
پنج سال قبل این شرکت، مدیریت هفت 
تپه را برعهده می گرفت بیان کرد: کارگران 
اکنون با جان و دل کار می کنند و با اورهال 
و به روز رسانی کارخانه افق روشنی مقابل 

خود می بینند.
مسلم چشمه خاور از فعاالن کارگری هفت 
تپه و کارگر بخش کارخانه هم خندان به 
سمتم آمد؛ امید و صمیمیت در چهره اش 
موج می زد، می گفت: خیلی ها خواستند به 
هفت تپه ضربه بزنند ولی کارگران هوشیار 
بودند و با استقامت خود جلوی یک فساد 
کالن ایستادند و با وجود تهمت ها مقاومت 

کردند.
او هم آرامش حاکم بر شرکت، خوشحالی 
و فعالیت کارگران با جان و دل را یادآور 
شد و ادامه داد: کارگران، خود را در جریان 
خشکسالی ثابت کردند و در اوج بی آبی از 
جان مایه گذاشتند و نیشکرها را سرپا نگه 
داشتند اگرچه برخی مزارع هم خساراتی 

دیدند.
مسلم این آرامش و تحقق مطالبات صنفی 
و حقوقی را تنها خواسته کارگران هفت تپه 
در اعتصاب ها دانست و اظهارامیدواری کرد 
که کارخانه با استقامت، تعامل و همدلی 
کارگران به ثبات، آرامش و روزهای طالیی 

خود بازگردد.
این فعال کارگری هفت تپه در پاسخ به این 
سوال که چه عاملی باعث تداوم پیگیری 
نتیجه  به  تا رسیدن  تپه  کارگران هفت 
مطلوب شد، گفت: صدام با آن همه حامی 
نتوانست خوزستان را تصرف کند ما هم این 
استقامت را از پدرانمان به ارث برده ایم؛ وقتی 
از واگذاری کامال صوری شرکت مطلع شدیم 
و دیدیم یک ابرمتهم ارزی به صورت ظالمانه 

به هفت تپه ورود کرده مقابلش ایستادیم.
او ادامه داد: هرچه جلوتر می رفتیم فسادهای 
بیشتری نمایان می شد لذا کارگران هفت 
تپه که عرق خاصی به شرکت داشتند، اجازه 
ندادند جایی که روزی خانواده آنها در آن 

شکل گرفته بود دچار آسیب شود.
چشمه خاور بیان کرد: کارگران با همدلی، 
اتحاد، ایستادگی و مقاومت توانستند فساد 

ارزی را افشا کنند و در نهایت شرکت به 
طرح توسعه نیشکر واگذار شد؛ شرکتی 
که تخصص الزم را دارد و اکنون کارگران با 
دلگرمی و با جان و دل مشغول به کار شده اند.

حسنعلی چنانی زاده یکی دیگر از کارگران 
با اشاره به پایان اعتصاب ها بعد از پرداخت 
تکلیف  تعیین  و  معوقه  از حقوق  بخشی 
شرکت بیان کرد: دیگر حقوق معوقه نیز 

طبق وعده مدیرعامل پرداخت شد.
در حال قدم زدن در بخش تعمیرات بودم 
که فردی میانسال توجهم را جلب کرد، 
نامش شاهرخ روزه دار بود و با 23 سال سابقه 
کار مویی در شرکت سپید کرده بود؛ این 
کارگر بخش صنعت با بیان اینکه در مدیریت 
گذشته خسارت زیادی به شرکت وارد شد، 
گفت: خوشبختانه این فرد با تالش سه قوه از 

شرکت خلع ید شد.
و  پیگیری ها  از  قدردانی  با  او همچنین 
زحمات محمد کعب عمیر نماینده مردم 
شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی و 
همچنین استاندار جدید خوزستان برای رفع 
مشکالت هفت تپه بیان کرد: کارگران یک 
صدا مطالبات خود را فریاد زدند و در نهایت به 
خواسته خود رسیدند لذا امیدواریم مسووالن 
نیز برای چرخیدن چرخ کارخانه تالش کنند.

امین جایمند یکی دیگر از کارگران بخش 
صنعت نیشکر هفت تپه نیز با ۶ سال سابقه 
کار به مشکالت مالی و افول شرکت در 
سال های اخیر اشاره و بیان کرد: خوشبختانه 
تپه  واگذاری هفت  با  اخیر  ماه  در یک 
به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
خوزستان، اوضاع شرکت روز به روز در حال 
بهتر شدن است و کارگران با امید بیشتر در 

حال کار هستند.
بعد از تهیه چند مصاحبه، کارگران مرا به 
نوشیدن چای کارگری دعوت کردند که با 
آنها همراه شدم؛ دوباره وارد کارگاه شدم، 
از دور چهره ای آشنا توجهم را جلب کرد؛ 
ابراهیم عباسی منجزی فعال کارگری هفت 
تپه بود که همراه با چند کارگر دیگر به سمتم 
می آمدند؛ با ابراهیم هم صحبت شدم او هم 
همانند سایر کارگران از تحوالت صورت 
گرفته خوشحال بود و با اشاره به ایجاد بارقه 
امید در دل کارگران می گفت الزمه تولید 
پایدار، پشتکار و تیم مدیریتی قوی است 
تا بتوانند شرکت را از مسیر اشتباهی که با 
خصوصی سازی در آن افتاد، به مسیر درست 

و توسعه پایدار بازگردانند.
این فعال کارگری دلیل دلسرد نشدن از تداوم 
پیگیری ها برای تحقق مطالبات کارگران 
هفت تپه را اطالع از وجود فساد در شرکت 
عنوان و بیان کرد: متوجه شدیم آقایان قصد 
تولید و کار و توان کنترل این شرکت بزرگ 
را ندارند در نتیجه این فساد را داد زدیم تا 
مسووالن بشوند و اموال شرکت که متعلق به 

مردم منطقه هستند را برگردانند.
او اشاره ای به ضررو زیان های شرکت و عقب 
افتادن از تولید محصول راهبردی شکر داشت 
که با اتحاد و همدلی کارگران مطالبات به 
نتیجه رسیدند و اکنون امیدوارند شرکت با 
توجه به تجربه و تخصص توسعه نیشکر به 

تولید پایدار برسد.
کارگران هفت تپه راضی از مدیریت 

جدید
یکی از مواردی که در سخنان کارگران 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بارها 
به آن اشاره شد رضایت از مدیریت جدید بود؛ 
درواقع واگذاری هفت تپه به شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی خوزستان یکی از 
مطالبات کارگران در ایام اعتصاب بود. این 
شرکت در زمان تحویل هفت تپه وعده هایی 
مبنی بر پرداخت حقوق کارگران داده بود که 

به آنها هم عمل کرد.
احمدی سرپرست کوره آهک هفت تپه در 
این باره با بیان اینکه تحقق این مطالبه و 
همچنین تعیین مدیرعاملی از فرزندان هفت 
تپه باعث خرسندی کارگران شده است، 
بیان کرد: شرکت های زیرمجموعه طرح 
توسعه نیشکر خوزستان از نظر مکانیزه سطح 
باالتری نسبت به هفت تپه دارند چون ما در 
سال های اخیر از نظر علمی، ابزار و وسایل 
عقب ماندیم درنتیجه باید از ظرفیت این 

شرکت ها استفاده و خود را به روز کنیم.
چنانی زاده  و  خاور  چشمه  کثیر،  آل 
از کارگران هفت تپه هر سه به کاربلدی 
و  اشاره  جدید  مدیریت  تخصص  و 
اظهارامیدواری کردند که این تخصص باعث 

شکوفایی شرکت شود.
حسنعلی چنانی زاده بیان کرد: هفت تپه از 
نخستین شرکت های مادر بوده و در گذشته 
بیش از 10 هزار کارگر داشته است ولی 
متاسفانه در سال 94 به افرادی غیرمتخصص 
واگذار شد که فقط به فکر منافع خود بودند و 
به اسم هفت تپه وام های کالنی گرفتند ضمن 
اینکه بسیاری از بندهای حقوقی کارگران را 

حذف کردند.
در ادامه با شهرام قنبری مدیر فنی کارخانه 
و با اشاره به  هفت تپه هم صحبت شدم؛ ا
تحوالت شرکت گفت: ما بر لزوم واگذاری 
شرکت به طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
اصرار داشتیم چراکه تخصص الزم را داشت و 
می توانست از نظر مدیریتی و بهبود هزینه ها 
و منابع موفق تر عمل کند چون این شرکت 
از نظر ماشین آالت، امکانات و تجهیزات و 
نیروی انسانی متخصص در سطح باالیی 

قرار دارد.
نیروهای آموزش دیده، به روز بودن دانش و 
تجهیزات کارخانه های زیرمجموعه شرکت 
دیگر  از  جانبی  صنایع  و  نیشکر  توسعه 
موارد مورد اشاره قنبری بودند که از نظر او 

می توانند به هفت تپه کمک کنند.
بنا به گفته مدیر فنی کارخانه هفت تپه، 
نیشکر  توسعه  زیرمجموعه  کارخانه های 
وصنایع جانبی خوزستان از نظر دسترسی به 
منابع و پول از هفت تپه باالتر و جلوتر هستند 

و با حضور کارشناسان آنها شاهد تحوالت 
بهتری در شرکت خواهیم بود.

دلسوز  افرادی  را  تپه  هفت  پرسنل  او 
و متخصص دانست و افزود: مدیرعامل و 
معاونان جدید شرکت از نیروهای هفت تپه 
بوده اند که به شرکت توسعه رفته و برای 

کمک بازگشته اند.
عباسی منجزی از فعاالن کارگری و شاغل در 
مدیریت تجهیزات مکانیکی شرکت هفت تپه 
نیز امید را دلیل شروع به کار کارگران هفته 
تپه دانست و برای تحقق مطالبات کارگران و 
رساندن شرکت به تولید پایدار توسط شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 

اظهار امیدواری کرد.
رونق بازار هفت تپه بعد از تحوالت اخیر

بازار هفت تپه همواره متاثر از شرکت بوده و 
هرگاه حقوق کارگران به موقع پرداخت شده 
بازار هم رونق داشته و تاخیر در پرداخت ها 

بازار را هم از رونق انداخته است.
بعد از مصاحبه با کارگران و مسووالن شرکت 
به همراه محمد خنیفر از فعاالن کارگری 
هفت تپه چرخی در بازار منطقه مسکونی 
هفت تپه زدیم تا از حال و هوای این منطقه 

باخبر شویم.
یکی از کافه داران بازار هفت تپه با نام ابراهیم 
چهرآزی که نزدیک به 10 سال در این منطقه 
فعالیت کرده است، گفت: در شرکت مشغول 
به کار نیستم ولی اغلب اقوامم از جمله پدر 
وعموهایم در این شرکت کار کرده اند لذا 
عرق خاصی نسبت به آن دارم و زمانی که 
شرکت به افراد غیرمتخصص واگذار شد 

ناراحت شدم.
او  ادامه داد: حقوق کارگران در ۶ سال 
گذشته به موقع پرداخت نمی شد و وضیت 
بدی بر منطقه و کارخانه هفت تپه حاکم شده 
بود عالوه بر آن بازار هفت تپه هم دچار رکود 
شده بود و حتی در مقطعی تصمیم داشتم 

مغازه را تعطیل کنم.
چهرازی با بیان اینکه چرخه زندگی در هفت 
تپه ناقص شده بود، بیان کرد: افراد دارای 
مسکن مشکل زیادی نداشتند ولی خیلی 
از کارگران از یک سو حقوقشان به موقع 
پرداخت نمی شد و از سوی دیگر باید اجاره 

منازل خود را پرداخت می کردند.
این مغازه دار اظهارداشت: کارگران در این 
شرایط ناامید و همیشه در فکر بودند و برخی 
از آنها در مسیر هفت تپه تصادفات تلخی 
داشتند ولی اکنون با تالش رئیس جمهوری 
و فعاالن کارگری هفت تپه، کارخانه به بخش 
دولتی برگردانده شده که با توجه به پرداخت 
حقوق، کارگران بدهی های خود را هم به بازار 

پرداخت می کنند.
او ادامه داد: در سه ماهی که مالک قبلی 
خلع ید شده بود و مالک جدید مشخص 
نبود نقدینگی ما هم به شدت کاهش یافته 
بود چون کارگران پولی نداشتند که از بازار 

خرید کنند.
چهرازی گفت: ما در هفت تپه مانند یک 
خانواده هستیم و امکان نداشت کارگری به 
مغازه مراجعه و طلب جنس نسیه کند و به 
او جنس ندهیم چون مشکالت آنها را درک 

می کردیم.
بعد از صرف چای زعفران در این کافه به 
سوپرمارکتی بغل رفتیم و با عبداله اخضری 
که خود بازنشسته هفته تپه بوده هم کالم 
شدیم؛ او هم دل پری از مدیریت بخش 

خصوصی داشت و از آن آسیب ها دیده بود.
این بازاری با اشاره به تاریخچه ای از شرکت 
هفت تپه اظهارداشت: سال ۷1 در زمان 
دولتی بودن شرکت در آن مشغول به کار 
شدم آن زمان وضعیت کارخانه از نظر 
برداشت نیشکر، پرداخت حقوق و امکانات 

رفاهی کارکنان خوب بود.
سال  از  کارخانه  در  مشکالت  ایجاد  او 
1394 همزمان با واگذاری شرکت به بخش 
خصوصی را یادآور شد و بیان کرد: واگذاری 
مساله دار شرکت هفت تپه از ابتدا خود را 
نشان داد چراکه شرکت با 24 هزار هکتار 
زمین، با مبلغ بسیار ناچیز و به صورت 
اقساطی واگذار شده بود؛ سال 94 به یک باره 
شرکت از نظر سیستمی و مدیریتی به هم 
ریخت و راندمان کار پایین آمد به طوریکه در 
سال گذشته فقط 10 هزار تن شکر آن هم 

زرد در کارخانه تولید شد.
اخضری همچنین به اعتصاب ها و برخی نا 
امنی ها در منطقه مسکونی هفت تپه اشاره و 
بیان کرد: متاسفانه شرکت و منطقه مسکونی 
با بحران روبرو شد و کارگران دچار افسردگی 
شده بودند؛ با واگذاری شرکت به توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی اوضاع بهتر شده و 
همه کارگران اکنون با روحیه و ذوق و شوق 

کار می کنند.
این بازنشسته شرکت هفت تپه همچنین از 
من خواست تا مشکلش را در گزارش درج 
کنم؛ او با بیان اینکه با 150 میلیون تومان 
پاداش سنواتی بازنشستگی اش در سال 9۶ 
می توانست 2 واحد آپارتمان خریداری کند، 
ادامه داد: متاسفانه این مبلغ را بعد از 2 سال و 
در چند قسط پرداخت کردند که از این ناحیه 
زیان دیدم و آپارتمان 80 میلیونی به 800 

میلیون تومان رسیده بود.
او که در زمان خدمت مدیر امور مالی و 
کارشناس مسوول اموال شرکت هفت تپه 
بوده اظهارداشت: پیش از واگذاری شرکت 
به بخش خصوصی قرار بود منازل سازمانی 
به ساکنان واگذار شوند لذا برای تعمیر منزل 
هزینه هنگفتی متحمل شدم که متاسفانه 
از  اکنون  واگذاری منتفی شد؛  موضوع 
مدیرعامل جدید درخواست دارم فکری به 

حال ما بکند.
مطالبات بر زمین مانده کارگران

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت 
تپه از فرصت استفاده کردند و از من خواستند 
مطالبات بر زمین مانده آنها را هم ذکر کنم؛ 
عباسی منجزی یکی از فعاالن کارگری هفته 
با اشاره به پرداخت 2 ماه حقوق معوقه بیان 
کرد: هنوز تعدادی از مطالبات کارگران باقی 
مانده که که البته قرار است مساعدت هایی در 

این زمینه صورت گیرد.
حق شیفت، حق همسر، بدی آب و هوا و حق 
غذا از موارد مورد اشاره این فعال کارگری 
بودند، او اظهارامیدواری کرد که این بندهای 
حقوقی با دیگر شرکت های طرح توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی همسان سازی شوند 
البته تضمین هایی به صورت شفاهی در این 

زمینه داده شده است.
هفت  مدیران  منجزی،  عباسی  گفته  به 
طرح قول داده اند اگر کشت انجام شود با 
بررسی سوابق و تجربه کارگران فصلی، آنها 
را مشغول به کار می کنند که امیدواریم این 
مورد هم مورد توجه قرار گیرد و آرامش و 

امید در دل کارگران فصلی ایجاد شود.
زاده،  چنانی  خاور،  چشمه  کثیر،  آل 
جایمند و روزه دار هم این درخواست ها را 

تکرار کردند؛ آل کثیر عالوه بر آن بر لزوم 
برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای 
سطح کارگران هفت تپه تاکید کرد و افزود: 
هیچ دوره آموزشی در پنج سال گذشته برای 
کارگران هفت تپه برگزار نشده و کارگران 
در این مدت طبق تجربیات خود فعالیت 

می کردند.
علی سعدی از کارگران فصلی هفت تپه و 
ساکن روستای عین نیز که پنج سال سابقه 
کار در شرکت دارد، گفت: کارگران فصلی، 
غیرنیشکری، دفع آفات، رب گوجه، تجهیزات 
و زیربنایی هفت تپه حدود 400 نفر هستند 
که انتظار دارند مدیریت جدید شرکت هفت 

تپه آنها را بکار گیرد.
حسین شوهانی و داوود صفاری از کارگران 
فصلی و ساکن منطقه مسکونی هفت تپه 
نیز با بیان اینکه پدران آنها در این شرکت 
کار کرده اند، اظهارداشت: متاسفانه هیچ 
جایگاهی در شرکت نداریم و در طول سال 
چهار تا ۶ ماه برایمان کار هست و مابقی سال 

بیکاریم.
صفاری که حدود پنج سال به صورت فصلی 
در هفت تپه کار کرده است، بیان کرد: 
پدرانمان در این کارخانه زحمت کشیده اند 
و ما در این محیط بسته بزرگ شدیم و کسی 
نبوده حق ما را بگیرد لذا انتظار داریم شرکت 
بچه های بومی منطقه را بکار گیرد و آنها را از 

بالتکلیفی خارج کند.
و ادامه داد: تنها راه شاغل شدن ما که  ا
تعدادمان هم زیاد نیست همین شرکت های 
منطقه است و انتظار داریم حداقل قراردادی 

شویم.
هفت تپه پدر توسعه نیشکر است / پدر 

را به سرای سالمندان نمی فرستیم
در ادامه گزارش میدانی به سراغ معاون 
صنعت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت 
تپه رفتم تا از آخرین تحوالت و برنامه ریزی ها 
برای شکوفایی شرکت مطلع شوم؛ فرزام 
لطیفی در گفت و گویی صمیمی با اشاره به 
واگذاری هفت تپه بعد از کش و قوس های 
فراوان به شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی خوزستان بیان کرد: ظرفیت های 
وانی در شرکت کشت و صنعت نیشکر  فرا
هفت تپه وجود دارد و امروز با افتخار می توان 
بیان داشت که تعداد کشت و صنعت های 
و صنعت  به هشت کشت  نیشکر  توسعه 

رسیده است. 
تپه  هفت  شرکت  اینکه  بیان  با  لطیفی 
قدیمی ترین شرکت تولید شکر از نیشکر 
کشور است، ادامه داد: همه پرسنل شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 
زمانی چشم و امیدشان به خدمات هفت تپه 
بوده که دوباره باید تالش کرد این شرکت به 
دوران اوج خود برسد ضمن اینکه شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 
همان سیاست سایر کشت و صنعت ها را برای 
هفت تپه اجرا خواهد کرد چون هفت تپه 
اکنون جزو پیکره توسعه نیشکر محسوب 

می شود.
مدیرعامل هلدینگ توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی نقل قولی داشته و گفته است که هفت 
تپه پدر توسعه نیشکر بوده و ما فرزندانی 
نیستیم که پدر خود را در سرای سالمندان 
رها کنیم بلکه باید به آن خدمت کنیم تا 
همیشه نقش پدری خود را حفظ کند؛ لطیفی 
با بیان این نقل قول اظهارداشت: برای راه 
اندازی واحدهای نیشکری امام خمینی)ره(، 
امیرکبیر و دعبل خزاعی، میرزا کوچک خان 
و سلمان فارسی از نیروی انسانی و تجربه 
استادکاران هفت تپه استفاده شده است و 
نیروهای این شرکت ها در هفت تپه و کارون 

آموزش دیده اند.
صنعت  و  کشت  شرکت  صنعت  معاون 
نیشکر هفت تپه با اشاره به آغاز فعالیت 
مدیریت جدید هفت تپه از 2 هفته قبل 
افزود: تعهداتی در این مدت داده بودیم 
که برای اجرای آنها تمام تالش خود را بکار 
برای مثال مدیرعامل شرکت  می گیریم 
هلدینگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی اعالم 
کردند که طی 10 روز 2 ماه از حقوق معوقه 
کارگران پرداخت می شود و این کار در مدت 

یک هفته انجام شد.
پرداخت حقوق شهریورماه و به روز کردن 
حقوق کارگران از دیگر موارد مورد اشاره 
لطیفی بود؛ او اظهارداشت: حقوق کارگران 
هفت تپه همچون حقوق هفت شرکت دیگر 
زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع 

جانبی خوزستان پرداخت می شود.
برنامه ریزی برای تولید 100 هزار تن 

شکر در سال
صنعت  و  کشت  شرکت  صنعت  معاون 
نیشکر هفت تپه همچنین کشت پنج هزار 
هکتار از اراضی این شرکت را یادآور شد و 
اظهارداشت: 300 هزار تن نیشکر از این سطح 
قابل برداشت است که از این میزان نیشکر 

می توان 30 هزار تن شکر تولید کرد.
و با اشاره به برنامه های مدیریت جدید  ا
شرکت اظهار امیدواری کرد که طی یک 
برنامه سه ساله، سطح زیر کشت در هفت تپه 
به بیش از 10 هزار هکتار، میزان تولید نیشکر 
به یک میلیون تن و میزان شکر تولیدی به 
ظرفیت اسمی کارخانه یعنی 100 هزار تن 

در سال افزایش یابد.
معاون کشاورزی شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه نیز با بیان اینکه 100 درصد 
کارگران قراردادی سر کار حاضر شده اند، 
بیان کرد: کارگران فصلی نیز در زمان نیاز 

سر کار می آیند.
حکیم ناصری درخصوص مطالبه کارگران 
فصلی برای تبدیل وضعیت گفت: بکارگیری 
بیش از یکهزار و 500 نیرو در هر شرکت 
کشت و صنعت مدیریت هزینه ها را دشوار 
می کند در نتیجه تحقق مطالبه نیروهای 
فصلی در شرایط کنونی ممکن نیست البته 
در سال های آینده می توان برای این موضوع 

نیز برنامه ریزی کرد.
او با اشاره به فعالیت نزدیک به سه هزار کارگر 
قراردادی در شرکت افزود: 2 هزار و 500 نفر 
نیز به صورت فصلی و بنا به نیاز بکار گرفته 

می شوند.
لزوم حمایت امنیتی از شرکت با توجه به ورود 
احشام و تصرف زمین ها مورد تاکید ناصری 
بود که باید دستگاه های امنیتی برای رفع این 

مشکالت با شرکت همکاری کنند.
تحوالت یادشده و پرداخت حقوق کارگران 
در نهایت باعث ایجاد آرامش و روحیه امید، 
نشاط و سرزندگی کارگران شده بود که امید 
است با تداوم این روحیه شاهد بالندگی 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

باشیم.
شرکت  هشتمین  عنوان  به  شرکت  این 
زیرمجموعه شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه در 15 کیلومتری شهر شوش واقع 

شده است.
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تعمیر مدارس آسیب دیده از زلزله اندیکا 
تا یک ماه آینده پایان می یابد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: 
تعمیر مدارس آسیب دیده از چند زلزله اخیر در اندیکا تا 

یک ماه آینده با مشارکت خیران به پایان می رسد.

به گزارش وقایع جنوب علی قربانی روز دوشنبه در نشست 
شورای آموزش و پرورش اندیکا با موضوع رسیدگی به 
مدارس آسیب دیده از زلزله این شهرستان بیان کرد: امروز 
به همراه نماینده ای از خیران مدرسه ساز خوزستان از 

مدارس آسیب دیده از زلزله اندیکا بازدید کردیم.
وی گفت: تعمیر مدارس آسیب دیده از زلزله در اندیکا 

آغاز شده این در حالی است که هنوز اعتبارات مربوطه 
ابالغ نشده است.

قربانی، با بیان اینکه کامیون محموله تجهیزات برای 
مدارس عشایری این منطقه ارسال شده افزود: 10 میلیارد 
ریال تجهیزات مورد نیاز تعمیر مدارس با کمک خیران 

تهیه و به این منطقه ارسال شده است.

وی بیان کرد: هفت مدرسه در اندیکا براثر وقوع زلزله، به 
تخریب و بازسازی نیاز دارند اما برخی مناطق راه دسترسی 
ندارند به همین دلیل با بالگرد کالس کانکسی به این 

مناطق ارسال می شود. 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان 
ادامه داد: 58 مدرسه نیز باید تعمیر شوند که با توافقی که 

با بنیاد برکت انجام دادیم تالش داریم با سرعت این کار 
انجام شود.

رییس مجمع خیران مدرسه ساز خوزستان نیز با بیان 
اینکه خیران مدرسه ساز خوزستان امسال تاکنون در 
جایگاه نخست مشارکت در ساخت مدرسه قرار دارند بیان 
کرد: بیست و سومین جشنواره ملی خیران مدرسه ساز، 

1۷ آبان امسال به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
زیبا صالحپور افزود: اولویت نخست این  مجمع، کمک به 
مناطقی است که نیاز بیشتری به ساخت مدرسه دارند؛ 
منطقه محروم اندیکا در زلزله دچار آسیب زیادی شده که 
خیران مدرسه ساز مثل همیشه برای احیای دوباره مدارس 

این منطقه همکاری خواهند کرد.

معـاون سـاخت و نگهـداری راه هـای فرعـی و روسـتایی اداره 
کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای خوزسـتان گفـت : جاده 
مسجدسـلیمان - جریـک - ایـذه از شـنبه اول آبـان تـا اطالع 

ثانوی بسـته اسـت.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب و بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای خوزسـتان مرتضـی 
بهدارونـدی اظهار کـرد: این تصمیم بـه دلیل اجـرای عملیات 
بهسـازی و روکـش آسـفالت ایـن مسـیر اتخاذ شـده اسـت .

وی افـزود: عملیـات بهسـازی و آسـفالت این مسـیر بـه طول 
هفـت کیلومتر و بـا اعتبـاری بالغ بـر ۶0 میلیارد ریـال اجرایی 

خواهد شـد. 
معـاون سـاخت و نگهـداری راه هـای فرعـی و روسـتایی اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای خوزسـتان بیـان کرد: 
محور مسـجد سـلیمان - تاچکر در این مـدت به عنـوان جاده 

جایگزیـن بـرای تـردد بـه راننـدگان توصیه می شـود .
بـه گفتـه بهدارونـدی بـا آسـفالت جـاده جریـک دسترسـی 
مسجدسـلیمان به ایذه و روسـتاهای اطراف تسـهیل می شود.

فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد مدیریـت کرونـا خوزسـتان 
گفـت: شـرایط خوزسـتان بـه لحـاظ کرونـا شـکننده بـوده و 
هرگونـه غفلـت، مـا را بـه سـمت خطـر جـدی پیـش می بـرد 
بـه همیـن خاطـر فرمانـداران بایـد اهتمـام بیشـتری بـه امـر 

واکسیناسـیون داشـته باشـند.
ولـی الـه حیاتـی روز شـنبه در نشسـت سـتاد مدیریـت کرونا 
خوزسـتان در محـل اسـتانداری، بیـان کـرد: اکنـون تعـداد 
مبتالیان به کرونا در سراسـر کشـور و به تبع آن در خوزسـتان 
رو بـه افزایش بـوده و اگـر این رونـد ادامه داشـته باشـد تعداد 
بسـتری ها نیز بیشـتر می شـود لذا نبایـد در این شـرایط دچار 

عـادی انگاری شـویم.
وی افزود: از فرمانداران شـادگان و شـوش که هفته قبل در امر 
تزریـق واکسـن کرونا به خوبـی عمل کـرده و پیشـرفت خوبی 
داشـتند تشـکر می کنم و انتظار داریـم که فرمانـدار کرخه نیز 

به همین شـکل عمـل کند.
فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد مدیریـت کرونـا خوزسـتان 
گفـت: الزم اسـت در کنـار واکسیناسـیون، شـیوه نامه های 
بهداشـتی به خوبـی رعایت شـود زیرا هـر لحظه ممکن اسـت 

رنـگ بنـدی شهرسـتان هـا تغییـر کند.
وی در خصـوص پشـتیبانی از طـرح شـهید سـلیمانی افـزود: 
در ابتـدا قرار بـود 80 خودرو از سـوی اسـتانداری و فرمانداری  
اهواز به این طـرح اختصاص داده شـود کـه متاسـفانه تاکنون 
انجـام نشـده اسـت کـه فرمانـداری اهـواز بایـد پیگیـر ایـن 

موضـوع شـود.
حیاتی ادامـه داد:شهرسـتان هایی کـه هفته گذشـته در طرح 
شـهید سـلیمانی و به لحـاظ رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی 
ضعیـف عمـل کردنـد یـک هفتـه فرصـت دارند تـا نسـبت به 

فعـال کـردن ایـن طـرح و رعایـت شـیوه نامه ها اقـدام کنند.
وی گفت: الزم اسـت که اداره کل ورزش و جوانان خوزسـتان، 
مشـکل اسـکان سـربازهای فعـال در طـرح واکسیناسـیون را 
برطـرف کند تـا آنهـا همچنـان بـه فعالیت خـود ادامـه دهند.

وی افزود: برای تسـریع در روند واکسیناسـیون دانش آموزان، 
فرمانـداران اجـازه دارنـد نسـبت بـه تعطیلـی سیسـتم شـاد 
آموزش و پرورش آن شهرسـتان اقدام و به کار واکسیناسـیون 

بپردازنـد.
فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد مدیریـت کرونـا خوزسـتان 
بیـان کرد:بـرای برطـرف کـردن مشـکالت واکسیناسـیون در 
شهرسـتان هـا، بهتر اسـت تیمـی متشـکل از علوم پزشـکی و 
بازرسـی اسـتانداری به شـهرهای با عملکرد ضعیف اعزام و در 

ایـن خصـوص چاره اندیشـی شـود.
وی در خصوص واکسیناسـیون کارکنـان ادارات نیز گفت: این 
موضـوع امـروز در سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا مطـرح و مورد 
تاکید قـرار گرفت و انتظـار داریم در خوزسـتان به طـور دقیق 

اجرا شـود.
حیاتی ادامـه داد:فرمانداران موضـوع واکسیناسـیون و رعایت 
شـیوه نامه های بهداشـتی را در حـوزه زیرپوشـش خـود جدی 
گرفتـه و بـرای کنتـرل بیمـاری گروه های بازرسـی مشـترک 

تشـکیل دهند.

رئیـس اداره راهداری و حمـل و نقل جـاده ای اندیکا  با اشـاره 
به بهسـازی محـور اندیـکا - مسجدسـلیمان از ابتدای سـال تا 
کنون گفت : عملیـات تعمیر و بازسـازی این محور بـا اعتباری 

بالـغ بـر 1۶0میلیارد ریال انجام شـده اسـت .
به گزارش وقایـع جنوب و بـه نقـل از  روابط عمومـی اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای خوزسـتان محمـد رضایی 
اظهـار داشـت : لکـه گیـری هندسـی و روکـش آسـفالت این 
محور بـا اعتباری بالـغ بر 135 میلیارد ریال انجام شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 500 تابلـو و عالئـم راهنمایـی و 
رانندگی با اعتبـار پنج میلیـارد ریال نصب شـده اسـت ، ادامه 
داد : شـانه سـازی و پاکسـازی کل محـور ،اصـالح حـدود 30 
کیلومتـر شـیب شـیروانی و رفـع چهـار نقطـه حادثه خیـز از 

جملـه عملیـات هایـی اسـت کـه انجام شـده اسـت.
رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اندیـکا خاطر 
نشـان کـرد : اصـالح روشـنایی تونـل دال ، دریواسـیون پل ها 
و پاکسـازی آبـرو هـا ،ایجـاد هـره خاکـی در محـل پرتـگاه ها 
،تعویض تابلـو های فرسـوده ، خط کشـی و لکه گیـری در این 

محـور انجام شـده اسـت . 

مدیرکل بازرسـی اسـتانداری خوزسـتان گفت: مشـکل عمده 
بانک هـا در زمینـه رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی، نصـب 
سـامانه تهویه هوا اسـت که باید متناسب با مسـاحت مجموعه 
باشـد امـا متاسـفانه بانک هـای خوزسـتان در ایـن زمینـه بـه 

خوبـی اقـدام نکردند.
رسـول امیری روز دوشـنبه بیـان کـرد: در بازدیدی کـه هفته 
گذشـته از یک بانک داشـتیم در بحـث رعایت شـیوه نامه های 
بهداشـتی اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه بـود ولـی از لحاظ 

بهداشـت مراجعـان نیاز به رسـیدگی بیشـتر اسـت.
وی افزود: فهرسـتی از بانک های خوزسـتان که بـه لحاظ نصب 
تهویه هوا مشـکل دارند تهیه شـده و بـه تمام سرپرسـتی های 
امـور شـعب بانک هـا و فرمانداری های اسـتان ارسـال کردیم؛ 
همچنین بـه آنهـا تذکـر دادیم که اگـر در زمـان مقـرر در این 

باره اقـدام نکننـد بانـک مربوطه پلمب می شـود.
مدیـرکل بازرسـی اسـتانداری خوزسـتان گفـت: در 2 هفتـه 
گذشـته 2 بانک در خوزسـتان که شـیوه نامه های بهداشـتی را 
رعایت نکردنـد پلمب شـدند و این رویـه همچنان توسـط این 

اداره کل ادامـه دارد.
وی افـزود: پـس از اینکـه تکلیـف نظـارت بـر مراکـز طـب 
تشـخیصی بـه اداره کل بازرسـی اسـتانداری سـپرده شـد، بـا 
همـکاری معاونت بهداشـتی و درمانی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اهواز، سـازمان نظام پزشـکی و اماکن، تیمی بـه منظور نظارت 

بـر فعالیـت مراکـز بهداشـتی و درمانی تشـکیل شـد.
امیری گفت: هفتـه گذشـته از 1۷2 مرکز طبی تشـخیصی در 
اهواز دیدن کردیم کـه به بیـش از 20 مرکز اخطـار داده و یک 
مرکز پلمب شـد؛ همچنین یکـی از ایـن مراکز را به دادسـرای 

سـازمان نظام پزشـکی معرفی کردیم.
وی افـزود: آن دسـته از مطب هایـی کـه تاکنـون 2 بـار اخطار 
دریافـت کـرده و بـاز هـم نسـبت بـه رعایـت شـیوه نامه های 
بهداشـتی بی تفـاوت باشـند، در صـورت دریافت اخطار سـوم، 

پلمـب می شـوند.
هم اکنون 2 شهرسـتان خوزسـتان نارنجی، 13 شهرستان زرد 

و 12 شهرسـتان در وضعیت آبی کرونایی هستند.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای خوزسـتان گفت: 
خودروهـای عمومی حامل کاال و مسـافر توسـط سـامانه های 

هوشـمند رصد می شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقل 
جـاده ای خوزسـتان، غالمعبـاس بهرامـی نیـا اظهـار کـرد: با 
توجه به نصـب دوربین هـای نظارتی و سـامانه های هوشـمند 
در بیشـتر محورهای اسـتان خوزسـتان بـر اسـاس هماهنگی 
های صـورت گرفته بـا سـازمان راهـداری و حمل و نقـل جاده 
ای و پلیـس راه ناجـا، تمامـی خودروهای پـالک عمومی عامل 
کاال یا مسـافر که دارای اسـناد حمل و نقلی هسـتند شناسایی 

و مـورد رصـد دوربین ها قـرار مـی گیرند.
وی با بیان اینکـه این اسـناد شـامل بارنامه و صـورت وضعیت 
اسـت، افـزود: در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف مطابـق 

ضوابـط بـا متخلفـان برخـورد خواهد شـد.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای خوزسـتان یادآور 
شـد: در حـال حاضـر 103 دوربین ثبـت تخلف سـرعت و 54 
دوربیـن نظارت تصویـری در محورهای اسـتان فعال هسـتند.

سرپرسـت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهان گفـت: تاکنون 85 
درصد جمعیت باالی 12 سـال این شهرسـتان در مقابل کرونا 

واکسـینه شدند.
دکتر رمضـان احدی روز دوشـنبه اظهـار داشـت: ۷3 درصد از 
جمعیـت دانش آمـوزی 12 تـا 18 سـال بهبهان نیز واکسـینه 
شـدند اگرچـه این آمـار در برخـی از شـهرهای تحت پوشـش 

این دانشـکده بیشـتر است.
وی بـا اشـاره بـه رونـد کاهشـی بیمـاری کوویـد 19 در ایـن 
شهرسـتان افزود: اکنـون چهار بیمـار کرونایی در بیمارسـتان 
های بهبهـان بسـتری بوده و تحـت مراقبت هسـتند. بـا توجه 
بـه اسـتقبال خـوب مـردم از واکسیناسـیون، آمـار مراجعه به 
مراکـز بهداشـتی درمانـی این شهرسـتان بسـیار پاییـن آمده 

اسـت.
سرپرسـت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان گفـت: 8۶ درصد 
جمعیـت بـاالی 18 سـال ُدز اول و 5۶ درصد هر 2 ُدز واکسـن 
را دریافـت کـرده انـد البتـه میـزان واکسیناسـیون در بعضـی 
شـهرهای تابعـه دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان بـاالی 90 

درصد اسـت. 
وی افزود: میـزان رعایت پروتکل هـای بهداشـتی در بهبهان و 
نقاط تحت پوشـش این دانشـکده بیـن ۷0 تا 80 درصـد بوده 
و در ایـن زمینه عملکـرد خوبی داریـم. یکی از اولویـت های ما 
توجه بـه طرح شـهید سـلیمانی اسـت و در این راسـتا فعالیت 

های خوبی در شهرسـتان بهبهـان صورت گرفته اسـت. 
احدی گفت: تمام اداره های این شهرسـتان بر اسـاس سـامانه 
سـیب لیسـت بنـدی شـده انـد و تاکنـون بیـش از 90 درصد 
کارکنـان اداره هـای بهبهـان واکسـینه شـده انـد. کارمنـدان 

واکسـن نزده یـا بیمار بـوده و یـا مشـکل خاصی داشـتند.
در حـال حاضـر بهبهـان و 12 شهرسـتان دیگـر خوزسـتان 
در وضعیـت زرد، 12 شهرسـتان آبـی و 2 شهرسـتان نارنجـی 

. هسـتند

جاده مسجد سلیمان - جریک - ایذه 
تا اطالع ثانوی بسته است

شرایط خوزستان به لحاظ کرونا 
شکننده است

محور اندیکا - مسجد سلیمان 
بازسازی و ترمیم شد

نبود تهویه هوا مشکل عمده بانک های 
خوزستان در رابطه با کرونا است

رصد خودروهای عمومی حامل کاال و مسافر 
توسط سامانه های هوشمند خوزستان

۸5 درصد جمعیت باالی ۱2 سال 
بهبهان واکسینه شدند

اخبار راهداری

    اخبار کرونا 

مجوز کشت پاییزه در 2۹ هزار هکتار زمین 
کشاورزی دشت آزادگان صادر شد

فرمانـدار دشـت آزادگان گفت: مجـوز کشـت پاییزه در سـطح 29 هـزار هکتار 
زمین کشـاورزی در ایـن شهرسـتان صادر شـده این در حالی اسـت که سـطح 

مجوز کشت در پاییز پارسال 4۷ هزار هکتار بود.
حمیـد سـیالوی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزی نقـش اساسـی و محـوری در ایـن 
شهرسـتان دارد بیان کرد: باید از همـه ظرفیت ها برای یاری رسـاندن به کشـاورزان 

و جلوگیـری از ضربـه خـوردن به بخـش کشـاورزی اسـتفاده کرد.
وی گفـت: شـغل بیشـتر جوانـان و سـاکنان ایـن منطقـه کشـاورزی اسـت و بـرای 
جلوگیری از بیکار شـدن افراد زیـادی در این منطقه باید تداوم شـرایط کشـت را در 

ایـن شهرسـتان فراهـم کرد.
فرماندار دشـت آزادگان با اشـاره به وضعیت خشکسـالی و کمبود شـدید آب پشـت 
سـدهای خوزسـتان بیان کرد: با توجه به اعالم سـازمان آب و برق خوزسـتان کاهش 
چشمگیر آب پشـت سـدهای خوزسـتان به ویژه سـد کرخه مقرر شـده تا کمیته ای 

با مسـوولیت سـتاد مدیریت بحران این شهرسـتان تشـکیل شود.
سـیالوی ادامـه داد: در ایـن کمیتـه منطقـه بنـدی کشـاورزی در این شهرسـتان و 
نحوه توزیـع آب انجام می شـود و کشـاورزانی که در فصل پیش کشـت نداشـتند در 

اولویـت قـرار دارند.
وی گفت: همکاری کشـاورزان و مردم در جهت جلوگیری از هدر رفت آب در کشـت 

پاییزه نیاز اسـت.
فرماندار دشـت آزادگان افزود: بیمه امسـال به صورت جامع کشـاورزان را زیرپوشش 
قرار خواهـد داد و دوره هایـی از طریق جهاد کشـاورزی و بیمه برای آشـنایی بیشـتر 
کشاورزان دشـت آزادگان برگزار می شـود و بانک کشـاورزی شهرسـتان نیز با توجه 
به هماهنگی صـورت گرفته در جهـت حمایت از کشـاورزان وام هایـی در اختیار این 

قشـر قرار خواهد داد.
طبـق اعـالم سـازمان جهـاد کشـاورزی خوزسـتان، 8۷8 هـزار هکتـار از زمین های 
کشـاورزی اسـتان برای کشـت پاییزه سـال زراعی جـاری هدف گـذاری شـده که با 
احتسـاب کشـت دایمی همچـون نیشـکر، کل زمیـن های زیرکشـت اسـتان به یک 

میلیـون و 43هزار هکتـار خواهد رسـید.
براسـاس برآورد سـازمان جهادکشـاورزی خوزسـتان تنش آبی و خشکسـالی شدید 
بی سـابقه در نیم قرن اخیر، تولیدات بخش کشـاورزی خوزسـتان را در سـال زراعی 

جاری تـا 30 درصـد کاهش داد.
با توجـه به کمبـود آب و تنـش آبـی از مجمـوع 88 هـزار و ۶۶0 هـزار هکتار سـطح 
مصوب کشت تابسـتانه در خوزسـتان تنها ۷4 درصد معادل ۶۶ هزار هکتار در سطح 

اسـتان اجرا شـد.
اسـتان خوزسـتان یک میلیون و 250هزار هکتار زمین کشـاورزی زیرکشت دارد که 

با تامین پایدار آب امکان توسـعه کشـت تا 2 میلیون هکتـار وجود دارد.
شهرستان دشـت آزادگان در غرب خوزسـتان است که آب کشـاورزی آن از رودخانه 

کرخه و انشـعاب های آن تامین می شـود.

محدودیت قطعی کشت پاییزی در چهار حوضه مهم 
آبی خوزستان

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی خوزسـتان گفت:براسـاس مصوبـه سـتاد 
خشکسـالی اسـتان ، امسـال به علت کمبود آب ، محدودیت کشـت پاییزی در 

چهارحوضه آبی کارون ، مارون ، دز و کرخه اعمال می شود.
خدارحـم امیـری زاده افـزود: بجـز این چهـار حوضـه آبـی ، در هیچ حوضـه دیگری 
محدودیت کشـت پاییزی وجـود ندارد و کشـاورزان می تواننـد به هرمیـزان ، اراضی 

خود را زیرکشـت پاییـزی ببرند.
وی بـا بیـان اینکـه تعییـن الگـوی کشـت پاییـزی در خوزسـتان بـر اسـاس آورد 
رودخانه ها خواهد بـود افزود:هم اکنون آورد رودخانه ها و ذخایر آب پشـت سـدهای 
مهم خوزسـتان بـه کمتریـن میـزان خود در50 سـال اخیـر رسـیده اسـت از این رو 
برنامـه مصـوب کشـت پاییـزی کـه قبـاًل  در سـطح یـک میلیـون و 30هـزار هکتار 

تعریف شـده بـود محقـق نخواهد شـد.
امیـری زاده با اشـاره به اینکـه بیـش از 90 درصـد آب مصرفـی بخش کشـاورزی از 
رودخانـه هـا تامیـن می شـود افـزود: ایـن در حالی اسـت که خوزسـتان حـدود 40 
درصد و اسـتان های باالدسـت حدود 50 درصـد با کاهـش بارندگی در سـال زراعی 
1400-1399روبه رو بوده اند و ایـن کاهش بارندگی و خشکسـالی باعث محدودیت 

در کشـت های پاییزی نیز شـده اسـت.
وی ادامـه داد:الگویـی کـه بـرای کشـت های پاییـزی امسـال درنظـر گرفته شـده با 
توجه بـه میزان آبی اسـت کـه سـازمان آب و بـرق در اختیار کشـاورزان اسـتان قرار 

می دهـد.
امیـری زاده با بیـان اینکـه در برخی حوضـه های آبـی به خصـوص حوضـه آبریز دز 
ممنوعیت کشـت بـرای چغندرقند و دانـه روغنی کلزا اعمال می شـود اظهار داشـت: 
کشـت های متنـوع و متفاوتی بـرای این حوضه هـا در نظر گرفته شـده تا کشـاورزان 

دچار خسـارت زیادی نشـوند.
وی با اشـاره به اینکـه در اسـتان خوزسـتان به دلیـل شـرایط اقلیمی و خشکسـالی 
در مناطـق محـدودی از کشـت دیم اسـتفاده می شـود افـزود:در کشـت دیـم ، همه 
چیز بـه بارندگی هـای پاییزه و زمسـتانه بسـتگی دارد کـه امیدواریم بـا تفضل الهی 

بارندگی هـای موثر سـبب توسـعه کشـت دیم در اسـتان شـود.
رییس سـازمان جهادکشـاورزی خوزسـتان  بـا بیـان اینکه در سـال زراعی گذشـته  
1۷.5میلیون تن محصوالت کشـاورزی در اسـتان تولید شد گفت: اسـتان خوزستان 
در تولیـد برخی محصوالت مهـم و راهبردی همچون گنـدم ، کلـزا و چغندرقند رتبه 
نخسـت کشـور را در اختیـار دارد ولـی امسـال به علـت خشکسـالی و کمبـود آب با 

کاهش عملکـرد در واحد سـطح روبـه رو خواهیـم بود.
وی اظهار داشت:سـطح مصوب کشـت چغندرقند در اسـتان 20 هـزار و 500 هکتار 
تعیین شـده ولی بـا توجه بـه تعییـن الگوی کشـت ، تنهـا حدود سـه هـزار هکتار از 

اراضی اسـتان به زیرکشـت ایـن محصـول می رود.
امیـری زاده از کشـاورزان و بهـره برداران اسـتان خواسـت بـا توجه به خشکسـالی ، 
احتمـال بـروز خسـارت و شـکنندگی بخش کشـاورزی ، نسـبت بـه بیمـه محصول 

خـود اقـدام کنند.

میزان شوری شبکه آب آشامیدنی شادگان کاهش 
یافت

مدیر عامـل شـرکت آب و فاضالب خوزسـتان گفت: با دسـتور وزیـر نیرو حجم 
انتقـال آب از طرح غدیر افزایش یافته اسـت و با این اقدام میزان شـوری شـبکه 
آب آشـامیدنی شهرسـتان شـادگان از چهـار هـزار بـه 2 هـزار و 450 میکرموس بر 

سانتیمتر کاهش یافته است.
محمدرضـا کرمی نـژاد بیان کـرد: در مجمـوع 122 هـزار و 400 مترمکعـب مصرف 
آب شـادگان و روسـتاهای اطراف آن در شـبانه روز اسـت که حـدود 80 درصد آن از 

طـرح آبرسـانی غدیر و سـد کرخـه تامین می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه آب آشـامیدنی شهرسـتان شـادگان عـالوه بـر  طـرح غدیـر ،از 
رودخانـه کارون نیـز تامین می شـود افـزود: بـا افزایش برداشـت آب در طـرح غدیر 
شـاهد بهبود کیفیت آب آشـامیدنی در 2۶ شهرسـتانی که از این طرح آبرسـانی می 

شـوند خواهیـم بود.
کرمی نژاد با تکذیب شـایعه مخلوط شـدن آب شـرب شـادگان با فاضـالب گفت:80 
درصد آب شـرب شـادگان از طرح غدیر تامین می شـود و آب آشـامیدنی با سـالمت 

و اسـتاندارد به این شهرسـتان منتقل می شـود.
در سـفر اخیر وزیر نیـرو به خوزسـتان بـه منظـور افزایـش کیفیـت آب مناطقی که 
از طـرح غدیـر آبرسـانی می شـوند ، افزایـش حجـم آب در این طـرح مـورد موافقت 

قـرار گرفت.
با اتصال طـرح غدیر به ایسـتگاه پمپاژ اندیمشـک در آینـده ای نزدیک و اسـتفاده از 

آب سـد دز کیفیت آبرسـانی در این طـرح افزایش مـی یابد.
شهرستان شادگان با 150 هزار نفر جمعیت در ۷0 کیلومتری اهواز واقع است.

پایداری آب آشامیدنی در خوزستان با تکمیل پروژه 
غدیر ممکن است

با اجـرا و تکمیل طـرح غدیـر 2۶ شهرسـتان خوزسـتان در مدت 10 سـال آب 
آشامیدنی پایدار خواهند داشت.

به گـزارش وقایع جنـوب علی اکبـر محرابیـان شـنبه در حاشـیه بازدید از ایسـتگاه 
پمپـاژ آب ام الدبـس دشـت آزادگان در جمع خبرنـگاران بیـان کرد: این سـفر برای 
بررسـی مسـائل آب و فاضـالب خوزسـتان و بررسـی رونـد  اجرایـی طرح آبرسـانی 

غدیـر انجام شـد .
وی گفـت: در سـفر یـک مـاه گذشـته رئیـس جمهـوری بـه خوزسـتان طـرح های 
آبرسـانی و فاضـالب بررسـی شـد و امـروز مهم ترین علت سـفر مـن بررسـی اجرای 

این طـرح هـا بوده اسـت.
محرابیان اظهار داشـت: سـرعت پـروژه طـرح غدیر خوب اسـت اما به نقطـه مطلوب 

نرسـیده به همین منظـور باید سـرعت پروژه افزایـش یابد.
وزیر نیـرو ادامه داد: شـروع رونـد اجرای طـرح غدیر خـوب بـوده اما نیاز به سـرعت 
بیشـتری دارد، بـا تکمیل ایـن پـروژه دیگر شـاهد بحران و تنـش آیی در خوزسـتان 

نخواهیـم بود.
وی  با اشـاره بـه اینکه مرحلـه اول طـرح غدیر در طـول سـالیان متمادی اجرا شـده 
اسـت اظهار داشـت: با اجرای گام نخسـت این طرح هم اکنون روزانـه 10 مترمکعب 
آب بر ثانیـه از رودخانه کرخه در شـبکه آبی شـهری و روسـتایی این اسـتان در حال 

انتقال اسـت.
محرابیان اظهار داشـت: در سـفر قبلـی به خوزسـتان مقرر شـد میزان انتقـال آب از 
طح غدیـر از 10 مترمکعـب در ثانیه با احداث ایسـتگاه پمپاژ جدیـد و افزایش قدرت 

پمپ های ایسـتگاه  به 20 متـر مکعـب در ثانیه افزایـش یابد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن افزایـش حجـم از رودخانـه دز برداشـت مـی شـود اظهـار 
داشـت:برای بهبـود کیفیـت آب در طـرح آبرسـانی غدیـر ، حجـم آبـی کـه افزایش 

خواهـد یافـت از رودخانـه دز برداشـت مـی شـود.
وزیـر نیـرو در ادامه بـا اشـاره بـه بحـث انتقـال آب از خوزسـتان افـزود: در خصوص 
انتقـال آب باید از سـازمان حفاظت محیط زیسـت پیگیر شـد و ایـن وزارتخانه طرح 

هـای مصـوب را پیگیـری می کند.
وزیر نیرو امروز شـنبه بـرای بررسـی وضعیت رونـد پروژه هـای آبرسـانی و فاضالب 

خوزسـتان به این اسـتان سـفر کرد.
وزیر نیـرو امـروز از ایسـتگاه های پمپـاژ آب چمـران اهـواز، w۲ شـوش و ام الدبس 

دشـت آزادگان بازدیـد کرد.
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پس از ده سال مشکل زمینهای ارتش، شهرکهای پرواز، تانکسازی و 
شهید علیمردان خان رفع گردید

اتحاد و حس تعلق به شهر، راز ترقی شهرهای موفق

بازدید معاونت عمرانی استانداری خوزستان به همراه سرپرست شهرداری 
خرمشهر از سطح شهر خرمشهر

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان آغاز هفته وحدت را تبریک گفت

به همت سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان:

رئیس شورای شهر اهواز در برنامه زنده تلویزیونی مطرح کرد؛

رئیس علوم پزشکی اهواز خبر داد؛

به گزارش وقایع جنوب و به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
شــهرداری مسجدسلیمان، طی جلســه ای که در سالن 
اجتماعات اســتانداری خوزســتان با حضورِ سرپرســت 
شــهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان 
برگزار شــد، باالخره پس از کش و قوس هــاِی فراوان و 
گذشــِت ده ســال، مشــکِل )زمین های ارتش، شهرک 
های پرواز، تانکســازی و شهید علیمردان خان( از طریق 

“کمیسیون ماده 5” رفع گردید.
شایان ذکر است، بزودی مالکان پس از طی کردن مراحل 
سیر مجوز ساخت و ساز )اخِذ پروانه ی ساختمان( باید به 

منظور تحویل ملک مربوطه خود اقدام فرمایند.

رئیس شــورای اسالمی شهر اهواز گفت: پیشرفت و توسعه شهر فقط 
بر عهده شهرداری و شورای شهر نیست و راز موفقیت شهرهای مترقی 
که همیشــه مثال آن ها را میزنیم، اتحاد و همدلی تمام دســتگاه ها با 

یکدیگر در سایه انسجام مردم و حس تعلق آن ها به شهر است.
به گزارش وقایع جنوب و به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری اهواز، 
سیاوش محمودی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه استانی صدا 
و ســیمای خوزستان در تشریح اولویت های شهر اظهار کرد: در کوتاه 
مدت باید در حوزه هایی مثل فضای ســبز، وضعیت نظافت کلی شهر، 
آسفالت و وضعیت تفرجگاه های شهر تحول ایجاد شود تا بتوان فضای 

زندگی منظم و پرنشاطی برای مردم به ارمغان آورد.
وی با اشــاره به اهمیت حــوزه فرهنگی افــزود: از دیدگاهی متمایز 
می توان اهمیت مســائل فرهنگی را در شــهر اهم بر مسائل عمرانی 
و خدماتی دانســت و تالش برای تقویت این حوزه را موثر در مســائل 

مهمی مثل تقویت حس تعلق مردم به شهر خواند.
رئیس شــورای شــهر اهواز عنوان کرد: در حال حاضر برای وضعیت 
موجود توســط شورای ششــم هم برنامه کوتاه مدت و هم برنامه بلند 

مدت طراحی و تبیین شده است.
محمودی در خصوص بودجه شهرداری اهواز در سال گذشته تصریح 
کرد: ســال 92 بودجه شــهرداری اهواز 2هزار و 550 میلیارد بوده که 
از آن میزان، 1۶00 میلیارد تومان محقق شــده است و از مقدار محقق 

شده نیز 1300 میلیارد تومان حقوق پرداخت شد.
وی اضافه کرد: در شــش ماهه اول ســال نیز با تحقق 930 میلیارد 
تومــان از 3500 میلیارد تومان بودجه ســال جاری و اختصاص 913 

میلیارد آن به حقوق و دستمزد چیزی نزدیک به یک درصد بودجه به 
مسائل عمرانی تعلق گرفت.

رئیس شورای شهر اهواز به همراهی و همدلی اعضای شورا اشاره کرد 
و گفت: پیشرفت و توسعه شهر فقط بر عهده شهرداری و شورای شهر 
نیست و راز موفقیت شهرهای مترقی که همیشه مثال آن ها را میزنیم، 

اتحاد و همدلی تمام دستگاه ها با یکدیگر در آن شهر ها است.
محمودی اظهار داشــت: بــه مردم این نوید را مــی دهیم که فضای 
متحدی در حال شــکل گیری در کل کشور است و امیدواریم در این 

فضا به مطالبه مردم پاسخگو باشیم و رشد شهر را با هم رقم بزنیم.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شــهرداری خرمشــهر  
صبــح روز جمعه 30 مهرمــاه عبیات معاونت عمرانی اســتانداری 
خوزســتان به همــراه فلســفی مدیرکل امورشــهری و شــوراها 
اســتانداری خوزســتان ، احمدنژاد نماینده مردم شریف خرمشهر 
در مجلس شــورای اســالمی ، عمیدزاده فرماندار ویژه خرمشــهر 
، پورخلف رئیس شــورای اســالمی شــهر و دربندی سرپرســت 
شــهرداری خرمشــهر از مناطق مختلف ســطح شــهر خرمشهر با 
هدف بررســی ، شناســایی و رفع مشــکالت عمرانی ، خدماتی ، 

کردند. بازدید  آبهای سطحی  و  فاضالب 
 جلســه ی جمع بندی بررســی و ارائه ی راهکارهای الزم جهت 
رفع مشکالت زیرساختی خرمشــهر نیز پس از یک بازدید میدانی 
چهار ساعته ، در سالن جلســات فرمانداری ویژه خرمشهر تشکیل 

شد.
 معاون عمرانی اســتانداری خوزستان در حاشیه ی این جلسه بر 
لزوم انعقاد تفاهم نامه ی مشــترک بین شهرداری خرمشهر و اداره 

آبفا با محوریت ترمیم و آســفالت نوارهای حفاری ســطح شهر تا 
پیش از آغاز نخســتین بارش های باران تاکید کرد.

کورش شهبازی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، آغاز هفته وحدت 
را تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مسجدســلیمان، کورش 
شهبازی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با صدور پیامی فرا رسیدن 
میــالد پیامبر اکــرم )ص( و امام جعفر صــادق )ع( و هفته وحدت را 
مردم شریف شهرستان مسجدسلیمان بویژه همکاران و پرسنل محترم 

شهرداری تبریک گفت که به شرح ذیل می باشد:
بانگ ملکوتی »اشهدا ان محمد رسول اهلل« که امروز در سراسر گیتی 
طنین انداز شــده است، ترنم آسمانی دعوت حق تعالی برای وحدت و 
همدلی مسلمانان و آزادیخواهان عالم و راز ماندگاری اقتدار و استقالل 

مسلمین و تقویت و ترویج وحدت و یکدلی می باشد.
امــروزه میراث بــزرگ حضــرت محمد)صلی اهلل علیــه و آله( برای 
مســلمانان دعوت آنان به وحدت اســت، پیام روشــن رسول گرامی 
اســالم)صلی اهلل علیه و آله( که می فرمایند: الَجماَعــُه َرحَمٌه و الُفرَقُه 
عذاٌب “وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است” بیانگر اهمیت 

یکپارچگی امت اسالم در این دین مبین است.
خدای بلند مرتبه را شاکریم که در شهرستان مسجدسلیمان جلوه ی 
باشکوه وحدت و یکپارچگی بین همه اقوام و ادیان الهی به مدد اندیشه 
ی بلند و همت واالی مردمان این دیار به وضوح مشهود است و همگی 
تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران با صلح و آرامش در 

کنار یکدیگر زندگی می نمایند.
اینجانب فرا رســیدن والدت خجســته و پرمیمنت ختم المرسلین، 
رحمه للعالمین، فخر عالم و آدم، پیام آور عزت، رحمت وســعادت کّل 
بشر حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و هفته وحدت 
و نیز والدت فرخنده امام جعفر صادق )علیه الســالم( را به همشهریان 

شریف شهرستان مسجدسلیمان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
کورش شهبازی

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان

 42۰۰ ارز  شبه  یک  حذف  مخالف 
تومانی هستیم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان این که مخالف 
هستیم که ارز 4200 تومانی یک شبه حذف شود، گفت: حذف 
مقطعی و یک شبه ارز 4200 تومانی و عدم توجه به عوارض 
این اقدام، قطعا فقط به قشر ضعیف و متوسط جامعه فشار 

وارد می کند.
مجتبی یوسفی، در خصوص حذف ارز 4200 تومانی، اظهار 
کرد: تامین کاالی اساسی مردم به ارز 4200 تومانی گره خورده 
است و اینکه عده ای می گویند ارز 4200 تومانی را حذف 
می کنیم باید به این مساله توجه داشته باشند که این ارز برای 

تامین کاالی اساسی مردم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در شرایط اقتصادی و تورم کشور که زندگی مردم 

به ویژه اقشار متوسط و ضعیف به سختی می گذرد، حذف ارز 
4200 آن هم یک شبه، شدنی نیست زیرا نباید اقتصاد را به 

صورت خطی ببینیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: عده ای بر این 
باورند که با حذف ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی حدود 20 
تا 30 درصد افزایش قیمت می یابد، در صورتی که قطعا به این 
شکل نخواهد بود و حذف ارز 4200 تومانی بر روی قیمت همه 

اقالم و حتی حمل و نقل نیز اثرگذار است.
یوسفی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی بر روی قیمت 
همه اقالم اثرگذار است و باعث افزایش قیمت ها خواهد شد، 
عنوان کرد: در طول چند سال گذشته حدود 50 میلیارد دالر 
ارز 4200 تومانی برای گران نشدن کاالهای اساسی و دارو 
اختصاص یافته، که البته باعث نشده تا این اقالم گران نشود و 

سود آن به جیب دالالن رفته است.

وی با بیان اینکه مخالف هستیم که ارز 4200 تومانی یک شبه 
حذف شود، ادامه داد: اگر بنا است ارز 4200 تومانی حذف شود 
باید به صورت هدفمند و در یک برنامه ریزی بلند مدت این 
اتفاق رخ دهد. برای انجام این کار باید سامانه های نظارتی فعال 
شوند تا بتوان این یارانه را به تولیدکننده واقعی و مردم داد و 

دیگر به جیب دالالن و واسطه ها نرود.

صادی  |
| اخبار اقت

ماجرای سرطان درختان جنگل های زاگرس چیست؟

واکسیناسیون 72 درصد جمعیت خوزستان تاکنون

حضور بانوان خوزستانی در مسابقات گلف کشور

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: عارضه شیوع یافته بین درختان 
زاگرس که اخیرا تحت عنوان سرطان درختی در فضای مجازی مطرح 
شــده است، "گال زنبوری" نام دارد که ناشی از نیش زنبور است و در 

حال حاضر تحت مدیریت و کنترل قرار دارد.
سید محمدتقی ســجادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه 
اخیرا مباحثی مبنی بر وجود بیماری سرطان درختی در بین عرصه های 
جنگلی زاگرس در خوزســتان در فضای مجازی مطرح شده است در 
حالی که بکار بردن عنوان "ســرطان" در این مورد، موضوعیت ندارد و 
این عارضه شیوع یافته، "گال زنبوری" نام دارد که ناشی از نیش زنبور 

است و در حال حاضر تحت مدیریت و کنترل قرار دارد.
وی با بیان اینکه عارضه گال، مسری و شیوع پذیر نیست، افزود: گال 
زنبــوری حتی بیماری نیز تلقی نمی شــود و یکی از عوارض حاصل از 
همزیستی زنبور با تنه درخت است. این عارضه غده مانند، حاد نیست 
و به عنوان عارضه ای جدی برای خشــک شدن و از بین رفتن درخت، 

تلقی نمی شود اما نیاز به مقابله دارد.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: در سال جاری به دلیل 
تنش آبی، یکســری بیماری ها از جمله پروانه برگ خوار ســفید بلوط، 
ملخ بال کوتــاه و آفت جوانه خوار بلوط در بین پوشــش های درختی 
زاگرس شــیوع پیدا کرد و با آن ها مبارزه شد که بسیار از گال زنبوری 

خطرناکتر بودند .
ســجادی تصریح کرد: امســال به دلیل خشکســالی، بنیه درخت ها 
تضعیف شــد و توان آن ها در مقابل بیماری هــا کاهش یافت که این 

موضوع به دلیل شرایط تنش آبی، امری طبیعی است.
وی با اشــاره به اینکه در خوزستان 12 شهرستان از پوشش جنگلی 
بلوط برخوردار هستند، عنوان کرد: حدود 990 هزار هکتار جنگل بلوط 

در خوزســتان وجود دارد. اگر چه پایش و تحت نظر قرار دادن تمامی 
این جنگل ها امکانپذیر نیســت اما مرتبا اکیپ هایی برای شناسایی و 
مبارزه با آفات و بیماری های درخت های زاگرس به مناطق مختلف در 

سطح استان اعزام می شوند.
ســجادی با بیان اینکه 50 میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفات 
جنگل های بلوط در خوزســتان اختصاص یافته است، گفت: در رابطه 
بــا بحث مبارزه با آفات و بیماری های جنگل های بلوط اقداماتی مانند 

محلول پاشی و تقویت درختان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی خوزســتان در خصوص محلول پاشی درختان 
نیز اظهار کرد: محلول پاشی در حجم گسترده از لحاظ زیست محیطی 
کار درســتی نیســت و در جاهایی که نیاز به محلول پاشی باشد، این 
اقدام انجام می شــود؛ محلول های مورد استفاده، بیولوژیک، تقویتی و 

مقابله کننده با بیماری ها هستند.
وی یادآور شــد: از اقداماتی که در خصوص مبــارزه با بیماری ها در 
دستور کار قرار دارد می توان به حذف کردن پایه هایی از درخت که بر 
اثر آفت و بیمــاری از بین رفته، خارج کردن پایه های بیمار از جنگل، 
فراهم کردن بســتر دور درخت به گونــه ای که آب یا روان آب حاصل 
از بارش، راحت تر به درخت برســد و اقدامات ترویجی و آموزشی برای 

جنگل نشینان اشاره کرد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز گفت: 
تاکنــون ۷۶ درصــد جمعیت شــهری و ۶0 درصد جمعیت 
روستایی استان خوزستان واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 

به طور میانگین ۷2 درصد جمعیت استان واکسینه شده اند.
دکتــر فرهاد ابول نژادیان با اشــاره به بســتری روزانه 30 تا 
40 بیمار جدید مبتال به کرونا در بیمارســتان های خوزستان، 
اظهار کرد: در حال حاضر 430 بیمار کرونا در بیمارستان های 

خوزستان بستری هستند.
بــه گزارش وقایع جنوب، وی با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
واکسیناســیون کرونا در استان خوزســتان افزود: تاکنون ۷۶ 
درصد جمعیت شــهری و ۶0 درصد جمعیت روستایی استان 
خوزستان واکسن کرونا را دریافت کرده اند و به طور میانگین 
۷2 درصد جمعیت اســتان واکســینه شــده اند. 28 درصد 
باقیمانده نیز باید سریع برای دریافت واکسن مراجعه کنند تا 
به ایمنی 85 درصدی برســیم و نگرانی ها از وقوع پیک بعدی 

کاسته شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ابراز نگرانی 
از بروز حمالت تنفســی پس از اولیــن بارندگی پاییز، گفت: 
همکاران بهداشــت محیط با شــهرداران مناطق مختلف در 
تماس هستند و در حال پیگیری هرس درختان کنوکارپوس 
هســتند. امیدواریم دیگر شــهرداری ها و ســازمان هایی که 
محوطه هــای بــزرگ در اختیار دارند، نســبت به هرس این 

درختان جدیت داشته باشند.

وی بیــان کــرد: هرس بوته هــای کنوکارپــوس کمکی در 
جلوگیــری از بروز حمــالت تنفســی نمی کنــد. بوته های 
کنوکارپوس گرده افشــانی ندارند و اگــر آماری دال بر هرس 
کنوکارپوس ارائه می شود مربوط به بوته ها است که به صورت 
تزئینی در سطح شهر هســتند در حالی که نگرانی زیاد ما از 
عدم هرس درختان کنوکارپوســی اســت که بیش از دو متر 

ارتفاع دارند و به گل دهی رسیده اند.
ابول نژادیــان که در یک برنامــه تلویزیونی صحبت می کرد، 
افزود: امیدواریم قبل از نخستین بارندگی پاییزی این درختان 
هرس شوند تا شاهد بروز حمالت تنفسی در استان خوزستان 

نباشیم.

ترکیــب تیم گلــف بانوان خوزســتان بــرای حضور در 
مســابقات قهرمانی کشور مشخص شد.

مســابقات انتخابــی گلف بانوان خوزســتان بــه میزبانی 
مسجدســلیمان برگزار شــد کــه در پایان ایــن رقابت ها 
چهار ورزشــکار شــرکت کننده برای حضور در رقابت های 

شدند. معرفی  کشور  قهرمانی 
به گزارش وقایع جنــوب، حلیمه پوریازاده، الهام طالبی، 
ســیمین علیجان وند و کبری عیدی ونــدی در قالب تیم 
خوزستان در مســابقات قهرمانی کشور شــرکت خواهند 

کرد.
مســابقات قهرمانی گلف بانوان کشور از هشتم تا یازدهم 
آبان مــاه بــا رعایــت تمامــی پروتکل های بهداشــتی در 

مجموعه ورزشــی انقالب تهران برگزار خواهد شد.

جدیدترین اخبار ایران و جهان را در وبسایت خبر روز دنبال کنید
www.DayliNews.ir
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جهش 3 برابری تولید میگو در خوزستان

مدیرکل شیالت خوزستان گفت: سطح زیر کشت میگو 2 
برابر شده و تولید میگوی استان با رشد 3 برابری به 800 تن 

رسیده است.
فتح اهلل ابوعلی اظهار کرد: در سال جاری بیش از 400 هکتار 

اراضی، زیر کشت میگو رفته است که حدود 330 هکتار از این 
اراضی در مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان و ۷5 هکتار 
در شهرستان خرمشهر و سایر اراضی به صورت انفرادی در 

دیگر مناطق استان واقع شده است.
به گزارش وقایع جنوب و به نقل از جهاد کشاورزی خوزستان 
افزود: پرورش میگو در خوزستان از دهه ۷0 در مجتمع پرورش 

میگوی چوئبده آبادان آغاز شد و بنا به دالیل مختلف، این 
مجتمع چندین سال از شرایط مناسب تولید خارج شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی چند سال اخیر، شرایط بسیار 
خوبی ایجاد شد به نحوی که امسال نسبت به سال گذشته 
سطح زیر کشت 2 برابر شده و تولید میگوی استان با رشد 3 

برابری به  800 تن رسیده است.

ابوعلی اظهار کرد: حدود 90 درصد از تولیدات میگوی استان به 
بازارهای هدف منطقه از جمله کشورهای اروپایی و کشورهای 
شرق آسیا صادر می شود و امیدواریم با عضویت ایران در پیمان 

شانگهای شاهد افزایش روند صادرات در کشور باشیم.
وی به دغدغه پرورش دهندگان اشاره و خاطرنشان کرد: به 
زودی مشکالت مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان در 

نع تولید در استان خوزستان با  کارگروه تخصصی رفع موا
حضور استاندار و تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار 

خواهد گرفت.
مدیر کل شیالت خوزستان تاکید کرد: مشکل تخصیص آب 
در شهرستان خرمشهر، در سطح استان و ملی در حال پیگیری 
است و حمایت های کالنی در بخش پرورش میگو برنامه ریزی 

شده است.
ابوعلی، از اجرایی شدن طرح "تولید قراردادی آبزیان" در سال 
جاری خبر داد و افزود: تمامی مراحل تولید آبزیان در قالب 
یک فرایند جامع و منسجم تدوین خواهد شد تا تولیدکنندگان 
نگرانی از بابت تامین نهاده ها و فروش تولیدات خود نداشته 

باشند.

ادامه از صفحه 1

می نماید و رفتن میان جمعیت محروم باعث می شــود 
انســان جامعــه را نیازمند اقدامات جهــادی ببیند و با 

جدیت بیشتری برای رفع مشکالت تالش کند.
او با بیان اینکه کار برای محرومین ارزشــمند اســت، 
افــزود: اردو های جهادی باعث می شــوند جوامع محلی 
الگــو بگیرنــد و در پــی تالش و کوشــش بــرای رفع 
محرومیت اطرافیان خود باشــند، کما اینکه در مناطقی 
پس از حضور جهادیون، چندین گروه جهادی از ســوی 
مردم محلی شــکل گرفته و در حــال فعالیت در زمینه 
محرومیت زدایی و ســاخت و تعمیــر منازل برای مردم 

هستند.
شایســته یادآور شــد که یکی از مشــکالت تشــکیل 
اردو های جهادی بها ندادن به آن ها از ســوی بســیاری 
از مسئوالن و مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز است، 
حــال آنکه تاثیــر و اهمیت این گروه هــا از آنچه انتظار 

می رود بیشتر است.
محرومیت در مناطق بکر طبیعی و سرشار از ظرفیت

شهرستان اندیکا در استان خوزستان یکی از محروم ترین 
مناطق کشــور به حساب می آید که به لحاظ بسیاری از 

شاخص های توسعه عقب مانده است.
هزاران خانواده عشــایری اهل اندیکا در امتداد و در دل 
کوهســتان ها زمستان و تابستان خود را سپری می کنند 
که نقش مهمی در حفاظت از طبیعت و تولید گوشــت 
مورد نیاز جوامع دارند و اهالی از زمانی که در خاطرشان 
اســت، پدر و پدر جدشــان در این مناطق بز و گوسفند 

نگهداری می کردند.
پســران با لباس های معمولی در انظــار عمومی ظاهر 
می شــوند، اما مردان کهن تر همچنان بی کالهی را عار 
می پندارند و با لباس های بختیاری؛ به ویژه کاله که آن 

را با پارچه ای بسته اند به میان جمع می آیند.
اندیکا دارای مناطق کوهســتانی پوشــیده از پوشــش 
گیاهان محلی و درخت اصیل بلوط است، صبحگاه طلوع 
خورشید منظره بی نظیری را خلق می کند و عصر هنگام 
غروب آفتاب نیز بســیار جذاب و دلنشین است، اما علی 
رغــم همه این ظرفیت ها منطقه محروم و بدون امکانات 

است.
زلزله ای که قوز باال قوز شد

دولت نیز تا حد زیادی در تالش اســت مشــکالت این 

بخش را رفــع نماید؛ نصب آبگرمکن های خورشــیدی 
ســازگار با محیط زیســت و همچنین ساخت خانه های 
مستحکم طی سال های گذشــته برای برخی عشایر در 
شرایط خاص اجرایی شده و حاال امراهلل نوذری فرماندار 
شهرســتان اندیکا نیز می گوید که در تالشیم تا هر چه 
سریعتر مشکالت ناشــی از زمین لرزه های اخیر را رفع 

نماییم.
حکایت زلزلــه در این مناطق »قوز بــاالی قوز« برای 
اهالی شده که همان سرپناه کاه گلی شان را نیز ویران و 

تمام زندگی شان زیر آوار جا می کند.
فرمانــدار اندیکا در گفتگو با خبرنــگار ما در خصوص 
میزان خســارت در این مناطق گفت: 53۷ واحد منزل 
مسکونی به صورت صد درصد ویران شدند، عالوه بر آن 
130 کیلومتر جاده عشــایری نیز تخریب گشــته و باید 
بازسازی شوند، همچنین 1۷8 راس دام تلف شده و 82 
مدرسه آســیب دیدند که بین 11 تا 1۷ مورد بر اساس 

اعالم کارشناسان غیر قابل استفاده هستند.
اگر زلزله در زمستان بود، فاجعه رخ می داد

او افزود: روستا های تخریب شده عمدتا منازل عشایری 

بودند که هنوز مردم در آن ها اســکان نیافته بودند، زیرا 
اهالی وقتی از ییالق باز می گردند برای مدتی به منظور 
خوابیــدن در هوای خنک شــب را خــارج از منازل به 
سر می کنند سپس با سرد شــدن هوا به داخل مراجعه 
می کننــد، اما در غیر این صورت و وقوع زمین لرزه ها در 

زمستان زلزله فاجعه آمیزی رقم می خورد.
نــوذری با تاکید بر لزوم اســتحکام ســازی منازل این 
مناطق بیان کرد: در جلسات مقرر شده تا موانع از جمله 
جاده های نامناســب و نبود آب برطــرف گردد؛ یکی از 
دالیل نبود انگیزه از سوی عشایر برای بازسازی خانه های 
خود نیز همین نامطلوب بودن جاده های دسترسی است، 
چــرا که در این صورت هزینه حمل مصالح چندین برابر 

حساب می شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه قرارگاه سازندگی منازل 
آســیب دیده از زلزله نیــز راه اندازی شــده و طرحی 
نیز برای ســاخت سریع آغل احشــام وجود دارد، اظهار 
داشــت: تصمیماتی برای مرتفع کردن مشــکالت جاده 
ای، آسفالت سازی و همچنین مستحکم ساختن منازل 

گرفته شده، اما هنوز عملیاتی نشده است.

اســتفاده از ظرفیت ها اندیکا را از محرومیت رها 
می کند

بازســازی جاده و آسفالت سازی مســیر های عشایری 
اندیکا، همچنین آبرســانی از نیاز های اساسی و زیربنای 
توسعه مناطق عشایری اندیکا محسوب می شوند تا عالوه 
بر آنکه اهالی را مجاب به مستحکم کردن منازل نماید، 
رفت و آمد، قشــالق و ییالق را نیز برای آن ها ســاده تر 

کند.
عالوه بــر آن گروه های جهادی و بهــره گیری از نیرو، 
اراده و قــوای جوانی برای رفع مشــکالت مردم در این 
مناطق حائز اهمیت اســت و می طلبد توجه بیشتری به 

این ظرفیت باشد.
منابع موجود در منطقه امامزاده عبداهلل و سایر مناطق 
عشــایری اندیکا ظرفیت هایی هســتند که فقط نیاز به 
فعالســازی دارند، جمعیت عمدتا جوان، هزاران درختان 
بلوط و گیاهان با خواص درمانی همگی امکاناتی هستند 

که می توان از آن ها در زمینه های مختلف استفاده کرد.

مدیرکل بیمه سالمت خوزستان از طراحی و در دسترس قرار گرفتن 
سامانه "خدمات غیرحضوری )شهروندی( بیمه سالمت ایرانیان" 

برای ثبت نام و تمدید اعتبار بیمه سالمت خبر داد.
3 آبان ماه( به  دکتر علی خسروی در نشست خبری که امروز )
مناسبت هفته بیمه سالمت برگزار شد، اظهار کرد: 450 مطب، 490 
داروخانه، 118 آزمایشگاه، ۷۷ تصویربرداری و ۷5 درمانگاه در استان 

خوزستان طرف قرارداد بیمه سالمت هستند.
 به گزارش وقایع جنوب، وی با اشاره به پروژه های الکترونیکی بیمه 
سالمت، افزود: تنها سازمان بیمه گر هستیم که توانسته ایم همه 

طرح ها را الکترونیکی کنیم  و از ابتدای شروع طرح نسخه نویسی 
الکترونیک، 8۶۶ هزار نسخه الکترونیکی توسط پزشکان خوزستانی 

تجویز شده است.
مدیرکل بیمه سالمت خوزستان گفت: نسخه نویسی در بخش 
سرپایی کامال الکترونیک است و ۷5 درصد فرآیند بستری نیز 
الکترونیک شده است که تا پایان آبان ماه در بیمارستان های 

دانشگاهی به صورت صددرصد الکترونیک می شود.
خسروی بیان کرد: اگر طرح نسخه نویسی الکترونیک به صورت 
کامل اجرا شود، همه خدمات بیمه سالمت به طور کامل برخط انجام 
می شود و همه جامعه هدف از مزایای این طرح منتفع خواهند شد. 

وی عنوان کرد: تمام فرآیندهای بیمه سالمت خوزستان اول 
دی ماه امسال الکترونیکی می شود و دیگر هیچ نسخه ای به صورت 

غیرالکترونیکی پذیرفته نمی شود.
مدیرکل بیمه سالمت خوزستان با اشاره به حذف مرحله "ارزیابی 
وسع" و صدور دفترچه رایگان در پی شیوع کرونا، گفت: سامانه" 
خدمات غیرحضوری )شهروندی( بیمه سالمت ایرانیان" برای ثبت 
نام و تمدید اعتبار بیمه سالمت طراحی و در دسترس قرار گرفته 
است بنابراین مردم قبل از اینکه بیمار شوند باید نسبت به دریافت 

دفترچه اقدام کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر 2 میلیون و 1۷۶ هزار خوزستانی تحت 
پوشش بیمه سالمت خوزستان هستند که یک میلیون و 300 هزار 

نفر از این تعداد، بیمه شده روستایی هستند.
خسروی افزود: از ابتدای همه گیری کرونا تاکنون به 50 هزار 
بیمار کرونایی  تحت پوشش بیمه سالمت در استان خوزستان 
خدمات رسانی شده و تاکنون 21۶ میلیارد تومان بابت هزینه درمان 
این بیماران تحت پوشش بیمه سالمت خوزستان پرداخت شده 
است. همچنین از سال 98 تاکنون ۶3 میلیارد تومان بابت 110 قلم 
مصرفی داروی رمدسیویر بیماران مبتال به کرونا که تحت پوشش 

بیمه سالمت بودند، پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سالمت خوزستان با اشاره به پرداخت مطالبات 
موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت، گفت: مطالبات سطح یک 
)مراکز بهداشتی( تا شهریورماه، مراکز درمانی دانشگاهی تا تیرماه 
و داروخانه های خصوصی و پزشکان تا شهریورماه پرداخت شده 
است و در مجموع به مراکز درمانی خصوصی 53 میلیارد پرداخت 

شده است.

مدیـر دارویی معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی دزفول 
گفـت: شـایع ترین علت بـروز مسـمومیت در جهـان، مصـرف دارو 
بیـش از مقادیـر درمانی اسـت و همـه سـاله نزدیک بـه ۶0 درصد 
مـوارد مسـمومیت ها در کشـور مربوط بـه آن اسـت که رقـم باال و 

قابـل تأملی اسـت.
دکتـر نـدا محمدسـعید در اولیـن روز هفتـه پیشـگیری از 

مسـمومیت ها اظهـار کـرد: آمـار مـوارد مسـمومیت های دارویـی 
مراجعه کننـده بـه بیمارسـتان های تحـت پوشـش دانشـگاه علوم 
پزشـکی دزفـول ۶3 مـورد اسـت و داروهـای مسـکن غیـر مخـدر 

بیشـترین مـورد ثبت شـده بـوده اسـت.  
به گـزارش وقایـع جنـوب، وی افـزود: دارو یکـی از خطرناک ترین 
عوامـل مسـمومیت زا در منـازل اسـت. عـدم توجـه بـه میـزان 
مصـرف دارو، مصـرف دارو در تاریکـی و همـراه بـا خواب آلودگـی 
ننـد منجـر بـه  نه دارو همگـی می توا و نیـز مصـرف خودسـرا

مسـمومیت های دارویـی شـوند.
محمدسـعید گفت: ضمـن اجتناب از مصـرف خودسـرانه دارو باید 
توجه داشـت که مصرف مقادیـر باالی برخـی از داروهـای به ظاهر 

کم خطـر می تواند بـرای کودکان و افراد ُمسـن، کشـنده باشـد.
وی افزود: شـایع ترین علت بروز مسـمومیت در جهان، مصرف دارو 

بیـش از مقادیـر درمانی اسـت و همـه سـاله نزدیک بـه ۶0 درصد 
مـوارد مسـمومیت ها در کشـور مربوط بـه آن اسـت که رقـم باال و 

قابـل تأملی اسـت.
مدیـر دارویی معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی دزفول 
گفـت: به طور کلـی اغلـب مسـمومیت های دارویی در بزرگسـاالن 
بـه صـورت تعمـدی رخ می دهـد. درصـد پایینـی از مراجعـات 
مسـمومیت های دارویـی مربـوط بـه کـودکان اسـت که اغلـب به 
طـور اتفاقـی و در اثـر کنجـکاوی کـودکان و یـا اشـتباه والدین رخ 

می دهـد.
 هفتـه اول آبان توسـط وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
هفته پیشـگیری از بروز مسـمومیت ها نامگذاری شـده است و اول 
آبان مـاه نیـز روز پیشـگیری از بـروز مسـمومیت ناشـی از داروهـا 

اسـت.

سـخنگوی صنعت بـرق در جنوب غرب کشـور با اشـاره بـه کمبود 
گاز در زمسـتان، گفت: در صورت اعمال محدودیـت به گاز مصرفی 
نیروگاه هـای بـرق، این مسـاله می توانـد سـبب کمبود تولیـد برق 
بـه دلیـل کاهـش فشـار گاز و محدودیت هـای احتمالـی آن در 

زمسـتان پیش رو بـه خصوص در روزهای سـرد سـال شـود.
کیومـرث زمانی در جمـع خبرنـگاران، اظهار کـرد: از ابتدای سـال 
جاری تاکنـون شـورای پایایـی منطقـه ای شـبکه برق خوزسـتان 
بیـش از 120 مصوبـه در راسـتای هماهنگـی و پیگیری مشـکالت 

صنعـت بـرق اخـذ و تصمیمـات مهمـی جهـت عبـور از پیـک بـار 
1400 و مشـکالت ناشـی از خشکسـالی و کمبود تولید برق داشته 
که اجرایـی کردن ایـن مصوبات و همـکاری مجموعـه صنعت برق، 

باعـث عبـور موفقیت آمیز از پیک تابسـتان شـده اسـت.
وی افـزود: الـزام نیروگاه هـا بـه تولیـد و تزریق بـرق مازاد خـود به 
شـبکه سراسـری به میزان 900 مگاوات، جلب همکاری مشترکین 
صنعتی بخصـوص صنایع فلـزی و سـیمانی و محدود کـردن آن ها 
در سـاعات پیک بـار جهـت کاهش یـا صفر کـردن خاموشـی های 
خانگی و پیگیری منظم در شناسـایی و جمـع آوری مراکز غیرمجاز 
رمزارزهـا از مهمتریـن اقداماتی اسـت که منجـر به عبـور موفقیت 

آمیـز از پیک بار 1400 شـد.
معـاون برنامه ریـزی و تحقیقات شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان 
ادامـه داد: در شـبکه تحـت پوشـش مـا تنهـا 10 درصد نسـبت به 
متوسـط مناطـق دیگر کشـور محدودیـت و خاموشـی برنامه ریزی 
شـده شـهری اعمال شـد کـه بـا اجرایـی کـردن مصوبات شـورای 

پایایـی، ایـن محدودیت هـا در خوزسـتان به صفر رسـید.

زمانـی بـا اشـاره بـه اعـالم کمبـود گاز در زمسـتان، بیان کـرد: در 
صورت اعمـال محدودیـت بـه گاز مصرفـی نیروگاه های بـرق، این 
مسـاله می توانـد سـبب کمبـود تولید بـرق بـه دلیل کاهش فشـار 
گاز و محدودیت هـای احتمالی آن در زمسـتان پیش رو به خصوص 

در روزهای سـرد سـال شود.
وی افـزود: با توجـه به ایـن موضـوع از هم اکنـون برنامه هـای الزم 
جهـت گـذر از زمسـتان 1400 انجـام و قـرار اسـت طـی برگزاری 
جلسـات منظـم شـورای پایایـی، مسـاله اسـتفاده نیروگاه هـا از 
سـوخت دوم و میـزان تـاب آوری آن هـا در کار بـا ایـن سـوخت ها 
بررسی و آسـیب شناسـی شـده و راهکارهای مناسـب جهت برون 
رفـت از موضـوع توسـط متولیـان امـر تولید برق اندیشـیده شـود.

سـخنگوی صنعـت بـرق در جنـوب غـرب کشـور تصریـح کـرد: 
همکاری مشـترکین بزرگ صنعتـی که مصرف انـرژی باالیی دارند 
باید در زمسـتان جلب شـود تا با کاهش مصرف، شـرایط مناسـبی 

را برای گذر از زمسـتان داشـته باشـیم.

راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری ثبت نام و تمدید بیمه سالمت

هفتهپیشگیریازمسمومیتها

مصرف دارو بیش از مقادیر درمانی، شایع ترین علت مسمومیت در جهان

سخنگویصنعتبرقدرجنوبغربکشورعنوانکرد:

پیش بینی کمبود تولید برق در صورت محدودیت گاز مصرفی نیروگاه ها

مدیر بازرسـی و نظارت اصناف خوزسـتان گفت: در سـطح شهرسـتان 
اهواز از ابتـدای سـال 1400 تا کنـون، در جریـان انجام 3 هـزار و 100 
مـورد بازرسـی از اصنـاف، 84۶ پرونـده تخلـف صنفـی تشـکیل شـده 
اسـت که این متخلفان بـه تعزیـرات حکومتـی معرفی شـده اند؛ عمده 
تخلفات انجام شـده مربـوط بـه گرانفروشـی و عـدم درج اتیکت قیمت 

بوده اسـت.
رضا فرجـام در گفت وگو با ایسـنا، در خصوص گرانفروشـی نـان، اظهار 
کـرد: موضـوع گرانفروشـی در بحـث نـان بـه شـدت در حـال پیگیری 
اسـت و بازرسـان اتاق اصناف در سـطح اسـتان، مرتبا در حال سرکشی 

و نظارت هسـتند.
وی افـزود: اتحادیـه نانوایـان اهـواز درخواسـت افزایـش قیمت نـان را 

ارائـه کرده اما تـا کنون بـا این موضوع در سـطح اسـتان موافقت نشـده 
اسـت؛ بنابراین افزایش خودسـرانه قیمت نان، تخلف صنفی محسـوب 

می شـود و قطعا ایـن تخلفات بـا برخـورد قانونـی مواجه خواهد شـد.
فرجام تصریح کـرد: در ماه گذشـته با حـدود ۶0 واحد نانوایـی در اهواز 
به دلیل تخلف صنفی برخورد شـد و برای آن ها  تشـکیل پرونـده انجام 

و بـه اداره تعزیرات حکومتی معرفی شـدند.
مدیـر بازرسـی و نظـارت اصناف خوزسـتان بـا توصیـه به مـردم گفت: 
مـردم در صـورت مشـاهده تخلفـات صنفـی و یـا داشـتن شـکایت از 
واحدهـای صنفـی، می توانند بـا واحـد بازرسـی اتـاق اصناف اهـواز به 
شـماره )3383۶91-4( تماس گرفته و گزارش و شکایت خود را مطرح 

کنند تـا موضـوع، بررسـی و پیگیری شـود.

وی بـا اشـاره بـه آمـار شـکایات مردمی در سـال جـاری بیـان کـرد: از 
ابتدای سـال جاری تـا کنون حـدود 4۶0 شـکایت از واحدهـای صنفی 
اهواز کـه عمدتا واحدهـای صنفـی خدماتی را شـامل می شـود، ثبت و 

به همگـی آن ها رسـیدگی شـد.
فرجام با اشـاره بـه تعداد بازرسـی های انجام شـده در امسـال، گفت: در 
سطح شهرستان اهواز از ابتدای سـال 1400 تاکنون، در جریان انجام 3 
هزار و 100 مورد بازرسـی از اصناف، 84۶ پرونده تخلف صنفی تشکیل 
شـده اسـت که این متخلفان بـه تعزیـرات حکومتـی معرفی شـده اند؛ 
عمده تخلفـات انجام شـده مربوط بـه گران فروشـی و عـدم درج اتیکت 

قیمت بوده اسـت.

یک کارشـناس فوتبـال با بیـان این کـه باخت نفت مسجدسـلیمان 
مقابـل سـپاهان خیلـی دور از انتظـار نبـود، گفـت: خیلی زشـت و 
تاسـف بار اسـت که مربی تیم بگوید مـا از کمترین امکانـات محروم 

هسـتیم و تیم پزشـک و فیزیوتـراپ ندارد.
احمدرضـا تاجمیـری دشـتکی، دربـاره شکسـت سـنگین نفـت 
مسجدسـلیمان مقابـل سـپاهان، اظهارکـرد: ایـن باخت زیـاد دور 
از انتظـار نبود و هر کسـی کـه ذره ایـی از شـرایط حاکم بـر فوتبال 
کشـور آگاهی داشـته باشـد، می داند کـه این نبـرد، جدالـی نابرابر 
بـود. مثـال ارتشـی کـه بـا تفنگ هـای خالـی بـه جنـگ ارتشـی 
می رفـت کـه تـوپ و تانـک و سـربازانی بـا تفنگ هـای پـر تجهیـز 
شـده، داشـت. همه مـی دانند شـرایط امـروز نفت مسجدسـلیمان 
چند ماه پیـش رقم خـورد، پیش از شـروع فصـل و زمانـی که مثال 
همیـن سـپاهان دغدغه هایـش زمـان ریـکاوری تیـم بـود و نفـت 

مسجدسـلیمان بـه دنبـال انتخـاب سـرمربی بود.

وی بیـان کـرد: باخـت نفـت برابـر سـپاهان، حاصل دسـت دسـت 
کردن های دیروز مسـئوالن بـود. هـوادار نفت مسجدسـلیمان باید 
بـا درک موقعیـت و شـرایط تیـم از احساسـات کمی فاصلـه بگیرد 
و بـا منطـق به مسـایل نـگاه کنـد. همیشـه در فوتبـال معجـزه رخ 
نمی دهـد و همیشـه اتفاقات خـوب رقـم نخواهنـد خـورد و تیمی 
می توانـد برنـده باشـد کـه بیشـتر کار کـرده باشـد. بـه اعتقـادی 
می توان این ادعا را داشـت کـه هواداران نفـت حداقل بایـد تا هفته 
ششـم انتظارات خود را از بازیکنان و کادر فنی به حداقل برسـانند. 

این تیـم بـرای هماهنگی و آمـاده شـدن به زمـان احتیـاج دارد.
این کارشـناس افـزود: بایـد واقع بین باشـیم؛ نفت مسجدسـلیمان 
هـزار و یـک مشـکل دارد و از کمتریـن امکانـات برخـوردار اسـت. 
خیلـی بـرای جامعـه ورزش خوزسـتان و مسجدسـلیمان زشـت و 
تاسـف بار اسـت که مربی تیم بگوید مـا از کمترین امکانـات محروم 
هسـتیم و تیم پزشـک و فیزیوتـراپ ندارد. کـدام تیم لیـگ برتری 

را سـراغ دارید در دو هفته ابتدایـی لیگ برتر بدون سرپرسـت وارد 
مسـابقات می شـود. می دانید چرا؟ چـون هنوز قـراردادی بـه امضا 
نرسـانده اسـت. تشـکیالت سـاختاری و مدیریتـی ما مشـکل دارد 
و هنوز باشـگاه دفتـر مسـتقل نـدارد و تنهـا در منطقـه نفتون یک 
تابلـو بر سـر یـک خانـه سـازمانی نصب شـده اسـت کـه در آن نیز 

قفل شـده اسـت.
وی بیـان کـرد:  مشـکل بعـدی نفـت این اسـت کـه هنـوز اعضای 
هیـات مدیره سـابق تیـم تکلیف خـود را نمی داننـد و آیـا می مانند 
یـا ماموریت شـان بـه پایـان می رسـد. انتظـار مـن از مسـوالن 
ارشـد وزارت نفـت و همچنیـن شـخص اسـتاندار خوزسـتان ایـن 
اسـت بـه خاطـر مـردم شهرسـتان مسجدسـلیمان بـه مسـائل و 
مشـکالت باشـگاه ورود و ایـن مشـکالت را برطـرف کننـد. امـروز 
نفت مسجدسـلیمان چنیـن دغدغه هایـی دارد و فـراز کمالونـد و 

شـاگردانش را حمایـت کنیـد.

» عبدالعلی محمدی« پدر شهید »داریوش محمدی« نخستین شهید 
دوران مبـارزات انقالبـی در شهرسـتان مسجدسـلیمان دعـوت حق را 

لبیک گفت و به فرزند شـهیدش پیوسـت.
 به گـزارش وقایع جنوب، شـهید داریـوش محمدی متولـد 1338/8/۷ 
در تاریخ 24 دیماه سـال 135۷ در حملـه و تیراندازی سـاواک به درجه 
رفیـع شـهادت نائل آمـد. شـهید داریـوش محمـدی در فعالیـت های 
ضد رژیم پهلوی سـهم بسـزایی داشـت و از نیروهـای مردمی فعـال در 

شهرسـتان بود.
الزم به ذکر اسـت مراسم تشـییع و خاکسـپاری با رعایت پروتکل های 

بهداشـتی روز سه شـنبه در قبرسـتان کلگه برگزار خواهد شد.
به همین مناسـبت علیرضا شـیخ رباط رئیـس اداره بنیاد شـهید و امور 

ایثارگران شهرستان مسجدسلیمان در پیامی درگذشت این پدر شهید 
را تسـلیت گفت. متن پیام بدین شـرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون
خانواده محترم شهید گرانقدر داریوش محمدی

سالٌم علیکم
پدران واالمقامی که در راه رضای معبود از بهترین سـرمایه های خویش 
گذشـتند و فرزندان عزیز خـود را در راه خدمت به اسـالم و نظام مقدس 
جمهوری اسـالمی هدیـه نمودنـد، اسـوه های ایثـار و نمونه هـای برتر 

اسـتقامت و فداکاری اند.
 مرحـوم »عبدالعلـی محمـدی« پـدر شـهید سـرافراز»داریوش 
محمدی«اولین شهید انقالب شهرستان مسجدسلیمان پس از سال ها 

صبـر و بردباری، نـدای حـق را لبیـک گفت و به سـوی معبـود خویش 
شـتافت. به روح این سـفرکرده به ملکوت و روح تابناک فرزند شهیدش 

درود می فرسـتم.
تالش هـا و اقدامـات خالصانـه و صادقانـه آن پـدر واال مقـام که نشـأت 
گرفته از داشـته های دینی و اسـالمی ایشـان بود به یقین توشه اخروی 

گران بهایـی بـرای آن مرحـوم به دنبـال خواهد داشـت.
ضمن عرض تسـلیت و همدردی با شـما خانـواده محترم، از پـروردگار 
متعال علو درجـات برای آن عزیز سـفر کرده و شـکیبایی و صبر جمیل 
برای بازماندگان مسألت دارم. ان شاءاهلّل روح بلند آن مرحوم در باالترین 
مراتب بارگاه قدسی با سـاالر و سرور شهیدان محشـور و همجوار گردد.

مدیربازرسیونظارتاصنافخوزستانخبرداد؛

گرانفروشی و عدم درج قیمت، بیشترین تخلف صنفی در اهواز

یککارشناس؛

باخت به سپاهان دور از انتظار نبود / تاسف بار است نفت مسجدسلیمان پزشک ندارد

پدر اولین شهید انقالب شهرستان مسجدسلیمان درگذشت

انتقاد امام جمعه شوشتر به وضعیت 
نامناسب سازه های آبی و آثار تاریخی 

شهر
م جمعه شوشتر گفت: همه مسووالن ذی ربط  ما ا
شهرستانی، استانی و ملی نسبت به سازه های آبی 

رند و تسریع در رفع مشکالت  شوشتر مسوولیت دا
ن ها  ز آ ا ا ر ر ثا ین آ ری ا بوط به حفظ و نگهدا مر

ریم. مطالبه دا
جمعه  م  ما ا ر  حبیب پو محمدرضا  السالم  حجت ا
ث فرهنگی  ز مسووالن میرا : ا د ر کر ظها شوشتر ا

نند مسجد جامع  ر تاریخی ما ثا برای رسیدگی به آ
نتظاراتی  یا سازه های آبی جهانی شوشتر مطالبه و ا

داریم.
مع  ز وضعیت مسجد جا یی ا رش ها : گزا د فزو وی ا
رد و ممکن  رسیده که سقف آن وضعیت خوبی ندا

است با بارش باران دچار خسارت هایی شود.
بی  آ نی  ه های جها ز : همچنین سا د ا د مه  ا د ا وی 
رد در  ین موا ید استحکام بخشی شود و ا شوشتر با
ید  ن با ا ر ز بارش با همین روزها و به سرعت قبل ا

نجام گیرند. ا

وی با اشاره به لزوم مشارکت عمومی در نگهداری 
ز خیرین هم  : بنده ا ریخی بیان کرد ر تا ثا ین آ ز ا ا
درخواست می کنم که در این امر نیز اقداماتی انجام 
ید در خصوص میراث  دهند و عالوه بر آن همه با

لبه داشته باشیم. تاریخی و فرهنگی مان مطا

م جمعه شوشتر گفت: همه مسووالن ذی ربط  ما ا
شهرستانی، استانی و ملی نسبت به سازه های آبی 
رند و رفع مشکالت مربوط به  شوشتر مسوولیت دا
حفظ و نگهداری این آثار را از آن ها مطالبه داریم.

ی  |
ماع

جت
ر ا

خبا
| ا

پیک هـا،  وقـوع  بـا  گفـت:  خوزسـتان  ولیعصر)عـج(  سـپاه  فرمانـده 
بیمارسـتان ها عمومـا در اختیـار بیمـاران کرونایی قـرار می گیرد و سـایر 
بیمـاران از تخت هـا محـروم می شـوند کـه در همیـن راسـتا و بنـا بـر 
درخواسـت رییس دانشـگاه علوم پزشـکی، سـپاه تالش کرد تا کمکش را 

در بخـش درمـان انجـام دهـد.
سـردار حسـن شـاهوارپور، فرمانده سپاه ولیعصر)عج( خوزسـتان در آیین 
تجهیـز و نوسـازی بیمارسـتان 100 تخت خوابی بیمارسـتان شـفا اظهار 
کـرد: یکـی از موضوعـات مهم در بحـث کرونا وضعیت هایی اسـت که در 

پیک هـا اتفـاق می افتد.
وی افـزود: بـا وقـوع پیک هـا، بیمارسـتان ها عمومـا در اختیـار بیمـاران 
کرونایـی قـرار می گیـرد و سـایر بیمـاران از تخت ها محروم می شـوند که 
در همین راسـتا و بنا بر درخواسـت رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی، سـپاه 

تـالش کـرد تـا کمکـش را در بخـش درمان انجـام دهد.
فرمانـده سـپاه ولیعصر)عـج( خوزسـتان عنـوان کـرد: ما تـالش کردیم تا 
بـه دو مجموعـه کمـک کنیـم؛ یکـی بیمارسـتان طالقانی بود کـه مدتی 
تخلیـه و بدون اسـتفاده شـده بـود که نیـروی زمینی سـپاه یکصد تخت 
را در آن بیمارسـتان مسـتقر کردنـد که آمـاده بهره برداری شـد و در حال 

اسـتفاده است.

وی افـزود: بیمارسـتان شـفا یکـی دیگـر از بیمارسـتان هایی بـود کـه به 
دلیـل فرسـودگی تاسیسـات از بهره بـرداری خـارج شـده بـود؛ به همین 
دلیل با توجه به درخواسـت مدیریت دانشـگاه وارد عمل شـدیم و پس از 

رایزنی هـا، یکـی از موضوعـات مهم، بازسـازی بیمارسـتان بود.
شـاهوارپور در رابطـه بـا نوسـازی بیمارسـتان شـفا بیـان کـرد: مجموعه 
دانشـگاه و گروه هـای جهـادی پـای کار آمدنـد و بـا توجـه به تـالش 24 
سـاعته گروه هـای جهادی، کاری که باید طی شـش مـاه خاتمه می یافت 

در دو مـاه به نتیجه رسـید .
وی افـزود: یـک کار جهـادی تمـام عیـار و بـه صـورت شـبانه روز توسـط 
گروه های جهادی و جهت بازسـازی بیمارسـتان انجام گرفت و بیمارستان 

شـفا آماده بهره برداری شـد.
فرمانـده سـپاه ولیعصـر )عـج( خوزسـتان عنـوان کـرد: در حـال حاضـر 
بیمارسـتان شـفا یکصد تخـت آمـاده بهره بـرداری دارد و در بخـش کادر 
درمان نیز از ظرفیت مجموعه بهداشـت و درمان و بسـیج جامعه پزشـکی 
اسـتفاده کردیـم تـا انشـاهلل در کنار دانشـگاه علوم پزشـکی و بهداشـت، 

خدمـات درمانـی نیـز توسـط سـپاه در این بیمارسـتان ارائه شـود.
وی افـزود: امیدواریـم پیـک دیگـری را شـاهد نباشـیم و این بیمارسـتان 

بـرای سـایر بیمـاران نیز مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد .

بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی شفا اهواز تجهیز و نوسازی شد

سـرمربی تیـم سـپاهان اصفهـان گفـت: دیـدگاه جهـان 
سـومی در فوتبـال داریم کـه فصل قبـل هم این مشـکل 

را داشـتیم.
محـرم نویدکیـا بعـد از پیـروزی 3 بـر صفـر مقابـل نفت 
مسجدسلیمان در نشسـت خبری اظهار داشـت: دو نیمه 
متفاوت داشـتیم. نیمه اول فوق العاده خوب بودیم و تمام 
فضا هـا را خـوب پوشـش می دادیـم. در درگیری های یک 
بر یـک خیلی خـوب بودیـم امـا در نیمـه دوم بـازی فوق 

العاده معمولـی را از سـمت ما شـاهد بودیم.
وی ادامه داد: بازیکنـان به دید اینکه سـه امتیاز گرفته ایم 

و سـه بر صفر جلو هسـتیم، بازی معمولی را انجـام دادند. 
این دیـدگاه جهان سـومی در فوتبال اسـت و از فصل قبل 

هم این مشـکل را داشتیم.
وی افـزود: نبایـد چنیـن دیدگاهـی باشـد که وقتـی 3 بر 
صفر پیـش هسـتیم، در نیمـه دوم بـازی هجومـی انجام 
ندهیـم. بـازی در نیمـه دوم معمولـی شـد و وقتـی تـوپ 
لـو می دادیـم، هیـچ کـدام از بازیکنـان هجومی ما پشـت 
توپ قـرار نمی گرفتنـد. فاصله خـط دفـاع و هجومی تیم 
ما زیـاد شـد و این اصـال بـرای تیمی مثـل سـپاهان اصال 

خوب نیسـت.

سـرمربی سـپاهان در مورد انتقادهایی که شـب گذشـته 
در مـورد محل برگـزاری مسـابقه انجـام داده بـود، عنوان 
کرد: هنوز هم پـای انتقادم هسـتم. شـاید باید بـا آرامش 
بیشـتری صحبت می کردم امـا مسـئولیت در تیمی مثل 
سـپاهان خیلی سـخت اسـت. دو سـه روز بود کـه تکلیف 
محل برگزاری مشـخص نبـود. اگر در مورد سـازمان لیگ 
و فدراسـیون صحبت کردم، خدایی نکرده قصد جسـارت 

نداشـتم اما بایـد برنامه ریزی بهتری را شـاهد باشـیم.
نویدکیـا بـا اشـاره بـه روز 2 آبـان گفـت: ایـن روز بـه بـه 
تمامـی سـپاهانی ها تبریـک می گویـم؛ روزی اسـت کـه 

بـرای اولیـن مرتبـه باشـگاه بـه جـام باشـگاه های جهان 
رفـت. عیـد بـزرگ امـروز را تبریـک می گویـم.

مدیرعامل باشـگاه نفـت مسجدسـلیمان از سـمت خود 
اسـتعفا کرد.

محمـد نظـری مدیرعامـل باشـگاه نفت مسجدسـلیمان 
از سـمت خـود اسـتعفا داد. این خبر از سـوی مسـئوالن 
باشـگاه تاییـد شـد و گویـا شـرایط جسـمی نظـری بـه 
صورتـی بـوده کـه ادامـه کار بـرای او مهیـا نبوده اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، در چنـد روز گذشـته نیـز اتفاقـات 

عجیبـی پیرامـون تیـم فوتبـال نفـت از خـراب شـدن 
زمیـن چمن ورزشـگاه شـهید بهنـام محمـدی گرفته تا 
انتقـال بـازی خانگـی مقابل سـپاهان بـه اهـواز رخ داده 
بـود و شـاید این ها نیـز در اسـتعفای ایـن مدیـر بی تاثیر 

نبـوده باشـند.
 روز گذشـته نیـز در حالـی کـه مقرر شـده بـود، نفت در 
ورزشـگاه شـهدای فـوالد پذیـرای تیم سـپاهان باشـد، 

اتوبوس ایـن تیم به دلیل این که مسـئوالن باشـگاه نفت 
بایـد چـک ضمانـت بـه پیمانـکار ورزشـگاه می دادند تا 
می توانسـتند بازی خـود را برگـزار کننـد، 20 دقیقه ای 

پشـت درهای ورزشـگاه معطـل ماند.
نفـت در بـازی بـا سـپاهان نیـز بـا حسـاب 3 بـر صفـر 

مغلـوب شـد.

تیم فوتبـال نفت مسجدسـلیمان با چک رئیس شـرکت 
بهـره بـرداری نفـت و گاز توانسـت مجـوز حضـور در 

ورزشـگاه شـهدای فـوالد اهـواز را بگیـرد.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، در حالیکـه تیـم نفـت 
مسجدسـلیمان قصـد ورود بـه ورزشـگاه شـهدای فوالد 
اهـواز را داشـت تـا در دیـدار خانگـی مقابل سـپاهان به 

میدان بـرود، مسـئوالن ورزشـگاه از ایـن کار ممانعت به 
عمل آوردنـد. بازیکنان تیـم نفت مسجدسـلیمان حدود 
25 دقیقه پشـت در ورزشـگاه ماندند تـا در نهایت رئیس 
شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان چکـی 
به مبلـغ 150 میلیـون تومان صـادر کرد و مجـوز حضور 

تیم نفـت در ورزشـگاه داده شـد.

نفـت مسجدسـلیمان بـه دلیـل خرابـی زمیـن چمـن 
ورزشـگاه شـهید بهنـام محمـدی مسجدسـلیمان 
نتوانسـت در زمین خانگی خـود در هفتـه دوم لیگ برتر 
به میـدان بـرود. هم اکنـون ایـن بـازی در زمیـن اجاره 
ای شـهدای فـوالد در اهواز بـا نتیجـه 2 بر صفر به سـود 

سـپاهان در جریـان اسـت.

هافبک تیم فوتبـال نفت مسجدسـلیمان گفـت: مجبور 
شـدیم برای بازی با سـپاهان به اهـواز برویـم و بچه های 

ما با شـرافت بـازی کردند.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، مسـلم مجدمـی در مـورد 
شکسـت 3 بر صفر نفت مسجدسـلیمان مقابل سـپاهان 
اظهـار داشـت: فکـر نمی کردیم ایـن اتفـاق بیفتـد. زود 
گل خوردیم و غافلگیر شـدیم. پیش از شـروع مسـابقات 
تنهـا یـک هفتـه تمریـن کـرده بودیـم و بـا این شـرایط 
نمی توان تیـم ما را بـا بقیـه تیم ها مقایسـه کـرد. برخی 
تیم ها حتی بیشـتر از 10 بـازی تدارکاتی انجـام دادند و 

بدنسـازی بـه موقعی داشـتند.
وی تصریـح کـرد: پیـش از ایـن بـازی هـم وضعیـت  مـا 
مشـخص نبـود. در زمیـن خودمـان بـازی نمی کردیم و 
همـه ایـن اتفاقـات دسـت به دسـت هـم داد مشـکالت 
زیادی داشـته باشـیم. با ایـن حال فوتبـال بـرد و باخت 
دارد و تـالش می کنیـم تا بـه امید خـدا این نتیجـه را در 

بازی هـای بعـدی جبـران کنیـم.
مجدمـی در مـورد زیر کشـت رفتـن و شـخم زدن زمین 
ورزشـگاه بهنام پیـش از بازی با سـپاهان عنـوان کرد:  ما 
برای تمریـن بـه مسجدسـلیمان رفتیـم اما دیدیـم این 
اتفاق بـرای زمین افتـاده اسـت. نمی دانم کار چه کسـی 
بـوده اما واقعـاً به مـا ضربـه زد. راه زیـادی را از تهـران به 
اهواز و سـپس بـه مسجدسـلیمان رفتیم. می خواسـتیم 
آماده بـازی با سـپاهان شـویم امـا دیدیم شـرایط زمین 
خـوب نیسـت. اگـر در آن تمریـن هـم می کردیـم بدتـر 
می شـد. حتـی یـک جلسـه هـم پشـت دروازه تمریـن 
کردیـم امـا مجبـور شـدیم بـه اهـواز برگردیـم. بـا ایـن 
شـرایط نمی دانـم بعـد از چنـد هفتـه زمیـن خانگـی ما 

آمـاده مسـابقه می شـود.
هافبـک تیـم فوتبـال نفـت مسجدسـلیمان  در مـورد 
اعتراض باشـگاه پرسـپولیس به تغییر محـل زمین بازی 
و اینکه افشـین پیروانی اعـالم کرد این اتفـاق برای دادن 

امتیاز بـه تیم سـپاهان بود، گفـت: فکر نمی کنـم در این 
شـرایط تیمـی بخواهـد بـه تیـم دیگـری امتیـاز بدهد. 
این حرف ها زشـت اسـت. بچه هـای ما بـا شـرافت بازی 
کردنـد. بایـد چـه کار می کردیـم؟ مجبـور بودیـم برای 
بازی بـه اهـواز برویـم. کجـا بایـد بـازی می کردیـم؟ ما 
هم دوسـت داشـتیم در این شـرایط از میزبانی خودمان 
اسـتفاده کنیـم. در هفتـه اول یـک امتیـاز از پیـکان 
گرفتیـم و در بـازی با سـپاهان هم اگـر حتی یـک امتیاز 
می گرفتیـم نتیجـه خوبـی بـود. ایـن حرف ها بـرای یک 

باشـگاه فوتبال قشـنگ نیسـت.
مجدمـی در مـورد اسـتعفای مدیرعامـل باشـگاه نفـت 
مسجدسـلیمان اظهار داشـت: من از این مسئله مطمئن 
نیسـتم. دیـروز عصـر سـر تمریـن هـم خبـری نبـود اما 
صددرصـد هرچـه تغییـرات زیـاد باشـد تیـم را اذیـت 
می کند. مـا تابع تصمیمـات باشـگاه هسـتیم و امیدوارم 

هـر اتفاقـی می افتـد بـه صـالح تیم باشـد.

وی در مـورد بـازی هفته آینده بـا تیم بحـران زده پدیده 
در مشـهد، گفـت: قطعـاً در ایـن بـازی تـالش می کنیم 
کـه بتوانیـم نتیجـه بگیریـم. تیـم خوبـی داریـم و بایـد 
بـه خودمـان نـگاه کنیـم. مقابـل پیـکان بـازی خوبـی 
انجـام دادیم. مقابل سـپاهان هـم نباید اینطور شکسـت 
می خوردیم اما غافلگیر شـدیم. پدیده هم شـرایط خوبی 
نـدارد و بعضـی اوقـات تعویـض مربیـان بـه نفـع حریف 
می شـود. در هـر حـال تمـام تالش مان ایـن اسـت که با 

دسـت پـر از مشـهد برگردیم.

نوید کیا: دیدگاه جهان سومی در بازی داشتیم / باید برنامه ریزی لیگ بهتر شود

مدیرعامل نفت مسجدسلیمان استعفا کرد

نفت مسجدسلیمان با چک میلیونی رئیس شرکت وارد ورزشگاه شد

واکنش بازیکن نفت به ادعای سرپرست پرسپولیس
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تفاهم نامه خرید سی تی اسکن برای بیمارستان شهدای هندیجان امضا شد

لزوم تشخیص و درمان کم کاری تیروئید در زنان باردار

ارسال 23 هزار و ۹7۰ اثر به یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در خوزستان

نماینـــده بنـــدر ماهشـــهر در 
ـــم  ـــه تفاه ـــان اینک ـــا بی ـــس ب مجل
نامـــه خریـــد ســـی تـــی اســـکن 
بـــرای بیمارســـتان شـــهدای 
هندیجـــان امضـــا شـــد،گفت: 
تـــاق  ا بخـــش سی.ســـی.یو، 
ــی  ــرح درمانـ ــد طـ ــل و چنـ عمـ
دربیمارســـتان شـــهدای هندیجـــان 

بـــه بهره بـــرداری رســـید.
بـــه گـــزارش وقایـــع جنـــوب، 
دربـــاره  آقاجـــری  حبیـــب 
وضعیـــت بخـــش سی.ســـی.یو، اتـــاق عمـــل بیمارســـتان شـــهدای 
ـــاق  ـــی.یو و ات ـــش سی.س ـــراوان بخ ـــای ف ـــس از پیگیری ه هندیجان،گفت:پ

ـــی و  ـــگاه تخصص ـــراه درمان ـــه هم ـــان ب ـــهدای هندیج ـــتان ش ـــل بیمارس عم
ـــر از  ـــی دیگ ـــا یک ـــید ت ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــتی دیگرب ـــرح بهداش ـــد ط چن

وعده هـــا عملـــی شـــود.
ـــی  در   ـــش جولک ـــان و بخ ـــه، هندیج ـــهر، امیدی ـــردم  بندرماهش ـــده م نماین
ـــراوان  ـــای ف ـــس از پیگیری ه ـــرد :پ ـــح ک ـــالمی تصری ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــه  ـــان ب ـــهدای هندیج ـــتان ش ـــل بیمارس ـــاق عم ـــی.یو و ات ـــش سی.س ، بخ
ـــروز  ـــر ام ـــر ظه ـــتی دیگ ـــرح بهداش ـــد ط ـــی و چن ـــگاه تخصص ـــراه درمان هم
ـــی  ـــری عمل ـــای آقاج ـــر از وعده ه ـــی دیگ ـــا یک ـــید ت ـــرداری رس ـــه بهره ب ب

شـــود.

ــار 42  ــا اعتبـ ــی بـ ــت خوابـ ــد:اورژانس 18 تخـ ــان یادآورشـ  وی در پایـ
ــا اعتبـــار 12 میلیـــارد ریـــال،  میلیـــارد ریـــال، درمانـــگاه تخصصـــی بـ
ـــل 4۶  ـــاق عم ـــش ات ـــال، بخ ـــارد ری ـــار 14 میلی ـــا اعتب ـــی.یو ب ـــش سی.س بخ

ـــه  ـــال از جمل ـــارد ری ـــار 3 میلی ـــا اعتب ـــر ب ـــی کوپت ـــد هل ـــال و پ ـــارد ری میلی
ـــه  ـــیدند ک ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــروز ب ـــر ام ـــه ظه ـــد ک ـــی بودن ـــروژه های پ
ـــن  ـــان تامی ـــالمت هندیج ـــن س ـــط خیری ـــارات توس ـــن اعتب ـــی از ای بخش

شـــد.
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــان دانشـ ــه ای میـ ــزود: تفاهم نامـ ــری  افـ ــا جـ  اقـ
جنـــدی شـــاپور اهـــواز و فرمانـــداری هندیجـــان بـــا نظـــارت نماینـــده 
ـــتگاه  ـــک دس ـــد ی ـــت خری ـــالمی جه ـــورای اس ـــس ش ـــتان در مجل شهرس
سی.تی.اســـکن بـــرای بیمارســـتان شـــهدای هندیجـــان منعقـــد شـــد.

 وی ادامـــه داد:براســـاس ایـــن تفاهم نامـــه، فرمانـــداری هندیجـــان بایـــد 
ـــد  ـــداث کن ـــتان اح ـــکن را در بیمارس ـــتگاه سی.تی.اس ـــتقرار دس ـــل اس مح
ـــس از  ـــت پ ـــف اس ـــز موظ ـــاپور نی ـــدی ش ـــکی جن ـــوم پزش ـــگاه عل و دانش
ـــه  ـــداری و ب ـــکن را خری ـــتگاه سی.تی.اس ـــر، یکدس ـــورد نظ ـــل م ـــداث مح اح

ـــد. ـــل ده ـــان تحوی ـــهدای هندیج ـــتان ش بیمارس

ـــد در  ـــرد تیروئی ـــالالت عملک ـــیوع اخت ـــز ش ـــه متاآنالی ـــک مطالع ـــام ی ـــا انج ب
ـــد. ـــی ش ـــی بررس ـــاردار ایران ـــان ب زن

ــگران  ــتان ، پژوهشـ ــز خوزسـ ــیما مرکـ ــزاری صداوسـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ـــرات  ـــارداری اث ـــد: ب ـــاپور اهوازمعتقدن ـــدی ش ـــکی جن ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــارداری،  ـــد دارد. در دوران ب ـــده تیروئی ـــرد غ ـــر عملک ـــی ب ـــی عمیق فیزیولوژیک
انـــدازه غـــده تیروئیـــد افزایـــش می یابـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، بـــارداری یـــک 
ـــان  ـــه، در زن ـــه در نتیج ـــت ک ـــد اس ـــده تیروئی ـــرای غ ـــترس زا ب ـــت اس وضعی

ـــاد  ـــد ایج ـــم کاری تیروئی ـــد، ک ـــود ی ـــا کمب ـــد ی ـــدود تیروئی ـــره مح ـــا ذخی ب
می شـــود.لزوم تشـــخیص و درمـــان کـــم کاری تیروئیـــد در زنـــان بـــاردار

دکتـــر مرضیـــه شـــریف می گویـــد: زنـــان بـــاردار مبتـــال بـــه کـــم کاری 
ـــارداری،  ـــرر ب ـــد ســـقط مک ـــش عوارضـــی مانن ـــرض خطـــر افزای ـــد در مع تیروئی
ـــارداری،  ـــون ب ـــار خ ـــت، فش ـــدن جف ـــدا ش ـــی، ج ـــره اکالمپس ـــوزاد، پ ـــرگ ن م
دیابـــت بـــارداری، وزن کـــم نـــوزاد هنـــگام تولـــد، زایمـــان زودرس، مـــرگ جنیـــن 
داخـــل رحـــم و ... هســـتند. کـــم کاری تیروئیـــد در دوران بـــارداری، اثـــرات 
ـــد  ـــادران می توان ـــان م ـــدم درم ـــا ع ـــان ی ـــن دارد و درم ـــادر و جنی ـــر م ـــی ب منف

ـــد. ـــته باش ـــزایی داش ـــر بس ـــا تأثی ـــدان آن ه ـــده فرزن ـــی آین ـــد ذهن ـــر رش ب
ـــان  ـــد در زن ـــم کاری تیروئی ـــکالت ک ـــور مش ـــه وف ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب وی ادام
بـــاردار و تاثیـــر آن در جنیـــن و نـــوزادان و اهمیـــت پایـــش آن در زمـــان بـــارداری، 

ـــود. ـــی ش ـــیوع آن بررس ـــگام و ش ـــخیص زودهن ـــه تش ـــت ک الزم اس
ـــاپور  ـــدی ش ـــکی جن ـــوم پزش ـــگاه عل ـــگران دانش ـــاس پژوهش ـــن اس ـــر همی ب

ـــا انجـــام یـــک مطالعـــه متاآنالیـــز، شـــیوع اختـــالالت عملکـــرد تیروئیـــد  اهـــواز ب
ـــه  ـــه ک ـــه 19 مقال ـــن مطالع ـــد. در ای ـــی کردن ـــی بررس ـــاردار ایران ـــان ب را در زن
ـــن  ـــد. در ای ـــرار گرفتن ـــی ق ـــورد بررس ـــد، م ـــخصی بودن ـــای مش دارای معیار ه

ـــد. ـــده بودن ـــی ش ـــاردار ارزیاب ـــزار و ۶۷0 زن ب ـــاالت 1۷ ه مق
ـــم کاری  ـــژه ک ـــد، به وی ـــالالت تیروئی ـــاالی اخت ـــیوع ب ـــز ش ـــن متاآنالی ـــج ای نتای
ـــد  ـــری تیروئی ـــرای غربالگ ـــه ب ـــورد توصی ـــم در م ـــان داد. تصمی ـــد را نش تیروئی
ـــد  ـــرا بای ـــت، زی ـــث اس ـــورد بح ـــوز م ـــان هن ـــه زن ـــرای هم ـــارداری ب در دوران ب
ـــر،  ـــرد. از ســـوی دیگ ـــن ک ـــج حاملگـــی را تضمی ـــر نتای ـــان ب ـــت درم ـــرات مثب اث
ـــر  شـــواهد در مـــورد تأثیـــر غربالگـــری تیروئیـــد و درمـــان اختـــالالت تیروئیـــد ب
ـــادی  ـــد زی ـــود، درص ـــن وج ـــا ای ـــت. ب ـــی نیس ـــوز کاف ـــارداری هن ـــای ب پیامد ه
از پزشـــکان عمومـــی، متخصصیـــن زنـــان و زایمـــان در ایـــران، روش هـــای 

غربالگـــری را انجـــام می دهنـــد.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: تاکنون 23 هزار و 
9۷0 اثر در 10 بخش رقابتی به دبیرخانه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 

خوزستان رسیده است.
به گزارش وقایع جنوب، عباس حسین زاده افزود: مشارکت شرکت کنندگان 
در بخش چهارگزینه ای با 14 هزار و 558 اثر، بخش پویش 2290 اثر، نقاشی 
2055 اثر، تولید آثار هنری -سایر 10۷0 اثر، داستانک- سایر 10۶2 اثر، 
شعر ُسرایی -سایر 1025، قصه گویی - سایر 988 اثر، بخش مروجان فرهنگ 
رضوی-سایر 510 اثر، چاپ و انتشار منابع برتر -  سایر 332  اثر و پویش امام 

زمانی )عج( - سایر ۶4  اثر حضور دارند.

حسین زاده ادامه داد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی ادارات کل 
استانی نهاد مبنی بر درخواست تمدید مدت زمان شرکت در جشنواره و با توجه 
به شرایط بیماری کرونا در جامعه، تماس های متقاضیان و مجریان استانی و 
بازگشایی کتابخانه ها، مدارس و ...، با تصمیم شورای سیاستگذاری، مهلت ثبت 
نام و شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا 30 آذر ماه تمدید شد.

وی بیان کرد: این جشنواره که از ششمین دوره خود زیر نظر نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور برگزار شد، طی 5 سال اخیر با افزایش چشم گیر آمارهای کمی و 
کیفی همراه بود و در دهمین دوره نیز علی رغم مشکالت و چالش های پیش رو 
به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور که به حذف بخش مکتوب این جشنواره 

و تمرکز بر شرکت از طریق فضای مجازی منجر شد، قریب به 1 میلیون و 300 
هزار نفر مشارکت داشتند.

یادآوری می شود: یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی توسط نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام 
رضا )ع( و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای اشاعه 
و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب خوانی، شناسایی و معرفی 
کتاب های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت )ع( و بخش ویژه حضرت 
مهدی )عج(، با انتشار فراخوانی از 22 خردادماه همزمان با آغاز دهه کرامت 

شروع به فعالیت کرده است.

رئیس اداره بیماری  های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از آغاز توزیع واکسن 
اسپایکوژن در مراکز واکسیناسیون از هفته آتی خبر داد.

به گزارش وقایع جنوب، دکتر سیدمحسن زهرایی، گفت: از 3۶ میلیون ُدز واکسن 
موجود در کشور حدود 12 میلیون ُدز تولید داخل است البته با ورود تولید کنندگان 
جدید به طور مثال واکسن اسپایکوژن در هفته آتی در مراکز و پایگاه های عملیاتی 

کشور توزیع خواهد شد.
او افزود: واکسن فخرا و واکسن انستیتو رازی نیز انتظار می رود انشاهلل طی دو هفته آتی 

تاییدیه ها را گرفته باشند و در پایگاه ها توزیع شوند.
وی با اشاره به وضعیت روبه رشد تولید کنندگان داخلی، بیان کرد: امیدواریم برای ُدز 
یادآور واکسن عمده اتکای ما به واکسن های داخلی باشد. درمورد اثرگذاری واکسن 
بر سویه های جدید نیز نمی توان از اکنون 100 درصد اظهار نظر کرد اما موضوع واضح 
این است که هرچقدر ویزوس فرصت پیدا کند در کشورهای مختلف و جوامع مختلف 
بچرخد و انسان های بیشتری را مبتال کند می تواند فرصت داشته باشد تا واریانت ها و 
سویه های جدیدتری تولید کند و هرچه زودتر خود را واکسینه کنیم شانس ویروس 

برای جهش و خطرناک تر شدن را می گیریم.

توزیع واکسن اسپایکوژن در مراکز واکسیناسیون از هفته آینده/ فخرا و کووپارس در انتظار دریافت مجوز
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تجمع کارگران آب و فاضالب امیدیه مقابل 
ساختمان فرمانداری

تعدادی از کارگران بخش تاسیسات و تعمیرات آب و فاضالب 
امیدیه به ادامه ی معوقات خود اعتراض کردند.

به گزارش وقایع جنوب، صبح روز سه شنبه 4 آبان ماه تعدادی از 
کارگران اداره آب و فاضالب شهر امیدیه به نمایندگی از همکاران 
خود، در اعتراض به بدعهدی مسئوالن در پرداخت مطالبات 
معوقه، مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند 

و خواستار دخالت مستقیم فرماندار در این قضیه شدند.
این کارگران گفتند: با وجود اینکه قبال اداره آبفای امیدیه برای 

پرداخت مطالبات معوقه کارگران وعده داده بود اما هنوز عملیاتی 
نشده و ما کارگران چهار ماه مزد معوقه طلبکاریم. در عین حال 
عیدی سال گذشته و سه سال سنوات ما هم پرداخت نشده است.

یکی از کارگران آبفای امیدیه که در تجمع حاضر بود، گفت: 
مشکالت کارگران آبفای امیدیه با 10تا 15 سال سابقه کار زمانی 
آغاز شد که با شرکت آبفار ادغام شدیم. در حال حاضر کارگران از 

شرایط کار خود رضایت ندارند و تقریبا هر چند ماه یکبار حقوق 
خود را با تاخیر سه تا چهار ماهه دریافت می کنند. در عین حال 
میزان دریافتی کارگران پیمانکاری نسبت به سایر کارگران 
قراردادی به ویژه رسمی ها به صورت حداقلی پرداخت می شود.

او با بیان اینکه از شخص فرماندار می خواهیم در این قضیه ورود 
کنند، در ادامه گفت: کارگران آبفای امیدیه در یکی دو سال 

گذشته برای تحقق خواسته هایشان چندین بار تجمع اعتراض 
بر پا کرده اند که در هر نوبت با بی توجهی مسئوالن روبرو شدند.

به گفته این کارگر شاغل در اداره آب و فاضالب امیدیه؛ حق بیمه 
این کارگران نیز طی سالهای گذشته با مشکالتی روبرو بوده و 
چندین ماه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

مدیــر پایــگاه میراث جهانــی شوشــتر گفــت: در اولیــن 
رویــداد انتخــاب شــهر کامــل ایــران، شــهر شوشــتر در کنــار 
ــود  ــران را از آن خ ــل" ای ــهر کام ــوان "ش ــوله عن ــزد و ماس ی

ــرد. ک
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــتان های باش ــروه اس ــزارش گ ــه گ ب
ــی  ــگاه میراث جهان ــر پای ــادری، مدی ــا به ــواز، حمیدرض از اه
 2A شوشــتر بــا بیــان اینکــه نشــریه بین المللــیـ  تخصصــی
در حــوزه معمــاری و ســاختمان فعالیــت می کــن، گفــت: در 
ــی  ــه معرف ــه ب ــل ک ــهر های کام ــی ش ــداد معرف ــن روی اولی
ظرفیت هــای نهفتــه و بالقــوه شــهر ها در حوزه هــای میــراث 
تاریخــی، معمــاری مرمــت شــهری، بازآفرینــی و … در 
تهــران برگــزار شــد، شوشــتر توانســت افتخــار بــزرگ عنوان 

"شــهر کامــل" را بــه خــود اختصــاص دهــد.
ــا حضــور چهره هــای  ــزرگ کــه ب ــداد ب او افــزود: در ایــن روی
ــی حــوزه معمــاری و شهرســازی در تهــران  ــی و بین الملل مل
برگــزار شــد، شــهر شوشــتر در حــوزه تاریخــی و مــوزه ای در 
کنــار یــزد و ماســوله توانســت عنــوان شــهر کامــل را بــه خود 

اختصــاص دهــد.
ــه  ــان این ک ــا بی ــل" ب ــهر کام ــوان "ش ــاره عن ــادری درب به
ایــن عنــوان یــک برنــد بــا اهمیــت بســیار باالیــی اســت بیان 
ــی آورد  ــه دســت م ــوان را ب ــن عن ــی شــهری ای داشــت: وقت

ــاری و  ــی معم ــه تخصص ــی در جامع ــی و جهان ــد مل در بُع
ــی از  ــالت بین الملل ــود و در تعام ــی می ش ــازی معرف شهرس
ــن  ــوارد، از ای ــایر م ــی و س ــای خواهرخواندگ ــه پیوند ه جمل

ــرد. ــیار ب ــره بس ــوان به ــوان می ت عن
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه "شــهر کامــل" 
)Paragon City(، شــهری بــزرگ و مــدرن اســت کــه در 
آن گذشــته و خاطــرات شــهر بــا ســرزندگی و انــرژی جریــان 
حــال آن پیونــد می خــورد، تصریــح کــرد: در چنین شــهری، 
ــی،  ــت اجتماع ــداری، عدال ــی، پای ــای عموم ــاری، فض معم
حمل ونقــل در کنــار ســایر ابعــاد و ویژگی هــای زندگــی 
ــی را  ــد و فضای ــر می دهن ــت یکدیگ ــه دس ــت ب ــهری دس ش
ــهر و  ــائل ش ــه مشــکالت و مس ــه هم ــه ب ــد ک ــق می کنن خل

ــد. ــخ ده ــاکنان آن پاس س
ــدف از  ــه داد: ه ــتر ادام ــی شوش ــگاه میراث جهان ــر پای مدی
ــه  ــیدن ب ــل )Paragon City(، رس ــهر کام ــی ش معرف
ــک  ــت، از ی ــهر ها اس ــت ش ــود وضعی ــرای بهب ــه ای ب چرخ
ــده  ــهر های ای ــوان ش ــرایط به عن ــد ش ــهر های واج ــو ش س
ــن  ــه ای ــوند ک ــی می ش ــرح و معرف ــان مط ــطح جه آل در س
موضــوع در برندینــگ و توســعه آن هــا تأثیــر به ســزایی 

ــت. ــد داش خواه
او اظهــار داشــت: چنیــن موضوعــی در درازمــدت بــه 

ــوان  ــتیابی به عن ــرای دس ــهر ها ب ــان ش ــت می ــاد رقاب ایج
ــف  ــاد مختل ــود شرایط شــان در ابع پاراگون ســیتی، از راه بهب
شــهری منجــر می شــود و آن هــا را در مســیر توســعه 
ــای  ــی ویژگی ه ــا بررس ــر، ب ــوی دیگ ــد؛ از س ــرار می ده ق
شــهر های مطــرح شــده، می تــوان بــه الگو هایــی بــرای 
رفــع مشــکالت شــهر های مشــابه آن هــا دســت پیــدا کــرد.

ــه  ــهری ک ــت از ش ــارت اس ــهر موزه عب ــت: ش ــادری گف به
ــی  ــی و فرهنگ ــرایط تاریخ ــاختمان های آن ش ــا و س فضا ه
ــل  ــا عم ــخ گوی ــوان تاری ــد و به عن ــرده ان ــظ ک ــود را حف خ
می کننــد. مناطــق مــوزه ای، بــه حوزه هــای جغرافیــای 
ــا،  ــوزه ه ــامل م ــه ش ــود ک ــه می ش ــهر گفت ــخص در ش مش
ــده  ــای دربرگیرن ــی و فض ــی و فرهنگ ــاختمان های تاریخ س
ــکان  ــر ام ــالوه ب ــا ع ــه در آن ه ــت ک ــاختمان ها اس ــن س ای
ــای  ــردن از فض ــذت ب ــکان ل ــی، ام ــد از میراث فرهنگ بازدی
ــراد داده  ــه اف ــی ب ــی اجتماع ــردن زندگ ــهری و تجربه ک ش

می شــود.
او نــوع فرهنگــی و وجــود فرهنگ هــای ویــژه، وجــود عناصــر 
ــی،  ــت و ایمن ــی، امنی ــای همگان ــت فضا ه ــی، کیفی تاریخ
دسترســی مناســب )سیســتم حمــل و نقلــی متنــوع و 
ــودن میــزان  پوشــش دهنــده(، کیفیــت آب و هــوا )پاییــن ب
آالینــده هــا(، وجــود امکانــات و خدمــات بــرای گردشــگران، 

ــود  ــرد، وج ــه ف ــر ب ــدی منحص ــای کالب ــود کیفیت ه وج
ــژه و عناصــر طبیعــی خــاص را از معیار هــای  اکوسیســتم وی
انتخاب شــهر کامل برشــمرد و افــزود: »مجلــه ی ۲A، مفهوم 
ــب  ــا »پاراگــون ســیتی« را در قال ــل ی پیشــگامانه شــهر کام
ــعه  ــات توس ــز مطالع ــا »مرک ــهری« ی ــل ش ــورای تعام »ش

ــد. ــی می کن ــادل« معرف ــی متع ــهری و زندگ ش
ــی،  ــن مفهوم ــی چنی ــدف از معرف ــرد: ه ــار ک ــادری اظه به
ــرای  ــوب ب ــی مطل ــق محیط ــوی خل ــه س ــتن ب گام برداش
ــن  ــا ای ــه ب ــه در رابط ــت ک ــان اس ــر جه ــاکنان در سراس س
هــدف، چارچوبــی پایــه گــذاری شــده اســت کــه بــه راهبران 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــک می کن ــهری کم ــعه های ش توس
ــار  ــعه، در کن ــرای توس ــذار ب ــی تأثیرگ ــوان منبع ــا به عن فض
ــم  ــیر، چش ــول مس ــذاران در ط ــرمایه گ ــردن س ــل ک دخی

اندازهای شــان را محقــق کننــد.
ــگاه  ــا ن ــتانی ب ــوری و اس ــئوالن کش ــزود: مس ــادری اف به
ــای  ــا ظرفیت ه ــد ت ــک کنن ــتر، کم ــه شوش ــبت ب ــژه نس وی

ــانیم. ــور برس ــه ظه ــه منص ــهر را ب ــن ش ــر ای بی نظی
ســیدمحمد بهشــتی، محمدحســن طالبیــان، علی رضــا 
قلی نــژاد، فرامــرز پارســی، یاســر جعفــری، حبیب الــه 
طاهرخانــی، محمدرضــا بهــادری، ماهــان مــدون، ســارا 
احمــدی، میتــرا خراســانی، ســحر تفرشــی ها و ســمانه 

ــل  ــداد شــهر کام ــه تخصصــی روی قاســم پور، اعضــای کمیت
paragon city را تشــکیل دادنــد.

ــادری،  ــداد از شوشــتر محمدرضــا به ــن روی ــن در ای همچنی
مدیرپایــگاه میراث جهانــی ســازه های آبــیـ  تاریخــی، 

ــورای  ــاط عضــو ش ــهرداری، خی ــفندیاری، سرپرســت ش اس
شــهر، روزبــه ســلمان بــه عنــوان کارآفریــن حــوزه 
گردشــگری و کمــال چوبدار بــه عنــوان فعــال اجتماعــی و از 

ــتند. ــور داش ــی حض ــاد شوشترشناس ــران بنی مدی

ــه خوزســتان  ــرو در حاشــیه ســفر ب ــر نی ــه وزی ــی ک در حال
ــق آب دز  ــر را تزری ــانی غدی ــرح آبرس ــم در ط ــاله مه مس
ــردم  ــده م ــرد، نماین ــالم ک ــتان اع ــرب اس ــبکه ش ــه ش ب
شهرســتان دزفــول تصــور انتقــال آب از رود دز آن هــم برای 
ــوی  ــی از س ــتباه لفظ ــی را اش ــاورزی و صنعت ــارف کش مص

ــد. ــالم می کن ــرو اع ــر نی وزی
ســید احمــد آوایــی نماینــده مــردم شهرســتان دزفــول در 

دیــدار بــا وزیــر نیــرو اظهــار کــرد: طــرح آبرســانی غدیــر  از 
چندســال پیــش توســط دولــت و نهادهــای باالدســتی برای 
تامیــن آب شــرب از ســد کرخــه و پایین دســت رودخانــه دز 

کلیــد خــورده اســت.
وی افــزود: انتقــال آب از سرچشــمه های دز و کارون 
ــر جــدی  ــود تذک ــا وج ــه ب ــدام غیرکارشناســی اســت ک اق
ــودی  ــه ناب ــر ب ــت و منج ــه یاف ــر ادام ــن ام ــان، ای متخصص

ــد. ــتان ش ــه خوزس ــی از جلگ بخش
نماینــده مــردم شهرســتان دزفــول گفــت: در ماه هــای 
اخیــر بــا توجــه بــه بحــران جــدی خشکســالی در شــهرهای 
ــال آب  ــد انتق ــخص ش ــتان، مش ــی خوزس ــی و جنوب غرب
ــدن  ــود آم ــه وج ــتان و ب ــودی خوزس ــز ناب ــه ای ج نتیج

ناهنجاری هــا نخواهــد داشــت.
ــت و  ــز دانس ــط قرم ــردم را خ ــع م ــدن مناف ــن نش وی تامی
ــا  ــردم ب ــد مصلحــت م ــر طرحــی، بای ــه داد: اجــرای ه ادام

ــود. ــه ش ــر گرفت ــانه در نظ ــق و کارشناس ــه دقی مطالع
ــک  ــر، ی ــروژه آبرســانی غدی ــرد: پ ــح ک ــی تصری احمــد آوای
طــرح ملــی اســت کــه توســط دولــت و نهادهــای باالدســتی 
بــه منظــور تامیــن آب شــرب شــهرهای جنوبــی خوزســتان 
ــرار  از ســد کرخــه در ســال های گذشــته کلیــد خــورده و ق
ــال آب، از  ــن انتق ــز، بخــش اندکــی از ای ــده نی اســت در آین

ــود. ــن ش ــه دز تامی ــت رودخان پایین دس
ــن آب از  ــده تامی ــرر ش ــه مق ــور اینک ــرد: تص ــان ک وی بی
دریاچــه و یــا باالدســت رودخانــه دز، آن هــم بــرای مصــرف 
کشــاورزی و صنعتــی باشــد بــه دلیــل اشــتباه لفظــی وزیــر 
ــورت  ــرات ص ــی مذاک ــه ط ــی ک ــود، در حال ــده ب پیش آم
گرفتــه بــا وی و مدیریــت طــرح غدیــر، انتقــال آب از طریــق 
ســد کرخــه و پایین دســت رودخانــه دز) در محــل ایســتگاه 
پمپــاژ W۲ اســپیل کرخــه در 35 کیلومتــری شــمال 
شــوش( بــرای تامیــن آب شــرب شــهرهای جنوبــی اســتان، 

ــد. ــد ش ــن خواه تامی

آوایــی اذعــان کــرد: ایــن طــرح بایــد تنهــا بــرای تامیــن آب 
ــکلی  ــا مش ــود ت ــرا ش ــتان اج ــریف خوزس ــردم ش ــرب م ش
ــی از  ــه حجــم باالی ــتان ک ــرای کشــاورزان شــمال خوزس ب
ــه  ــد ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــاورزی را ب ــدات کش تولی
ــر  ــر کارشناســی ب ــده کار غی ــد؛ چنانچــه در آین وجــود نیای
ــوان  ــام ت ــا تم ــا ب ــرد، م ــورت گی ــردم ص ــع م ــالف مناف خ

ــرد. ــم ک ــت خواهی مخالف
مســئله مهــم تزریــق آب گــوارای دز در شــبکه آب 

شــرب اســت
امــا اشــتباه لفظــی از ســوی وزیــر نیــرو در صورتــی مطــرح 
شــده اســت کــه در مهــر مــاه ســال جــاری طــی یــک ســفر 
بــه خوزســتان و در حاشــیه بازدیــد از ایســتگاه پمپــاژ 
ام الدبــس ضمــن تاکیــد بــر بررســی مســائل مربــوط بــه آب 
و فاضــالب و بــه ویــژه طــرح غدیــر اظهــار کــرد: بــا اجــرای 
ــیر  ــه در مس ــهری ک ــرای 2۶ ش ــم آب ب ــر، حج ــرح غدی ط
ــی خواهــد  ــده کاف ــا 10 ســال آین اجــرای طــرح هســتند ت
بــود و مســاله ای در تامیــن آب نخواهنــد داشــت و آب پایدار 

ــد. ــد ش خواه
ــه:  ــرد ک ــالم ک ــا اع ــش صراحت ــخنان خوی ــه س وی در ادام
ــن اســت کــه آب گــوارای دز در شــبکه آب  مســاله مهــم ای

ــود. ــق می ش ــتان تزری ــرب خوزس ش
ســد دز بــا داشــتن پنــج درصــد آب در مخــازن، در 

بدتریــن وضعیــت ممکــن اســت
ــوژه ای داغ  ــه س ــددا ب ــی مج ــال آب دز در حال ــئله انتق مس

ــمت  ــدن قس ــی ش ــالی و خال ــه خشکس ــده ک ــل ش تبدی
عمــده ای از ســد آن بــا چشــمی غیرکارشناســی هــم کامــال 
ــران  ــتان نگ ــمال خوزس ــهرهای ش ــردم ش ــت و م هویداس
ــا  ــر آن ه ــه اکث ــتند چراک ــرح هس ــن ط ــی ای ــرات منف تاثی
ــه زندگــی و اموراتشــان وابســته  ــد ک کشــاورز و دامدارنی ان

ــت. ــان رود دز اس ــر جری ــت تاثی و تح
ــرق خوزســتان  فرهــاد ایزدجــو مدیرعامــل ســازمان آب و ب
ــه  ــتان ک ــالب اس ــکالت آب و فاض ــی مش ــت بررس در نشس
مهرمــاه در اهــواز برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در حــال حاضر 
حــدود هفــت درصــد از مخــازن ســدهای خوزســتان آبــدار 
ــه  ــم ک ــد آب داری ــج درص ــدود پن ــد دز ح ــت و در س اس

ــدها دارد. ــان س ــت را در می ــن وضعی بدتری
وی افــزود: بــا توجــه بــه برآوردهــای انجــام شــده، در 
شــرایط محتمــل پیــش بینــی شــده بــرای پاییــز، بــا کمبود 
حــدود دو میلیــارد و  ۶00 میلیــون متــر مکعبــی آب مواجه 
ــا وضعیــت  ــرای پیش بینی هــای ب هســتیم کــه ایــن عــدد ب

ــاال اســت. ــر، ب بدت
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــل س مدیرعام
ــتان  ــزه در خوزس ــت پایی ــوص کش ــری در خص تصمیم گی
گفت: تصویــب الگــوی کشــت پاییــزه از جملــه اقدامــات در 
ــت های  ــن برداش ــت. همچنی ــوده اس ــی آب ب ــت کم  مدیری
کشــت و صنعــت هــا محــدود شــده اســت تــا بیشــتر از حــد 

ــند. ــته باش ــت نداش ــاز برداش مج
ایزدجــو بــا بیــان اینکــه برداشــت بیــش از حد شــرکت های 

نیشــکری آب پاییــن دســت را از نظــر کمــی و کیفــی دچــار 
ــزا و  ــت کل ــه دز، کش ــزود: در حوض ــد، اف ــی کن ــکل م مش
چغنــدر ممنــوع شــده اســت امــا در برخــی از حــوزه هــا تــا 

حــدودی مجــاز اســت کــه کشــت شــود.
خوزستان قطب کشاورزی کشور است

ــدات  ــی از تولی ــش عظیم ــوب، بخ ــع جن ــزارش وقای ــه گ ب
ــمال  ــاورزی ش ــن کش ــه همی ــته ب ــران وابس ــاورزی ای کش
ــه  ــاورزی جلگ ــب کش ــع قل ــه در واق ــت ک ــتان اس خوزس
ــت  ــن جه ــود. از ای ــوب می ش ــتان محس ــر خوزس حاصلخی
صدمــه بــه صنعــت کشــاورزی ایــن ناحیــه از کشــور، 
ــن  ــان ای ــیاری از مردم ــت. بس ــور اس ــه کل کش ــه ب صدم
منطقــه کشــاورز هســتند و ایــن پیشــه از دوران باســتان تــا 
ــته  ــتان رواج داش ــتان و شــمال خوزس ــروز در خوزس ــه ام ب
اســت. طــی ماه هــای اخیــر اکثــر کشــاورزان دزفــول، 
ــرای  ــه دز ب ــی از آب رودخان ــه همگ ــتر و... ک ــوش، شوش ش
ــه  ــی رود دز ب ــش دب ــا کاه ــد، ب ــتفاده می کردن ــت اس زراع
ــود  ــل نب ــه دلی ــا ب شــدت متضــرر شــده و بســیاری از آن ه
آب و یــا نرســیدن آب کافــی امســال کشــت نکردنــد و یــا به 

ــد. ــکل خوردن مش
صدمــه بــه بخــش کشــاورزی یکــی از مهم تریــن علت هــای 
ــم  ــن تصمی ــا ای ــال آب دز اســت ام ــا انتق ــردم ب مخالفــت م
آثــار مخــرب دیگــری نیــز دارد کــه وقایــع جنــوب در 

ــت. ــد پرداخ ــا خواه ــه آن ه ــدی ب ــات بع گزارش

شوشتر لقب "شهر کامل" ایران را از آن خود کرد

انتقال آب از دز و کارون نابودی خوزستان را در پی خواهد داشت / یک بام و دو هوای مسئولین در انتقال آب از دز

۱4 روستای باغملک از آب آشامیدنی 
بهداشتی برخوردار شدند

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خوزســـتان گفـــت: 14 
روســـتای باغملـــک، بـــا اجـــرای خـــط انتقـــال آب بـــه مجتمـــع 
آبرســـانی الکـــم ایـــن شهرســـتان، از آب شـــرب بهداشـــتی و بـــا 

کیفیت بهره مند شدند.
ــژاد روز  ــی نـ ـــا کرمـ ـــوب محمدرض ــع جن ــزارش وقایـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــگاران بی ـــع خبرن ـــنبه در جم سه ش
ــتانی  ــل کوهسـ ــه دلیـ ــق بـ ــن مناطـ ــذاری در ایـ ــیر لوله گـ مسـ
بـــودن و ناهمـــواری ســـخت اســـت، عملیـــات خـــط انتقـــال بـــا 

لولـــه گالوانیـــزه هشـــت اینـــچ اجـــرا شـــد.
وی ایـــن روســـتاها را شـــامل الکـــم، گودانجیـــره، کل کالت، 
ـــد کار 2، آب  ـــدکار 1، کنج ـــی ، کنج ـــرخک، دره ن ـــگاه س ـــد، چ گنب
شـــیرینک، گرگـــر، جولـــر، کولـــر، آبریـــزک، اســـالم آبـــاد بیـــان 

کـــرد.
ـــزار و 300  ـــار ه ـــش از چه ـــروژه، بی ـــن پ ـــرای  ای ـــا اج ـــت: ب وی گف
نفـــر اهالـــی ایـــن روســـتاها از آب شـــرب بـــا کیفیـــت بهره منـــد 

شـــدند.
شهرســـتان باغملـــک بـــا جمعیـــت بیـــش از 105 هـــزار نفـــر در 

شـــرق خوزســـتان قـــرار دارد.

  

چگونه عوارض گوارشی کرونا را مهار کنیم

یـــک فـــوق تخصـــص بیماری هـــای گـــوارش و کبـــد، 
ـــودی،  ـــس از بهب ـــا پ ـــا و ی ـــوارض گوارشـــی در دوران بیمـــاری کرون ع

و نیز راه های درمان را تشریح کرد.
دکتـــر پژمـــان علـــوی نـــژاد روز ســـه شـــنبه در گفـــت وگـــو بـــا 
ـــیم  ـــته تقس ـــه 2 دس ـــا ب ـــاران کرون ـــرد: بیم ـــان ک ـــا بی ـــگار ایرن خبرن
می شـــوند کـــه گـــروه اول از ابتـــدا تظاهـــر اصلـــی بیمـــاری در 
ــایر  ــه سـ ــی کـ ــروه دوم بیمارانـ ــت و گـ ــوارش اسـ ــتگاه گـ دسـ
ـــار  ـــی دچ ـــای مصرف ـــل داروه ـــه دلی ـــا ب ـــده ام ـــر ش ـــا درگی ارگان ه

ــوند. ــی می شـ ــالالت گوارشـ اختـ
ـــس از  ـــاه پ ـــد م ـــا چن ـــت ت ـــن اس ـــوارض ممک ـــن ع ـــزود: ای وی اف
ـــم  ـــه ه ـــه آن ب ـــکی ب ـــه در پزش ـــد ک ـــر کن ـــار را درگی ـــودی، بیم بهب
ریختگـــی دســـتگاه گـــوارش می گوینـــد بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 
ــا بـــه هـــم ریختـــن تعـــادل میکروب هـــای مفیـــد دســـتگاه  بـ
گـــوارش، فـــرد دچـــار اختـــالل در ایـــن سیســـتم خواهـــد شـــد.

ـــه  ـــت ب ـــن اس ـــرد ممک ـــالل عملک ـــن اخت ـــه داد: ای ـــژاد ادام ـــوی ن عل
ـــتگاه  ـــرد دس ـــالل کارک ـــتهایی و اخت ـــی اش ـــکم، ب ـــخ ش ـــورت نف ص

ـــد. ـــان ده ـــود را نش ـــت خ ـــهال و یبوس ـــد اس ـــوارش مانن گ
ـــرای  ـــت: ب ـــد گف ـــوارش و کب ـــای گ ـــاری ه ـــوق تخصـــص بیم ـــن ف ای
ـــته  ـــوع آن بس ـــه ن ـــک ک ـــتفاده از پروبیوتی ـــه، اس ـــن عارض ـــان ای درم

ـــود. ـــه می ش ـــت توصی ـــاوت اس ـــار متف ـــب بیم ـــم غال ـــه عالی ب
ـــری  ـــای دیگ ـــک داروه ـــز پزش ـــه تجوی ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب وی ادام
ماننـــد فاموتیدیـــن نیـــز بـــرای بازســـازی و ریـــکاروی دســـتگاه 

گـــوارش در جهـــت بهبـــود عـــوارض مفیـــد اســـت.
اکنـــون 2 شهرســـتان خوزســـتان در وضعیـــت نارنجـــی، 13 

شهرســـتان زرد و 12 شهرســـتان آبـــی کرونایـــی هســـتند.

جزئیات افزایش حقوق کارکنان در سال 
۱4۰۱

ـــوق  ـــش حق ـــرای افزای ـــه ب ـــه بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
ــرده  ــه کـ ــدی ارائـ ــیوه جدیـ ــال 1401 شـ ــدان در سـ کارمنـ
ـــده  ـــه ش ـــات آن پرداخت ـــه جزئی ـــب ب ـــن مطل ـــه در ای ـــت ک اس

است.
بـــه گـــزارش وقایـــع جنـــوب، بـــا نزدیک شـــدن بـــه ماه هـــای 
ــال  ــرای سـ ــدان بـ ــوق کارمنـ ــش حقـ ــال افزایـ ــی سـ پایانـ
آینـــده از دغدغه هـــای مهـــم دولت هـــا بشـــمار مـــی رود، 
پـــس از افزایـــش حقـــوق ایـــن قشـــر، بازنشســـتگان دولتـــی، 
غیردولتـــی و ادارات خصوصـــی نیـــز مدعـــی همســـان ســـازی 

ــوند. ــا می شـ ــی هـ ــا دولتـ ــان بـ درآمدشـ
ــش  ــادی، افزایـ ــان اقتصـ ــیاری از کارشناسـ ــده بسـ ــه عقیـ بـ
حقـــوق کارمنـــدان بـــدون مشـــخص نمـــودن منابـــع تأمیـــن 
مالـــی آن موجـــب رشـــد نـــرخ تـــورم می شـــود بـــه طـــوری 
ــوق  ــش حقـ ــر از افزایـ ــددی بزرگ تـ ــزان، عـ ــن میـ ــه ایـ کـ
کارمنـــدان خواهـــد بـــود و تأثیـــر خاصـــی در قـــدرت خریـــد 
ـــود  ـــدان س ـــا کارمن ـــه تنه ـــت ن ـــت در واقعی ـــد داش ـــان نخواه آن
ــار  ــایر اقشـ ــر سـ ــورم بـ ــرخ تـ ــش نـ ــه افزایـ ــد بلکـ نمی برنـ
ـــال  ـــور مث ـــه ط ـــت ب ـــد گذاش ـــی خواه ـــر منف ـــز تأثی ـــه نی جامع
ــت  ــش یافـ ــد افزایـ ــدان در 1400، 25 درصـ ــوق کارمنـ حقـ
درحالـــی کـــه نـــرخ تـــورم نقطـــه ای در تیرمـــاه 1400 43.۶ 
درصـــد بـــود یعنـــی خانوارهـــای کشـــور بـــه طـــور میانگیـــن 
43.۶ درصـــد بیشـــتر از تیـــر 1399 بـــرای خریـــد یـــک 

ــد. ــه کردنـ ــان« هزینـ ــات یکسـ ــا و خدمـ ــه کاالهـ »مجموعـ
ســـید مســـعود میرکاظمـــی، رئیـــس ســـازمان برنامـــه و 
ـــال  ـــدان در س ـــوق کارمن ـــدی حق ـــش 10 درص ـــه از افزای بودج
ــول  ــاپ پـ ــته چـ ــد » در گذشـ ــر داده و می گویـ ــده خبـ آینـ
منبـــع تأمیـــن حقـــوق کارمنـــدان بـــود کـــه باعـــث افزایـــش 
پایـــه پولـــی و بـــه تبـــع آن افزایـــش نقدینگـــی و تـــورم 
می شـــد. در پرداخـــت حقـــوق در چرخـــه منفـــی افتاده ایـــم 
ــش  ــد افزایـ ــد 20 درصـ ــوق کارمنـ ــه حقـ ــی کـ ــی زمانـ یعنـ
ــاد  ــردم ایجـ ــوم مـ ــرای عمـ ــورم بـ ــد تـ ــد، 50 درصـ می یابـ
ــت«. ــت نیسـ ــت درسـ ــه پرداخـ ــن چرخـ ــه ایـ ــود کـ می شـ

ــدان در 1401  ــوق کارمنـ ــت حقـ ــوه پرداخـ ــاره نحـ وی دربـ
بیـــان می کنـــد »بـــرای خـــروج از چرخـــه منفـــی، حقوق هـــا 
بایـــد افزایـــش حداقلـــی و بـــه صـــورت پلکانـــی باشـــد 
ــن  ــای پاییـ ــه حقوق هـ ــانی کـ ــال کسـ ــور مثـ ــه طـ ــی بـ یعنـ
ــته  ــوق داشـ ــش حقـ ــد افزایـ ــش از 30 درصـ ــد بیـ می گیرنـ
ـــتند  ـــوق داش ـــش حق ـــار افزای ـــن ب ـــه چندی ـــانی ک ـــند و کس باش
ــه  ــن همـ ــود بنابرایـ ــا شـ ــامل آن هـ ــش شـ ــن افزایـ کمتریـ
ــت.« ــد داشـ ــوق نخواهنـ ــش حقـ ــد افزایـ ــدان 10درصـ کارمنـ

میرکاظمـــی دربـــاره منبـــع تأمیـــن افزایـــش حقـــوق 1401 
می گویـــد »در بودجـــه ســـال آینـــده تـــالش می کنیـــم بـــه 
جـــای چـــاپ پـــول و اســـتقراض از بانـــک مرکـــزی از منابـــع 

صنـــدوق توســـعه ملـــی برداشـــت کنیـــم.«
ــه  ــدان بـ ــوق کارمنـ ــش حقـ ــان افزایـ ــده کارشناسـ ــه عقیـ بـ
ـــی  ـــد میرکاظم ـــول جدی ـــان فرم ـــه درخش ـــی نقط ـــورت پلکان ص
ـــدان  ـــی کارمن ـــوق پلکان ـــش حق ـــر افزای ـــرای درک بهت ـــت؛ ب اس

ـــد: ـــه کنی ـــر توج ـــال زی ـــه مث ب
در گذشـــته حقـــوق تمـــام کارمنـــدان بـــا یـــک نـــرخ ثابـــت 
)بـــه طـــور مثـــال 20 درصـــد( افزایـــش می یافـــت کـــه 
باتوجـــه بـــه تفـــاوت بســـیار زیـــاد پایـــه حقـــوق کارمنـــدان 
در کشـــور ایـــن امـــر موجـــب افزایـــش اختـــالف دهک هـــای 
جامعـــه می شـــد. یعنـــی کارمنـــدان بـــا پایـــه حقـــوق 2 
ــش  ــان افزایـ ــان حقوقشـ ــزار تومـ ــان، 400 هـ ــون تومـ میلیـ
ـــان،  ـــون توم ـــوق 15 میلی ـــه حق ـــا پای ـــدان ب ـــت و کارمن می  یاف

ــتند. ــد داشـ ــان افزایـــش درآمـ ــون تومـ 3 میلیـ
ـــی  ـــوق ایرادات ـــش حق ـــرای افزای ـــی ب ـــد میرکاظم ـــول جدی فرم
نیـــز دارد، یکـــی از نـــکات مـــورد بحـــث ایـــن شـــیوه محـــل 
تأمیـــن آن اســـت؛ افزایـــش حقـــوق کارمنـــدان دولـــت 
ــص  ــش خالـ ــی افزایـ ــه معنـ ــی، بـ ــعه ملـ ــدوق توسـ از صنـ
ـــی  ـــه پول ـــش پای ـــزی و افزای ـــک مرک ـــی بان ـــای خارج دارایی ه

اســـت کـــه آثـــار تورمـــی را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.
ــاد دولتـــی اســـت  ــران یـــک نهـ ــی ایـ ــعه ملـ ــدوق توسـ صنـ
ـــاس  ـــر اس ـــران را دارد، ب ـــی ای ـــروت مل ـــدوق ث ـــش صن ـــه نق ک
مـــاده 84 قانـــون برنامـــه پنجـــم توســـعه ایـــن صنـــدوق بـــا 
هـــدف تبدیـــل بخشـــی از عوایـــد ناشـــی از فـــروش نفـــت و 
ــای  ــه ثروت هـ ــی بـ ــای نفتـ ــات گازی و فراورده هـ گاز، میعانـ
ــز  ــادی و نیـ ــده اقتصـ ــرمایه های زاینـ ــد و سـ ــدگار، مولـ مانـ
حفـــظ ســـهم نســـل های آینـــده از منابـــع نفـــت و گاز و 

فراورده هـــای نفتـــی تأســـیس شـــد.
ــا  ــادی بـ ــائل اقتصـ ــناس مسـ ــره، کارشـ محمـــد خـــوش چهـ
ـــاخص  ـــاً ش ـــا صرف ـــوق ه ـــن حق ـــرای تعیی ـــه ب ـــر اینک ـــد ب تأکی
ــه  ــرد: آنچـ ــار کـ ــرار داد، اظهـ ــد مـــالک قـ ــورم را نبایـ کل تـ
ــوار  ــه خانـ ــا بودجـ ــه یـ ــبد هزینـ ــتری دارد سـ ــت بیشـ اهمیـ
اســـت کـــه دولـــت بایـــد آن را بـــرای تعییـــن حقـــوق و 

ــد. ــرار دهـ ــر قـ ــورد نظـ ــتمزدها مـ دسـ
ـــوان  ـــه ای دارد، عن ـــبد هزین ـــری س ـــر قش ـــه ه ـــان اینک ـــا بی وی ب
کـــرد: نخســـتین کاال در ســـبد هزینه هـــا مســـکن اســـت. در 
همـــه نقـــاط دنیـــا بهـــای اجـــاره مســـکن در رتبـــه نخســـت 
هزینه هـــا قـــرار دارد. دومیـــن بخـــش خـــوراک و در کنـــار آن 
پوشـــاک قـــرار دارد و بعـــد از آن هزینـــه درمـــان، آمـــوزش و 

حمـــل و نقـــل و در نهایـــت تفریحـــات قـــرار دارد.
ـــاً در  ـــورم را صرف ـــی ت ـــرد: وقت ـــان ک ـــگاه بی ـــتاد دانش ـــن اس ای
ـــی  ـــه م ـــال اضاف ـــر س ـــی ه ـــه میزان ـــوق را ب ـــم، حق ـــر بگیری نظ
ـــته  ـــود داش ـــته وج ـــای گذش ـــه ه ـــه در ده ـــن روی ـــه ای ـــم ک کنی
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــا م ـــه خانواره ـــبد هزین ـــد س ـــا بای ـــت ام اس

گیـــرد.

رکورد تولید ماهیانه شمش تختال شرکت فوالد خوزستان شکسته شد
فــوالد مــردان بــا تعبیــر شــعار ســال رکــورد تولیــد ماهیانــه شــمش تختــال را پــس از ســه 

سال شکستند.
محمــود لنــدی معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد خوزســتان ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
بــا تــالش کارکنــان شــرکت فــوالد خوزســتان و برنامه ریــزی مــدون و بــر اســاس نیــاز بــازار، بــا 
تولیــد 1۷9 هــزار و دویســت و دوازده تـُـن شــمش تختــال، رکــورد ماهیانــه تولیــد ایــن محصــول 
راهبــردی شکســته شــد. رکــورد تولیــد پیشــین در فروردیــن مــاه ســال 139۷ بــه میــزان  1۶8 

هــزار و ســیصد و پنجــاه و پنــج تُــن بــود.
ــوالد خوزســتان دانســت و  ــی ف ــرد اصل ــازار را راهب ــاز ب ــا نی ــد مســتمر و متناســب ب لنــدی تولی
افــزود: در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( به نــام تولیــد، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا نامگــذاری شــده اســت، علی رغــم محدودیت هــای مختلــف توانســتیم 
محصــوالت بــا کیفیــت روانــه بــازار کنیــم و عــالوه بــر تامیــن نیــاز شــرکت های نــوردی داخلــی، 

صــادرات داشــته باشــیم.
ــگاه  ــا ن ــزود: خوشــبختانه ب ــرا داشــت و اف ــای در دســت اج ــه طرح ه ــم ب ــاره ای ه ــان اش ــوالد خوزســتان در پای ــرداری شــرکت ف ــاون بهره ب مع
ــی  ــروگاه 500 مگاوات ــیژن و  نی ــه اکس ــلب، کارخان ــری اس ــین ریخته گ ــداث ماش ــم اح ــرح عظی ــه ط ــره س ــات  مدی ــل و هی ــعه ای مدیرعام توس
کلنگ زنــی شــدند کــه بــا راه انــدازی و در مــدار قــرار گرفتــن طرح هــا، عــالوه بــر افزایــش تــوان تولیــد، ثبــات تامیــن انــرژی مــورد نیــاز مجموعــه 

تامیــن می شــود.

تأکید آسیابان مدیر عامل فوالد اکسین خوزستان برای همکاری جهت راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس
 بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان ســردار عبدالرضــا مرادحاجتی 
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــدس از ش ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــر کل بنی مدی

خوزستان بازدید به عمل آورد.
در ایــن دیــدار صمیمانــه مهنــدس آســیابان مدیــر عامــل شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان ضمن 
ارائــه گــزارش عملکــردی از نیمــه اول ســال 1400 و برشــمردن موفقیت هــای ایــن شــرکت خاص 
ــه از جملــه افزایــش ســودآوری، تثبیــت وضعیــت تولیــد، انجــام مســئولیت  فــوالدی در خاورمیان
هــای اجتماعــی، آمادگــی فــوالد اکســین خوزســتان بــرای همــکاری بــا بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 
ارزشــهای دفــاع مقــدس را اعــالم نمــود و تأکیــد کــرد بــرای تقویــت و راه انــدازی بــاغ مــوزه دفــاع 

مقــدس ایــن شــرکت تــالش و مســاعدت خواهــد نمــود.
گفتنی اســت در ایــن دیــدار ســردار مرادحاجتــی ضمــن قدردانــی از تالش هــای مهندس آســیابان 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین خوزســتان کــه توانســت عــالوه بر حفــظ دســتاوردهای ســابق، 
آنهــا را نیــز در کنــار انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی بهبــود دهــد، از همــکاری فــوالد اکســین 

خوزســتان جهــت راه انــدازی بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس اســتقبال و تشــکر کــرد.
ــای  ــه ه ــبرد برنام ــتای پیش ــای وی در راس ــالش ه ــم و از ت ــیابان تقدی ــدس آس ــه مهن ــی ب ــوح سپاس ــی ل ــردار مرادحاجت ــان س ــن در پای همچنی

ــود. ــکر نم ــدس تش ــاع مق ــه دف ــت هفت گرامیداش

فوالد خوزستان موفق به دریافت باالترین نشان مسئولیت اجتماعی شد
 در نخســتین جشــنواره روابــط  عمومــی و مســئولیت اجتماعــی، شــرکت فــوالد خوزســتان 

موفق به دریافت باالترین نشان مسئولیت اجتماعی شد.
ــی 2۶  ــئولیت اجتماع ــی و مس ــط  عموم ــنواره رواب ــتین جش ــوب، نخس ــع جن ــزارش وقای ــه گ ب
ــت مرتضــوی معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور، بختیــاری  ــا حضــور ســید صول مهرمــاه 1400 ب
سرپرســت کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی )ره(، عبداللهــی رئیــس اتاق تعــاون، هوشــمند 
ســفیدی دبیــر جشــنواره و جمعــی از مدیــران شــرکت ها و ســازمان ها در مرکــز همایــش هــای 

صــدا و ســیمای تهــران برگــزار شــد.
ــا دعــوت از 30 ســازمان و شــرکت کــه بــر اســاس شــاخص های ارزیابــی،   در ایــن مراســم کــه ب
صالحیــت الزم را داشــته انــد تقدیــر شــد و بــه برگزیــدگان "نشــان عالــی مســئولیت اجتماعــی" 

و "نشــان ســفیر و مــروج مســئولیت اجتماعــی" اعطــا شــد.
ــی در  ــای اجتماع ــت مســئولیت ه ــالی فعالی ــه اعت ــداد »کمــک ب ــن روی ــزاری ای ــدف از برگ  ه
ســازمان هــا و بهینــه ســازی آنهــا« اعــالم شــد کــه ممیــزی، ارزیابــی و تقدیــر از ســازمان هــای 

فعــال در زمینــه مســئولیت اجتماعــی در ســه ســطح »در حــال رشــد«، »رشــد یافتــه« و »پیشــرو« در ایــن دوره انجــام شــد.
 »مســئولیت اجتماعــی« طبــق تعریــف ایــن جشــنواره، یکــی از مفاهیــم بنیــادی ســرآمدی اســت کــه معمــوال پیــاده ســازی آن بــر عهــده روابط 
عمومــی اســت؛ در واقــع روابــط عمومــی ســرآمد، بــه فراتــر از وظیفــه ســازمانی خــود عمــل کــرده و در نقــش یــک شــهروند ســازمانی مســئول، 
بــه عملکــردی فــرا ســازمانی مــی اندیشــد و کمــک مــی کنــد تــا ســازمان متبــوع بــا انســجام الزم و قاطعیــت بیشــتر بــه ســمت ســرآمدی و انجام 

مســئولیت اجتماعــی حرکــت کنــد.
ــوالد  ــل ف ــن ابراهیمــی مدیرعام ــی مســئولیت اجتماعــی از امی ــا اهــدای نشــان عال ــان جشــنواره ب ــا حاکــی اســت، در پای ــگار م ــزارش خبرن  گ
خوزســتان تقدیــر شــد. همچنیــن نشــان ســفیر و مــروج مســئولیت اجتماعــی بــه غالمرضــا فروغی نیــا مدیــر روابــط   عمومــی فــوالد خوزســتان 

ــدا شــد. اه
 گفتنــی اســت، ولــی مهــدی پــور جانشــین مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان بــه نمایندگــی از مدیرعامــل و مدیــر روابــط عمومی، 

لــوح و تندیــس ایــن جشــنواره را دریافــت نمــود.

قهرمان پارالمپیک به استخدام شرکت فوالد خوزستان درآمد
 در جهــت تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری، صــادق بیــت ســیاح قهرمــان پارالمپیــک 

با دستور مدیرعامل به استخدام شرکت فوالد خوزستان درآمد.
در پــی پخــش برنامــه شــب هــای کارون از طریــق صــدا و ســیمای مرکــز خوزســتان کــه صــادق 
بیــت ســیاح قهرمــان پارالمپیکــی دو میدانــی بــه عنــوان مهمــان برنامــه مذکــور حضور داشــت، 
وی بــا اشــاره بــه مشــکل اشــتغال  خویــش از مســئوالن اســتان درخواســت مســاعدت نمــود تــا 
ــان پارالمپیکــی  ــع مشــکالت معیشــتی قهرمان ــر رف ــام معظــم رهبــری مبنــی ب ــه مق ــه توصی ب

عمــل شــود.
 در پــی انعــکاس ایــن برنامــه مهنــدس امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل شــرکت فــوالد خوزســتان 
ــه پیــام رهبــر معظــم انقــالب از صــادق بیــت  ــا ارســال پیامــی ضمــن اعــالم لبیــک نســبت ب ب
ســیاح دعــوت نمــود تــا وی در حــوزه تربیــت بدنــی و ورزش و در زیــر مجموعــه شــرکت فــوالد 

ــه کار گــردد. خوزســتان مشــغول ب
 شــایان ذکــر اســت، طــی دیــدار قهرمانــان پارالمپیکــی بــا مقــام معظــم رهبــری، معظــم لــه دســتور اشــتغال و رســیدگی جــدی بــه مســائل و 

ــد. ــه نمودن ــان را توصی مشــکالت کاری و معیشــتی قهرمان
 گفتنــی اســت،  صــادق بیــت ســیاح بــه عنــوان یــک خوزســتانی کــه مــدال طــالی آســیایی پرتــاب نیــزه را در کارنامــه خویــش دارد در المپیــک 

توکیــو مــدال نقــره پرتــاب نیــزه را از آن خــود نمــود و باعــث ســرافرازی میهــن اســالمی گشــت.
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معاونمنابعانسانیواموراجتماعیفوالدخوزستان:

نیروی انسانی متعهد و متخصص، منبع بی بدیل فوالد خوزستان

امــروزه رشــد و اثربخشــی ســازمانی در گرو داشــتن 
ــن  ــه ای ــر ب ــت. نظ ــی اس ــانی متعال ــرمایه انس س
نقــش برجســته در تحقــق اهــداف ســازمانی، 
ــا اســتراتژی  ــوالد خوزســتان همراســتا ب شــرکت ف
هــای کالن خــود، اســتراتژی منابــع انســانی را 
طرح ریــزی و در قالــب کالن فراینــد مدیریــت 
ســرمایه های انســانی و کالن فرآینــد ایمنــی، 
ــط زیســت، جــاری نمــوده اســت.  بهداشــت و محی
ــاخص های  ــه، ش ــداف مربوط ــق اه ــت تحق در جه
کلیــدی عملکــرد بــه صــورت دوره ای پایــش و 
اقدامــات بهبــود و برنامه هــای عملیاتــی اجــرا 

. نــد د می گر
منتخبــی از اهــداف اســتراتژیک کالن 
فرآینــد مدیریــت ســرمایه های انســانی

·         توانمندسازی سرمایه های انسانی
·         توسعه شایستگی های رهبران

·         بهبــود نگــرش و نگهداشــت موثــر ســرمایه های 
انســانی

·         توسعه خالقیت و مشارکت کارکنان
·         بهبود رفتارهای HSE کارکنان

·         افزایش بهره وری منابع انسانی
·         توسعه فعالیت های اجتماعی در منطقه

  برنامه ریــزی، تامیــن نیــروی انســانی و 
ــرد ــت عملک مدیری

فــوالد  انســانی شــرکت  نیــروی  نیازهــای 
خوزســتان درچارچــوب ســاختار ســازمانی مــدون، 
سیاســت های  نیــاز،  مــورد  شایســتگی های 
بــرون ســپاری و آمــار بازنشســتگی، تعییــن 
می شــود و تامیــن نیــروی انســانی بــا اســتفاده 
از مــدل شایســتگی، کانــون هــای ارزیابــی و 
دســتورالعمل های جابجایــی و انتصــاب صــورت 
ــم  ــا چش ــب ب ــته ، متناس ــال گذش ــرد. در س می پذی
انداز ســال 1404 شــرکت، وضعیــت نیروی انســانی 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــی ش ــع بررس ــور جام ــه ط ب
ــاختار  ــراه س ــه هم ــانی ب ــع انس ــای مناب فرآینده
معاونــت بهره بــرداری و تعــدادی از شــرکت های 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــورد بازنگ ــه م تابع
بــه منظــور تعییــن نقــش منابــع انســانی در اجــرای 
اســتراتژی ها و برنامه هــای ســازمانی، اهــداف 

عملکــردی و رفتارهــای مــورد نیــاز در قالب ســامانه 
ــه صــورت  ــن و ب ــان تعیی ــرد کارکن ــت عملک مدیری
ــی  ــد. خروج ــرار می گیرن ــش ق ــورد پای دوره ای م
مربوطــه در فرآینــد یادگیــری و توســعه منابــع 
انســانی و ســایر فرایندهــای مرتبــط مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.
  آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص

شــرکت فــوالد خوزســتان نظــام آمــوزش و توســعه 
 ISO منابــع انســانی را در چارچــوب اســتاندارد
10015   طــرح ریــزی و اجــرا نمــوده اســت. 
ــی  ــنجی، طراح ــاز س ــل نی ــاس مراح ــن اس ــر ای ب
ــه طــور  ــی اثربخشــی ب و برنامه ریــزی، اجــرا و ارزیاب
ــا،  ــیوع کرون ــا ش ــد. ب ــه ان ــتقرار یافت ــی اس عملیات
شــرکت ضمــن اتخــاذ رویکــردی نوآورانــه، تهدید را 
به فرصــت تبدیــل نمــود و بــا اجــرای موفقیــت آمیز 
ــی  ــطح باالی ــه س ــازی، ب ــی مج ــای آموزش دوره ه
از مشــارکت کارکنــان در برنامه هــای آموزشــی 
ــه  ــی مربوط ــداف آموزش ــایر اه ــت و س ــت یاف دس
هماننــد ســرانه آموزشــی، ضریب نفــوذ و اثربخشــی 

ــدند. ــق ش ــی محق آموزش
ــق  ــزاری دوره هــای آموزشــی از طری ــر برگ عــالوه ب
موسســات آموزشــی و اســاتید بیرونــی، بــه منظــور 
اســتفاده حداکثــری از دانــش نیــروی انســانی 
متخصــص، بخشــی از دوره هــای آموزشــی بــا 
ــد. ــزار می گردن ــرکت برگ ــره گان ش ــس خب تدری

ــن نیازهــای  ــر اســاس تعیی نیازســنجی آموزشــی ب
آموزشــی پســت، خروجــی ســامانه مدیریــت 
عملکــرد کارکنــان، و فرم هــای حــل مشــکالت 
ــا  ــدف ارتق ــا ه ــردد. ب ــام می گ ــا PS انج بخش ه
کیفیــت برنامه هــای آموزشــی، پــروژه نظــام جامــع 
نیــاز ســنجی آموزشــی بــا ایجــاد کمیته هــای 
ــا  ــن ب ــر متخصصی ــی CFT و مشــارکت موث خبرگ

ــت. ــت اجراس ــتان، در دس ــوالد خوزس ــه ف تجرب
شــرکت فــوالد خوزســتان از ابتــدای دهــه ۷0 
پیشــتاز و الگــوی اســتقرار نظــام بهپویــی در 
ســطح کشــور بــوده اســت. کارکنــان از طریــق 
ــه پیشــنهادهای فــردی و شــرکت در گروه هــای  ارائ
ــه و  ــنهادهای خالقان ــه پیش ــت در ارائ ــود کیفی بهب
ــا هــدف  ــد. ب ــال دارن ــود مشــارکت فع ــه بهب نوآوران

ــارکت ها  ــن مش ــی ای ــی و کیف ــطح کم ــای س ارتق
ــام  ــری نظ ــروژه بازنگ ــر، پ ــداف باالت ــه اه ــل ب و نی
بهپویــی شــرکت فــوالد خوزســتان در دســت اجــرا 

. شــد می با
  انتصاب  و ارتقا کارکنان  

پیــش از انتصــاب، شایســتگی های کارکنــان، 
ــق  ــن از طری ــی و همچنی ــای ارزیاب ــط کانون ه توس
ــی  ــورد ارزیاب ــای تخصصــی، م ــزاری مصاحبه ه برگ
ــرل  ــرد، کنت ــن رویک ــد. در اجــرای ای ــرار می گیرن ق
گذرانــدن دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا دوره های 
تخصصــی پســت هــدف صــورت می پذیــرد. در 
ــر  ــر، ب ــغلی باالت ــروه ش ــت گ ــا و دریاف ــت ارتق جه
اســاس ســوابق حرفه ای کارکنــان و دســتورالعمل و 

رویه هــای مربوطــه اقــدام می گــردد.
  نگهداشت و انگیزش کارکنان

ارزشــمندترین منبــع هــر ســازمان، نیــروی انســانی 
ــا  ــانی ب ــع انس ــتن مناب ــا داش ــازمان ب ــت. س آن اس
ــرفت  ــی و پیش ــای ترق ــاال پله ه ــه ب ــزه و روحی انگی
ــاال، طــی می کنــد. شــرکت فــوالد  ــا اطمینــان ب را ب
ــانی  ــع انس ــت از مناب ــور مراقب ــه منظ ــتان ب خوزس
ماهــر و متخصــص خــود رویکردهــای مربــوط 
بــه جبــران خدمــات و نگهداشــت کارکنــان را 
ــا هــدف  ــد جــاری نمــوده و ب ــه صــورت نظــام من ب
ــبت  ــود نس ــانی خ ــروی انس ــزش نی ــای انگی ارتق
ــت.  ــوده اس ــدام نم ــای الزم اق ــرای بهبوده ــه اج ب
از اقدامــات بهبــود در ســال گذشــته می تــوان 
بازنگــری جبــران خدمــت کارکنــان و ایجــاد 
ــات  ــتمزد و خدم ــوق و دس ــزه حق ــتم مکانی سیس
پرســنلی را ذکــر نمــود. تــداوم کســب و کار در 
ــف  ــا و تحقــق رکوردهــای مختل ــی کرون دوره پاندم
تولیــد در ســال جهــش تولیــد از نتایــج بــارز تعامــل 
ــمند آن در  ــان ارزش ــازمان و کارکن ــزای س ارزش اف
جهــت اهــداف شــرکت اســت. بــه منظــور مراقبــت 
ــغلی  ــای ش ــش نگرش ه ــان، پای ــزش کارکن از انگی
کارکنــان بــه صــورت مکانیــزه و دوره ای انجام شــده 
و بــر اســاس تحلیــل برداشــت ها، برنامه هــای 

بهبــود الزم طرح ریــزی و اجــرا می گردنــد.
  سالمت، ایمنی و محیط زیست

ــت  ــه اهمی ــت ب ــا عنای ــتان ب ــوالد خوزس شــرکت ف
موضــوع ســالمت، ایمنــی و محیــط زیســت، 
همســو بــا اســتراتژی های خــود، اقــدام بــه 
تدویــن اســتراتژی کالن فرآینــد HSE نمــوده کــه 
  45001 ISO ــتاندارد ــام اس ــرای نظ ــتقرار و اج اس
در ایــن چارچــوب قــرار دارد. بــر اســاس ایــن نظــام، 
ــه صــورت  ــی و زیســت محیطــی ب ــای ایمن جنبه ه
ــایی  ــرکت شناس ــای ش ــه بخش ه ــاالنه در کلی س
ــه،  ــک های مربوط ــب ریس ــده و حس ــی ش و ارزیاب
در کمیته هــای تخصصــی، برنامه هــای بهبــود 
الزم تدویــن و اجــرا شــده اند. از جملــه اقدامــات 
ــرای  ــر اج ــالوه ب ــته ، ع ــال گذش ــه در س ــل توج قاب
ــوان  ــی، می ت ــت محیط ــش زیس ــای اثربخ پروژه ه
ــه هــدف کاهــش حــوادث  ــود و دســتیابی ب ــه بهب ب
شــرکت، طراحــی و اجــرای نــرم افزارهــای تخصصی 
ایمنــی، و انجــام مراقبت هــای ســالمتی کارکنان در 
راســتای تصمیم هــای کمیتــه پیشــگیری از شــیوع 
ــدد  ــات متع ــه اقدام ــود. از جمل ــاره نم ــا، اش کرون

و متنــوع، تهیــه و توزیــع اقــالم بهداشــتی 
ــن  ــده بی ــی کنن ــع ضدعفون ــک و مای ــامل ماس ش
کلیــه کارکنــان شــاغل و نیــروی پیمانــکار در 
دوره هــای زمانــی منظــم، انجــام تســت کرونــا 
ــت  ــه صــورت اختصاصــی در شــرکت جه PCR ب
بیماریابــی و پیشــگیری از شــیوع بیمــاری، تبلیغات 
ــتی  ــای بهداش ــای مراقبت ه ــازی ارتق و فرهنگ س
و رعایــت پروتکول هــا و اجــرای برنامه هــای 
آموزشــی تخصصــی آگاهــی بخــش بــرای کارکنان، 

. شــد می با
منتخبــی از اهــداف اســتراتژیک کالن 
ــی و محیط  ــت ســالمت، ایمن ــد مدیری فرآین

ــت زیس
HSE ارتقای فرهنگ         ·

ــتانداردهای   ــی و اس ــات قانون ــا الزام ــاق ب ·         انطب
HSE

·         تحول در ایمنی و بهداشت محیط کار
·         ارتقاء خدمات آتش نشانی و امداد

·         حفاظــت از محیــط زیســت و بهبــود مدیریــت 
ــماند پس

·         مدیریــت اثربخــش ریســک های ایمنــی و 
بهداشــت حرفــه ای

HSE مدیریت اثربخش برنامه های         ·
·         افزایــش رضایــت کارکنــان از ایمنــی و محیــط 

ر کا
·         مســئولیت اجتماعــی و اشــتغال در شــرکت 

ــتان ــوالد خوزس ف
فــوالد خوزســتان را می تــوان شــرکتی الگــو در 
ــه مســئولیت اجتماعــی دانســت. اقدامــات  توجــه ب
متعــدد و ارزشــمندی بــه صــورت داوطلبانــه از 
جانــب ایــن شــرکت طرح ریــزی و اجــرا شــده 
ــرارگاه  ــاد ق ــه ایج ــوان ب ــه می ت ــت. از آن جمل اس
محرومیــت زدایی شــهدای فوالد خوزســتان اشــاره 
ــد  ــای فاق ــت خانواده ه ــزل جه ــن من ــود. تامی نم
ــادی پزشــکی در  ــای جه ــزام گروه ه سرپرســت، اع
ــگاه  ــتان و درمان ــداث بیمارس ــروم، اح ــق مح مناط
ــص  ــای متخص ــزام نیروه ــروم و اع ــق مح در مناط
ــای  ــده از بالی ــیب دی ــق آس ــه مناط ــزات ب و تجهی
ــمند  ــای ارزش ــی از فعالیت ه ــط بخش ــی، فق طبیع

ــت. ــرارگاه اس ــن ق ای
شــرکت فــوالد خوزســتان بــه عنــوان قطــب 
صنعتــی و بزرگتریــن تامیــن کننــده شــمش فــوالد 
کشــور، در ایجــاد فرصت هــای شــغلی نقــش 
ــتغال  ــه اش ــون زمین ــا کن ــته و ت ــته ای داش برجس
ــر را  ــزار نف ــدود 130 ه ــتقیم ح ــتقیم و غیرمس مس
فراهــم نمــوده اســت. در حــال حاضــر تعــداد نیروی 
انســانی شــاغل دائــم، قــراردادی و پیمانکار مســتمر 
در شــرکت بیــش از 9 هــزار تــن بــوده و تعــداد 
ــکاری  ــرکت های پیمان ــز در ش ــن نی ــزار ت ــار ه چه
ــا اجــرای  غیرمســتمر مشــغول فعالیــت هســتند. ب
طرح هــای توســعه در دســت، ســهم مهــم در ایجــاد 
ــداوم خواهــد یافــت کــه ایــن  اشــتغال در آینــده، ت
موضــوع بیــش از پیــش، جایــگاه ویــژه این شــرکت 
معظــم در صنعــت کشــور را برجســته خواهــد نمود.

والدین عالئم تنفسی وبثورات پوستی 
فرزندان را به مراکز بهداشت اطالع 

دهند
ه به طغیان  ر شا رییس مرکز بهداشت دزفول با ا
شرقی  یه  همسا کشورهای  در  سرخک  بیماری 

ایران گفت: والدین ضمن مراقبت از سالمتی خود و 
فرزندان، عالیم تنفسی و بثورات پوستی را به مراکز 

بهداشت اطالع دهند.
به گزارش خبر روز، محمدعلی شفیعی نیا روز جمعه 
عالم کرد: بیماری سرخک  نه های دزفول ا به رسا
نند بثورات پوستی، تب، سرفه خشک،   عالیمی ما

ید  ن با ندا رد که شهرو بریزش بینی دا گلودرد و آ
درصورت بروز این عالیم در یکی از اعضای خانواده 
ه سالمت محل سکونت خود  یگا به نزدیک ترین پا

گزارش دهند.  
رد بروز و شیوع بیماری های  ینکه موا وی با بیان ا
فزود:  تنفسی در فصول سرد سال بیشتر می شود، ا

نا  ز جمله واکسیناسیون کرو باید اصول بهداشتی ا
ده  ستفا نزا درصورت صالحدید پزشک، ا نفلوآ و آ
ز ماسک، محدود کردن سفرها و دورهمی ها با  ا

حساسیت بیشتری رعایت شود.
رییس مرکز بهداشت دزفول بیان کرد: بیماری های 
سرخک،  نند  ما گذشته  سال های  در  ر  گیردا ا و

سرخجه و فلج اطفال شیوع زیادی در ایران داشت 
و  نی  همگا کسیناسیون  ا و با  بیماری ها  ین  ا که 
افزایش سطح بهداشت جامعه در مرحله حذف و یا 

ریشه کنی قرار دارند.
وی افزود: کرونا نیز با انجام واکسیناسیون عمومی 
و رعایت شیوه نامه های بهداشتی قابل کنترل است.
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 به گـزارش وقایع جنـوب، محمد دورقیـان رئیس انجمن صنفـی رانندگان 
اهواز بـه نمایندگـی از طـرف راننـدگان در حاشـیه ایـن جلسـه در گفتگو 
با خبرنـگار روابـط عمومی برخـی مشـکالت و درخواسـت ایشـان در روند 
بارگیری محصول و تخلیـه بار را عنوان کرد و گفت، شـرکت فوالد اکسـین 
یکی از شـرکت هـای بـه نـام در زمینه تولیـد ورق هـای فوالدی می باشـد 
و با وجـود تجهیـزات بـه روزی کـه دارد هیچگونـه آسـیبی به کامیـون ها 

وارد نمـی کند.
وی گفت، خوشـبختانه در سـال جاری ما شـاهد تغییراتی خوبـی در زمینه 
خدمات دهـی و امنیت کامیـون های حامل اسـلب و ورق به اکسـین بودیم 
که می تـوان بـه جرات بیـان کـرد، وضعیـت بارگیـری در ایـن مجموعه به 
نسـبت سـالهای گذشـته تغییـرات بسـیاری کـرده اسـت بـه گونـه ای که 
ترافیـک ورود کامیـون به این شـرکت به حداقل میزان خود رسـیده اسـت 

و ایـن توجه از سـوی مدیـران این شـرکت قابـل تقدیر می باشـد.
محمد دورقیان در ادامه افزود، اکسـین با تخصیص اسـتراحتگاه رانندگان، 
نمازخانـه و غیـره اقدامـات خوبـی انجـام داد کـه موجـب رضایـت منـدی 
رانندگان شـده اسـت و در دیگر شـرکت ها تولیدی وجود نـدارد، همچنین 
امیدواریـم با نکاتی که در این جلسـه مطرح شـد شـاهد ارتقـاء کیفیت این 
خدمات باشـیم، چرا که ما خـود را از مجموعه اکسـین می دانیـم و همانند 
سـایر پرسـنل این شـرکت و بیشـتر در کارخانه حضـور داریم و خـود را در 

غم و شـادی ایـن مجموعه بزرگ شـریک مـی دانیم.
همچنین در این جلسـه آقایـان رضا سـاکی انجمن صنفی راننـدگان اهواز، 
جلیل شـجیرات بازرس انجمن صنفی راننـدگان اهواز و رضـا کرمی مکوند 
هیـات مدیـره انجمن صنفـی راننـدگان اهواز بـه ایـراد سـخن پرداختند و 

مـواردی را پیرامون خدمـات دهی بـه رانندگان بیـان کردند.

محمددورقیانرئیسانجمنصنفیرانندگاناهواز:

ما خود را عضوی از خانواده بزرگ فوالد اکسین می دانیم
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آمار ناامیدکننده دفاعی در 3 تیم خوزستانی

سه نماینده لیگ برتری فوتبال خوزستان در سه بازی 
پیاپی 9 گل دریافت کردند.

فوتبالدوستان جنوب شاهد روزهای غم انگیزی از 
تیم های محبوب شان بوده اند، روزهایی که سه تیم 
خوزستانی در سه بازی متوالی جمعا 9 گل از حریفان 
دریافت کردند تا آماری ناامیدکننده در زمینه کارهای 

دفاعی به جای بگذارند.

باخت سه بر صفر تیم نفت آبادان مقابل تراکتور در 
حالی رقم خورد که روز قبل از آن نفت مسجدسلیمان 
با همین نتیجه برابر سپاهان شکست خورد و پیش از 
دو تیم نفتی هم فوالد خوزستان با حساب سه بر یک 

به پرسپولیس باخت.

سه شکست متوالی همراه با 9 گل خورده زنگ هشدار 
بتدایی لیگ بیست و یکم برای  یام ا را در همین ا
نمایندگان فوتبال خوزستان به صدا در آورد و ضعف 
ساختار دفاعی نفت آبادان، فوالد خوزستان و نفت 
مسجدسلیمان را در مقابله با حریفان مطرح تهرانی، 

اصفهانی و تبریزی نمایان ساخت.
البته فصل جدید لیگ روزهایی ابتدایی اش را سپری 
می کند و با توجه به مسیر طوالنی مسابقات زمان 
کافی برای اصالح ساختار دفاعی و برطرف کردن 
نقاط ضعف پیش روی سه نماینده خوزستان باقی 

مانده است.
باید دید که طی هفته های آینده چه اصالحاتی در 
ساختار دفاعی سه تیم خوزستانی ایجاد خواهد شد و 
آمار گل های خورده این سه تیم چه تغییری می کند.

هوای اهواز آلوده است

امروز میزان شاخص کیفی هوای شهر اهواز AQI 183 ثبت شد.
بنا بر اعالم مرکز کنترل و پایش محیط زیست، شاخص کیفی 
هوای امروز در شرهای اندیمشک 83، اهواز 183، ایذه ۷3، بهبهان 

112، حمیدیه 95، دزفول122، سوسنگرد 129، شادگان، 12۷، 
شوش 121، شوشتر 112، گتوند 49، هندیجان 12۷ میکرو گرم 

بر متر مکعب است.
این شاخص ها نشان دهنده آلودگی هوا برای تمامی گروه ها 
سنی است که در این شرایط افراد مبتال به بیماری قلبی یا ریوی، 
سالمندان و کودکان باید از فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج 

از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت های طوالنی یا 
سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در صورتی که شاخص کیفی هوا بین اعداد 51 تا 100 قرار گیرد، 
نشان دهنده وضعیت هوای قابل قبول)سالم( است. براساس این 
شاخص افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت های طوالنی 

ی  |یا سنگین را کاهش دهند.
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در اولیـن جلسـه از سلسـله جلسـات پیـش بینـی تولیـد پنج 
سـاله ی شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب، مدیرعامـل 
شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب بـر لـزوم تسـریع در 
توسـعه ی میادین نفتـی در حوزه عملیاتی شـرکت نفـت و گاز 

مسجدسـلیمان تاکیـد کـرد.
به گـزارش وقایع جنـوب و بـه نقبـل از روابط عمومی شـرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسـلیمان، دکتـر احمد محمدی 
که در جلسـه ی پیش بینـی تولیـد چاه های نفت و گاز شـرکت 
بهره بـرداری نفت و گاز مسجدسـلیمان در سـاختمان مرکزی 
این شـرکت سـخن می گفـت همچنین بـا پراهمیت دانسـتن 
موضوع ایمنـی در فرآیندهای عملیاتـی و تولیدی صنعت نفت 
گفـت: هیچ فعالیتـی در صنعـت پرمخاطـره نفت، نباید سـاده 
و سـطحی نگریسـته شـود بلکه می بایسـت برای تمامی کارها 
بویـژه در حوزه هـای عملیاتـی و قبـل از شـروع کار، جلسـات 
توجیهـی آشـنایی بـا ریسـک  های فعالیت هـا برگـزار شـود تا 
حادثـه ای بـرای نیـروی انسـانی، تأسیسـات، ماشـین آالت و 

سـرمایه های ایـن صنعت بـه وجـود نیاید .
وی با اشـاره به برخـی حوادث صورت گرفته ی پیشـین ناشـی 
از سـطحی نگری بـه مـوارد ایمنی گفـت: بایسـتی بـا آموزش 
مـداوم و مسـتمر، سـطح آگاهـی کارکنـان، این سـرمایه های 
ارزشـمند سـازمان را نسـبت به مخاطرات موجـود و احتمالی 

افزایـش داد.
وی همچنیـن بـه موفقیت هـای چشـمگیر دوسـال اخیـر در 
زمینـه کنتـرل سـرقت نفـت از خطـوط لولـه انتقال نفـت در 
حوزه ی عملیاتی شـرکت ملـی مناطق نفت خیز جنوب اشـاره 
کرد و افـزود: اغلب سرشـاخه های این سـرقت ها با هوشـیاری 
نیروهـای حراسـت و همـکاری نیروهـای محلـی، انتظامـی، 
امنیتـی و قضایـی چـه در  اسـتان خوزسـتان و چه در اسـتان 
هـای همجـوار، شناسـایی و دسـتگیر شـده اند و از هـدر رفت 
دههـا میلیـارد تومـان از بیت المـال جلوگیری شـد کـه اقدام 

بسـیار مهمـی بوده اسـت.
مهنـدس محمـدی همچنیـن بـر لـزوم تسـریع در پیشـنهاد 
توسـعه میادیـن تحـت سرپرسـتی شـرکت بهـره بـرداری 
مسجدسـلیمان بـا توجـه بـه اطالعـات حاصـل از نتایـج 
بررسـی های زمین شناسـی و مهندسـی مخازن تاکیـد نمود و 
افـزود: این مسـاله، هم بـرای صنعت نفـت و هم بـرای منطقه، 

ارزش افـزوده ی قابـل توجهـی بـه همـراه خواهـد داشـت.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود توجه بـه مسـئولیت های 
اجتماعی را در کنار تولیـد نفت و گاز از دیگـر محورهای کاری 
شـرکت ملی مناطـق نفتخیـز جنوب و شـرکت هـای تابعه آن 
برشـمرد و اظهار داشـت : اگر چه به لحاظ شـرایط مالی ناشـی 
از تحریم های ظالمانه، صنعت نفت شـرایط سـخت و دشـواری 
را سـپری می کند، اما همواره تأکید داشـته ام که در شهرهایی 
همچـون مسجدسـلیمان که زیـر سـاخت های ضعیفـی دارد، 
می بایسـت با اسـتفاده منابـع طرح هـای نگهداشـت و افزایش 
تولیـد، بودجه هـای عمـران مناطـق نفتخیـز و نیـز بـا توجـه 
بیشـتر بـه اصـل صرفه جویـی، در راه توسـعه پایـدار جوامـع 
محلـی و کمـک بـه خانواده هـای کـم بضاعـت تـالش کنیم تا 
ان شـاءاهلل بتوانیـم بـه بخشـی از مسـئولیت اجتماعی مـان در 

برابـر این مـردم عزیـز عمـل نمائیم.

بـر اسـاس آخریـن رده  بنـدی جهانـی در خصـوص شـاخص 
فالکت)جمـع نرخ بیـکاری و تـورم( مشـاهده می  شـود که در 
سـال 2020 میـالدی در بیـن 15۶ کشـور رتبه  بنـدی  شـده، 

ایـران در رده هشـتم قـرار می  گیـرد .
تـا چنـد سـال گذشـته تنهـا کسـانی کـه شـغل نداشـتند در 
معـرض فقـر بودنـد امـا امـروزه خانواده هایی کـه چنـد نفر از 
اعضـاء آن بیـش از یـک شـیفت کار می کننـد نیـز طعـم فقـر 
را می چشـند. بـر اسـاس گـزارش هـای منتشـر شـده چیزی 
حـدود 10 میلیـون خانـواده ایرانی حقـوق و درآمد بـه مراتب 
کمتـر از حقـوق قانـون کار دارنـد. ایـن اتفـاق منجـر بـه بروز 
ناهنجـاری هـای اقتصـادی و اجتماعی بر بسـتر ایـن خانواده 

ها شـده اسـت.
ایـن روزهـا آمـار نشـان می دهـد کـه حـد متوسـط خـط فقر 
در کشـور قطعـا کمتـر از 10 میلیـون تومـان بـرای یـک مـاه 
نیسـت اما حتی اگـر بسـیاری از افـراد ایـن میـزان دریافتی را 
هم داشـته باشـند که قطعـا ندارنـد، در صـورت اجاره نشـینی 
حقوقشـان بـرای کل مـاه کافـی نخواهـد بـود. محاسـبات 
نشـان می دهـد 8 اسـتان ایـران از حیث شـاخص فالکـت، در 
محدوده بـاالی ۶0 درصـد جـای گرفته انـد. براسـاس آخرین 
برآورد مرکـز آمار ایران، نـرخ تـورم در پایان شـهریور به 45.8 
درصـد و نـرخ بیـکاری 9.۶ درصـد رسـیده که بـه ایـن ترتیب 
شـاخص فالکت در کشـور در پایان تابسـتان امسـال به 55.4 
درصد رسـیده اسـت. تنها شـاخص فالکت 2 اسـتان سـمنان 
و قـم پایین تـر از 50 درصـد قـرار دارد و اسـتان های تهـران، 
مازنـدران، قزویـن، مرکزی، همـدان، البـرز، اردبیل، خراسـان 
رضوی و جنوبـی به ترتیـب در پایین  جدول شـاخص فالکت و 

در حوالـی رقـم 50 درصـد قـرار دارند.
امـا آن  سـوی دیگـر متموالنـی  قـرار دارنـد کـه ثروتشـان از 
عـدد و رقم خارج اسـت. انتشـار تصاویـر خودروهـای چند 10 
میلیاردی، ویالهـای چنـد 100 میلیاردی، سـفرهای خاص و 
ویـژه و زندگی لوکسشـان چشـم ها را خیـره می کند. کسـانی 
کـه هزینه یـک وعده غـذا و یـک مهمانـی سـاده آنـان معادل 
زندگـی یک مـاه چنـد خانـواده کارگـر و کارمند ایرانی اسـت.

یک کارشـناس اقتصادی در رابطه با خطرات افزایش شـاخص 
فالکت در کشـور گفت: متاسـفانه در چند سـال اخیر تغییرات 
درآمـدی خانوارهـا بـه شـدت واضـح و آشـکار اسـت. اینکـه 
خانوارهـا مجبور بـه حـذف بسـیاری از مایحتاج خود از سـبد 
خرید هسـتند نشـان می دهد حقـوق و درآمـد کافی بـا توجه 

به رشـد تورمی بسـیار باالیـی کـه وجـود دارد، ندارند.
عبدالمجید شـیخی اضافه کرد: حذف اجبـاری برخی خوراکی 
هـای ضـروری ماننـد گوشـت قرمـز در یـک سـال اخیـر بـه 
فراوانی دیده شـده اسـت. زنگ خطر حذف طبقه متوسـط نیز 
به صـدا درآمده اسـت. بـا حذف طبقـه متوسـط از هـر جامعه 
ای عقالنیـت از آن جامعـه حـذف خواهد شـد. چرا بایـد تورم 
بـه اندازه ای شـود کـه خط فقـر بـه 10 میلیـون تومان برسـد 
و خانوارهـا مجبـور به حـذف مـواد خموراکـی مورد نیازشـان 
شـوند. گوشـت قرمز در حال حاضـر خوراکی گرانی اسـت که 

از سـبد خوراکـی مردم حذف شـده اسـت.

با هدف مشـارکت در امر امداد رسـانی به شـهروندان زلزله زده 
شهرسـتان اندیکا، سـری جدید ماشین آالت سـبک و سنگین 
شـرکت نفت بهره برداری و گاز مسجدسـلیمان بـه این منطقه 

اعزام شـد .
به گـزارش وقایـع جنـوب و به نقـل از روابـط عمومی شـرکت 
بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان ، بـا درخواسـت 
فرمانـداری و سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان اندیـکا و 
موافقـت مهنـدس هیهاونـد مدیرعامل شـرکت بهره بـرداری 
نفـت و گاز مسجدسـلیمان  و در راسـتای عمـل به مسـئولیت 
های اجتماعـی این شـرکت ، تعداد 1۷ دسـتگاه دیگـر از انواع 
خودروهای سـبک و سـنگین شـامل خودرو پیـکاب کمک دار 
- کامیون - بیل مکانیکـی - لودر-بلدوزر و تریلر کمرشـکن به 

منطقـه زلزلـه زده اندیـکا اعزام شـدند .
پیـش از ایـن نیـز شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز 
مسجدسـلیمان بـا اعـزام تعـداد31 دسـتگاه خـودرو شـامل 
دوکابیـن کمـک دار-لودر-بیـل مکانیکی-تریلر کمرشـکن - 
کامیون - جرثقیل و تانکر آب شـرب در امر بازگشـایی راه های 
دسترسـی روسـتاهایی که بر اثـر زلزلـه و ریزش کوه مسـدود 
شـده اند ، توزیع آب شـرب میـان روسـتاییان،انتقال ملزومات 
هالل احمر،سوخت رسـانی به ماشین آالت مسـتقر در منطقه 
و سـهولت سرکشـی بـه مناطـق صعـب العبـور کوهسـتانی و 
اطـالع از وضعیت سـاکنین روسـتاهای آسـیب دیده ناشـی از 

زلزلـه مشـارکت نموده اسـت.
گفتنی اسـت زمین لـرزه بـزرگ 5 و ۷ دهم ریشـتری سـاعت 
۶:09 دقیقـه روز دوشـنبه 12 مهرمـاه بـا مرکزیت میان شـهر 
چلگـرد در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری و قلعـه خواجـه 
مرکز شهرسـتان اندیکا در اسـتان خوزسـتان را لرزانـد و باعث 
تخریـب تعـدادی از خانـه هـای روسـتایی و مصـدوم شـدن 

تعـدادی از سـاکنین شـد .

پـروژه ی بهسـازی و بازسـازی جـاده تمبـی چـم فـراخ ) 
چوب سـرخ ( بـا همـت شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز 

مسجدسـلیمان آغـاز شـد.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب و بـه نقـل از روابـط عمومـی 
برای  شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان،
این پـروژه کـه 3100 متـر طـول و ۷ متـر عـرض دارد و با 
نظـارت مدیریـت مهندسـی و سـاختمان این شـرکت اجرا 
می گـردد، مبلـغ 3 میلیـارد و 850 میلیـون تومـان هزینه 
، حـدود 2500 مترمکعـب  عملیـات خاکـی ، 2000 متـر 
مکعـب اسـاس و 120هـزار متـر مربـع روکـش آسـفالت 

بـرآورد شـده اسـت . 
بـا اجـرای این پـروژه کـه بـا مسـاعدت مدیرعامل شـرکت 
ملـی مناطق نفـت خیـز جنـوب و همـت مجموعه شـرکت 
ری نفـت و گاز مسجدسـلیمان جهـت عمـل  بهـره بـردا
یـن شـرکت  بـه تعهـدات و مسـئولیت هـای اجتماعـی ا
تعریـف و بـه مرحلـه اجـرا رسـیده مشـکالت عبـور و مرور 
و دسترسـی روسـتاهای چـوب سـرخ، چـم فـراخ، تمبـی، 
پنبـه کار، تلبمـن، چهاربیشـه و اکبـر آبـاد بخـش گلگیـر 
مسجدسـلیمان  بـا جمعیتـی حـدود  2000 نفر،  بـه مرکز 

شهرسـتان در ایـن بخـش از مسـیر مرتفـع مـی گـردد.
پیش از ایـن بخش نخسـت این جـاده به طـول ۷500 متر  
شـامل عملیـات خاکـی ،اجـرای الیـه هـای زیـر اسـاس و 
اسـاس و عملیـات روکش آسـفالت آن بـه مسـاحت حدود 
42000 متـر مربع توسـط مدیریت مهندسـی و سـاختمان 
شـرکت بهره برداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان اجـرا و به 

بهـره برداری رسـیده اسـت .

لزوم تسریع در توسعه ی میادین حوزه ی 
عملیاتی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

شاخص فالکت 2۰ استان ایران 
در محدوده ریسک قرار گرفت

سری جدید ماشین آالت شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان به منطقه زلزله زده اندیکا 

اعزام شد

عملیات اجرایی بهسازی و بازسازی بخشی 
دیگر از جاده تمبی چم فراخ آغاز شد

هدفمان قهرمانی است و در این راه با قدرت می جنگیم
 علی بابا احمدپور مدیرعامل باشـگاه سـینا صنعـت ایذه اظهار داشـت: هدفمان 

قهرمانی است و در این راه با قدرت می جنگیم.
تیم کشـتی فرنگـی سـینا صنعت ایـذه جهـت آمادگی بیشـتر بـرای حضـور در دور 
رفت لیگ بیسـت و یکـم، اردوی شـش روزه را در شـهر کاشـان برگـزار خواهـد کرد.

ایـن اردو از تاریـخ 5 آبانمـاه لغایـت 10 آبان در سـالن کشـتی تختی کاشـان برگزار 
خواهد شـد.

گفتنی اسـت، در گـروه »ج« رقابت های لیـگ برتر کشتی،سـینا صنعت ایـذه از 11 
آبان مـاه در تهران به مصاف برهپویان شـهید سـلیمانی،رضا پویش جنـوب و جوانان 

البرز خواهـد رفت.

سهم مردم خوزستان، بوشهر و هرمزگان از برق رایگان
 سـخنگوی صنعت بـرق ایـران از رایگان شـدن بهای بـرق مصرفـی 10 میلیون 

مشترک از شروع فصل گرما تاکنون خبر داده است.
 تعداد مشـترکین برق کشـور تا پایان سـال 98 نزدیک به 3۶ میلیون مشـترک بوده 
اسـت . با این حسـاب یعنی بیش از یک سـوم مشـترکان بـرق، هیچ پولـی بابت برق 
مصرفی خـود پرداخـت نکـرده اند. حـال ببینیم شـرایط بهـره منـدی از ایـن امتیاز 

مهم یعنـی رایگان شـدن برق چیسـت؟
بـر اسـاس مصوبـه هیـات وزیـران   در 2 شـهریور 1399، الگـوی کم مصرفـی برای 
مناطـق گرمسـیری از 150 تا 400 کیلووات سـاعت در مـاه متغییر می باشـد. یعنی 
اگر یـک مشـترک بـرق در مناطق گرمسـیری زیـِر ایـن الگـوی اعالم شـده مصرف 

کند بـرق آن مشـترک رایـگان خواهد شـد.
طبق ایـن الگـو مناطق گرمسـیری نیز به چهار دسـته تقسـیم می شـوند. در دسـته 
یک مناطق گرمسـیری،  تمامی شـهرهای استان خوزسـتان، استان بوشـهر و استان 
هرمـزگان قـرار مـی گیرند. در سـه منطقـه دیگـر گرمسـیری نیـز تعـدادی دیگر از 
شـهرها عمدتاً گـرم قـرار مـی گیرند کـه در یادداشـت هـای بعـدی بـه آن خواهیم 

پرداخـت.
نه تنها مردم اسـتان های خوزسـتان و بوشـهر و هرمزگان  بلکه خود مسئوالن وزارت 
نیرو نیـز به خوبـی می دانند کـه از اوایـل فرودین یـا حتی اسـفند تا اوایل زمسـتان، 

برق حکم اکسـیژن را بـرای این اسـتان ها ایفا مـی کند.
از سـوی دیگـر در ایـن طـرح وزارت نیـرو که بـا نام بـرق امیـد اجرا شـده مشـاهده 
نمودید کـه الگـوی مصرف بـرق بـرای بهـره منـدی از بـرق رایـگان، 400 کیلووات 

سـاعت در یـک ماه اسـت.
اکنون ایـن سـوال مطـرح می شـود که آیـا سـاکنان این سـه اسـتان مـی تواننـد با 

اسـتفاده از الگـوی تعییـن شـده از بـرق رایـگان بهره مند شـوند؟
مصرف یـک کولـر گازی 24 هـزاِر اسـتاندارد و دارای درجه انـرژی A به ایـن ترتیب 

محاسـبه می شـود .
  BTU 12000 میـزان سـرمادهی کولـر گازی در واحد زمان می باشـد. هـر BTU
 TON  می باشـد. ایـن نکته را هـم در نظـر بگیرید که هـر  یک  TON معـادل یک

معـادل 1200 وات مصـرف برق می باشـد.
بنابراین کولر ما ، دو TON  معادل 2400 وات ساعت برق مصرف می کند.

فرض کنید شـما از کولـر گازی خود به مدت 12 سـاعت در شـبانه روز اسـتفاده می 
کنیـد. اکنون میـزان انرژی مصرفی را محاسـبه مـی کنیم.

kW 28800=12*2400 یا 28٫8 کیلو وات ساعت.
بنابراین کولـر گازی 24 هـزار ما حـدود 28٫8 کیلوات سـاعت برق مصـرف می کند 
که در طول یک مـاه این عدد بـه 8۶4 کیلووات سـاعت خواهد رسـید. یعنی بیشـتر 
از 2 برابر سـقف الگویی کـه وزارت نیـرو برای مناطق گرمسـیری تعریف کرده اسـت.

ضمـن اینکـه در ایـن محاسـبه، فقـط 12 سـاعت اسـتفاده بـرای کولـر گازی در 
نظرگرفتـه شـده اسـت و روزهـای یـک مـاه نیـز بـه جـای 31 روز در تابسـتان، 30 
روز لحـاظ شـده اسـت و همچنین از محاسـبه میـزان مصـرف یخچال، لباسشـویی، 
روشـنایی، لوازم صوتی و تصویری و … صرف نظر شـده اسـت. با اینحال همین یک 
قلم کولـر گازی که اساسـی ترین ابـزار آسـایش خانوارها در حـدود 9 ماه از سـال در 
اسـتان های گرمسـیری می باشـد کافی اسـت تا نشـان دهد که دسـتیابی به الگوی 
مصرف تعریف شـده برای اسـتان های خوزسـتان و بوشـهر و هرمزگان عملی نیسـت.

در ایـن خصوص شـاید بهتـر باشـد وزارت نیرو یا سـخنگوی صنعـت برق، آمـاری از 
پراکندگی این 10 میلیون اشـتراک برق ارائه نماید که مشـخص شـود چـه میزان از 
این ها در اسـتان های گرمسـیری قرار گرفتـه اند و اگر هم در اسـتان های یاد شـده 
هسـتند در کدام مناطق و شـهرها می باشـند تا شـیوه عمل آن ها الگویی شود برای 

اهالـی این اسـتان ها تـا از برق رایـگان بهره مند شـوند.
شـاید  الزم باشـد تا الگوی جدیـدی تعریف شـود تـا مردم اسـتان های گرمسـیری 

هم ماننـد 10 میلیـون مشـترک دیگر از ایـن امتیـاز بهره مند شـوند.

توضیح آبفا خوزستان درباره ویدئوی سقوط یک کودک در 
فاضالب

 مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب خوزسـتان در خصوص ویدئوی منتشرشـده 
در فضـای مجازی در مـورد سـقوط کودکی در فاضـالب منطقه کمپلـوی اهواز 

توضیحاتی ارائه کرد.
محمدرضـا کرمـی نـژاد در خصـوص ویدئـوی منتشـر شـده از سـقوط کودکـی در 
فاضالب جـاری شـده در خیابانـی در منطقه کمپلـوی اهـواز، اظهار کـرد: به محض 
اطـالع از ایـن موضـوع، نیروهـا بـه محل اعـزام شـدند امـا چنین مـوردی مشـاهده 

نکردنـد و ایـن نقطـه در اهـواز نبود.
به گـزارش وقایـع جنـوب، وی افـزود: در نقطـه اعالم شـده تنها یـک انشـعاب دچار 

مشـکل شـده بود که مشـکل رفع شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، روز گذشـته در فضـای مجـازی ویدئویـی مبنـی بر سـقوط یک 
کودک در فاضـالب جاری شـده در محلـه کمپلوی اهـواز و نجات آن کودک توسـط 

یک راننـده عبوری، منتشـر شـد.

سرمایه گذاری در طرح های پیشران پتروشیمی، نیاز به 
واردات را کاهش می دهد

 مدیرعامـل سـازمان منطقه ویـژه اقتصـادی پتروشـیمی ماهشـهر با اشـاره به 
ایجاد فرصت های شـغلی پایـدار در 20 طرح پیشـران صنایع پتروشـیمی با این 
منطقـه گفـت: سـرمایه گذاری  در ایـن طرح هـا، نیـاز کشـور بـه واردات محصوالت 

پایین دستی این صنعت را به طورب چشمگیری کاهش می دهد.
امید شـهیدی نیـا بیان کـرد: جزییات ایـن طرح هـا در نمایشـگاه و همایـش معرفی 
فرصت هـای سـرمایه گـذاری و توسـعه حـوزه نفـت، گاز، پتروشـیمی و انرژی هـای 
تجدیـد پذیـر کـه از سـوم تـا پنجـم آبـان در جزیـره کیـش برگـزار می شـود ارایـه 

خواهد شـد.
وی با بیان اینکـه در جریان برگـزاری نمایشـگاه معرفی فرصت های سـرمایه گذاری 
و توسـعه حـوزه نفـت، گاز، پتروشـیمی و انرژی هـای تجدیـد پذیـر، نشسـت های 
کارشناسـی و تخصصـی متعـددی بـا سـرمایه گـذاران و سـازندگان داخلـی برگزار 
خواهد شـد گفت: تالش می شـود تـا ضمن جـذب سـرمایه گذاری ها، تقویـت تولید 

داخلـی را مـورد حمایت قـرار دهیم.
وی با تاکیـد بر اینکـه منطقه ویـژه اقتصادی پتروشـیمی در شهرسـتان ماهشـهر از 
زیرسـاخت ها و همچنیـن تنوع خـوراک و تولیـدات صنایـع باالدسـتی و میانی الزم 
برای جذب سـرمایه گـذاران طرح های پیشـران صنایع پتروشـیمی برخوردار اسـت 
افـزود: ایـن طرح هـا در مقیاس های کوچک تـر )نسـبت به صنایـع بزرگ( بـوده و به 

سـرمایه گذاری  کمتـری نیـاز دارند.
مدیرعامل سـازمان منطقه ویـژه اقتصادی پتروشـیمی ماهشـهر افزود: ایـن طرح ها 
امـکان ایجاد فرصت هـای متنـوع و پایـدار را مهیا کـرده و بهره بـرداری از آنهـا باعث 
رفع نیـاز کشـور از واردات و به نوعـی ارزش افزوده بیشـتر با هدف جلوگیـری از هدر 

رفت منابـع ارزی بـرای واردات را ایجـاد خواهند کرد.
شـهیدی نیا اضافه کرد: اسـتراتژی اصلی صنعت پتروشـیمی، توسـعه زنجیره ارزش 
برای محصـوالت پایین دسـتی اسـت؛  در احجام باالدسـتی و میانی تولیـدات خوبی 
صـورت گرفتـه و تـا پایـان سـال 1404 ظرفیـت تولیـد محصـوالت ایـن صنعت در 

کشـور افزایش قابـل توجهی خواهد داشـت.
وی همچنیـن در خصـوص طرح هـای فناورانـه که بـه تاییـد معاونت علمی ریاسـت 
جمهوری رسـیده بیان  کـرد: انتقـال دانش طرح هـا و دسـتاوردهای جدیـد علمی با 
محوریت صنعت پتروشـیمی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشـیمی نیز مورد بررسـی 

قرار خواهـد گرفت.
شـهیدی نیا گفت: به واسـطه ایجاد زیرسـاخت هایی کـه در این منطقه ایجاد شـده، 
تالش می شـود که توسـعه زمینه هـای سـرمایه گذاری ها، رونـق اقتصـادی در تولید 
محصـوالت و همچنین حمایت از سـازندگان داخلی بـه عنوان برنامـه ریزی  محوری 

این سـازمان با جدیت پیگیری شـوند.
بر اسـاس این گـزارش، منطقه ویـژه اقتصـادی پتروشـیمی ماهشـهر در محدوده ای 
به وسـعت حـدود 2 هـزار و 850 هکتـار در جنـوب غربـی ایـران و در سـاحل خلیج 
فارس، واقـع در شهرسـتان بندر ماهشـهر، شـهر بندرامام خمینـی )ره( قـرار گرفته 

شـده است.
این منطقه بـا توجه بـه موقعیـت طبیعـی و جغرافیایـی و همچنیـن برخـورداری از 
تسـهیالت قانونی مناطـق ویژه، بـه منظور توسـعه صنعت و تجـارت به ویـژه صنایع 
پتروشـیمی و صنایع پایین دسـتی، تامین منافـع اقتصادی، اجتماعـی و ملی، جذب 

تکنولوژی هـای جدیـد و افزایش اشـتغال ایجاد شـده اسـت.
از نظر موقعیـت جغرافیایـی، منطقه از طریق بنـدر امـام خمینـی )ره( و از آبراه خور 
موسـی به آب هـای آزاد بیـن المللـی و ازطریق راه آهن سراسـری بـه ترکیـه، اروپا و 

آسـیای مرکزی دسترسـی دارد.
این منطقه بـه عنوان بخشـی از اسـتان خوزسـتان، همانند یـک پایگاه اسـتراتژیک 
و تاثیرگـذار در مناطق نفـت و گازخیـز ایران عمـل کرده و دسـتیابی بـه منابع نفت 

و گاز مـواد اولیه و خـوراک واحدهـای صنعتـی را بیـش از پیش تسـهیل می کند. 
در این راسـتا سـازمان منطقـه ویژه اقتصـادی پتروشـیمی بـرای مدیریـت و تحقق 
توسـعه فعالیت های صنعتـی و اقتصـادی در منطقه از جملـه صنایع پتروشـیمی، به 
صـورت زیـر مجموعـه ای از شـرکت ملی صنایـع پتروشـیمی، براسـاس مصوبـه تیر 
سـال 13۷۶ شـورای عالـی مناطـق آزاد تجاری-صنعتـی فعالیـت  خـود را در سـال 
13۷۷ آغاز، و از سـرمایه گـذاران داخلی و خارجی بـه منظور سـرمایه گذاری در این 

منطقـه مهـم اقتصادی دعوت شـده اسـت.

برداشت شد نخلستان های شادگان  از  تن خرما  7۰ هزار 

درصورت رفع نشدن مشکالت نفت مسجدسلیمان باید به فکر سقوط نکردن باشیم

مدیر کل بنادر عراق:آماده گسترش روابط بندری با خرمشهر هستیم

زمان بازگشایی حضوری مدارس مشخص شد

کدام نمایندگان خوزستان در وزارت نفت استخدام شدند؟

مدیر جهاد کشــاورزی شــادگان گفــت: ۷0 هزار تن انــواع خرما از 
نخلستان های این شهرستان برداشت و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه 

شد.
خلیل منیعات دوشــنبه اظهار داشت:خرمای شادگان از 13 هزار هکتار از 
نخلســتان های بارور برداشت شــده که 32 هزار تن آن توسط کارگاه های 

بسته بندی و ۶ هزار تن نیز با نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شد.
وی افزود: همچنین 32 هزار تن خرما برای مصرف داخلی توسط بازاریان از 

کشاورزان شادگانی خریداری شد تا به بازار داخل کشور عرضه شود.
مدیر جهاد کشاورزی شــادگان استعمران، گنطار، بریم، برحی و اشگر  را 
از معروف ترین ارقام خرمای شادگان عنوان کرد و افزود: 80 درصد خرمای 
برداشت شده از نخلستان های شادگان از نوع استعمران و 20 درصد از سایر 

انواع خرما است.
منیعات تولید خرمای سال گذشته شهرستان شادگان را 50 هزار تن اعالم 
کرد و گفت: پارســال بیش از 40 هزار تن خرمای مازاد بر نیاز کشــاورزان 

خرمشهری خریداری شد.
وی بیان کرد: 32 کارگاه فرآوری و بســته بندی محصول خرما در شادگان 
فعال هستند که در این کارگاه ها برای پنج هزار نفر به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شادگان افزود: عمده محصوالت خرما از نخلستان های 
شــادگان به صورت بسته بندی شده به کشــورهای آسیای شرقی، عراق، 

کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، ترکیه، آذربایجان، سوریه و ارمنستان 
صادر می شود.

شادگان یکی از مراکز عمده تولید انواع خرما با بیش از 5۷هزار هکتار اراضی 
قابل کشت است استعمران، گنطار ، بریم، برحی، اشگر از انواع خرمای تولید 

در شادگان است.
استان خوزســتان جزو سه اســتان اول در تولید خرمای کشور است که 

بیشترین سهم تولید خرمای استعمران را به خود اختصاص داده است.

مربی تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان گفت: درصورت رفع نشــدن 
مشکالت تیم تا ســه هفته دیگر باید به فکر سقوط نکردن به لیگ پایین 

تر باشیم. 
به گزارش وقایع جنوب، حمیدرضا عبدالهی یکشنبه شب در نشست خبری 
پس از بازی با سپاهان اظهارداشت: همانگونه که پیش بینی می کردیم امروز 
شاهد مســائل دردناکی در فوتبال بودیم و بازیکنان ما 20 دقیقه پشت در 

ورزشگاه معطل شدند.
وی افزود: تیم ســپاهان 15 دقیقه زودتر از ما وارد ورزشگاه شد و تمرین 

نکردن بازیکنان ما باعث شد که نیم ساعت اول بازی را از دست بدهیم.
مربی نفت مسجدسلیمان با بیان اینکه نیمه دوم بهتر شدیم و بازی را کنترل 
کردیم، گفت: نمی دانم درخصوص مسائل فنی چه بگویم؛ معتقدم ابتدا باید 

مشکالت ما حل شود.
وی افزود: در حال حاضر تیم های لیگ دسته دومی دکتر و فیزیوتراپ دارند 
اما نفت مسجدسلیمان از این امکانات محروم است و مربی تیم کار دکتر را 

انجام می دهد.
عبدالهی بیان کرد: مشکالتی در تیم وجود دارد که روح و روان ما را اذیت 
می کند و همین موارد علت باخت امروز ما بود در حالیکه می توانستیم بهتر 

باشیم .

وی افزود: اگر چه آقای کمالوند اعالم کرده که از تیم استعفا نمی دهد ولی 
مردم مسجدسلیمان باید بدانند که در تیم نفت هیچ چیزی سرجای خودش 

نیست.
مربی تیــم نفت مسجدســلیمان گفت: ما دوســت داریم بــرای مردم 

مسجدسلیمان با تمام وجود تالش کنیم ولی باید اسباب کار مهیا باشد.
دیدار تیم های نفت مسجدسلیمان و سپاهان با برتری سه بر صفر سپاهان 

به پایان رسید.

مدیر کل بنادر کشور عراق گفت: این کشور آمادگی کامل برای گسترش 
روابط تجاری با بندر خرمشهر را دارد.

به گزارش وقایع جنوب به نقل از روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی 
خرمشهر ،کاپیتان عادل علی دشر روز دوشنبه در نشست مشترک با مدیر کل 
بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه برای گسترش ارتباط تجاری بین 
بندر خرمشهر و بندر ابوفلوس عراق آمادگی  داریم پیشنهاد داد در این راستا 

خط تلفن بی سیمی بین 2 بندر ایرانی و عراقی برقرار شود.
وی با بیان اینکه تعرفه  کاالها ساالنه در عراق تعیین می شود گفت: به دلیل 

فعالیت کم بندر ابوفلوس تعرفه ها را از بنادر کویت امارات اخذ می کنیم.
مدیر کل بنادر کشور عراق ، کشتی های مغروقه و عمق کم رودخانه مرزی 
را از مشکالت اساسی در تردد شناورها بیان کرد و گفت: در تالش هستیم 
به منظور پیشگیری از حوادث دریایی عالمت هایی بر روی شناورهای مغروقه 

نصب کنیم.
وی خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت های منطقه آزاد اروند برای گسترش 
روابط 2 جانبه تجاری بین ایران و عراق شد و گفت: خوشبختانه مسئولیت 
بندر ابوفلوس عراق برعهده یک شرکت عراقی است و این شرکت کاالهای 
مورد نیاز را از ایران وارد می کند ولی نیاز است برای تقویت تجارت با ایران با 

این شرکت رایزنی شود.
عادل علی دشر بیان کرد: بندر منقل عراق به دلیل احداث2 پل بزرگ در آن 

به مدت پنج سال بسته خواهد بود.
اسداله اسعدی مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز در این نشست با 
بیان اینکه عمده صادرات ایران به ســه بندر عراق انجام می شود خواستار 

تسهیالت بیشتر در تردد شناورهای ایرانی به سمت عراق شد.
گسترش همکاری های امداد و نجات دریایی از دیگر موارد مطرح شده در 

این نشست بود.
بندرخرمشهر با برخورداری از 20 پست اسکله، 230 هکتار وسعت، تجهیزات 
پیشــرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره مندی از 
سیستم حمل و نقل چند وجهی و اتصال به کریدور بندرامام خمینی )ره( به 

عنوان سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس است.
این بندر با موقعیت اســتراتژیک خود و نزدیکی به بازار کشورهای عراق و 
کویت یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس است.

رئیس کمیسیون آموزش با بیان اینکه با توجه به میزان واکسیناسیون 
آمادگی بازگشایی مدارس وجود دارد، گفت: البته حضور در مدارس بر اساس 

اعالم، سرپرست وزارت آموزش و پرورش اختیاری است.
به گزارش تابا؛ علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی درباره بازگشایی حضوری مدارس با توجه به افزایش 
سرعت واکسیناسیون در کشور، گفت: با توجه به اینکه مدارس 2 سال است 
به صورت غیرحضوری اداره می  شــود، به شــدت از ناحیه کیفیت آموزشی 
آســیب دیده ایم، بخش عمده ای از خانواده ها خواستار بازگشایی حضوری 

مدارس شده اند.
نماینده مردم تبریزدر مجلس با یادآوری اینکه تاکنون بیش از ۷0 میلیون 
نفر در کشــور واکسینه شدند، افزود: بر همین اساس ستاد ملی کرونا برای 
بازگشــایی مدارس نیز چراغ ســبز داده است تا مدارس به صورت ترکیبی 

بازگشایی شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز روزانه 1.5 میلیون دز واکســن تزریق 
می شود، اضافه کرد: در صورت تداوم این روند و ورود به آذرماه، تمامی معلمان 

به طور کامل واکسینه می شوند.
منادی سفیدان ادامه داد: همینطور تأکید داریم تمامی افرادی که با دانش 
آموزان در ارتباط هستند مانند رانندگان سرویس مدارس، نیرو های خدماتی 

و … در مدارس واکســینه شوند تا در آذرماه آمادگی کامل برای بازگشایی 
مدارس وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم تصریح کرد: با 
وجود تمامی این آمادگی ها حضور در مدارس اختیاری است البته خانواده ها 
مختار به حضور فرزند خود در مدارس هستند و حضور در مدارس اجباری 

نیست.

لیستی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی به تازگی منتشر 
شده که توسط زنگنه وزیر سابق در وزارت نفت استخدام شده اند و در 

بین آنها نام چند نماینده خوزستانی به چشم می خورد.
بــه گزارش وقایع جنوب، احمد امیرآبادی فراهانی نایب رئیس مجلس 
شــورای اسالمی روز گذشته با اشاره به اینکه زنگنه وزیر سابق نفت در 
در دو دوره مســئولیتش در دولت های خاتمــی و روحانی ، ۶0 نفر از 
نمایندگان را در وزارت نفت اســتخدام کرد، گفت: او تنها در دوره قبل, 
25 نماینده و از سال 1392 تا سال 1400 هم که دوباره وزیر شد، 35 

نماینده را به وزارت نفت برده است.
در همین راســتا لیستی از نمایندگان ادوار اســتخدام شده در نفت 
منتشــر شده که تعدادی از آنها از اســتان خوزستان هستند و اسامی 

آنها به شرح زیر است:
* فریدون حسنوند نماینده دوره ۶-۷-8-10 - اندیمشک

* عبداهلل کعبی نماینده دوره 5،۶،۷،8 - حوزه آبادان
* یونس محمدی - نماینده دوره 1،2،3،4 - خرمشهر
* عیسی مقدمی زاد - نماینده دوره 4،5،۶ - شادگان

* محمد سعید انصاری نماینده دوره 3- 4- ۷ - 9 - آبادان
* ســید شریف حسینی -نماینده دوره 8 و 8 - اهواز، حمیدیه، باوی 

و کارون
* شمس اهلل بهمئی - نماینده دوره نهم - رامهرمز و رامشیر

* ناصر صالحی نسب - نماینده دوره نهم - دشت آزادگان
* جلیل مختار - نماینده دوره دهم - آبادان
* عامر کعبی - نماینده دوره دهم - آبادان

* قاسم ساعدی - نماینده دوره 10 و 11 - دشت آزادگان
به استخدام نمایندگان افتخار میکنم

بیــژن زنگنه در مرداد 9۶ هنگامی که به پشــت تریبون مجلس رفت 
در پاسخ به این ایراد مطرح شده از سوی نایب رئیس کمیسیون انرژی 
گفت: »می گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید؛ خب هر دوره ای 
که تمام می شــود یکی از دغدغه های هیأت رئیســه مجلس این است 
که با وزرا جلســه می گذارد تا این نمایندگانی کــه کاری ندارند را به 

کار گیرند.
خب نماینده ای که کار ندارد چه شود آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر 
نماینده ای نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی 
هزار مفسده دیگر ایجاد می شود. لذا من هم افتخار می کنم که تعدادی 

از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست.«

افزایش سه برابری درآمد پتروشیمی بوعلی سینا
درآمــد شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا در ۶ ماهه نخســت ســال جــاری 10 هزار 

میلیارد تومان بوده است .
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز خوزســتان ، مدیــر مالی شــرکت پتروشــیمی 
بوعلــی ســینا میــزان درآمــد ایــن شــرکت در ۶ ماهــه نخســت ســال جــاری را 10 هــزار 
ــاه  ــهم در ۶ م ــر س ــر در ازای ه ــش از 2.5 براب ــهم را بی ــر س ــود ه ــان و س ــارد توم میلی

ــه ســال 99 عنــوان کــرد. منتهــی ب
ــای  ــد درآمد ه ــان و تولی ــود و زی ــت س ــن وضعی ــورد آخری ــور در م ــد رحیمی پ محم
شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا گفــت: درآمد هــای عملیاتــی شــرکت در شــش ماهــه 
نخســت ســال 1400، بیــش از 10 هــزار میلیــارد تومــان و ســه برابــر مدت مشــابه ســال 
قبل بــوده و ســود ناخالــص شــرکت نیــز بیــش از 2 هــزار و 200 میلیــارد تومــان و تقریبا 

چهــار برابــر مــدت مشــابه ســال قبــل بــوده اســت.
وی ادامــه داد: همچنیــن ســود قبــل از مالیــات شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا بیــش 
از دو برابــر مدت مشــابه ســال قبــل و ســود خالص شــرکت نیــز حــدود دو هــزار میلیــارد تومــان در ۶ ماهــه منتهی بــه 31 شــهریور 1400 

بــوده کــه برابــر ســود خالــص کل ســال 99 و تقریبــاً ســه برابــر ســود خالــص ۶ ماهه نخســت ســال 99 اســت.
رحیمی پــور افــزود: ســود هــر ســهم شــرکت در نیمــه نخســت ســال 1400 مبلــغ 5 هــزار و 485 ریــال محاســبه شــده کــه بیــش از دو و 

نیــم برابــر ســود هــر ســهم در شــش مــاه منتهــی بــه ســال 99 اســت.
مدیرمالــی شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا در ادامــه اظهــار داشــت: تولیــد محصــوالت شــرکت در ۶ ماهه نخســت ســال 1400 نســبت 
ــه یــک میلیــون تــن رســیده کــه 11۷ درصــد برنامــه  ــه ثبــت رســانده و ب ــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود 30 درصــد افزایــش را ب ب

تولیــد را محقــق کــرده اســت.
وی در پایــان اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ محصــوالت، در نیمــه دوم ســال جــاری نیــز ســود قابــل توجهــی بــه ســهامداران 

ــد رســید. خواه

شلیک به یکی از کارکنان پاالیشگاه آبادان
 شلیک به یکی از پیمانکاران شرکت پاالیشگاه نفت آبادان خبرساز شد.

یکــی از مســئوالن پاالیشــگاه آبــادان بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت: پنجشــنبه هفتــه 
گذشــته شــلیک گلوله از ســوی افــراد ناشــناس باعــث زخمی شــدن یکــی از پیمانــکاران 
فــاز 2 پاالیشــگاه در حــال خــروج از خانــه بــا خــودرو اش در مناطــق مرکزی شــهر شــد.

به گفتــه ایــن مســئول فــرد زخمــی پــس از انتقــال بــه بیمارســتان مــورد عمــل جراحی 
قــرا گرفــت و حــال عمومــی وی خــوب گزارش شــده اســت.

ــان متــواری هنــوز مشــخص نیســت. تــالش مراجــع قضایــی و  ــا ضارب انگیــزه ضــارب ی
ــدازی ادامــه دارد. ــا عامــالن تیران ــرای دســتگیری عامــل ی مامــوران امنیتــی ب

تصاویــری دلخــراش از زخمــی شــدن این شــخص هــم اکنــون در فضــای مجازی دســت 
ــه دســت می شــود. ب

بستری 43۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های خوزستان
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز از بســتری 430 بیمــار کرونایــی در 

بیمارستان های خوزستان خبر داد.
فرهــاد ابــول نژادیــان، رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی اهــواز اظهــار کــرد: هم اکنــون 430 
بیمــار در بیمارســتان های خوزســتان بســتری بــوده کــه از ایــن تعــداد حــدود 300 نفر در 
بخش های عــادی هســتند و روزانــه حــدود 30 تــا 40 بیمــار کرونایــی در بیمارســتان های 

خوزســتان بســتری می شــوند.
او افــزود: تاکنــون ۷۶ درصــد جمعیت شــهری و ۶0 درصــد جمعیت روســتایی خوزســتان 
ــه طــور میانگیــن تاکنــون  ــد و ب ــا ویــروس قــرار گرفته ان زیرپوشــش واکسیناســیون کرون
۷2 درصــد جمعیــت اســتان واکســینه شــده اند و از مــردم تقاضــا داریــم هــر چــه ســریعتر 
واکســن خــود را دریافــت کننــد تــا بتوانیــم بــه ایمنــی در جامعــه برســیم و نگرانــی مــا از 

ورود پیــک جدیــد کاســته شــود.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز تصریــح کــرد: همــکاران مــا در بهداشــت محیــط با 
شــهرداران مناطــق مختلــف در تمــاس هســتند و امیدواریــم بــا همــکاری شــهرداری ها و ســازمان هایی کــه زمیــن زیــادی در اختیــار دارنــد، 

بتوانیــم هــرس درختــان کنوکارپــوس را انجــام دهیم.

تیم فوالد خوزستان یک بازیکن جدید جذب کرد
 تیم فــوالد خوزســتان بــرای تقویــت خــود در مســابقات لیــگ برتــر فوتبال کشــور، 

یک بازیکن جدید جذب کرد.
بــا اعــالم باشــگاه فــوالد خوزســتان، احمــد جبــوری هافبــک سوســنگردی فصــل قبــل 
ــوالد  ــی در ف ــاگردان ویس ــع ش ــه جم ــمی ب ــرارداد رس ــد ق ــا عق ــهد ب ــده مش ــم پدی تی

ــد.  ــه ش اضاف
ایــن بازیکــن خوزســتانی ســابقه بــازی در تیم هــای فــوالد نویــن اهــواز، اســتقالل اهواز، 

پدیده مشــهد، نســاجی مازنــدران و نفــت مسجدســلیمان را در کارنامــه دارد.
تیــم فــوالد خوزســتان در هفتــه نخســت رقابــت هــای لیــگ برتــر برابر پرســپولیس ســه 

بــر یــک مغلــوب شــد.
فــوالدی هــا در هفتــه دوم رقابــت هــا بایــد روز چهارشــنبه پنجــم آبــان مــاه در اراک بــه 

مصــاف آلومینیــوم برونــد.
تیم فوالد خوزستان اکنون بدون امتیاز در مکان دوازدهم جدول رده بندی جای گرفته است.

5 تصفیه خانه مهم خوزستان تا پایان ۱4۰۱ بهره برداری می شود
ــه مهــم   مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان گفــت: پنــج تصفیــه خان
ــدر  ــهر و بن ــدر ماهش ــهر، بن ــادان، خرمش ــادگان، آب ــهرهای ش ــتان در ش خوزس

امام تا پایان سال 1401 به بهره برداری می رسند.
محمدرضــا کرمی نــژاد، مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان نشســت 
ــکار  ــر اســاس اعــالم پیمان ــه کارون، اظهــار کــرد: ب شــورای حفاظــت کیفــی رودخان
ایــن طــرح هــا، تــا پایــان آبــان مــاه جــاری تصفیــه خانــه شــادگان، تــا پایــان امســال 
تصفیــه خانــه آبــادان، ابتــدای مهرمــاه ســال آینــده تصفیــه خانــه خرمشــهر، تــا دی 
مــاه 1401 تصفیــه خانــه بنــدر ماهشــهر و تــا پایــان ســال آینــده تصفیــه خانــه بنــدر 

امــام تکمیــل و بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی با اشــاره بــه آخریــن رونــد پیشــرفت فیزیکــی طــرح فاضالب شــهرهای شــادگان، 
آبــادان، خرمشــهر، بنــدر امــام و ماهشــهر گفــت: اجــرای تصفیــه خانــه ایــن شــهرها 
طــی قــراردادی ســه جانبــه بــا مشــارکت یــک شــرکت چینــی یکــم خــرداد 94 امضا 
ــه  ــون ب ــه تاکن ــل شــود ک ــا ســال 139۷ تکمی ــود ت ــرار ب ــاز و ق ــس آغ ــورو فاینان ــون ی ــا 4۶ میلی ــا ب ــن طــرح ه ــد احــداث ای و رون

دالیلــی ایــن موضــوع محقــق نشــد.
ــام  ــه خرمشــهر ۶9، شــادگان 8۷، بنــدر ام ــادان هــم اکنــون در مجمــوع ۷0 ، تصفیــه خان ــه آب ــژاد ادامــه داد: تصفیــه خان کرمــی ن

ــا دارای ۶۷ درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت. ــن طــرح ه 5۷ و ماهشــهر ۶0 درصــد و در مجمــوع کل ای
ــرداری از ایــن  ــکار و  ورود دســتگاه هــای نظارتــی را از جملــه دالیــل تاخیــر در بهــره ب وی ادعــای برخــی مطالبــات از ســوی پیمان
ــا ۷00 میلیــارد تومــان  طــرح هــای فاضــالب اعــالم کــرد کــه بــه گفتــه کرمــی نــژاد منجــر بــه دســتگیری پیمانــکار و آزادی وی ب

ــه شــد. وثیق
کرمــی نــژاد بــا بیــان اینکــه تصفیــه خانــه شــادگان در روزهــای آینــده بــه بهــره بــرداری مــی رســد گفــت: ایــن تصفیــه خانــه هــم 
اکنــون 50 درصــد شــبکه فاضــالب شــادگان بــا ظرفیــت 2۶ هــزار متــر مکعــب را جمــع آوری مــی کنــد کــه بــا بهــره بــرداری از آن، 

نیــاز شــادگان تــا ســال 1415 تامیــن مــی شــود.

وجود شهری زیبا ،  مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است.

         روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان
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نوبخت: خزانه هیچ وقت خالی نمی شود
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه 
خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه 
ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می شود. این 

بدان معناست که خزانه هیچوقت خالی نمی شود.

به گزارش وقایع جنوب، صبح امروز نامه ای با امضای رییس 
دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دوازدهم 
منتشر شد که پاسخی بود به درخواست رییس پیشین سازمان 
برنامه و بودجه کشور جهت تخصیص بودجه به منظور تکمیل و 

بهره برداری از پروژه آبرسانی آبیک.
محمود واعظی در این نامه پی نوشتی از حجت االسالم حسن 

روحانی را ضمیمه کرده مبنی بر اینکه »موجودی خزانه به 
درخواست جنابعالی تخلیه شده و موجودی وجود ندارند«.

همین نامه مستمسکی شد برای رسانه های منتقد دولت قبل که 
بر طبل خالی خزانه بکوبند و آتش ادعای تحویل زمین سوخته 

به دولت مستقر را برافروزند.
اما واقعیت ماجرا چه بود؟ 

 محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور پیشین و رییس وقت 
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این خبرها  گفت: در دولت 
قبل تصمیم گرفته شد تا طرح های عمرانی اولویت دار که تا 
پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به 
سرانجام برسانیم تا طرح های نیمه تمام کمتری باقی بمانند. 
برای این منظور ردیفی مختص طرح های اولویت دار نزد خزانه 

در نظر گرفته شد.
به گفته وی، مقرر شده بود پس از تایید اولویت طرح ها از سوی 
دستگاه مربوطه و با توافق رییس جمهور، از محل این ردیف، 
بودجه الزم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار ماهه اول 
امسال قریب به ۶4 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی 

هزینه شد.

نوبخت با اشاره به اینکه موجودی این ردیف اوایل مرداد 
ماه به اتمام رسیده بود؛ ادامه داد: از همین روی آقای رییس 
جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل 
و بهره برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این 

ردیف به پایان رسیده است.

 تمرینات صنعت نفت، همچنان بدون حضور منصوریان پیگیری 
می شوند

به دلیل مثبت شدن دوباره تست کرونای علیرضا منصوریان، تمرینات تیم فوتبال 
صنعت نفت امروز هم بدون حضور سرمربی برگزار می شود.

به گزارش وقایع جنوب ، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از شکست سنگین 3 بر صفر 
برابر تراکتور تبریز، ساعت 1۷:30 امروز تمریناتش را برای بازی هفته سوم برابر فجرسپاسی 

شیراز پیگیری خواهد کرد.  
علیرضا منصوریان که به ویروس کرونا مبتال شده، هنوز نتیجه تستش منفی نشده است 
و امروز هم تمرینات زردپوشان بدون حضور او،  زیر نظر دیگر اعضای کادرفنی برگزار 

خواهد شد.

 جابجایی ۱۹7 هزار نفر در نواحی راه آهن زاگرس
 مدیرکل راه آهن زاگرس گفت: طی ۶ ماه نخست امسال 19۷ هزار نفر در نواحی راه آهن 

زاگرس سفر کردند.
حسن زیودار مدیرکل راه آهن زاگرس در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از اهواز، با تشریح عملکرد این اداره کل گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۷۶ هزار تن 

بار به وسیله یک هزار و 2۷2 واگن بارگیری و حمل شده است.
او افزود: همچنین 2۷ هزار تُن بار از سوی 4۷8 واگن در این اداره کل تخلیه گردیده است.

زیودار ادامه داد: در این مدت یک میلیارد و 145 میلیون تن کیلومتر بار ناخالص و ۶5۶ میلیون 
تن کیلومتر بار خالص حمل شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 11 و 10 

درصد رشد دارد.
مدیرکل راه آهن زاگرس گفت: تن کیلومتر مبداء - مقصد را طی این مدت ۶0 میلیون تن بوده 

که نسبت به سال قبل 10 درصد رشد داشت.
این  مقام مسئول ادامه داد: جابجایی مسافران در ۷ ماهه امسال نیز به وسیله 3 هزار و 213 رام 

قطار و به تعداد 195 هزار نفر بوده است.
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انجام جراحی PCCL  سنگ مثانه برای اولین بار در مسجدسلیمانمدیر آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان معرفی شد

اخبار اجتماعی

 

ورود و دپـوی هـزاران خـودرو در سـال هـای اخیـر، از چالـش هـای گمرک 
و سـایر دسـتگاه هـای مرتبـط بـوده اسـت. رونـدی کـه بـا وجـود صـدور 
مصوبه هایـی در دولـت قبل، بـا ترخیص بیـش از 10 هـزار خودرو همـراه بود 
اسـت. مانـده  گمـرک  در  دسـتگاه   2249 حـدود  همچنـان  و 

در تیرماه سـال 139۷ بـود کـه واردات خـودرو ممنوع اعالم شـد. بعـد از آن 
واردکنندگان با مشـکالتی رو به رو شـدند و تالش کردند، بـرای رفع تعهدات 
خود بـرای مدتی موقـت اجازه دولـت را بـرای واردات خـودرو از گمـرکات به 

منظور رفـع تعهـدات بگیرند.
به گزارش تابنـاک اقتصادی، سـرانجام در دوازدهـم دی ماه سـال 139۷ بود 
که دولت بـا ترخیص خودرو هـای دپو شـده در گمـرک موافقت و بـا ایراداتی 
که رئیـس کل بانک مرکزی به مصوبـه دولت در این زمینه گرفـت، در 25 دی 
ماه ایـن مصوبه تغییـرات جزئی کـرد و ابالغ شـد. صاحبان خودرو هـا امیدوار 

بودند کـه در مهلت داده شـده بـه خودرو های خود دسـت یابند.
مهلت ایـن مصوبه چهـار مـاه بـود و در این مـدت بـه دلیـل ناهماهنگی های 
موجـود بیـن نهادهـا، تنهـا بخـش کوچکـی از خودرو هـا از گمـرک ترخیص 
شـدند و دولـت دوبـاره در اردیبهشـت مـاه سـال 1398 مهلـت ترخیـص 

خودرو هـا را دو مـاه دیگـر یعنـی تـا تیرمـاه 1398 تمدیـد کـرد.
در نهایـت مطابـق بـا آمار های موجـود طی مهلـت تعییـن شـده از 12 هزار و 
2۶1 خودروی دپو شـده در گمرک ۷153 دسـتگاه خودرو ترخیص شـدند و 

5108 دسـتگاه دیگر در گمـرکات ماندند.
دوباره تالش های بسـیاری بـرای ترخیص خودرو هـای باقی مانـده در گمرک 
آغـاز شـد؛ امـا هیـچ یـک از ایـن تالش هـا تـا روز چهارشـنبه 1۶ بهمـن ماه 
1398 بـه نتیجه نرسـید. در این روز سـرانجام هیـات دولت در جلسـه خود با 
پیشـنهاد ارائه شـده در رابطه با تعییـن تکلیـف و ترخیص خودرو هـای مانده 

در گمـرک موافقـت کرد.
مصوبـه دولـت در 29 اردیبهشـت ماه سـال 1399 بـه پایان رسـید، ولـی باز 
هم تعـدادی از خودرو هـای دپو شـده در گمرک نتوانسـتند در مهلـت قانونی 

ترخیص شـوند.
بـرای چهارمین بـار و با درخواسـت رسـمی وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، 
هیـات دولـت در 23 خرداد مـاه سـال 1399 زمـان ترخیص خودرو ها را سـه 

مـاه تمدیـد کرد.
مهـرداد جمـال ارونقی، معـاون گمرک ایـران طـی مصاحبـه ای در 31 مرداد 
مـاه سـال 1399 گفـت: مهلـت ترخیـص بخشـی از خودرو هـای دپو شـده و 
کاال هـای گـروه چهـارم در گمـرکات اجرایی کشـور - که بـا توجه بـه کاهش 
عملکرد دسـتگاه های اجرایی ناشی از شـیوع کرونا و برخی مشـکالت اجرایی 
فرآیند ثبت سـفارش و ترخیص کاال ها توسـط هیات وزیران تمدید شـده بود 
- در 2۶ شـهریور امسـال بـه اتمام می رسـد که الزم اسـت صاحبـان کاال های 
حائز شـرایط در اسـرع وقت نسـبت بـه انجـام تشـریفات گمرکـی و ترخیص 

کاال های خـود با رعایـت قوانیـن و مقـررات مربوطه اقـدام کنند.
امـا بعـد از آن دیگـر هیـچ تصمیمـی در مـورد خودرو هـای مانـده در گمرک 

اتخـاذ نشـد و تاکنـون دولـت تصمیمـی در رابطه بـا آن نگرفته اسـت.
آخرین خبر از خودرو های دپو شده در گمرک

یکـم آبـان مـاه سـال جـاری، معـاون فنـی گمـرک ایـران بـا ارسـال نامه ای 
بـه اسـماعیلی مدیـر کل دفتـر وزارتـی وزیـر اقتصـاد، گزارشـی از وضعیـت 

خودرو هـای بالتکلیـف در گمـرک ارائـه کـرد.  
در این نامه گفته شـده اسـت از مجموع 122۶1 دسـتگاه خـودرو در گمرک، 
10012 دسـتگاه خـودرو ترخیـص و 2249 هنوز دسـتگاه خـودرو ترخیص 

نشـده اند.
ده هـزار و 12 خودرویـی کـه در ایـن مـدت ترخیص شـده اند شـامل ۶۶53 
دسـتگاه به همـراه 500 دسـتگاه آمبوالنس بـر اسـاس مصوبـه هیات وزیران 
در دی ماه سـال 139۷ و همچنین 2859 خودرو براسـاس مصوبـه بهمن ماه 

سـال 1398 است.
بر اسـاس نامـه فـوق، جزئیـات 2859 خـودرو نشـان می دهـد از ایـن تعداد، 
1000 دسـتگاه برای کرمان موتور، 340 دسـتگاه سایر اشـخاص اظهار قبلی، 
1۷0 دسـتگاه اظهار و ترخیص، 145 دسـتگاه خودرو های اروندی، 4 دستگاه 

سـهمیه جانبازان و 1200 دسـتگاه بـرای مراجع قضائی بوده اسـت.
چه خودرو هایی هنوز ترخیص نشده اند؟

همـان طـور کـه اشـاره شـد، در حـال حاضـر 2249 دسـتگاه خـودرو هنـوز 
ترخیص نشـده اسـت. تعـدادی که بر اسـاس نامـه ارسـالی ارونقی بـه وزارت 
اقتصـاد، شـامل 51 دسـتگاه خـودرو کـه زیـر 2500 سی سـی حجـم موتور 
آن هاسـت تـا پایـان مهلـت مصوبـه شـمارۀ 152۶۷۶ /ت 5۷394 مـورخ 

29 /11 /1398 اظهارشـده، امـا پروانـه نشـده اند.
82 دسـتگاه خودرو در گمرک خرمشـهر و منطقه آزاد اروند وجـود دارد که از 
این تعداد ۷3 دسـتگاه سـفارش آمریکاسـت و 9 دسـتگاه هم حجـم موتوری 

بـاالی 2500 سی سـی دارند.
100 دسـتگاه خودروی باالی 2500 سی سـی هـم از قبل از تاریـخ 23    /۶    /93 

در گمرکات وجـود دارد.
1089 دسـتگاه هـم در مراجـع قضائـی در حـال رسـیدگی هسـتند کـه در 
خصـوص برخـی متهمـان پرونـده، دادنامه مبنـی بـر ترخیص خـودرو صادر 

شـده است.
در نهایـت، 92۷ خـودرو نیز که زیر 2500 سـی سـی هسـتند مشـکل »عدم 
ثبت سـفارش« و »اظهار نشـده به گمرک«، وجـود دارد و ایـن خودرو ها فاقد 

ثبت سـفارش هستند.
چه تعـداد از خودرو هـای باقی مانـده در گمـرک می توانند ترخیص 

؟ ند شو
سـوال مهم در حـال حاضر این اسـت کـه از 2249 دسـتگاه خـودرو مانده در 
گمـرک، چـه تعـدادی از آن در صـورت تصمیـم گیری دولـت جدیـد امکان 
ترخیـص دارند؟ برای پاسـخ بـه این سـوال ابتـدا باید بـه مکاتبه معـاون فنی 
گمـرک بـا وزارت اقتصـاد اشـاره داشـت؛ جایـی کـه ارونقـی تاکیـد دارد »با 
توجـه بـه مصوبـۀ هیـأت وزیـران در سـال 1398 و اسـتنباط وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت از مصوبـۀ صـادره، ثبـت سـفارش بـرای خودرو هایـی کـه 
قبـل از ممنوعیـت واردات خودرو به کشـور رسـیده بودنـد صـادر نگردید لذا 
امـکان اظهار، انجـام تشـریفات گمرکـی و ترخیص ایـن خودرو های سـواری 
)خودرو هـای سـواری موضـوع ردیف ۷ جـدول فوق( میسـر نگردیـد که الزم 
اسـت درصورت نیـاز، در راسـتای تمدیـد مصوبه مزبور شـرایط اشـاره شـده 

ملحـوظ نظر قـرار گیـرد.«.
امـا از سـوی دیگـر بایسـتی بـه ممنوعیـت واردات خودرو هـای آمریکایـی از 
سـال 1395 بر اسـاس تاکیـد رهبر انقـالب،   بـه داخل کشـور و مناطـق آزاد 
اشـاره داشـت. همچنین در 23 شـهریورماه سـال 139۶ بود که گمرک ایران 
مقـررات بـه روز شـده دربـاره واردات خودرو هـای سـواری را اعـالم و تصریح 
کـرده، واردات خودرو های سـواری باالی 2500 سـی سـی همچنـان ممنوع 
اسـت؛ بنابرایـن، واردات خودرو هـای بـا حجـم بـاالی 2500 سـی سـی نیـز 

ممنوع اسـت.
در نتیجـه حداقل واردات 182 دسـتگاه خودرو به داخل کشـور ممنوع اسـت 
و بایـد دیـد کـه تکلیـف ایـن خودرو ها چـه خواهـد شـد؟ از سـوی دیگـر بر 
اسـاس نامه معاون فنـی گمرک بـه وزارت اقتصـاد، بیـش از 900 خـودرو به 
دلیل میسـر نبودن انجام تشـریفات گمرکـی و ترخیص در مدت تعیین شـده 
قبلی، حـاال در دولـت جدید احتمـال ترخیـص آن هـا در صـورت تصمیمات 

جدید، وجـود دارد.

گاهـی باید خـود سانسـوری را کنـار بگذاریـم و دسـت به نقـد بزنیم ، 
نقدی سـازنده برای آینده ای بهتر و برداشـتن گامی در راستای بهبود 
فضـای گفتمان کـه در صـورت تحقـق این مهـم ، نیمـی از گـره های 

چندیـن سـاله در بخش هـای مختلف بـاز خواهند شـد . 
امروز اسـتان خوزسـتان با دارا بودن ظرفیـت های کم نظیـر در حوزه 
منابع انسـانی و منابـع مالی ) متنوع و بیشـمار بودن بواسـطه شـرایط 
خاص اسـتان در صنعت کشـور( باید جایگاهی داشته باشـد به مراتب 
فراتـر از جایـگاه کنونی و این مسـئله کـه چرا امـروز نتوانسـته ایم در 
جایگاه مناسـبی قرار بگیریم نیـاز به بحث ، بررسـی و ایده پـردازی تا 
حصـول نتایج مطلـوب دارد کـه در این یادداشـت نگارنده سـعی دارد 

به برخی از این مسـائل بپـردازد .
وقتی نگاهـی به کشـورهای توسـعه یافتـه و برنامه های این کشـورها 
در دسـتیابی بـه توسـعه یافتگـی مـی اندازیـم ، یـک مسـئله مهم در 
ایـن میـان خودنمایـی مـی کنـد ، مسـئله ای کـه شـاید مهـم تریـن 
بحث در تمـام زمینه هـا باشـد، در واقع همـان ایجاد احسـاس نیاز به 
تغییراسـت . احساسـی که الزمه شـکل گیری برای گفتمان و رسیدن 
به یک نقطه مشـترک در تمام زمینه هاسـت ، که متاسـفانه در استان 
ما یا شـکل نگرفته اسـت یـا بـه گفتمان ختم نشـده اسـت و یـا اینکه 

گفتمان موثـری در ایـن خصوص صـورت نگرفته اسـت .
حاال چرا گفتمـان ؟ به عبارتـی می تـوان اینگونه گفت که تـا گفتمان 
شـکل نگیـرد هیـچ مسـئله ای مطـرح نمـی شـود و در صـورت عدم 
مطرح شـدن مسـائل همیشـه ایـن چرخه بـا هزینـه های سـنگین و 
بودجـه هـای کالن در هم مـی پیچـد و جالـب اینکه هـر چـه جلو تر 
برویم وضعیـت وخیم تـر خواهد شـد و اگر چاره ای اندیشـیده نشـود 
در آینده ای نزدیک شـاهد از هم گسسـتگی شـدید تر خواهیـم بود و 

به مراتـب فرصـت جبران بسـیار کوتـاه ترخواهد شـد . 
در جایی کـه گفتمان باشـد صمیمیت و همدلی شـکل مـی گیرد و به 
طبـع رایزنی ها و مذاکرات اثر گذار تر خواهند شـد و مسـیر پیشـرفت 
همـوار تـر و ترکیب ایـن گزینه هـا مـی توانند نویـد بخش پایـان یک 
بحـران بزرگ در یـک جامعه باشـد. جامعـه ای که اعضـای آن منفعل 

عمل کننـد و هر کـس خـود را در یـک قایـق مسـتقل تصور کنـد ، با 
اولین طوفان از بیـن می رود، پس رویکرد ما باید سـاخت یک کشـتی 
عظیم بـا قابلیـت های خاص بـرای عبـور از طوفـان های بزرگ باشـد 
که برای سـاخت این کشـتی ابتـدا بایـد در مورد ابعـاد مختلـف آن با 

هم صحبـت کنیم و بـاز هـم برمیگردیم بـه گفتمـان و گفتگو ...
بایـد اینگونـه تصـور کنیـم کـه هـر مسـئله ای بـا صحبـت کـردن و 
گفتمـان قابل حل اسـت و چه بسـا گاهی علـت اصلی تمام مشـکالت 
و گره هـای ایجـاد شـده در کارها تعارض هایسـت کـه در نبود بسـتر 
مناسـب برای مذاکره و گفتمان بوجود آمده اسـت ، فضایـی که گاهی 
وجودش چنان ارزشـمند اسـت که حتی می توانـد از بودجه سـالیانه 

اسـتان هم مهم تـر و حیاتـی تر باشـد . 
بی تعارف بایـد به برخی نشـانه ها نیز اشـاره کنیـم که هـم قابل تامل 
هسـتند هـم ناراحـت کننـده و از همـه مهم تـر تلنگـری برای بسـتر 

سـازی و ایجاد زیرسـاخت در ایـن زمینه خواهنـد بود.
در بخش گفتمان عمومی بواسـطه پرسـش های میدانی در شـهرهای 
مختلـف و نیـز برخـی تحلیل هـای رفتـاری مـی تـوان به خوبـی این 
موضـوع را عنـوان کـرد کـه متاسـفانه متولیـان ایـن امـر در اسـتان 
نتوانسـته اند به خوبی از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده کننـد و این فرصت 
را نیز فراهـم نکردند تا بـا رشـد و ارتقا گفتمـان در جامعه از بسـیاری 

از مشـکالت پیشـگیری کنند . 
در بخش سـازمان هـا و ارگان های دولتـی و خصوصی نیز این مسـئله 
وجـود دارد و از تعـداد اتـاق هـای فکر فعـال )به شـدت کـم( و نادیده 
گرفته شـدن مسـئله بحث و گفتمـان در این بخـش ها بـه خوبی می 
توان فهمید کـه اقدامات تاثیرگـذاری صورت نگرفته اسـت و حتی در 
مکان هـای اصلی مثل سیسـتم آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه ها هم 
که بسـتر اصلی این مهم هسـتند متاسـفانه نسـبت به میـزان اهمیت 

جایگاهشـان، فعالیت چشـم گیـری را انجام نـداده اند .
در خاتمه نگارنده به متولیان و تاثیرگذاران سیسـتم مدیریتی اسـتان 
پیشـنهاد می دهـد تا بسـتر سـازی الزم برای ایجـاد گفتمان سـازنده 
در سـه بخش سیسـتم اداری ، سیسـتم آموزشـی و فرهنگـی و حوزه 
شـهروندی را بـه کمک فعـاالن اجتماعـی وظرفیـت های موجـود در 
ایـن زمینه انجـام دهنـد تا بتوانیم اسـتانی داشـته باشـیم بـا ظرفیت 
گفتمان باال، کـه خروجی ایـن ظرفیت نیـز خیلـی زود در تمام بخش 

هـا و ابعـاد خودنمایی خواهـد کرد .
در پایـان نگارنده معتقد اسـت ، امـروز اگـر میخواهیم به یـک منطقه 
محـروم کمـک کنیـم بایـد ضمـن تـالش بـرای دسـتیابی بـه تحقق 
نیازهـای اولیه)مازلـو( کـه حـق طبیعی هر انسـان مـی باشـد ، گاهی 
در کنـار سـبد غذایـی اهدایی یا سـبد پوشـاک، کتابـی قـرار دهیم تا 

فرزندان آن قشـر محـروم آینـده را متفـاوت رقـم بزنند .

حسن کریمی -  فعال اجتماعی و مدرس مهارت های ارتباطی

مدیر تعاون روسـتایی خوزسـتان از دریافـت مجوز تاسـیس ۶ تعاونی 
توسـط تعـاون روسـتایی خوزسـتان از سـازمان مرکزی طـی ۶ ماهه 

سـال جاری خبـر داد.
به گزارش وقایـع جنوب، محمد امیـن معین راد گفت: از ابتدای سـال 
جاری تا پایـان شـهریورماه و در راسـتای توسـعه تشـکلهای تعاونی ، 
روسـتایی، کشـاورزی و زنـان موفق بـه اخذ مجـوز تاسـیس ۶ تعاونی 

شـده ایم.
وی ادامـه داد: تعاونی های فـوق در زمینـه دامداری، منابـع طبیعی و 

... ارائه خدمـات می دهنـد و امیدواریـم باعـث اتفاقات خوبـی در این 
دو زمینـه مهم کاری شـویم.

مدیر تعاون روسـتایی خوزسـتان بیان داشت: سیاسـت کاری سازمان 
تعاون روسـتایی توسـعه تعاونی های تخصصـی بر اسـاس دانش روز و 
فناوری های نویـن می باشـد و تعاونی هـای جدیدی که تشـکیل می 
شـود را با برگـزاری دوره هـای آموزشـی و نقش تعـاون روسـتایی در 
فعالیـت ها را مشـخص و هدایت و حمایت و نظارت و بررسـی حسـاب 

هـا را انجام مـی دهیم.

مدیر تعـاون روسـتایی اسـتان خوزسـتان از افتتاح بیسـت و هفتمین 
مرکز خریـد خرمـا تضمینی 1400 خبـر داد.

به گـزارش وقایـع جنـوب،  محمد امیـن معیـن راد ضمن اعـالم خبر 
فوق گفـت: بدلیل حجم باالی خرمای تولیدی در اسـتان خوزسـتان و 
اینکـه تعاون روسـتایی متولی امر خریـد تضمینی خرمای اسـتعمران 
از کشـاورزان نخلدار شـده اسـت، در هفته جاری مراکز خریـد خود را 
به 2۷ مرکـز رسـاندیم و این آمادگـی وجـود دارد که 2 مرکـز دیگر را 

هم در هفته جـاری بازگشـایی کنیم.
وی ادامـه داد: در 25 مهرمـاه یـک مرکـز خریـد بـا ظرفیت اسـمی 2 
هزار تنـی و توانایـی دپـوی 400 تنی خرمـا بدلیل رعایـت در چینش 

در شـهرک صنعتی شـهدای جهاد آبادان و یـک مرکز خریـد دیگر در 
ماهشـهر افتتاح شـد.

معیـن راد بیان داشـت: در حـال حاضـر خرید خرمـای اسـتعمران به 
مرز 15 هـزار تن رسـیده اسـت و شهرسـتان آبـادان هشـتمین مرکز 
خـود را افتتـاح کـرده و در آسـتانه رسـیدن به مـرز 5 هزار تن اسـت، 
همچنین اینکه شهرسـتان ماهشـهر سـومین مرکز خود را افتتاح و از 

1430 تـن خرید عبـور کرده اسـت.
مدیر تعاون روسـتایی خوزسـتان در پایان گفت: خریـد خرما روزهای 
پایانی خـود را سـپری می کنـد و امیدواریـم بتوانیـم تا پایـان مهرماه 

خرید خرما را به سـرانجام برسـانیم.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان بــا اشــاره بــه اینکــه پیــام 
ــران،  ــتان در ته ــایه افغانس ــورهای همس ــه کش ــت وزرای خارج نشس
همــکاری و همگرایــی همســایگان و رد دخالــت خارجــی اســت، تأکید 
ــا در ســایه تحقــق  ــدار در افغانســتان تنه ــات پای ــح و ثب کــرد کــه صل

ــود. ــل می ش ــردم حاص ــت و اراده م خواس
به گــزارش وقایــع جنــوب، ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت امور 

خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران روز سه شــنبه در پیامــی توئیتــری 
تأکیــد کــرد کــه صلــح و ثبــات پایــدار در افغانســتان در گــرو تحقــق 

خواســت و اراده مــردم اســت.
خطیــب زاده در توئیتــر نوشــت: »ایــران فــردا میزبــان نشســت وزرای 
خارجــه کشــورهای همســایه افغانســتان خواهــد بــود. صلــح و ثبــات 

ــردم اســت.  ــق خواســت و اراده م ــرو تحق ــدار در گ پای

رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس گفـت: برخـی شـایعات در فضای 
مجـازی دربـاره اینکه مشـکل ایجاد شـده مربوط بـه گرانـی احتمالی 
حامل های سـوخت اسـت، مطرح شـده که ایـن موضوع کـذب محض 

اسـت .
فریدون حسـنوند رئیس کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـالمی، 
با اشـاره مشـکالت ایجـاد مشـکل در اسـتفاده از کارت های سـوخت 
خودروهـا، گفـت: عملیـات هدفمنـدی بـر روی جایگاه های سـوخت 

انجام شـده اسـت که مسـئوالن مربوطه در حال رفع مشـکل هسـتند.
وی با بیـان اینکه پس از بررسـی های الزم از سـوی مسـئوالن مربوطه 
اطالع رسـانی دقیـق دربـاره اتفـاق رخ داده انجـام خواهد شـد، افزود: 
برخی شـایعات در فضـای مجـازی درباره اینکه مشـکل ایجـاد مربوط 
بـه گرانـی احتمالـی حامل های سـوخت اسـت، مطرح شـده کـه این 

موضوع کـذب محـض اسـت و تکذیب می شـود.
نماینـده اندیمشـک در مجلـس تصریـح کـرد: مشـکل اکثـر پمـپ  
بنزین هـا رفـع شـده اسـت و در سـاعات آینـده نیـز مشـکل بـه کلـی 

برطـرف می شـود.
رئیس کمیسـیون انـرژی مجلـس با اعـالم اینکـه بنـده نیز بـه عنوان 
رئیس کمیسـیون پیگیری هـای درباره اتفاق امروز داشـتم و جلسـاتی 
نیز بـا مسـئوالن وزارت نفـت و پاالیـش پخش داشـتیم، عنـوان کرد: 
رئیس مجلس نیـز پیگیر اتفاق رخ داده اسـت و به کمیسـیون دسـتور 

پیگیری ایـن موضوع را داده اسـت.

فقدان گفتمان در خوزستان بیداد می کندپرونده »لوکس های خاک خورده« از دولت تدبیر و امید به دولت رئیسی منتقل شد

اخذ مجوز تاسیس ۶ تعاونی توسط تعاون روستایی خوزستان

تعداد مراکز خرید خرما تضمینی در خوزستان به 27 رسید

صلح و ثبات پایدار در افغانستان در گرو تحقق خواست و اراده مردم است

گرانی احتمالی حامل های سوخت کذب محض است

 به گزارش وقایع جنوب و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان - مسابقه نقاشی در مدرسه پسرانه شهید قدوسی قلعه 
خواجه و بوستان شهرک سازمانی بنت الهدی کوشک به مناسبت روز جهانی 

و هفته کودک و محیط زیست برگزار گردید.
احمد طهماسبی شاه منصوری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان اندیکا عنوان نمود: در این دو برنامه با حضور در مدرسه شهید 
قدوسی در دو مقطع چهارم و ششم و همچنین در بوستان بنت الهدی از بین 
بچه هایی که جهت تفریح به پارک آمده بودند، مسابقه نقاشی برگزار و مطالب 
مهم زیست محیطی نیز به آنها آموزش و پرسش و پاسخ صورت گرفت و در 

پایان به چند نفر هدایایی اهدا گردید.
 وی اظهار داشت: توجه به محیط زیست و زیباییهای آن با حضور در پارک 
ها و مناظر طبیعی مانند کوه و جنگل و رودخانه و دریا امکان پذیر است و 
باعث تقویت روحیه مثبت و سرشار از عالقه نسبت به طبیعت در کودکان می 
شود. اهمیت دادن به محیط زیست و توجه به آن از نشانه های فرهنگ باال در 
جامعه است و اگر این مساله از کودکی آموزش داده شود در جامعه نهادینه 
می شود و در راستای نگهداری و حفظ منابع طبیعی و سالمت محیط زیست 

تاثیر مثبت دارد.

اجرای مسابقه نقاشی به مناسبت هفته کودک و محیط زیست در شهرستان اندیکا

به گزارش وقایع جنوب و به نقل از  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان، جلسه تخصصی با مجموعه سمن های شهرستان 

مسجدسلیمان در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برگزار شد.
مصطفی یوسفی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان  
گفت:در این جلسه که با حضور اداره محیط زیست و انجمن های مردم نهاد 
این شهرستان برگزار گردید به بحث و تبادل نظر در مورد معضالت و مشکالت 
زیست محیطی و مسائل پیرامون فعالیت ها و  مشکالت انجمن ها  پرداخته شد.

در این جلسه مواردی از جمله ارائه و تشکیل بانک اطالعاتی سمن، بررسی 
مشکالت عدیده محیط زیست شهرستان، ارائه مهمترین اهداف کاری هر سمن 

در سال 1400 توسط خود سمن ها و ... مصوب شد.
در پایان یوسفی ضمن سپاس از همراهی و همدلی انجمن های زیست محیطی 
بیان داشت امیدواریم هر روز بیش تر از قبل شاهد پیشرفت و اصالح شرایط 

موجود محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان باشیم.

برگزاری جلسه تخصصی با انجمن های مردم نهاد محیط زیستی مسجدسلیمان
محیط زیست

ــدار  ــور فرمانـ ــا حضـ بـ
 ، ن ســـلیما مسجد
موزشـــی  آ نـــت  و معا
رات  دا ا روســـای  و 
حراســـت و بازرســـی 
مـــوزش  آ کل  ره  دا ا
ســـتان  و پـــرورش ا
خوزســـتان، جلســـه 
فـــه  ر معا و  تودیـــع 
سرپرســـت قدیـــم و 
ـــوزش  ـــد آم ـــر جدی مدی
یـــن  ا پـــرورش  و 
شهرســـتان در محـــل 

ر گردیـــد. ری برگـــزا نـــدا فرما
بـــه گـــزارش وقایـــع جنـــوب، در ایـــن جلســـه طـــی حکمـــی از ســـوی مدیـــرکل 
آمـــوزش و پـــرورش اســـتان خوزســـتان، رضـــا رضایـــی فـــرد بـــه عنـــوان مدیـــر 
آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان مسجدســـلیمان معرفـــی و از زحمـــات هوشـــنگ 

فـــردی پـــور تقدیـــر شـــد.
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــه آم ـــه ب ـــت: توج ـــه گف ـــن جلس ـــلیمان در ای ـــدار مسجدس فرمان
یکـــی از نیازهـــای اصلـــی هـــر جامعـــه ای محســـوب مـــی شـــود و رکـــن اصلـــی 
ـــت. ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــت آم ـــه ای تقوی ـــر جامع ـــدار ه ـــه و پای ـــه جانب ـــعه هم توس

دکتر ولی اهلل شـرفی سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان مسجدسـلیمان  از انجام جراحی 
pccl  جراحی سـنگ مثانـه از طریق برش کوچک پوسـتی بـرای اولین بـاز در مسجدسـلیمان خبر داد. 
به گـزارش وقایـع جنـوب، وی گفت ایـن عمل توسـط دکتـر مهدی شـاه میرزایـی جـراح و متخصص 

اورولوژی بـر روی یک مـرد 40 سـاله با موفقیـت انجـام و حال بیمار نیز مسـاعد اسـت. 
 pccl دکتر شـاه میرزایـی نیـز در گفتگو بـا خبرنگار مـا در ارتبـاط با جزئیـات این عمـل گفت: جراحـی
یعنی جراحی سـنگ مثانـه از طریق یک بـرش کوچک بـا کمک سـونوگرافی بـرای اولین بار اسـت که 

در مسجدسـلیمان و دربیمارسـتان 22 بهمن انجام می شـود. 
وی ادامـه داد: بیمار آقای 40 سـاله ای بـود که به دلیل سـنگ بزرگ مثانـه، متحمل درد و رنـج فراوانی 
بود، کـه پس از بررسـی هـای اولیه کاندیـد جراحی PCCL  شـد و خوشـبختانه پـس از انجـام این عمل 
برای اولین بـار در مسجدسـلیمان، مثانه بیمـار کامال از سـنگ پاک و بیمـار به زندگـی طبیعی خویش 
 PCCL که بـه اختصار percutaneous cystolithotripsy بازگشـت.دکتر شـاه میرزایی ادامـه داد: جراحـی
نامیـده می شـود، یکـی از روش های نویـن کم تهاجمـی جراحی سـنگ مثانـه در دنیا می باشـد که در 

مـواردی مانند سـنگ های بـزرگ یا متعـدد مثانـه جایگزین عمل باز شـده اسـت.
 )PCNL( وی ادامه داد: خوشـبختانه پـس از فراهم شـدن امکانات جراحی سـنگ کلیه از طریق پوسـت
در اتاق عمل بیمارسـتان 22 بهمن مسجدسـلیمان ، این بار ایـن جراحی تحت گاید سـونوگرافی انجام 
و سـنگ بزرگ 3 سـانتی متری کامال شکسـته و خارج شـد و در نهایت برش یک سـانتی متری پوسـت 
با یـک بخیه بسـته و بیمـار با حـال عمومی خـوب مرخص شـد. شـاه میرزایی گفـت: مزیـت این روش 
نسـبت به روش جراحـی از طریق مجرا، عدم آسـیب خرده های سـنگ به مجـرا و در نتیجه عـدم ایجاد 

تنگی مجـرا در آینـده بدای بیمار اسـت.
وی در پایـان از ،خانـم هـا لعلـی و اسـکندری، تکنولوژیسـت هـای جراحـی، دکتـر مجید چاروسـائی 
متخصص بیهوشـی و خانم اسـدی کارشـناس بیهوشـی که در این عمـل با او همکاری داشـتند تشـکر 

و قدردانـی نمود.

مدیرکل امداد استان خوزستان گفت مردم نوع دوست خوزستان 13 
میلیارد تومان در جشن عاطفه ها به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

به گزارش وقایع جنوب، جمال شیبه شامگاه شنبه در گفت وگویی 
رسانه ای از مشارکت پرشور مردم در برگزاری جشن عاطفه ها در استان 
خوزستان قدردانی کرد و گفت: با وجود ویروس کرونا و برپا نبودن پایگاه ها 
و غیرحضوری مدارس اما خیران خوزستانی 13 میلیارد تومان در جشن 

عاطفه ها به دانش آموزان نیازمند این استان کمک کردند.
وی با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها در قالب پویش ملی ایران همدل با 
هدف جذب کمک های مردمی برای دانش آموزان نیازمند برگزار شد، گفت: 
کمک های غیر نقدی جمع آوری شده نوشت افزار، پوشاک، کیف و کفش 

دانش آموز نیازمند به دست آن ها می رسد.
مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان از تأمین تبلت و تجهیزات آموزش 
غیر حضوری دانش آموزان نیازمند خوزستانی شور عاطفه ها خبر داد و 
افزود: کمک های نقدی جشن عاطفه های امسال برای خرید تبلت دانش 
آموزان نیازمند هزینه شده و به زودی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری پایگاه های شور 
عاطفه ها در سطح استان تصریح کرد: با وجود تعطیلی و غیرحضوری شدن 

مدارس و عدم امکان توزیع پاکت ها اما با این وجود مشارکت مردمی نسبت 
به سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان ادامه داد: هم اکنون بیش از 54 
هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد هستند و تالش می کنیم در سال 
تحصیلی جدید که با شرایط کرونایی آموزش اکثریت دانش آموزان مجازی 

شده اند با مشارکت خیران هیچ دانش آموزی از تحصیل بازنماند.
شیبه با اعالم همکاری برای جمع آوری و ارسال اقالم لوازم التحریر اهدایی 
مردم تاکید کرد: با توجه به شیوع کرونا و با هدف رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، مردم و خیران می توانند کمک های کاالیی خود را برای 
دانش آموزان نیازمند به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری ارسال کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان ضمن دعوت از مردم نیکوکار، 
خیران، نهادها و همه دستگاه های اجرایی برای شرکت در شورعاطفه ها 
بیان کرد: خیران و نیکوکاران خوزستانی می توانند از طریق شماره کارت 
۶03۷99۷950030404 و اپلیکیشن های بانکی و اسکن کد QR درگاه 
پرداخت الکترونیکی کمک های نقدی خود را برای رفع مشکالت دانش 

آموزان نیازمند پرداخت کنند.

عزم وزارت نفت برای پرداخت بدهی 
گازی به ترکمنستان

وزیر نفت از عزم وزارت نفت و دولت سیزدهم برای پرداخت 
بدهی گازی به ترکمنستان خبر داد و گفت: الحمداهلل با تالش 
و تدابیر مدیران صنعت نفت در بخش های مختلف بیش از 2.8 

میلیارد لیتر سوخت مایع در مخازن نیروگاه ها و صنایع عمده 
ذخیره شده است.

به گزارش وقایع جنوب و به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی 
امروز )سه شنبه، چهارم آبان ماه( پس از دیدار با هیئت 
ترکمنستان به ریاست رشید مرادف، وزیر امور خارجه این 
کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما دو قرارداد گاز با 

ترکمنستان در دو نقطه از جغرافیا ایران )خراسان رضوی و 
گلستان( داریم که این قراردادها 25 ساله است و ما روزانه از 
محل این دو قرارداد 40 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان 

وارد می کردیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه در دولت گذشته به دلیل پرداخت 
نکردن مطالبات ترکمنستان صادرات گاز این کشور به ایران 

قطع شد، افزود: این موضوع برخالف روابط دوستانه دو کشور 
به دیوان بین المللی داوری کشیده شد و این دیوان رقم دقیق 

بدهی ایران را مشخص کرد.
وزیر نفت مذاکره با وزیرخارجه ترکمنستان و هیئت بلندپایه 
این کشور را که متشکل از بخش انرژی و بانکی بود، مثبت 
ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی که از 

قبل انجام داده بودیم مذاکرات خوبی برای تسویه بدهی 
ترکمنستان انجام شد. عزم دولت سیزدهم و آقای رئیسی 

تسویه این بدهی است.
اوجی با بیان اینکه مذاکرات ایران و ترکمنستان در سطح 
کارشناسان شرکت ملی گاز ایران و بانک مرکزی در روزهای 
آینده ادامه خواهد یافت، گفت: با راهکارها و پیشنهادهای 

مطلوبی که ارائه دادیم بی شک تسویه بدهی طرف ترکمنستان 
انجام خواهد شد و ما در این زمینه مصمم هستیم.

وی با اشاره به اینکه احیای صادرات گاز ترکمنستان به ایران 
می تواند گام نخست برای ارتقای همه جانبه روابط دو کشور 
باشد، یادآوری کرد: سیاست دولت سیزدهم گسترش سطح 

روابط دوجانبه با همسایگان از جمله ترکمنستان است.

صادی  |
| اخبار اقت

مانور واکسیناسیون کرونا در شهرستان هویزه
مانور اطــالع رســانی در خصــوص انجــام واکسیناســیون کرونــا در شهرســتان هویــزه برگزار 

شد.
ــا هــدف اطــالع  ــور ب ــن مان ــزه گفــت :  ای ــدار شهرســتان هوی ــع جنــوب، فرمان ــه گــزارش وقای ب

ــزار شــده اســت . ــا برگ ــردم  جهــت انجــام واکسیناســیون کرون ــب م رســانی ، تشــویق وترغی
حبیــب عفــری فــرد افــزود : ایــن مانــور در شــهر رفیــع و روســتاهای بخــش نیســان شهرســتان 

هویــزه اجــرا شــده اســت .
وی ادامــه داد : در ایــن مانــور خودروهــای شــبکه بهداشــت و درمــان ، اورژانــس ، آتــش نشــانی ، 

هــالل احمــر و دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی و خدماتــی مشــارکت داشــتند.
ــواز در مجمــوع ۷2درصــد  ــدی شــاپور اه ــوم پزشــکی جن ــالم رئیــس دانشــگاه عل براســاس اع

ــد . ــا واکســینه شــده ان ــر کرون ــت اســتان در براب جمعی

5 مصدوم حاصل آتش سوزی یک منزل در اهواز
ــر  ــر اث ــن ب ــج ت ــت پن ــواز از مصدومی ــوم پزشــکی اه ــت حــوادث دانشــگاه عل ــس پیــش بیمارســتانی و مدیری ــی اورژان ــط عموم ــر رواب مدی

آتش سوزی منزل مسکونی در اهواز خبر داد.
ــی در اهــواز رخ داد، دو  عــارف شــرهانی اظهــار کــرد: در پــی آتش ســوزی یــک منــزل مســکونی کــه ســاعت 12:01 امــروز )4 آبان مــاه( در منزل

کــد آمبوالنــس پردیــس و گلســتان بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
ــط  ــه توس ــدند ک ــدوم ش ــان مص ــاله و دو آتش نش ــک زن 42 س ــاله، ی ــودک 10 و 11 س ــامل دو ک ــر ش ــج نف ــه پن ــن حادث ــزود: در ای وی اف

تکنســین های فوریت هــای 115 بــه صــورت ســرپایی درمــان شــدند.

طرح تحول در خوزستان از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی در حال اجراست
ــن اداره کل، در  ــت: طــرح تحــول از ســوی ای ــی خوزســتان گف ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی

راستای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در خوزستان در حال اجراست.
نعمــت الــه بیرانونــدی بیــان کــرد: ایــن طــرح بــه منظــور رفــع موانــع و هزینه هــای بــاالی تولید 
در خوزســتان اجرایــی شــده و در ایــن راســتا بازدیــد کارشناســانه از واحدهــای بــزرگ تولیــدی 

در ایــن اســتان در حــال انجــام اســت.
وی گفــت: در راســتای اجــرای ایــن طــرح بازرســان ایــن اداره کل از واحدهــای عمــده و بــزرگ 
تولیــدی اثرگــذار در ســطح خوزســتان بازدیــد مــی کننــد تــا راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت 

ایــن واحدهــا تعییــن شــود.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خوزســتان افــزود: در ایــن طــرح عالوه بــر کنتــرل قیمــت کاالهای 
تولیــدی در جهــت حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان، به مشــکالت و چالــش هــای واحدهای 

بــزرگ تولیــدی رســیدگی می شــود.
بیرانونــدی ادامــه داد: هــدف از ایــن بازدیدهــا ایــن اســت تــا مــواردی کــه در ســطح خوزســتان 
قابــل پیگیــری هســتند از جملــه هزینــه مــواد اولیــه، هزینــه جانبــی و تمــام شــده واحدهــای تولیــدی، در نشســت هــای کارشناســی بــه ریاســت 

اســتاندار خوزســتان برطــرف شــوند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خوزســتان افزود:چالــش هــا و مشــکالت ایــن واحدهــا کــه در خوزســتان قابــل حــل نیســتند پــس از جمــع بندی و 

کار کارشناســی، بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی کشــور منعکــس مــی شــوند تــا در ســطح ملــی بررســی شــوند.
ــار آن از  ــود و در کن ــارت می ش ــدی نظ ــای تولی ــوی واحده ــا از س ــذاری کااله ــت گ ــر قیم ــتری ب ــت بیش ــا دق ــرح ب ــن ط ــرد: در ای ــان ک وی بی

ــود. ــت می ش ــز حمای ــدی نی ــای تولی واحده
وی گفــت: ایــن اداره کل عــالوه بــر دریافــت گــزارش از ســازمان هــای ناظــر، خــود نیــز وارد عمــل شــده و از واحدهــای بــزرگ تولیــدی در ســطح 

ــد. ــدن می کن ــتان دی خوزس

آیین تجلیل از خانواده های شهدای خلیج فارس برگزار شد
آییــن تجلیــل از خانواده هــای شــهدای خلیــج فــارس بــا عنــوان رویــداد نخســت 

پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس در بوشهر برگزار شد.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن آییــن از خانــواده شــهیدان نــادر مهــدوی و مســعود خلعتی بــه عنوان 

شــهیدان نبــرد مســتقیم بــا آمریــکا تجلیل شــد.
حســن فقیــه بــرادر شــهید نــادر مهــدوی از ســرداران جســور دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس 

ــه بیــان رشــادت ها و دالوری هــای شــهدا پرداختنــد. در ســخنرانی ب
ــا  ــد ت ــده بودن ــع ش ــم جم ــف دور ه ــهرهای مختل ــلی و... از ش ــی، توس ــدوی، خلعت ــهید مه ش

ــد. ــش بگذارن ــه نمای ــی را ب ــرور دریای ــازند و غ ــه ای بس حماس
بــر والیت مــداری و والیــت دوســتی شــهید مهــدوی تاکیــد کردنــد و خاطرنشــان کردنــد ایشــان 
ــا  ــتم ب ــز نتوانس ــت هرگ ــه می گف ــت ک ــدس می دانس ــاس را مق ــن لب ــت در ای ــدری خدم به ق

لبــاس پاســداری غــذا بخــورم.
ــان  ــا منافق ــری شــدید ب ــا در درگی ــه باره ــود ک ــدری ب ــه ایشــان جســارت شــهید  به ق ــه گفت ب
یک تنــه در مقابلشــان ایســتاده بــود.وی همچنیــن بــر مستندســازی  ازخودگذشــتگی ها و فداکاری هــای شــهدا تاکیــد کــرد و یــادآور شــد ایــن 
ــود. هــر کســی در ظاهــر ادعــای دوســتی  ــام خلعتــی هــا مهدوی هــا توســلی هــا و مبارکــی هــا خواهــد ب ــع از گــم شــدن ن مستندســازی ها مان

ــواده شــهدا هســتند.  ــان ملــت عزیــز، پاســداران و خان می کنــد دوســت نیســت و تنهــا رفیــق مــا در حــال حاضــر خــدا، انگیــزه ما،جوان
ــود کــه درجایــی از ایشــان ســؤال شــد از  ــه قــدری ب ــر امــور ب تســلط و اشــراف شــهید مهــدوی ب
ــد از اســکله ها  ــددی داشــته اید به نظــر شــما چطــور بای ــه شــما  ســفرهای خارجــی متع آنجــا ک
ــد ســهل و آســان. ایشــان حتــی ســایز دقیــق نبشــی هــای  ــاال رفــت؟! شــهید پاســخ داده بودن ب
ــد کــه  ــد و پیشــنهاد ســاخت نردبان هــای قــالب دار را دادن ــان کردن ــه در اســکله ها را بی به کاررفت

ایــن طــرح هــم پذیرفتــه شــد.
ــرد: دشــمن  ــو ک ــه بازگ ــود این گون ــی ب ــی دریای ــه عملیات ــدوی را ک ــات شــهید مه ــن عملی آخری
بــه راه دریایــی  ورود کــرده بــود و مــا امکانــات خیلــی کمــی داشــتیم و بــا دســت خالی وارد جنــگ 
شــدیم .هرچنــد آمریــکا تــا آن زمــان به عنــوان پشــت صحنــه جنــگ دیــده می شــد امــا زمانی کــه 
ــکا کدگــذاری  ــا پرچــم آمری ــا آمریکایی هــا وارد مذاکــره شــد و نفت کش هــای خــود را ب ــت ب کوی
ــد و ســعی  ــدن شــرایط دلســرد شــده بودن ــا دی ــاً ب ــدوی تقریب ــای شــهید مه ــرد، هم گروهی ه ک
می کردنــد تــا وی را هــم منصــرف کننــد امــا ایشــان مصرانــه بــر مانــدن تأکیــد می کردنــد و ایــن 
خطــرات را در راه خــدا می دانســتند تــا اینکــه بــه کمــک چنــد تــن از هــم  رزمــان شــان شــروع بــه 

تلــه گــذاری و مین گــذاری کردنــد. نفت کــش کویتــی کــه کامــاًل اســکورت شــده بــود در کمــال نابــاوری روی میــن رفــت و منفجــر شــد. پــس از 
پنجــاه روز دو نفت کــش روســی دیگــر هــم روی میــن رفتنــد و منفجــر شــدند .

ــژه شــهید  ــت دوســتی را از ویژگی هــای شــخصیتی تمــام شــهدا به وی ــداری و والی ایشــان شــجاعت، دشمن شناســی و دشمن ســتیزی، والیت م
نــادر مهــدوی عنــوان کردنــد.

زبان زهرا تعجب همسر شهید مسعود )حبیب (خلعتی نیز در این آیین اینطور گفت:
ســال 1355 بــود کــه بــه اســتخدام نیــروی دریایــی درآمــد. ســال 1359 کــه جنــگ شــد تــازه درجــه گرفتــه بود.به محــض این کــه جنــگ شــد 
در دوره هــای پدافنــدی و ســالح های ســبک و ســنگین شــرکت کــرد. اولیــن منطقــه جنگــی کــه حضــور داشــت جزیره خــارک بــود در آن جــا کار 
ــادان - ماهشــهر در  ــادان بــود درســت زمانی کــه جــاده آب اســکورت کشــتی های نفتــی و تجــاری به عهــده ایشــان بــود .دومیــن منطقــه بنــدر آب
ــا عراقی هــا درگیــر شــده اســت. در آن روزهــا دوره هــای آموزشــی  ــار شــبانه ب ــود چندین ب ــم گفتــه ب ــود. در خاطراتــش برای تصــرف عراقی هــا ب
ــا ایشــان را داشــتم و  ــود کــه افتخــار آشــنایی ب ــه آن هــا آمــوزش مــی داد. ســال شــصت ب ــا ســالح را ب ــرای رزمنده هــا برگــزار می کــرد و کار ب ب
ــد دوشــادوش  ــت می کردن ــه خدم ــی ک ــف خشــکی و دریای ــام مناطــق مختل ــودم در تم ــه در کنارشــان ب ــام ســال هایی ک ــم. در تم ازدواج کردی

ــودم. همراهشــان ب
ازآنجاکــه ایشــان شــخصیتی بســیار مهربــان و منطقــی داشــتند بااینکــه فرزنــد بــزرگ خانــواده 
نبــود امــا پــدر در تمامــی مســائل بــا ایشــان مشــورت می کــرد و نظــر می خواســت .ســال13۶1 
شــرایط ســفری برایمــان فراهــم شــد راهــی ســفر شــدیم اول بــه خانــواده ایشــان ســر زدیــم و 
بعــد از آن یکی یکــی شــهرها را گشــتیم بــه مــزار شــهدا رفتیــم و تجدیــد پیمــان کردیــم.روز آخر 
کــه بــه بوشــهر رســیدیم حــس عجیبــی داشــتم حســی کــه بــا تمــام ســال هایی کــه کنارشــان 
زندگــی کــرده بــودم فرق داشــت شــهید هــم همیــن حــس را داشــت انــگار می دانســت بــرای بار 
آخــر دارد وداع می کنــد .راهــی بندرعبــاس شــدیم پســرم مریــض بــود و قــرار بود بــرای مــداوا به 
آن جــا برویــم حبیــب بــا مــا برنگشــت یکــی از دوســتانش بــه مــن خبــر داد کــه حبیــب امشــب 
ــت  ــد گف ــته بودن ــه برگش ــت. روزی ک ــری گذش ــد روز در بی خب ــردد چن ــت برنمی گ از ماموری
ــرار بگیــرد بچه هــا  ــان ق ــد کســی در جری ــه ایشــان محــول شــده و نبای کــه ماموریتــی ســری ب
ــن  ــا پایی ــود دوان دوان ت ــاله ب ــان هشــت س ــم آن زم ــر بزرگ ــرد. پس ــید و خداحافظــی ک را بوس
ســاختمان همراهیــش کــرد، از طبقــه بــاال نگاهشــان می کــردم یــک لندکــروز جلوی ســاختمان 
ــا اصــرار همراهانــش صندلــی جلــو  منتظــرش ایســتاده بــود کــه چنــد نفــر دیگــر داخــل بودنــد. می خواســت عقــب ماشــین ســوار شــود کــه ب
نشســت.آخرین لحظــات قبــل از حرکــت از شیشــه ی ماشــین بــه بــاال نــگاه کــرد بــرای آخرین بــار نگاهمــان درهــم گــره خــورد از ماشــین پیــاده 

شــد و دســتی تــکان داد.
ــام کــردم و هــر لحظــه منتظــر شــنیدن خبــر بــدی بــودم. یــک روز   چندیــن مــاه در اضطــراب و بی خبــری گذشــت پســرم را مهدکــودک ثبت ن

صبــح کــه طبــق عــادت رادیــو را روشــن کــردم در کمــال نابــاوری شــنیدم کشــتی ایــران عــرش ،شــهدا ،و از حــال رفتــم...
 همســر شــهید ماجــرای عملیــات را این گونــه بازگــو می کنــد: درســت شــب ســی و یکــم ســاعت تقریبــاً یــازده شــب بــود کــه ماموریــت دریایــی 
ــاو جنگــی قایقشــان را نشــانه گرفتــه بودنــد اولیــن قســمتی را کــه مــورد حملــه قــرار دادنــد  ــا بالگــرد و ن شــان آغــاز  شــده بــود. آمریکایی هــا ب
موتورخانــه بــود .همــه رزمنده هــا بــرای خامــوش کــردن بــه موتورخانــه اعــزام شــدند امــا زبانه هــای آتــش به قــدری زیــاد بــود کــه اجــازه هیــچ 
کاری را نمــی داد ،بــه طــرف بقیــه مجروحیــن برگشــتند. شــرایط به نحــوی بــود کــه هــر لحظــه ممکــن بــود کشــتی منفجر شــود عــده ای بــا پرت 
کــردن خــود در آب جانشــان را نجــات می دادنــد حــاال تنهــا راه نجاتشــان دو قایــق بــود تعــدادی از مجروحیــن را بــه قایــق اول منتقــل کردنــد در 
حــال انتقــال  مجروحیــن بودنــد کــه بــه یکبــاره طنــاب از کشــتی جــدا شــد و صــدای کمــک خواســتن حبیــب میــان صــدای مهیــب انفجــار گــم 
ــد  ــت می کن ــتی هدای ــمت کش ــه س ــق را ب ــاند و قای ــق می رس ــه قای ــود را ب ــوخته خ ــت های س ــا دس ــدازد ب ــه آب می ان ــود را ب ــار خ ــد. به ناچ ش
طنــاب را بــه ســمت هم رزمانــش پرتــاب می کنــد،در همــان لحظــه ترکــش خمپــاره بــه بــدن مبــارک ایشــان برخــورد می کنــد و بــه مقــام رفیــع 

ــد. ــل می دهن ــه خانواده هایشــان تحوی ــد ب ــد روز بع ــد و چن ــه اجســاد را منتقــل می کنن ــک هفت ــد از ی ــل می شــود بع شــهادت نائ

تمامی گزینه ها در خصوص ایران روی میز است
وزیر خارجه انگلیس از احتمال اعالم تحریم های بیشتر علیه ایران درصورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات وین خبر داد.

بــه نقــل از پایــگاه خبــری ایونینــگ اســتاندارد، لیــز تــراس، وزیــر خارجــه انگلیــس روز دوشــنبه هشــدار داد کــه اگــر ایــران بــه آن چــه تعامــل 
"معنــادار" در مذاکــرات بــر ســر برنامــه هســته ای می خوانــد، مشــغول نشــود، "تمامــی گزینه هــا بــر روی میــز خواهــد بــود".

ــالم  ــای اع ــران، دورنم ــط ای ــوم توس ــازی اورانی ــعه غنی س ــوص توس ــا درخص ــاره نگرانی ه ــان درب ــای پارلم ــوال اعض ــه س ــخ ب ــراس در پاس ــز ت لی
ــرد. ــرح ک ــتر را مط ــای بیش تحریم ه

وزیــر خارجــه انگلیــس در ایــن رابطــه گفــت: ایــران هیــچ توجیــه غیرنظامــی معتبــری بــرای تشــدید )برنامــه( هســته ای نــدارد. همانطــور کــه برای 
همتــای ایرانــی ام شــفاف ســاختم، ایــران بایــد فــورا بــه میــز مذاکــره بازگــردد.

ــر روی  ــه تعامــل معنــادار در مذاکــرات مشــغول نشــود، درخصــوص رویکردمــان تجدیدنظــر می کنیــم. تمامــی گزینه هــا ب وی افــزود: اگــر ایــران ب
میــز اســت.

 نــد پرایــس ســخنگوی وزارت خارجــه ایــن کشــور در یــک کنفرانــس خبــری در پاســخ بــه ایــن کــه آیــا از نظــر او دیــدار دوبــاره انریکــه مــورا معاون 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا بــا معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه ایــران کــه در چنــد روز آتــی رخ خواهــد داد، موجــب بــه تعویــق 
افتــادن رونــد مذاکــرات ویــن مــی شــود یــا نــه، گفــت: اتحادیــه اروپــا هماهنــگ کننــده برجــام ]توافــق هســته ای[ اســت و مــا از همــکاری اتحادیــه 

اروپــا بــا ایــران در ایــن زمینــه حمایــت مــی کنیــم. بــا ایــن وجــود، همــان طــور کــه قبــال اشــاره کــردم، مقصــد نهایــی بایــد ویــن باشــد.
مقصــد نهایــی نمــی توانــد پایتختــی در اروپــا یــا شــهر اروپایــی دیگر باشــد. آنچــه مــا عقیــده داریــم، آنچــه متحــدان اروپایــی مــا، شــرکای دیگرمان 
در گــروه 1+5 و آنچــه روســیه و جمهــوری خلــق چیــن عقیــده دارنــد، ایــن اســت کــه برجــام و بازگشــتی دوجانبــه بــه آن، موثرتریــن راه اطمینــان 
یافتــن از ایــن اســت کــه ایــران بــاز هــم تحــت اعمــال محدودیــت هایــی دائمــی و قابــل راســتی آزمایــی بــر برنامــه هســته ای اش قــرار گیــرد و هیچ 

گاه نتوانــد بــه یــک ســالح هســته ای دســت پیــدا کنــد.
پرایــس ادامــه داد: اگــر هــدف ایــران، طبــق گفتــه خودشــان بازگشــت بــه برجــام باشــد، بایــد همــکاری کننــد و بایــد در چارچــوب مذاکــرات ویــن 
همــکاری کننــد. هیــچ عضــو دیگــری نمــی توانــد پاســخی بــرای ســواالتی ارائــه کند کــه ظاهــرا ایــران مــی خواهــد مطرحشــان کنــد، مثــل ضمانت 
و تحریــم و مســائل مربــوط بــه لغــو تحریــم هــا. ایــن هــا مســائلی هســتند کــه بایــد بــا آمریــکا در ویــن و حداقــل بــه طــور غیرمســتقیم، مثــل شــش 

ددر اول مذاکــرات ویــن، حــل شــوند.

جمع آوری ۱3 میلیارد تومان برای کمک به دانش آموزان خوزستانی

محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است

      روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان



رئیـس هیئـت دوچرخه سـواری اللـی  گفت:  بـه مناسـبت هفته 
تربیـت بدنـی و ورزش همایـش بـزرگ دوچرخـه سـواری در این 

شهرسـتان برگزار شـد.
سـعید فـوالدی رئیس هیئـت دوچرخه سـواری شهرسـتان اللی،   
گفـت:  روز جمعـه 30 مهرمـاه 1400 بـه مناسـبت هفتـه تربیت 
بدنـی و ورزش همایـش بـزرگ دوچرخـه سـواری از چهـار راه 
شـهرداری تـا جـاده کمربندی ایسـتگاه بـرق در اللـی برگزار شـد.

او تعـداد شـرکت کننده هـا را  128 نفـر عنوان کـرد و افـزود:  این 

همایـش عمومی بـود و  رده سـنی خاصی را شـامل نمی شـد.
فوالدی بـا بیان اینکـه به همه شـرکت کننـدگان همایـش بزرگ 
دوچرخه سـواری جوایـزی اهدا شـد، اظهار داشـت: ایـن همایش 
تحت نظـر هیئت دوچرخـه سـواری شهرسـتان اللی برگزار شـد.

رئیس هیئت دوچرخه سـواری شهرسـتان اللی  هدف از برگزاری 
همایش دوچرخـه سـواری را  ترویج فرهنـگ دوچرخه سـواری و 
اسـتفاده از آن در شهرسـتان عنوان و تصریح کـرد: ورزش بعنوان 
یـک پدیـده اجتماعـی و فرهنگـی نقـش اساسـی و بنیـادی در 

زندگی امروز دارد. ورزش رمز سـالمت و تندرسـتی و پویایی است 
و توسـعه آن؛ ارتقـای سـالمت عمومـی و افزایش روحیه و نشـاط 

اجتماعـی را به دنبـال دارد.
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ارتقای دانشگاه شهید چمران اهواز در 
رتبه بندی تایمز

استفاده از دستگاه سونوگرافی برای اولین 
بار در هفتکل

شبکه فاضالب هیچ یک از شهرستان های 
خوزستان تکمیل نیست

هوشنگ چالنگی، شاعر نام آشنای 
خوزستان درگذشت

فرمانده انتظامی استان خوزستان: محموله بزرگ معیشتی به اندیکا ارسال شد

امامجمعهاندیکا:

برخی از مسئولین مثل رئیس ستاد بحران با گفته های خود باعث بخشی از بحران ها در کشور هستند 

تاریخ شفاهی دفاع مقدس در ایذه تدوین می شود

همایش دوچرخه سواری در اللی برگزار شد

معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز از ارتقای رتبه  
ایـن دانشـگاه در رتبه بندی تایمـز خبر داد.

دکتـر علیرضا کیاسـت دربـاره رتبه بندی جدید دانشـگاه چمـران اهواز 
بیان کـرد: رتبه بنـدی تایمز یکـی از مشـهورترین نظام هـای رتبه بندی 
بین المللی دانشـگاه ها اسـت که قسـمتی از اطالعـات مورد نیـاز خود را 
از دانشـگاه ها، قسـمتی دیگر را از نظرسـنجی ها و اطالعات پژوهشـی و 
همچنین میزان اسـتنادات به مقـاالت علمـی را نیز از پایـگاه اطالعاتی 

اسـکوپوس کسـب می کند.
وی افـزود: رتبه بندی تایمـز عملکرد دانشـگاه ها را بر مبنـای پنج معیار 
آمـوزش، پژوهـش، ارجاعـات، ارتبـاط بـا صنعـت و روابـط بین الملـل 
بررسـی می کند و دانشـگاه شـهید چمران اهـواز از سـال 2019 در این 

رتبه بنـدی حضـور دارد.
معـاون پژوهش و فناوری دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز از رونـد رو به 
رشـد این دانشـگاه در سـه سـال گذشـته در رتبه بندی تایمز خبر داد و 
اضافه کرد: بر اسـاس رتبه بندی سـال 2022 تایمز توانسـته ایم رتبه ی 

۶۶ در بخـش ارتباط بـا صنعت را کسـب کنیم.
کیاسـت، خاطرنشـان کرد: از میان یک هزار و ۶۶2 دانشـگاه و موسسـه 
علمی کـه در رتبه بندی تایمـز حضور دارند نیز دانشـگاه شـهید چمران 

اهواز رتبه ی 1200_1001 را به دسـت آورده اسـت.
وی عنوان کرد: بر اسـاس ارزیابـی تایمز در بخش آمـوزش رتبه ی 510، 
در بخـش پژوهش رتبـه ی ۷81، در بخـش ارجاعات رتبه ی یـک هزار و 
25۶، در بخش ارتبـاط صنعت رتبـه ی ۶۶ و در بخش روابـط بین الملل 

نیز رتبـه یک هـزار و 5۷2 را کسـب کرده ایم. 

موالیـی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از دسـتگاه سـونوگرافی بـرای اولیـن 
بـار در هفتـکل گفـت: بیمارسـتان محلـی نیـز طـی روز هـای آینـده 

افتتـاح می شـود.
مازیار موالیـی مدیر شـبکه بهداشـت و درمـان هفتـکل در گفت وگو 
بـا خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از اهـواز، 
گفـت: امـروز بـرای اولیـن بـار در هفتـکل دسـتگاه سـونوگرافی 
مشـغول خدمـات رسـانی بـه شـهروندان شـد، خداونـد بـزرگ را 
شـاکریم که توانسـتیم جهت خدمـت به مردم شـریف هفتـکل گامی 

اساسـی را برداریـم.
او افزود: بـا حمایت هـای نماینـده  مردم هفتـکل در مجلس شـورای 
اسـالمی و اخـذ اعتبـار 10 میلیـارد تومانـی و پیگیری های ایـن نهاد 
توانسـتیم در مـدت کوتاهی کار هـای بزرگـی انجام دهیـم، تعمیرات 
درمانگاه شـهدای گمنام جهـت تغییر کاربـری به بیمارسـتان محلی، 
خریـد تجهیـزات پزشـکی بیمارسـتان، نصـب دسـتگاه سـونوگرافی 
پیشـرفته و عکس بـرداری فک و دندان و... در شهرسـتان انجام شـد.

موالیـی با بیـان اینکـه پـس از 2 مرحلـه انجـام تعمیـرات درمانگاه و 
خرید کلیـه تجهیزات پزشـکی ان شـاء اهلل در آبـان ماه )مـاه جاری( 
شـاهد افتتاح بیمارسـتان محلی خواهیـم بود، اظهار داشـت: از دیگر 
اقدامـات اساسـی خرید یـک دسـتگاه االیـزا آنالیـزر فـول اتوماتیک 
بـرای انجـام ازمایشـات هورمونـی اسـت کـه از خـارج از کشـور باید 
وارد شـود و در همیـن مـاه آن را تحویل خواهیـم گرفت و بخشـی از 
مراجعـات مـردم بـه شـهر های اطـراف بـرای آزمایشـات تخصصی و 

هورمونـی کـم خواهد شـد.
مدیریـت شـبکه بهداشـت و درمـان هفتـکل تصریـح کـرد:  ضمـن 
فی، عکـس بـرداری فـک و دنـدان و  نجـام خدمـات سـونوگرا ا
رادیولـوژی و  مراجعـه  نکـردن شـهروندان هفتکلـی بـه شـهر های 
اطـراف با افتتـاح بیمارسـتان محلـی حـدود ۶0 درصـد در اعزامی ها 
به بیمارسـتان معیـن )بیمارسـتان امـام )ره( اهواز( کاهـش خواهیم 

داشـت.

اینجا محل تبلیغات شماست / با ما در تماس باشید

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان گفـت: خوزسـتان جزو 
معـدود اسـتان هـای کشـور اسـت کـه شـبکه فاضـالب هیـچ یـک از 
شهرسـتان هـای آن تکمیل نیسـت و بخـش مهمـی از این پسـاب وارد 

رودهـای اسـتان مـی شـود.
به گـزارش وقایع جنـوب، محمدجواد اشـرفی روز سـه شـنبه در پنجاه 
و هشـتمین جلسـه شـورای حفاظت کیفـی رودخانـه کارون در سـالن 
جلسـات اسـتانداری خوزسـتان، افزود: در سـال هـای اخیر طـرح های 
متعدد اجرای تصفیه خانه و شـبکه جمـع آوری فاضالب در شهرسـتان 
هـای مختلف اسـتان آغاز شـده اسـت که ایـن طرح هـا بیـن ۷0 تا 94 

درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارند.
وی ادامـه داد: بـه جـز دزفـول، پسـاب سـایر شـهرهای واقع در مسـیر 

کارون بـه طـور کامـل وارد رودخانـه کارون مـی شـود.
اشـرفی با اشـاره به آخرین روند اجـرای طرح هـای تصفیـه فاضالب در 
شـهرهای آبادان، خرمشـهر، آبادان و بندر ماشـهر افزود: در اردیبهشت 
ماه امسـال اعالم شـد که تصفیـه خانـه شـادگان، 95 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی دارد و قرار اسـت که تـا آخر تیرمـاه به بهـره برداری برسـد اما 

این وعـده عملی نشـد.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان گفـت: مسـئوالن آب و 
فاضـالب خوزسـتان، اعـالم کرده انـد کـه تصفیه خانـه شـادگان تا 20 
روز آینـده تکمیل و بـه بهره برداری می رسـد کـه امیدواریـم این وعده 

محقق شـود.
وی با بیـان اینکـه 40 درصد پسـاب فاضـالب دزفـول وارد تصفیه خانه 
می شـود اظهار داشـت: در منطقه زیباشـهر دزفول اخیرا شـاهد ورورد 
پسـاب فاضـالب بـه رودخانه دز هسـتیم کـه این امـر موجب شـده تا با 
تلفـات ماهیـان در نقاطی از ایـن رودخانـه مواجه باشـیم ضمـن اینکه 
در شـهرهای آبـادان و خرمشـهر نیـز پسـاب فاضـالب وارد رود کارون 

می شـود.
اشـرفی بـا اشـاره بـه مشـکالت موجـود در رونـد اجـرای تصفیـه خانه 
های فاضالب در خوزسـتان گفـت: تصفیه خانه شوشـتر احـداث ولی از 
مدار خارج شـده اسـت ضمن اینکـه تصفیه خانه بنـدر ماهشـهرو بندر 
امام کـه دارای پیشـرفت ۷0 تـا ۷5 درصد تا سـال 99 بودنـد، غیرفعال 

شـده اند.
وی گفـت: با وجود جاری بودن سـه رودخانه مهم در اسـتان خوزسـتان 
تکمیـل تصفیه خانـه ها و شـبکه جمع آوری فاضـالب در این اسـتان از 

اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت.

هوشـنگ چالنگی شـاعر مطرح و نام آشـنای خوزسـتان، شـب گذشته 
در سـن 81 سـالگی درگذشت.

به گـزارش وقایع جنـوب، هوشـنگ چالنگی شـاعر مطرح و نام آشـنای 
خوزسـتان، شب گذشـته درگذشت.

هوشـنگ چالنگی 29 مرداد 1319 در مسجدسـلیمان چشـم به جهان 
گشـود. وی که معلم بود فعالیـت ادبی خـود را از دهـه 1340 آغاز کرد. 

چالنگـی از پایه گذاران شـعر موج نو و شـعر دیگـر بود.
وی به مدت سـی سـال در آمـوزش و پرورش مسجدسـلیمان و سـپس 

اهواز مشـغول بـه تدریـس بود.
آن جـا کـه می ایسـتی )1380(، نزدیـک بـا سـتاره مهجـور )1381(، 
زنگوله تنبـل )1383(، آبـی ملحـوظ )138۷( و گزینه اشـعار )1391( 

آثـاری اسـت کـه از چالنگـی برجـا مانده اسـت.

فرمانـده انتظامی اسـتان خوزسـتان گفت: 
محموله بزرگ معیشـتی به مناطق آسـیب 

دیده اندیکا ارسـال شـده است.
سـردار سـیدمحمد صالحـی در خصـوص 
جزئیـات ایـن خبـر اظهـار کـرد: کارکنان 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان خوزسـتان 
بالفاصله بعد از وقـوع زلزله در کنار آسـیب 
دیدگان قـرار گرفتـه و تأمیـن امنیت جان 
و مـال مـردم را بـه صـورت کامل بـر عهده 

داشـتند.
وی افـزود: فرماندهـی انتظامی شهرسـتان 

بهبهان با مشـارکت خیـران و جمعیـت پیشـرفت عدالت اسـتان محموله 
بـزرگ کمک های غیـر نقـدی را به مناطـق زلزلـه زده ارسـال کرد.

صالحی گفـت: این محموله شـامل ۶00 تخته پت و،4000 کنسـرو لوبیا و 

ماهـی ،1000 جفت کفش مردانـه، 1000 
جفت کفش بچه گانـه، 1000 جفت کفش 
زنانـه، 300 تخته زیلـو، 2000 عـدد روغن 
مایـع، 2000 تاید لباسشـویی ،2000 عدد 
مایع ظرف شـویی، 500 کیلو عـدس، لوازم 
دارویـی بـه مقـدار کافـی، 50 عدد کیسـه 
برنج محلی و اسـباب بـازی کودکانـه برای 

300 کـودک بوده اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه برنامه ریزی های الزم 
برای مدیریـت ترافیـک منتهی بـه مناطق 
زلزلـه زده اندیکا انجام شـده اسـت، تصریح 
کرد: بـا تدابیر اندیشـیده شـده و حضـور پلیـس کوچک ترین مشـکل در 
راسـتای تـردد و تحویـل کمک هـای مردمی بـه آسـیب دیـدگان از زلزله 

صـورت نگرفته اسـت.

حجـت االسـالم موسـوی در خطبـه هـای 
نمازجمعـه اندیـکا گفـت: 18 روز از اولیـن 
زلزلـه مهیب شهرسـتان اندیـکا می گذرد و 
هوا هر روز و شـب سـرد و سـردتر می شود 
این در حالی اسـت که مـردم آسـیب  دیده 
و عشـایر عزیز ما دل نگران روزهای سـخت 

زمسـتان هستند.
 بـه گـزارش وقایـع جنـوب خطیـب نمـاز 
جمعـه اندیکا گفـت: بایـد از دسـتگاه های 
خدمت رسـان از جملـه هالل احمر، سـپاه، 
بسـیج و گـروه هـای جهـادی صمیمانـه 

تقدیر و تشـکر کـرد، اما ایـن خدمات کافـی نیسـت؛ ضمن اینکـه نقاطی 
از شهرسـتان هم مـورد غفلـت واقع شـده اسـت. وی ادامه داد: الزم اسـت 
دسـتگاه های دولتی بـرای ایجاد سـرپناه موقت مـردم آسـیب دیده اقدام 

عاجل کننـد. موسـوی ادامـه داد:
آنچـه مـا دیـروز بـه اتفـاق نماینـده مـردم در مجلـس خبـرگان رهبـری 
حضرت آیـت اهلل حیـدری در مناطق زلزلـه زده شـاهد بودیم گویـای این 
اسـت که در زمینـه آواربرداری و مشـخص کـردن طـرح و برنامه اسـکان 

موقـت کوتاهـی صـورت گرفته اسـت.

رئیس شـورای فرهنگـی اندیکا بـا بیان ایـن کـه مواضع برخی مسـئوالن 
بـه جای ایـن کـه مرهمی بـر زخـم مـردم باشـد ماننـد پاشـیدن نمک به 
زخم مردم شـده اسـت ادامه داد: اخیراً در فضای رسـانه ای از رئیس سـتاد 
بحران کشـور جنـاب آقـای نجار نقل شـده اسـت که آمـار و ارقـام مربوط 
بـه زلزلـه اندیـکا دقیـق نیسـت و مـردم مشـکل خاصـی ندارنـد ؛ مـن به 
سـتاد بحران کشـور عرض می کنـم آیا شـما با این نـوع نگاه مـی خواهید 
بحران هـا را مدیریت کنیـد؟ من فکـر می کنم خود شـماها یـک بخش از 
بحران های کشـور هسـتید. شـماها که باقیمانده دولت گذشـته هسـتید 
چرا نمی خواهیـد باور کنیـد که بحـران اصلـی اندیـکا عقب ماندگی هایی 

اسـت که بـه خاطـر کـم کاری و کوتاهی و 
بی توجهی امثـال شـما در دولت بـی تدبیر 

و ناتوان گذشـته بوده اسـت؟
موسـوی ادامـه داد: بـرای شـرایط بحرانـی 
اندیـکا نیـازی بـه زلزلـه هـای شـدید و 
مهیب روزهای گذشـته نیسـت، همین که 
می بینیـد شهرسـتانی بیمارسـتان نـدارد 
، 400 کیلومتـر راه خاکـی و صعب العبـور 
دارد و با وجود عبـور 100 کیلومتر رودخانه 
کارون با بحـران بی آبی در زمینه آب شـرب 
کشـاورزی مواجه اسـت این یعنـی بحرانی 

چهل سـاله کـه حاصل بـی توجهـی مسـئوالن امـر بوده اسـت.

امـام جمعـه اندیکا در بخـش دیگـری از سـخنان خود اظهـار کـرد: دور از 
شـان نظام اسـالمی اسـت که بعد از قریب به 43سال شهرسـتانی محروم 
مثـل اندیکا را بـه خود ببینـد. من درخواسـت می کنـم از دولـت مردمی و 
حامـی محرومان که باقی مانـدگان دولت بـی عرضه و ناتـوان و بی تدبیری 
و گذشـته را هرچه سـریع تر عزل نمایـد و به فریاد مـردم زلزلـه زده اندیکا 

برسـد و نگذارند بیش از ایـن مردم آسـیب ببینند.

وی ادامه داد: اگـر دولت جدید نتواند دردهای اصلی اندیکا که بیمارسـتان 
و آب شـرب و کشـاورزی و آسـفالت راه های روسـتایی هسـت را حل کند 
برای مـا ایـن دولـت بـا دولت هـای گذشـته هیـچ فرقی نمـی کنـد و این 
کوتاهی در حق محرومان شهرسـتان اندیکا خواهد بـود. همچنین خطاب 
به همه گروههـای جهادی و مردمی در سراسـر کشـور عـرض می کنم که 
بشـتابید و به فریـاد این منطقـه محروم برسـید و تا قبل از شـدت سـرما و 
فرا رسـیدن زمسـتان، خود را به مردم برسـانید. اندیکا بهشـت گـروه های 
جهادی اسـت ، امیدوارم بخش زیادی از مشـکالت مردم شـریف اندیکا در 

قالب گروههـای جهـادی و مردمی حل و فصل شـود.

سرپرسـت فرمانـداری ایـذه از تدویـن 
تاریـخ شـفاهی دوران دفاع مقـدس در این 

شهرسـتان خبـر داد.
به گزارش وقایـع جنوب، نبوتی سرپرسـت 
فرمانـداری ایـذه گفـت: هـدف از انتقـال 
صحیـح تاریـخ شـفاهی رشـادت ها و دلیـر 
مردی هـای رزمنـدگان و ایثارگـران دفـاع 
مقـدس بـه نسـل های بعـد بـرای حفـظ 
مقاومـت،  و  اسـت  نظـام  ارزش هـای 
ایسـتادگی، ایثـار و شـهادت کـه در طـول 
جنـگ تحمیلـی اتفـاق افتـاد، صحنه های 

زیبایـی را در تاریخ ما بـه یادگار گذاشـت که موجـب ارتقـاء امنیت، عزت 
و اقتـدار ملـی شـد.

او افـزود: رمـز موفقیـت مـا در دفـاع مقـدس، مجاهدت هـای غرورآفرین 
جوانـان ایـران بـود و در وجب بـه وجب مناطـق اشـغالی ما شـهید دادیم 
تا توانسـتیم در مقابل دشـمن ایسـتادگی کنیـم و وجبـی از خـاک ایران 

اسـالمی را بـه اشـغالگران واگـذار نکنیم.
نبوتـی ادامـه داد: نه تنها ایـن روحیـه از بین نرفـت، بلکه روحیـه مقاومت 
در برابر زیـاد خواهـان، اشـغاگران و متجاوزین بـه اراضی ملت هـا محدود 

به ایران اسـالمی نشـد و در دیگر نقاط دنیا 
تحت عنوان محـور مقاومت گسـترش پیدا 
کـرد و اکنـون بالغ بـر یـک میلیـارد از این 
جمعیت کـره خاکـی دارای تفکـر مقاومت 

و ایسـتادگی هستند.
سرپرسـت فرمانداری ایذهتصریـح کرد: ما 
در برابـر این دسـتاورد بـزرگ وظیفه دینی 
و شـرعی داریم کـه ایـن مقطـع تاریخی را 
ماندگار کنیم کسـانی کـه بـرای حفظ این 
مسیر تالش کنند در مسـیر همان جوانانی 
که خون مطهرشـان بـر روی زمیـن ریخته 
و جانبازانی که پس از گذشـت 43 سـال زجـر جراحت جنگـی را تحمل و 

در مسـیر حق ایسـتاده اند گام برداشـته اند.
تاریخ شـفاهی یکی از روش های متداول گـردآوری، مستند سـازی و ثبت 
اطالعات و رویداد ها اسـت که تا امـروز در ایذه تاریخ شـفاهی دفاع مقدس 
به صورت مکتوب ثبت نشـده بود و  بهتریـن راه کار مشـارکت ایثارگران و 
رزمندگان اسـت که عاشقانه و دلسـوزانه به سـمت آن ها برویم و از تصاویر 
زیبایی که در آلبوم هـای آن ها و جود دارد نسـبت به ضبط، ثبـت و تدوین 

تاریخ ایـن وقایع اقـدام کنید.

تاثیر و ماموریت روابط عمومی ها در 
فرآیند  تعامالت و مراودات اجتماعی

سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان مسجدسـلیمان از تزریـق بیـش از 
یکصـد هـزار ُدز واکسـن در شهرسـتان مسجدسـلیمان خبـر داد. ولـی 
اهلل شـرفی در گفتگو بـا پایـگاه خبری رویـش زاگـرس گفت: بـا دریافت 
محموله های جدید واکسـن، تا اول آبـان بیش از یکصد هزار دوز واکسـن 
کرونـا بـه گروه های هـدف تزریق شـده اسـت. وی مجمـوع دقیـق تعداد 
واکسـن های تزریق شـده در شهرسـتان مسجدسـلیمان را یکصد هزار و 

۶01 دز اعـالم و اضافه کرد: تعداد ۶4هـزار و 9۷ نفر از شـهروندان دز اول 
و 3۶ هزار و 4۷۶ نفـر نیز هر دو دز واکسـن کرونا را دریافـت کرده اند. وی 
همچنیـن تزریق واکسـن در گـروه سـنی 12 الـی 19 سـال را از مجموع 
14331 نفـر حدود 9 هـزار نفر اعـالم و ابـراز امیـدواری کرد افـرادی که 
تاکنون بـه هر دلیلـی موفق به دریافت واکسـن نشـده اند بـه مراکز اعالم 

شـده مراجعه و واکسـن خـود را دریافـت نمایند.
شـرفی اعالم کـرد همـکاران مـا در مرکـز تجمیعـی تزریق واکسـن واقع 
در منطقـه پنج بنگلـه در تمـام روزهـای هفته حتـی روزهـای تعطیل از 
سـاعت 8 صبح الی 20 بعدازطهر پذیرای همشـهریان عزیـز خواهند بود.

سرپرست شـبکه بهداشـت و درمان شهرستان مسجدسـلیمان در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود دربـاره بخشـنامه اخیـر کـه در خصـوص منع 
ورود کارکنانـی به محـل کار کـه واکسـن نزده اند، افـزود: این بخشـنامه 
سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور در راسـتای مصوبه اخیر سـتاد 
ملـی مقابله بـا کروناسـت. بر اسـاس ابـالغ سـازمان اداری و اسـتخدامی 
کشـور از اول آبان مـاه کارمندانـی که بـدون عذر موجـه، حداقـل دز اول 

واکسـن را دریافـت نکرده باشـند، اجـازه حضـور در محـل کار را ندارند و 
مدیران ادارات موظف به بررسـی وضعیت واکسیناسـیون کارمندان اداره 

تحت امـر خود هسـتند.
همچنین همـه دسـتگاه های اجرایی موظف بـه پیگیری واکسیناسـیون 
کارکنـان خـود و خانواده هایشـان شـده اند و ایـن بخشـنامه بـه 
دسـتگاه های اجرایی نیز ابالغ شـده اسـت. وی ادامه داد: امـکان دریافت 
کارت الکترونیکـی واکسیناسـیون بـرای همـه کارکنـان دسـتگاه های 
اجرایـی فراهـم شـده اسـت و آن دسـته از کارمندانی کـه با نظر پزشـک 
معالـج نباید واکسـن بزنند، از این بخشـنامه مسـتثنی هسـتند و عذر آن 

هـا موجـه و ورودشـان بالمانـع خواهـد بود.
دکتـر شـرفی واکسیناسـیون عمومـی و رعایـت پروتکل های بهداشـتی 
را بهتریـن راه مقابلـه بـا همـه گیـری کوویـد 19 دانسـت و گفـت: افراد 
واکسـینه شـده هم باید پروتـکل هـای بهداشـتی اعـم از رعایـت فاصله 
گـذاری اجتماعی، اسـتفاده مـداوم و صحیح از ماسـک، شسـت و شـوی 
دسـت ها، پرهیز از حضور در تجمعـات و مراسـمات و … را رعایت کنند.

رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا اشـاره بـه نظـارت میدانـی از 
مناطق زلزله زده شهرسـتان اندیکا در اسـتان خوزسـتان، گفت: مسائل و 
مشـکالت مردم زلزلـه زده شهرسـتان اندیکا مورد بررسـی قـرار گرفت و 
در جلسـه آتی کمیسـیون کشـاورزی مجلس با حضور مسـئوالن ذیربط 

مورد رسـیدگی قـرار خواهـد گرفت.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، محمدجـواد عسـکری رئیـس کمیسـیون 

کشـاورزی مجلس درباره نظارت میدانـی از مناطق زلزله زده شهرسـتان 
اندیـکا، گفـت: خوشـبختانه زلزلـه اندیـکا خسـارات جانـی نداشـته امـا 
خسـارت های مالی در حـوزه های کشـاورزی و بخـش های دیگـر اتفاق 

افتـاده و بالغ بـر 500 میلیـارد تومان خسـارت وارد شـده اسـت.
رئیس کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شـورای اسـالمی ادامه داد: در بخش های دامپـروری، شـیالت و باغبانی 
خسـارت هایـی در مناطـق زلزلـه زده اندیـکا ایجـاد شـده که در جلسـه 
آتـی کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا حضـور وزرا و مسـئوالن ذیربـط 
تصمیماتـی اتخـاذ خواهـد شـد و بـا توجـه بـه تاکیـدات رئیـس مجلس 
مبنـی بـر رسـیدگی بـه وضعیـت زلزلـه زدگان اقدامـات و رسـیدگی ها 

پیگیـری خواهد شـد.
عسـکری ادامـه داد: بایـد به صاحبـان منـازل مسـکونی تخریب شـده از 
زلزله و زیرسـاخت های بخش دامپروری کمک های بالعـوض و وام های 

کم سـود پرداخت شـود تا بازسـازی شـروع شود.
وی ادامه داد: در شهرسـتان های مسجد سـلیمان، اندیکا، اللی و هفتگل 
ظرفیت هـای مناسـبی در بخـش شـیالت، کشـاورزی و سـایر بخش ها 

وجـود دارد کـه بایـد بـا رسـیدگی و اختصـاص منابـع از آن ها اسـتفاده 
بهینه شـود.

رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا اشـاره بـه تـالش هـای آقـای 
ورناصری نماینده مردم شـهرهای مسجدسـلیمان، اللی، اندیکا و هفتگل 
در مجلس بـرای پیگیری امـور حوزه انتخابیـه اش، گفت: عـالوه بر اینکه 
مشـکالت و مسـائل مربوط به راه هـا و جاده هـای منطقه باید حل شـود 
باید یـک برنامه زمانبندی شـده نیز برای رسـیدگی به امور تعریف شـود.

عسـکری ادامـه داد: بحث نهـاده های دامـی موردنیـاز دامـداران منطقه 
باید مورد پیگیری قرار گیـرد همچنین موضوع خرید دام مـازاد دامداران 
منطقه، باید از سـوی شـرکت پشـتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی 

مورد رسـیدگی قرار گیـرد و در اولویت باشـد.
گفتنی اسـت محمدجواد عسـکری رئیس کمیسیون کشـاورزی مجلس 
و ورناصـری نماینـده مـردم مسجدسـلیمان، اللـی، اندیـکا و هفتـگل از 
روسـتای زلزلـه زده کنفـه بازدیـد داشـتند و در جریـان مشـکالت مردم 

منطقـه قـرار گرفتند.

فعاالن گردشـگری منطقه آزاد اروند خواسـتار احیای 
فرصت هـای اقتصـادی ایـن منطقـه از طریـق تغییـر 

سـاختارهای گردشـگری شدند.
گروه هـای تخصصـی مردمـی بـه صـورت داوطلبانه و 
براسـاس نیازهای جامعـه در مقاطع مختلف تشـکیل 
می شـوند و در قالـب فعالیت هـای غیرانتفاعـی و غیـر 

سیاسـی بـه توسـعه پایـدار کمـک می کنند.
امـروزه بیـش  از گذشـته بـه نقـش آفرینـی گروه های 
مردمی در امر توسـعه بـه عنوان یـک مقوله مهـم نیاز 
داریـم و بایـد تالش شـود از خالقیـت و نـوآوری آن ها 
در راسـتای تقویـت نهادهـای مدنی بهره گیری شـود.

انتظار مـی رود همه دسـتگاه ها با گروه هـای تخصصی 
مردمی تعامـل و ارتبـاط مسـتمر داشـته و از ظرفیت 
آن هـا در پیشـبرد هـر چـه بهتـر برنامه هـای دولـت 

اسـتفاده کنند.
بنا به تجـارب جهانی انجام امور توسـط مـردم همواره 
اثـر بخـش و مؤثـر بـوده اسـت؛ امـروزه در جامعـه ای 
می تـوان به پیشـرفت رسـید کـه از ظرفیت مـردم آن 

جامعـه نهایت اسـتفاده را داشـت.
با توجه بـه ضرورت اسـتفاده صحیح از فضـای مجازی 
و تاکیدهـای مقـام معظـم رهبـری بـر توجـه بـه این 
بسـتر مهـم، از بهمـن مـاه 1399 یـک گـروه مردمی 
تخصصی با عنـوان »فالمینگوی اروند« تشـکیل شـد 
و بخش های مختلف گردشـگری در ایـن گروه مجازی 

عضو شـدند.
فعـاالن و تحصیلکـردگان گردشـگری، آژانس هـای 
روسـای  گردشـگری،  شـرکت های  هواپیمایـی، 
ایسـتگاه های شـرکت های هواپیمایی، فعـاالن صنایع 
دسـتی، فعـاالن میـراث فرهنگـی، سـرمایه گذاران 
گردشـگری، مسـئوالن گردشـگری و همچنیـن 
مسـئوالن مرتبط، افراد صاحب نظر و نخبـگان در این 

گـروه حضـور دارنـد.
گـروه گردشـگری فالمینگـوی ارونـد اولیـن گـروه 

تخصصـی گردشـگری در منطقـه آزاد اروند)آبـادان، 
خرمشـهر و مینوشـهر( اسـت که معرفی ظرفیت های 
مغفـول مانده میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی منطقه و همچنین ارائـه راهکارهـای علمی را 

تـا کنـون دنبـال کرده اسـت.
شـامگاه سه شـنبه دومین میز گـرد گروه گردشـگری 
»فالمینگوی اروند«، در رسـتوران مجلـل مانی آبادان 

برگزار شـد.
محمود نواصر، یکـی از تحصیلکردگان و پژوهشـگران 
گردشـگری در ایـن میزگـرد اظهـار کـرد: اخیـرا 
»محمدرضا اسـکندری« به عنوان سرپرسـت سازمان 
منطقـه آزاد اروند منصـوب شـد و از وی مطالبه داریم 
که از نظـرات متخصصـان و فعاالن واقعی گردشـگری 
حتمـا اسـتفاده کنـد؛ سرپرسـت قبلـی حتـی یـک 

نشسـت بـا فعـاالن گردشـگری برگـزار نکرد.
وی افـزود: پیشـنهاد می شـود پلیـس گردشـگری 
منطقه آزاد اروند تشـکیل شود و یا بخشـی از نیروهای 
حراست سـازمان منطقه آزاد اروند در اختیار مدیریت 

گردشـگری این سـازمان قـرار گیرد.
ایـن کارشـناس گردشـگری احیـای فرصت هـای 
اقتصادی گردشـگری آبـادان و خرمشـهر را در گروی 
تغییر سـاختار دانسـت و گفت: تـا زمانی کـه اداره کل 
میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی منطقه 
آزاد ارونـد تشـکیل نشـود نمی تـوان شـاهد توسـعه و 

رونـق اقتصـادی در ایـن خصوص باشـیم.
نواصر در ادامه با اشـاره بـه وضعیت مدیریـت فرودگاه 
بین المللـی آبـادان، توضیـح داد: چنانچـه فـرودگاه 
بین المللـی آبادان توسـط سـازمان منطقـه آزاد اروند 
تملک شـود توسـعه به معنـای واقعی محقق می شـود 
و در خصـوص افزایش پروازهـا و یا برقـراری پروازهای 
جدیـد از جملـه پروازهـای خارجـی اقدامـات بهتری 

می تـوان در آن انجـام داد.
وی برقـراری پـرواز خارجـی از فـرودگاه بین المللـی 
آبـادان را یک ضـرورت برشـمرد و بیان کـرد: برقراری 
پرواز خارجـی آبادان-وان، آبادان-اسـتانبول و آبادان-

دبـی بـا توجـه بـه مجـوز ورود گردشـگران خارجی و 
افزایـش تقاضا توجیـه اقتصـادی دارد و باعث توسـعه 

گردشـگری و اقتصـادی می شـود.
ایـن فعـال گردشـگری در خصـوص بزرگتریـن پارک 
منطقه آزاد اروند خاطرنشـان کـرد: از شـهردار آبادان 
تقاضـا داریـم نـام پـارک 1۷ هکتاری ایـن شـهر را به 
»پـارک گردشـگری« تغییر دهد تـا به عنـوان پایلوت 
برنامه هـای گردشـگری همچـون جشـنواره ها تبدیل 

شـود.
برگزاری جشنواره غذا

احمـد مقـدم، یـک فعـال گردشـگری در زمینـه 
گردشـگری خـوراک نیـز در این میزگـرد اظهـار کرد: 
باید از بسـتر فضـای مجازی برای توسـعه گردشـگری 

اسـتفاده شـود.
وی تصریـح کـرد: بایـد طـرح و ایده هایـی که توسـط 
برخی افـراد در فضای مجـازی مطرح می شـود، با ذکر 
منبع باشـد و هـر فـرد فقـط ایده هـای خـود را عنوان 

کنـد و مطالـب دیگـران را به نـام خود ثبـت نکند.
ایـن فعـال گردشـگری خـوراک در ادامـه با اشـاره به 
لزوم برگـزاری جشـنواره غذا توضیـح داد: بـا توجه به 
کاهش دمـا در شـهرهای آبـادان و خرمشـهر باید یک 
جشـنواره غذا به صـورت تخصصی و اسـتاندارد در این 

منطقـه برگزار شـود.
مقـدم عنوان کـرد: قیمـت غذاهایـی که در جشـنواره 
غذا برگزار می شـود نسـبت بـه بـازار باید کمتر باشـد 
ضمن اینکه در بسـیاری از جشـنواره های غذا بخشـی 

از سـود آن به موسسـات خیریـه پرداخت می شـود.
وی تاکیـد کـرد: آمادگـی کامـل برگـزاری جشـنواره 
غـذا را دارم و کلیـه امکانات همچـون فضا، اجـاق گاز، 
میـز، صندلـی و ... را در اختیار شـرکت کننـدگان قرار 

می دهـم.
این فعـال گردشـگری خـوراک بیـان کرد: جشـنواره 
غـذا فقـط مختـص غذاهـای بـزرگ بـزرگ نیسـت و 
می تـوان با موضـوع ترشـیجات نیز باشـد زیـرا یکی از 
توانمندهـای غذایـی منطقـه، ترشـیجات متنـوع و با 

کیفیـت اسـت.
مقدم بـا بیان اینکـه یکـی از خیابان هـای آبـادان باید 
پایلـوت »غـذای خیابانـی« شـود، خاطرنشـان کـرد: 
برای این امـر پیشـنهاد می کنم اتوبوس های فرسـوده 
شـهرداری آبادان با رنـگ آمیزی مناسـب در مجاورت 

ارونـدرود قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره بـه گردشـگران عراقی بیـان کـرد: قطعا 
با ورود گردشـگران عراقی طـی روزهای آینده شـاهد 
افزایـش پروازهـا در فـرودگاه بین المللـی آبـادان 

خواهیـم بـود کـه نگـران کننده اسـت.
این فعـال گردشـگری خـوراک اظهـار کرد: سـازمان 
منطقـه آزاد اروند باید یک تسـهیالت به شـرکت های 

هواپیمایـی بدهـد و مانـع افزایش قیمت شـود.
مقدم بـا اشـاره به طـرح تاکسـی آبـی افـزود: موضوع 
برقراری تاکسـی آبی آبادان-خرمشـهر را می توان بین 

آبادان-اهـواز و آبادان-بصـره نیز برقـرار کرد.

وی تصریح کـرد: برای اینکـه آبادان و خرمشـهر قطب 
گردشـگری شـود بایـد اعتباراتـی از سـوی سـازمان 

منطقـه آزاد ارونـد تخصیص داده شـود.
ایستگاه اطالعات گردشگری

آرزو نری موسـی، یکـی از فعـاالن گردشـگری در این 
میزگرد اظهـار کرد: باید بـه گونه ای برنامه ریزی شـود 
تـا گردشـگران خارجـی فقـط وارد هتل هـای منطقه 

آزاد اروند شـوند.
وی تاکیـد کـرد: انتظـار مـی رود یـک مدیریـت در 
شـلمچه با موضوع گردشـگری ایجاد شـود و مستقیما 
نظارت جدی بـر روند خدمات رسـانی به گردشـگران 

داشـته باشد.
ایـن فعـال گردشـگری ادامـه داد: بایـد ایسـتگاه 
اطالعـات گردشـگری در شـلمچه مسـتقر شـود تا به 

گردشـگران راهنمایـی الزم داده شـود.
نری موسـی خاطرنشـان کـرد: دوره های کوتـاه مدت 
گردشـگری بایـد بـرای فعـاالن گردشـگری توسـط 

سـازمان منطقـه آزاد ارونـد برگزار شـود.
وی توضیح داد: رشـته گردشـگری در دانشـگاه علمی 
کاربردی منطقـه آزاد اروند تدریس می شـد که اکنون 
حـذف شـده و از سـازمان منطقـه آزاد ارونـد انتظـار 
می رود پیگیری شـود تـا حتما رشـته گردشـگری در 

یکـی از دانشـگاه های منطقـه تدریس شـود.
این فعال گردشـگری با اشـاره به قیمت بلیـط هواپیما 
در آبادان و خرمشـهر یـادآور شـد: بـرای جلوگیری از 
افزایـش بلیـط هواپیما بـا توجه بـه ورود گردشـگران 
خارجی طی روزهـای آینـده باید مدیریت قـوی برای 

این موضـوع انجام شـود.
نری موسـی بـا اشـاره بـه گردشـگری مذهبـی عنوان 
کـرد: بـا توجـه بـه وجـود اماکـن متبرکـه همچـون 
قدمگاه امام رضـا)ع(، قدمـگاه حضرت خضـر نبی)ع( 
و زیارتـگاه سـید عبـاس بایـد تبلیغـات الزم در زمینه 
گردشـگری مذهبـی صـورت بگیـرد تـا گردشـگران 

عراقـی بـه ایـن اماکـن نیـز هدایت شـوند.
وی بیـان کـرد: برخـی سـرمایه گذاران کـه در زمینـه 
گردشـگری گام بـر می دارنـد بایـد بـه صـورت جدی 

حمایـت شـوند.
وی بـا اشـاره بـه گردشـگری ورزشـی، توضیـح داد: با 
توجـه بـه وجـود فـرودگاه بین المللـی آبادان شـرایط 
برای راه انـدازی جایروکوپتر و سـایر ورزش های هوایی 
در این منطقه مهیا بـوده و نیازمند برنامه ریزی اسـت.

سرپرستشبکهبهداشتودرمانشهرستانمسجدسلیمانخبرداد؛

تزریق بیش از یکصد هزار ُدز واکسن در شهرستان مسجدسلیمان/ مدیران ادارات موظف به بررسی وضعیت واکسیناسیون کارمندان اداره تحت امر خود هستند

عسکریدرتشریحنظارتمیدانیازمناطقزلزلهزدهشهرستاناندیکا؛

مسائل کشاورزان و دامداران اندیکا در جلسه آتی کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می شود

احیای فرصت های اقتصاد گردشگری آبادان و خرمشهر در گروی تغییر ساختار

توزیع لباس فرم مدرسه و نوشت افزار 
میان دانش آموزان نیازمند هفتکلی

فعان والیت هفتکل  مسئول گروه جهادی مدا
گفت: تعداد 130 دست لباس فرم مدرسه ای 

به همراه کیف ونوشت افزار میان دانش آموزان 
نیازمند این شهرستان توزیع شد.

حجت االسالم محسن کاله کج، مسئول گروه 
فعان والیت هفتکل در گفت وگو  جهادی مدا
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
ز،  گفت: تعداد 130 دست لباس  ز اهوا جوان ا

فرم مدرسه ای به همراه کیف ونوشت افزار میان 
دانش آموزان نیازمند این شهرستان توزیع شد.

میان  عدد شیر خشک   35 ینکه  ا بیان  با  و  ا
نوزادان خانواده های نیازمند توزیع شد، افزود: 
لباس  200 دست  د  تعدا  1400 ه  در مهرما
ری و همچنین  ۷00 پرس غذای گرم  خریدا

طبخ  و  میان خانوار های نیازمند و آسیب دیده 
از کرونا تقسیم شد.

ز اقدامات انجام شده  حجت االسالم کاله کج  ا
3 راس گوسفند و پخش  ه به ذبح  در مهرما
گوشت آن میان نیازمندان اشاره و تصریح کرد: 
همچنین تهیه آبگرمکن، پتو، وسایل رختخواب 

و ظروف آشپزخانه برای خانواده های محروم و 
نیازمند از دیگر اقدامات انجام شده بوسیله این 

گروه جهادی هستند.
مسئول گروه جهادی مدافعان والیت هفتکل در 
پایان ضمن دعوت از خیران، موسسه های خیریه 
و گروه های جهادی به همکاری اظهار داشت: 

ر های  نی که عالقه مند به مشارکت در کا کسا
خداپسندانه هستند می توانند کمک های خود را 
به شماره کارت 5894۶315424۶۶180 واریز 
نیم با کمک های مردمی  ا ء اهلل بتو نشا کنند و ا
ده های  نوا ن و خا زمندا خدمات بیشتری به نیا

آسیب دیده از کرونا ارائه دهیم.

| اخبار اجتماعی  |

امـروز بـه سـبب پیچیـده شـدن نـوع روابـط 
و پیشـرفت و گسـتردگی جوامـع در ابعـاد 
گوناگـون مسـائل و موضوعـات کـه ریشـه در 
ماهیت علـوم انسـانی دارنـد،  متأثر از مسـائل 
مختلف می شـوند. بـرای آن که بتوان مسـئله 
ای را درون مجموعـه ای حـل و فصـل کرد در 
درجـه اول باید همـه عوامـل و زمینـه هایی را 
که موجب بروز مشـکل شـده اند را شناسـایی 
و سـپس برای حـل آن برنامه ریزی کـرد. یکی 
از ابزارهایـی کـه مـی توانـد در این امـر کمک 

نمایـد روابـط عمومـی می باشـد.
روابـط عمومـی مجموعـه ای از عملیـات 
ارتباطـی آگاهانـه مبتنی بـر برنامـه و تحقیق 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از شـیوه هـای علمی و 
هنـری بـه ارتبـاط بـا درون و بـرون سـازمانی 
پرداختـه و ازیـک طـرف بـه منظـور کسـب 
نظـرات، انتظـارات و خواسـته هـای آنهـا و از 
طـرف دیگـر اطـالع رسـانی، آگاه نمـودن، 
ترغیـب کـردن و ایجـاد وحـدت و همدلـی 
می پردازنـد و بـا تجزیـه و تحلیل گرایشـهای 
مخاطبـان و افـکار عمومـی بـرای رسـیدن به 

تفاهـم تـالش مـی کنـد.
مدیـران سـازمان ها امـروز بیـش از هـر زمان 

دیگـری ضـرورت داشـتن مدیریـت و مفاهیم 
نویـن در روابط عمومی را احسـاس مـی کنند، 
اگـر چـه برخـی معتقدنـد کـه روابـط عمومی 
را بایـد در عمـل آموخـت و تجربـه کـرد، امـا 
تئـوری هـای مـورد بحـث در روابـط عمومـی 
مسـیر پر نشـیب و فـراز آزمـون و خطـا را برما 

همـوار می سـازد.
امـروز روابط عمومـی را معمار نظـام ارتباطات 
بـا مخاطبیـن سـازمان چـه در داخـل و چـه 
درخـارج مـی داننـد. زیـرا مـی تـوان ایجـاد 
ارتبـاط در درون و بیـرون بـه منظـور توزیـع 
اطالعـات، تعـادل و تعامـل میـان کارکنـان، 
ایجـاد تعهـد و انگیـزش بیشـتر کارکنـان و 
باالخـره کاهـش اسـترس و تضـاد میـان آنها، 
از سـوی دیگـر ایجـاد ترغیـب، اقتـاع، تفاهم، 
آگاهـی در مخاطبین را توسـط روابـط عمومی 

مشـاهده نمـود.
در ایـن تردیـدی نیسـت کـه روابـط عمومـی 
ها بـا توجـه بـه ماهیـت و کارکردشـان موجه 
ترین واحـد برای پاسـخ گویـی در سـازمان ها 
محسـوب شـده و بعنوان سـخنگوی دسـتگاه 
بایـد جوابگو واطالع رسـان پیام ها و سیاسـتها 
و برنامه هـای سـازمان در ارتباط بـا مخاطب و 

اقشـار مختلف باشـند.
بـه بیـان دیگـر تلقـی تعریـف رایـج از روابـط 
عمومـی بـه عنـوان چشـم، گـوش و زبـان 
سـازمان نیـز حکایـت از مقـاوم وجایـگاه 
پاسـخگویی روابـط عمومـی در سـازمان دارد.

هرچنـد کـه متأسـفانه امـروز کمتـر روابـط 
عمومـی توفیـق اجـرای کامل ایـن وظیفـه را 
درسـازمان و بـه نحـو مطلـوب داشـته اسـت 
کـه عمـده علـت قـرار نداشـتن بسـیاری 
از روابـط عمومـی هـا در جایـگاه سـازمانی و 
تشـکیالتی مناسـب و عـدم بهـره منـدی از 
اقتـدار واختیارعمـل و حمایـت مدیران ارشـد 
و هـم چنیـن گمـاردن افـراد غیرمتخصـص و 
نـا آگاه در روابط عمومـی و درنهایت نداشـتن 
اطالعـات کافـی اسـت کـه آنـان را در اجـرای 
ایـن وظیفـه و رسـالت خطیـر پاسـخگویی 

ناتـوان سـاخته اسـت.
یک روابـط عمومی کارآمـد برای پاسـخگویی 
بایـد شـناخت کافـی از ابزارهـای پاسـخگویی 
داشـته باشـد و از سـویی بـا تخصـص بهـره 
گیـری مناسـب از ابزارهـا آشـنا باشـد کـه 
مهمتریـن ابـزار پاسـخگویی روابـط عمومـی 
ها در ارتبـاط با مخاطبان رسـانه هـای جمعی 
هسـتند کـه رسـانه هـای جمعـی بـه عنـوان 
حلقه واسـط اطالع رسـانی بین دولت و اقشـار 
مختلـف مـردم بیشـترین ومؤثرتریـن نقش را 

ایفاگـر هسـتند.
بـرای اینکـه بتـوان بـا مخاطبیـن سـازمانها 
ارتبـاط صحیـح و مناسـب برقـرار کـرد روابط 
عمومی ها باید از روشـها و ابزارهـای ارتباطی، 
نوشـتاری و گفتاری، دیداری و شنیداری بهره 
جویـد تـا بتواند بـه مسـئولیت مهم وحسـاس 

خـود در سـازمان عمـل نماید.
ابزارها و وسـایل زیادی جهت برقـراری ارتباط 
یا انتقـال پیام وجـود دارند که رادیـو تلویزیون 
یکـی از آنهـا مـی باشـد کـه بـا اسـتفاده بجا و 
بهینـه از دیگـر وسـایل جهـت اطـالع رسـانی 
و آگاه نمـودن مـی توانـد مـا را بـه اهدافمـان 

برسـاند.
هیئـت محتـرم دولـت در جلسـه روز 12 
تیرمـاه سـال )1384( الیحـه آزادی اطالعات 
را تصویـب کـرد. بـر اسـاس ایـن الیحـه هـر 
شـخص ایرانـی حـق دسترسـی بـه اطالعـات 
عمومـی را دارد، مگـر آنکـه قانـون آنـرا منـع 
کـرده باشـد، همچنیـن براسـاس ایـن مصوبه 
مؤسسـات عمومـی مکلفنـد اطالعـات مربوط 
را دردسـترس مـردم قـرار دهنـد و نمـی 

تواننـد متقاضیـان دسترسـی بـه اطالعـات را 
بـه هیچگونـه دلیـل یـا توجیهـی از اطالعـات 
محـروم نماینـد. هریـک از مؤسسـات عمومی 
نیـز مؤظـف شـدند در راسـتای نفـع عمومـی 
و حقـوق شـهروندی دسـت کـم بـه طـور 
سـالیانه اطالعـات عمومی خـود را با اسـتفاده 
از امکانـات رایانـه ای یـا حتـی امـکان دریـک 

کتـاب منتشـر نماینـد.
موارد عنـوان شـده در بـاال مهمتریـن مباحث 
مربوطـه در خصـوص الیحـه آزادی اطالعـات 
بـود کـه بـه نظـر مـی رسـد نقـش واحدهـای 
روابـط عمومـی در سـازمان و دسـتگاه هـای 
اجرایـی دولتـی و خصوصـی و درکنـار آن 
رسـانه های جمعـی )مطبوعات، صدا وسـیما، 
خبرگـزاری هـا، سـایتهای اینترنتـی و...( در 
تحقـق علمـی و اجرایـی ایـن الیحـه نقشـی 
بسـیار تعیین کننده و اساسـی اسـت چـرا که 
یکـی ازمهمتریـن وظایـف روابـط عمومـی ها 
و رسـانه هـا اطـالع رسـانی و افزایـش آگاهـی 
هـای عمومـی جامعـه تعریف شـده اسـت که 
بـا تصویب ایـن الیحه ایـن وظیفـه و مأموریت 
لـزوم فعالیـت بیـش از پیـش ایـن دو واحـد 
ارتباطـی و رسـانه ای کشـور را دو چنـدان می 
کنـد، از سـوی دیگـر تصویـب ایـن الیحـه در 
راسـتای شـعار مهم دانسـتن حق مردم اسـت 
ایـن موضـوع را تداعـی مـی کنـد کـه روابـط 
عمومـی هـا و رسـانه ها بایـد بـا تالش زیـاد و 
اتخـاذ تدابیر اصولـی تـر فرایند اطالع رسـانی 
بـه مخاطبـان و گروههـای مختلـف مردمی را 
گسـترش دهند. براسـاس این مصوبـه نیز باید 
بـه واحدهـای روابـط عمومـی در دسـتگاهها 
و رسـانه هـا توجـه بیشـتری مبـذول گـردد و 
امکانـات و اختیـارات الزم را بـرای تحقـق این 
مصوبـه دولـت در اختیارشـان گـذارده شـود. 
همچنیـن اجـرای مؤثـر تـر آزادی اطالعـات 
درجامعه مسـتلزم همکاری و تعامـل و ارتباط 
بیـش از پیـش روابـط عمومـی هـا و رسـانه 
هـای جمعـی را طلـب مـی کنـد کـه ایـن دو 
واحد ارتبـاط در یک فضـای دوسـتانه و عملی 
ودرکنـار یکدیگـر مـردم را بـه حـق اساسـی 
شـان کـه حـق دانسـتن و آگاهـی پیرامـون 
رخدادهـای پیرامونی شـان اسـت را برسـانند.

روابـط عمومـی هـا و رسـانه هـا امـروز بایـد 
تعریـف جدیـدی از فعالیتهایشـان را ارائـه و با 
اسـتفاده از تکنیـک هـای جدیـد در راسـتای 
تحقـق جریـان آزاد اطالعـات و ارتباطـات در 
راسـتای منافـع عمومـی کشـور و مـردم گام 

بردارنـد. افزایـش تولیـدات خبـری، گـزارش، 
امورانتشـاراتی نظیر چاپ کتاب، بروشـورهای 
اطالعاتـی و توسـعه و گسـترش سـایتهای 
اینترنتـی اطـالع رسـانی بـا رویکرد سـرویس 
دهـی اطالعاتی به مـردم نه بـا نـگاه جناحی و 
حزبـی از ملزوماتـی اسـت کـه بنظر می رسـد 
بایـد در دسـتور کار روابـط عمومی سـازمان و 
دسـتگاهها و رسـانه هـای جمعـی قـرار گیرد. 
به عبارتـی دیگر می تـوان گفـت دوران حبس 
اطالعـات سالهاسـت بـه سـرآمده وانتشـار و 
شـفاف سـازی جریـان اطالعـات و ارتباطـات 
بایـد در فرهنگ مـا بـه امـری رایـج و نهادینه 

تبدیـل گـردد.
رسـانه ها به عنوان یـک امکان بالقوه مناسـب، 
بهترین فرصتهـا را برای ارتبـاط روابط عمومی 
با افکار عمومـی فراهم می سـازد. هیـچ یک از 
شـیوه های اطالع رسـانی کارایی رسـانه های 

جمعی از جمله مطبوعـات را ندارند.
بایـد بپذیریم روابـط عمومی و روزنامـه نگاری 
دو شـاخه از درخـت تنومنـد ارتباطـات و دو 
حلقـه از ایـن زنجیره اسـت کـه بجـای رقابت 
و سـتیز بـا هـم، در خدمـت و مکمـل یکدیگر 

بایـد باشـند.
● روشـهای صحیح برقـراری ارتباط مناسـب 

بیـن روابـط عمومی هـا و رسـانه ها:
1( تهیـه و تنظیـم بیانیـه هـای مطبوعاتـی و 
ارسـال آنهـا بـه مطبوعـات و یـا سـایر رسـانه 
هـای جمعـی ) بوسـیله دورنویـس، قرائـت 
بوسـیله تلفـن و ارائـه مسـتقیم بـه خبرنـگار(

2( ترتیـب دادن نشسـتها و مصاحبـه هـای 
مطبوعاتـی و رادیـو تلویزیونـی

3( پاسـخگویی به سـؤاالت خبرنـگاران و ارائه 
اطالعـات مـورد نیـاز بـه آنهـا و ترتیـب دادن 

مصاحبـه هـای اختصاصـی.
4( تهیـه جوابیـه بـرای رسـانه هـا در قالـب 

.. توضیـح، تکذیـب، تصحیـح.
5( تولید اخبار تکراری

۶( نشسـتهای دوسـتانه بـا اربابـان جرایـد و 
رسـانه هـا

۷( ارسـال پیـام در مناسـبتهای مختلـف برای 
خبرنـگاران و مدیـران مسـئول جرایـد و دیگر 

رسـانه ها
در خاتمـه بایـد بخاطـر داشـته باشـیم هـدف 
روابـط عمومی باید حل مشـکل مشـترک بین 
سـازمان و مخاطبین سـازمان بـوده و مجرایی 
باشـد بـرای تبـادل اندیشـه هـا و افـکار مردم. 
ازطرفـی مهمتریـن وظیفـه و رسـالت روبـط 

عمومـی بایـد آگاه کـردن مـردم از تالشـها و 
عملکرد و مشکالت پیش روی سـازمان و جویا 
شـدن نظر مردم وجمع کـردن و انتقـال آن به 
سـازمان و ترتیـب اثـردادن بـه آنهـا در برنامه 
ریزی هـای آتـی به منظـور رسـیدن به رشـد 
و توسـعه بیشـتر سـازمان باشـد لـذا اسـتفاده 
بجـا از رسـانه هـا ایـن شمشـیر دو دم کـه هم 
مـی تواننـد ضعفهـای سـازمان را شناسـایی و 
بیـان نماینـد تا نسـبت بـه تقویـت یا رفـع آن 
اقدام شـود و هـم مـی توانند نقـاط قـوت را به 
مهمترین شـکل بیـان کنند و افـکار عمومی را 
آگاه سـازند و انتقال دهنده آسـان وبی دردسر 
نظـر گاههـا و دیدگاههـا- عملکرد سـازمان به 

مـردم و بالعکس باشـند.
یـک روابط عمـوی خوب بایـد بهتریـن مرجع 
بـرای پاسـخگویی بین سـازمان و مردم باشـد 
وبایـد جوابگو و اطالع رسـان پیامها، سیاسـتها 
وبرنامـه هـای سـازمان بـا مخاطبـان مختلف 

باشـد.
یـک روابـط عمومی خـوب بـرای پاسـخگویی 
بایـد شـناخت کافـی از ابزارهـای پاسـخگویی 

را داشـته باشـد.
و ازهمه مهمتـر اینکـه رابطه تنگاتنـگ روابط 
عمومـی هـا با رسـانه هـای جمعـی مـی تواند 
بهتریـن حلقـه واسـطه اطـالع رسـانی بیـن 

دولـت و اقشـار مختلـف مردم باشـد.
در آخـر، امیـدوارم کـه همـگان بتوانیـم در 
راسـتاِی نیـل بـه اهـداف و ایجـاد سـاختاری 
موثـر در کالبِد تعامـالت و مـراودات اجتماعی 
موثرتـر از همیشـه اقدام نمـوده و فضایـی زیبا 
نسـبت به مهـم هـاِی زندگـی از خویـش برای 

نسـل هـاِی آتـی بـه یـادگار بگذاریم.
منطـق اسـت روابـط صحیـح میتوانـد نفـِس 
وجـودی شـهر را متحـول نمایـد و محیطـی 
سـاری از مهـرگان بـه آحـاد ملـت موهبـت 
ببخشـد. پـس خـود را سـهیم در واالتریـن 
نیـم، کـه الزمـه ی  سـطوح ارتباطـی بدا
پیشـرفت هـر دیـاری در گـرو، مهـرورزی و 
همدلـی و ایجـاد محیطـی سرشـار از امنیت و 

اخالق مـداری اسـت.
همانـا آرزویم تعالـی و فخر بـراِی ملـت دیارم، 

مسجدسـلیمان عزیز اسـت.

پیام ورناصری 
مدیر روابط عمومی شهرداری

و شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان


