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اروندکنار  در  که  آبی  شور 
شیرین شد

5 ۳7

استاندار خوزســتان با بیان اینکه 80 درصد 
مدیران این اســتان تغییر خواهنــد کرد، گفت: 
مدیرانــی الزم داریم که با شــاخص های دولت 

سیزدهم تطبیق داشته باشند.
صادق خلیلیان روز جمعه در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه شهرستان مسجدسلیمان 
در محل مصالی این شهرســتان بیان کرد: همه 
مسئوالن و افراد تاثیرگذار باید تالش کنند تا آنچه 

شایسته استان است، محقق شود.
وی با اشــاره به آغاز تغییرات مدیریتی در استان 
از معاونت های اســتانداری افزود: ســه معاونت از 
استانداری و پنج فرماندار تغییر یافتند البته قرار 
نیســت همه مدیران تغییر یابنــد چون انتخاب 

همگی سیاسی نبوده است.
استاندار خوزستان گفت: این نظام بر پایه اسالم، 
تــوکل بر خداوند متعال و تکیــه بر حضور مردم 

اســتوار اســت و در مســیر تحقق عدالت و رفع 
محرومیت گام برمی دارد. 

وی افــزود: در دولت جدیــد و مردمی به دنبال 
تحقق اهداف واالی انقالب اســالمی هستیم و با 
اقدامات این دولت برای توســعه روز افزون تالش 

می کنیم. 
خلیلیان با بیان اینکه دولت قبل در هشت سال 
گذشته با وجود خدماتی انجام شده در رفع مسائل 
و مشــکالت تحرک الزم را نداشت، اظهارداشت: 
متاســفانه در دولت قبل شــاهد ساختار منفعلی 
بودیم و با توجه به نتیجه ندادن برجام، هشت سال 

فرصت های این ملت هدر رفت.
وی با بیان اینکه وظیفه ســنگینی در این دولت 
انقالبــی بر عهده داریم، ادامــه داد: باید عالوه بر 
دوران گذشــته تــالش های شــبانه روزی برای 

رسیدن به اهداف نظام را داشته باشیم.

استاندار خوزستان گفت: هدف اصلی این دولت 
تکیه بر اقتصاد مقاومتی است؛ اگر در هشت سال 
گذشته اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار 

داده بودیم شاهد این میزان مشکل نبودیم.
وی با بیان اینکه جبران خرابی ها تالش شــبانه 
روزی را می طلبد، افزود: رفع مســائل و مشکالت 
مردم و کشــور با نگاه ویژه به خوزســتان رویکرد 
رییس جمهوری است و مسئوالن و علما عزم خود 
را جزم کرده اند تا مشــکالت این اســتان را حل 

کنند.
خلیلیان بیان کرد: مســائل و مشکالت استان را 
یک ماهه شناسایی و طرح های مختلف در بخش 
های  فرهنگی و اقتصــادی و ... را تعیین کردیم 
که در حــوزه معاونت اجرایی رییس جمهوری به 
تصویب رســیدند .وی با بیــان اینکه کارگروهی 
برای پیگیری مصوبات ســفر رییس جمهوری در 

خوزستان تشکیل می شود، افزود: اعتباری که 
برای مصوبات تعیین شده بالغ بر 360 هزار میلیارد 
ریال اســت که  1۵0 هزار شغل در استان ایجاد 

خواهند کرد.
خلیلیان اظهار داشت: نفت متعهد شده در قالب 
مسئولیت های اجتماعی  ۷0 هزار میلیارد ریال به 
اســتان پرداخت کند که 20 هزار میلیارد ریال را 
امسال پرداخت خواهد کرد و  تا سال 1402 باقی 

مبلغ پرداخت می کند.
امروز با حضور اســتاندار خوزســتان در مسجد 
سلیمان همچنین محور مسجد سلیمان به ایذه به 

طول هفت کیلومتر افتتاح شد.
صادق خلیلیان همچنین از فاز دوم توســعه ای 
شرکت ســیمان کارون در مســجد سلیمان نیز 

بازدید نمود. 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مسجدسلیمان:

با افتتاح جاده مسجدسلیمان به ایذه از مسیر جریک، راه ۴۶ روستای منطقه هموار شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز:

علوم پزشکی اهواز بر دفن زباله های بیمارستانی نظارت نمی کند
دزفول میزبان اختتامیه نخستین جایزه ملی ادبی سفیر عشق

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

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان ازحل مشکل پسماند شهرستان در کمتر از دوماه آینده خبر داد

نیازمند دانش آموزان  به  نیکوکار  پلیس  از سوی  التحریر  لوازم  اهدای 

رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده 
ای مسجدســلیمان از روکش آســفالت محور 
مســجد ســلیمان به ایذه به طول تقریبی 6.۵ 

داد. کیلومتر خبر 
بــه گــزارش وقایع جنــوب ، ایمــان صادقی 
اظهار کرد: جاده محور مســجد سلیمان - ایذه 
)جریک( پس از اجرای زیرســازی، اصالح پیچ 
های تند و خطرناک و آسفالت به طول تقریبی 

افتتاح شد. 6.۵ کیلومتر 
وی با بیــان اینکه اداره راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای مسجدســلیمان آســفالت محور 
فوق الذکر را در اولویــت کاری خود قرار داد، 
افزود: با اجرای طرح بهســازی، زیرســازی و 
آســفالت گردنه های صعــب العبور جریک، در 
قالب اجرای این پروژه مســیر ارتباطی بالغ بر 
46 روستا برقرار و مســیر ارتباطی محور ایذه 
به مســجد ســلیمان از 143 کیلومتر، به ۷۵ 

یافت کاهش  کیلومتر 
وی افــزود: بــرای تکمیــل این طــرح ، 60 
میلیارد ریــال اعتبار از محــل اعتبارات اداره 
کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

خوزستان اختصاص داده شد. 

وی اضافه کــرد: این راه عالوه بر  توســعه و 
عمــران منطقه، روســتاهای اطــراف را از بن 
بست خارج می کند. این جاده، دسترسی سایر 

اســتان های همجوار به این 2 شهرستان را نیز 
آســان می کند و با وجود اینکه هزینه چندانی 

نداشت ولی در منطقه تاثیر زیادی داشت.

ثابت قدم گفت: مجموعه بهداشت و درمان خوزستان 
در طول ماه های گذشته حتی یک بار هم بر دفن زباله های 

بیمارستانی نظارت نکرده است.
به گــزارش وقایع جنوب، محمــود ثابت قدم مدیرعامل 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اهواز با بیان اینکه 
زباله های عفونی و صنعتی باید قبل از دفن بی خطرسازی 
شوند، گفت: بر اساس قانون مجموعه هایی که تولیدکننده 
زباله های عفونی و صنعتی هســتند ابتــدا باید زباله های 
خود را بی خطرسازی و امحاء کرده، سپس جهت دفن به 

سازمان پسماند شهرداری تحویل دهند.
او یاد آور شــد که در شــهر اهواز شــاهد هســتیم که 
زباله های بیمارستانی و مراکز درمانی بدون بی خطرسازی 
و امحاء برای دفن در سایت پسماند به شهرداری تحویل 

داده می شوند که کار کاماًل غیرقانونی است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اهواز، 
هجوم برخی زباله گرد ها به سایت و همچنین آسیب دیدن 
نیروها، ماشین آالت و تجهیزات را به سبب امحاء نکردن 
زباله های بیمارســتانی و وجود مواد پالستیکی ارزشمند 

در آن ها دانست.
ثابت قدم به شیوه بی خطرســازی زباله های بیمارستانی 
اشــاره کــرد و افــزود: زباله هــای بیمارســتانی پس از 
بی خطرســازی در دمــای بــاال حالت ســوخته به خود 
می گیرند و پس از آن با دســتگاه دیگری خورد شــده و 

کاماًل امحاء و بی ارزش می شوند.
به گفته این فرد مسئول در شهرداری اهواز اکنون فقط 

یکی از بیمارســتان های اهواز برای بی خطرسازی و امحاء 
زباله های خود اقدام کرده و ســایر بیمارستان ها نسبت به 

این قانون اقدام خاصی انجام ندادند.
محمــود ثابت قدم با بیان اینکه مطب ها و ســایر مراکز 
درمانی خصوصی نیز باید از این قانون پیروی کنند، گفت: 
عالوه بر بیمارســتان های دولتی و خصوصی هیچ یک از 
مراکز درمانی خصوصی سطح کالنشهر اهواز نیز زباله های 
خود را بدون بی خطرســازی و امحاء کردن تحویل سایت 

پسماند می دهند.
ثابت قدم با گالیه از مجموعه بهداشــت و درمان استان 
افزود: این نهاد در طول ماه های گذشته یک بار هم بر دفن 
زباله های بیمارستانی نظارت نکردند و همچنان برخی از 
درمانگاه ها برای دفع زباله های خود با این سازمان قرارداد 

ندارند.

اختتامیه نخســتین جایزه ملی، ادبی ســفیر 
عشق، ویژه برنامه سالگرد شهادت هنرمند شهید 
مدافع حرم ســید مجتبی ابوالقاسمی در دزفول 

برگزار می شود.
به گزارش وقایع جنــوب، محمد یاقدوس دبیر 
نخستین جایزه ادبی سفیر عشق گفت: اختتامیه 
نخســتین جایزه ملی، ادبی ســفیر عشق، ویژه 
برنامه ســالگرد شهادت هنرمند شــهید مدافع 
حرم سیدمجتبی ابوالقاســمی در دزفول برگزار 

می شود.
او با بیان اینکه این اختتامیه با حضور اسماعیل 
امینی از تهران و عبدالرحیم سعیدی راد از تهران، 
مرتضی حیدری آل کثیر و محمدمهدی شــفیعی 
از قم، فردین کوراونــد و عبدالرزاق پورعاطف از 
اهواز همراه خواهد بود، افزود: این مراسم، ساعت 
1۹:30 پنجشــنبه 18 آذر در حســینیه ثاراهلل 

دزفول برگزار می شود.
یاقدوس با اشــاره به اینکه نخستین جایزه ادبی 
ســفیر عشــق با محوریت هنرمند شهید مدافع 
حرم ســید مجتبی ابوالقاسمی در گستره ملی و 
در دو بخش شعر )آزاد و کالسیک( و متون ادبی 
برگزار می شود، تصریح کرد:  همچنین در بخش 
شعر، آثار آزاد و کالسیک و در بخش متون ادبی 

)داستان کوتاه داستانک( برگزار می شود.
دبیر نخستین جایزه ادبی سفیر عشق محور های 
ایــن جایزه ادبی را مکتب ســلیمانی، علمداران 
مدافع حرم و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و 
بخش ویژه آن با موضوع زمانه و زندگی شــهید 

سید مجتبی ابوالقاسمی عنوان کرد.
او بیان داشــت:  عالقه منــدان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و شــرکت در این جایزه 
 www.seyedmojtaba.com ادبی به نشانی اینترنتی

مراجعه کنند.

شــهر  در  زبالــه  آوری  جمــع  مشــکالت 
مسجدسلیمان تا کمتر از دوماه آینده به طور کلی 

برطرف می شود.
به گزارش وقایع جنوب ، سرپرســت شــهرداری 
مسجد ســلیمان گفت: شــهرداری مسجدسلیمان 
به عنوان یکی از مقروض ترین ســازمان های استان 
خوزســتان می باشــد که دارای بدهی های زیادی 
است .حل مشــکل پسماند مسجدسلیمان در کمتر 

از دوماه آینده
مســلم مظاهری افزود: در سه ماه گذشته اقدامات 
موثری برای حل مشــکالت شــهر مسجد سلیمان 

انجام شده است. 

وی ادامه داد: عمده مشــکالت در بخش پســماند 
اصالح ســاختار و جابجایی پسماند ها با استفاده از 
ناوگان فرســوده می باشد که در سه ماه اخیر 200 
میلیون تومان در بخش پسماند ترزیق و 40 درصد 
ناوگان جمع آوری پســماند ها به طــور موقت نیز 

مرمت شده اند.
سرپرست شــهرداری مسجدســلیمان با اشاره به 
اینکه برای حل مشکالت شهر مسجد سلیمان نیاز 
به حمایت مسئوالن می باشد، بیان کرد: ظرف چند 
روز آینده 40 تا ۵0 درصد مشــکالت پسماند حل 
و در کمتر از دوماه آینده با حمایت مســئوالن این 

مشکالت به طور کلی حل خواهد شد.

پلیس اندیمشــکی در اقدامی خیر خواهانه به 
دانش آمــوزان نیازمند لوازم التحریر اهدا کرد.

به گزارش وقایع جنوب، ســروان سیف اله هکی 
فرمانده پاســگاه انتظامی شــهر آزادی اندیمشک 
گفت: دانش آموزان آیندگان این کشــور هستند، 
امــا این روزها خانواده های دانش آموزان نیازمند 
به علت گرانی و مشــکالت اقتصــادی نمی توانند 
هزینــه های مورد نیــاز فرزندان خــود را جهت 

کنند. فراهم  تحصیل 
او افزود: این موضوع منجر به دلسرد شدن دانش 
آموزان کــم برخوردار از تحصیل شــده به همین 

دلیــل تصمیــم گرفتم بــا انجام این طرح ســهم 
کوچکــی در تشــویق و ترغیب دانــش آموزان به 

باشم. داشته  درس خواندن 
ســروان ســیف الهی لوازم التحریر به تعداد ۵0 
عدد کیــف، مداد رنگی، دفتر، مدادتراش، بســته 
بهداشــتی شامل صابون، ماســک، و ... بود که از 
ســوی کارکنان نیــروی انتظامی این شهرســتان 
در قالب طــرح پلیس نیکــوکار و در تراز انقالب 
توزیع  نیازمند  آمــوزان  اســالمی در میان دانش 

شد.
شــخصی به مبلغ 140 میلیون ریال انجام شد.به گفته این پلیــس نیکوکار انجام طرح با هزینه 

پیش بینی تحقق سود 25۰۰ میلیارد 
اکسین  فوالد  شرکت  در  تومانی 

خوزستان

پل ششم اهواز برای تردد خودروهای 
سبک بازگشایی می شود

گاز،  نشدن  تامین 
را  اهواز  رامین  نیروگاه 

دست به دامن مازوت کرد

افراد باالی ۴۰ سال در 
ُدز  برای دریافت  خوزستان 

کنند اقدام  واکسن  سوم 

۴۶

تعطیل شد نشده  بازگشایی مدارس/ آموزش حضوری آغاز  به شیوه  اعتراض خانواده ها 

آموزش حضوری دانش آموزان از نیمه آبان ماه آغاز شــده 
است، اما خانواده ها نسبت به این شیوه بازگشایی گالیه دارند 
و حضور دانش آموزان آن هم یک روز در هفته و در ســاعات 

محدود را کافی نمی دانند.
به گزارش وقایع جنوب؛ جریان آموزش حضوری دانش آموزان 
از 1۵ آبان ماه آغاز شــده اســت، طبق گفته های مســئوالن 
وزارت آموزش و پرورش مدارس موظف به بازگشــایی شدند 
و باید براســاس الگویی که توسط مدرسه طراحی شده است، 
دانش آموزان در کالس های درس حضوری مشــارکت داشته 

باشند.
با تعطیلی آموزش حضوری در دو سال گذشته و تکیه صرف 
به ارائه آموزش ها در فضای مجازی، هشدارهای جدی درباره 
افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان از سوی کارشناسان 

مطرح می شود.
علیرضــا کمره ای معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش در این باره به تســنیم گفت: آموزش مجازی به شدت 
کیفیت یادگیری را مورد آســیب قرار داده اســت و شــاهد 
افت پنهان هســتیم، یعنی دانش آمــوزان در کالس مجازی 
حضور داشــته و در امتحانات به  شیوه مجازی شرکت کرده اند 
و جزو تارکین تحصیل نیســتند حتی نمــرات دانش آموزان 
در امتحانات مجازی رشــد داشــته اســت و در برخی موارد، 
میانگین نمرات به طور غیرمنتظره ای رشــد داشــته اســت و 
در برخی دروس رشــد ۵ تا 6 نمره ای را شــاهد هســتیم اما 
براساس ارزیابی هایی که انجام دادیم، یادگیری محقق نشده 

اســت، این موضوع را افت پنهان می دانیم و نگرانیم در آینده 
یادگیری دانش آمــوزان تحت تأثیر قرار بگیرد و ترک تحصیل 
دامن زده شــود، به هرحال این شرایط، آثار منفی خود را در 

سال های آینده عیان تر به نمایش خواهد گذاشت.
با توجه به افت محســوس یادگیری دانش آموزان در آموزش 
مجازی، جریان آموزش حضوری از نیمه آبان آغاز شده است، 
اما خانواده ها نســبت به این سبک از بازگشایی گالیه دارند و 
حضور دانش آموزان آن هم یک روز در هفته به مدت 4۵ دقیقه 
یا نهایت دو ســاعت را کافی نمی دانند. پرسش خانواده ها این 
اســت که با واگذاری برگزاری کالس های حضوری به مدارس 
این موضوع در حداقلی ترین وضعیت موجود در حال اجراست 
و مشخص نیســت اگر خانواده ای به این رویه اعتراض داشته 

باشد باید به کدام بخش آن را گزارش دهد.
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خطر مرگ در دروازه اصلی  گتوند

ورودی شهر جنت مکان گتوند، دروازه اصلی شهرستان 
به روی مردم منطقه و رانندگان است که این نقطه یکی از 
نقاط حادثه خیز شهرستان محسوب می شود و هر ساله شاهد 

حوادث ناگواری در آن هستیم.
به گزارش وقایع جنوب، جاده شوشتر - کوشکک - گتوند از 
جمله راه های قدیمی است که مردم هنوز از آن تردد می کنند 
و این جاده به همراه جاده شوشتر- سه راهی گتوند از شهر 

جنت مکان عبور می کنند.
این موضوع سبب می شود نقطه تالقی بین این دو جاده در 

جنت مکان ایجاد شود که همین مسئله در سال های اخیر 
باعث به وجود آمدن حوادث ناگواری در این نقطه شده است.

در واقع ورودی جنت مکان دروازه اصلی شهرستان گتوند 
به روی منطقه و رانندگان است و مردم شهرستان و منطقه 

همه از این نقطه تردد و عبور می کنند.
در همین خصوص یکی از اهالی شهر جنت مکان در گفت وگو 

با خبرنگار ما اظهار داشت: ماشین هایی که از طرف کوشکک 
و سه راهی در حرکت هستند در این نقطه به هم می رسند 
و هیچ جدول یا میدانی وجود ندارد که خودروها در میدان 
به مسیر خود ادامه بدهند یا حداقل سرعت گیری هم وجود 

ندارد.
وی افزود: پروژه ساخت میدان این نقطه در سال های پیش 

توسط شهرداری در حال انجام بود که به یک باره متوقف و 
پروژه نیمه تمام رها شد و فقط جدول کاری ها انجام شد، 
مردم جنت مکان که در این جاده عزیزانشان را از دست دادند 

انتظار رسیدگی دارند.
در همین رابطه محمود مقامی اظهار داشت: توسط ما و 
شهردار جنت مکان تمام نامه نگاری ها و پیگیری های الزم 

جهت احداث میدان ورودی انجام شده است.
وی افزود: بدلیل اینکه از شهردار سابق و پیمانکارهای 
گذشته شکایت شده این پروژه فعال بالتکلیف مانده و منتظر 

صادر شدن رای نهایی دادگاه هستیم.
رئیس شورای اسالمی جنت مکان تصریح کرد: درحال حاضر 

شهرداری آمادگی الزم برای اجرای پروژه را دارد.

۱۴ قبضه اسلحه جنگی در شهرستان 
حمیدیه کشف شد

ــه  ــالب حمیدیـ ــی و انقـ ــتان عمومـ دادسـ
گفـــت:14 قبضـــه اســـلحه جنگـــی بـــا رصـــد 
ـــی  ـــت عموم ـــات و امنی ـــس اطالع ـــی پلی اطالعات

در این شهرستان  کشف شد.
ـــری  ـــدی امی ـــوب، مه ـــع جن ـــزارش وقای ـــه گ ب
ـــلحه  ـــداد اس ـــن تع ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــنبه ب ش
ــت  ــده اسـ ــف شـ ــد کشـ ــک بانـ ــاق از یـ قاچـ
ــه  ــری بـ ــت کمـ ــه کلـ ــداد 10 قبضـ افزود:تعـ
ــه  ــار قبضـ ــاب و چهـ ــه خشـ ــراه 20 تیغـ همـ
ـــی  ـــل  توجه ـــر قاب ـــینکف و مقادی ـــلحه کالش اس

مهمـــات مربوطـــه کشـــف شـــد.
ـــم  ـــر مته ـــک نف ـــتگیری ی ـــه دس ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی  ـــروی انتظام ـــان نی ـــه از کارکن ـــن زمین در ای
ـــی  ـــات قدردان ـــن عملی ـــیاری در ای ـــت هوش باب

کـــرد.
دادســـتان شهرســـتان حمیدیـــه بـــا هشـــدار 
ـــه  ـــات گفت:هرگون ـــالح و مهم ـــدگان س ـــه دارن ب
اســـتفاده از ســـالح، حمـــل و نگهـــداری آن 
ـــخت و  ـــازات س ـــت و مج ـــرم اس ـــون ج ـــر قان براب

ــال دارد. ــه دنبـ ــنگینی بـ سـ
ـــار  ـــه اخب ـــری از شـــهروندان خواســـت هرگون امی
ـــه  ـــاز را ب ـــالح غیرمج ـــدگان س ـــه دارن ـــوط ب مرب
مرکـــز فوریت هـــای پلیســـی 110 یـــا شـــماره 

ـــد. ـــزارش دهن ـــات گ 113 اداره اطالع
شهرســـتان حمیدیـــه بـــا 60 هـــزار نفـــر 
ــواز  ــری اهـ ــه 2۵ کیلومتـ ــت در فاصلـ جمعیـ

قـــرار دارد.

  

جوان ایذه ای در کارون غرق شد

بخشـــدار سوســـن از توابـــع ایـــذه گفـــت: 
ـــه  ـــنبه در رودخان ـــر روز ش ـــذه ای عص ـــوان ای ج

کارون غرق شد و جان خود را از دست داد.
حســـین مـــرادی روز شـــنبه بیـــان کـــرد: 
ایـــن جـــوان کـــه 26 ســـال ســـن داشـــت در 
ــن  ــش سوسـ ــع بخـ ــه کارون در مقطـ رودخانـ
حوالـــی روســـتاهای ده شـــیخ و ده ثریـــا ایـــذه 

غـــرق شـــد.
ـــی  ـــط اهال ـــوان توس ـــن ج ـــر ای ـــزود: پیک وی اف
ــا  ــد امـ ــرون آورده شـ ــه بیـ ــتا از رودخانـ روسـ

متاســـفانه جـــان باختـــه بـــود.
بخشـــدار سوســـن ادامـــه داد: 2 جـــوان دیگـــر 
ــدن  ــال غرق شـ ــه در حـ ــن حادثـ ــز در ایـ نیـ
بودنـــد کـــه بـــا اقـــدام بـــه موقـــع اهالـــی از 
رودخانـــه کارون خـــارج شـــدند و از مـــرگ 

حتمـــی نجـــات پیـــدا کردنـــد.
مـــرادی بـــا هشـــدار بـــه کســـانی کـــه بـــرای 
ــه داد:  ــوند ادامـ ــا می شـ ــنا وارد رودخانه هـ شـ
ـــی از  ـــای ناش ـــرگ و میره ـــتر م ـــفانه بیش متاس
ـــه  ـــا ب ـــه ی ـــتند ک ـــرادی هس ـــدگی اف ـــرق ش غ
فنـــون شـــنا آشـــنایی ندارنـــد و یـــا بی دلیـــل 

بـــه آب می زننـــد.
بخـــش سوســـن از توابـــع شهرســـتان ایـــذه و 
در فاصلـــه 3۵ کیلومتـــری مرکـــز شـــهر ایـــذه 

واقـــع شـــده اســـت.

  

پلمب 2 بانک در شادگان به دلیل بی 
توجهی به اصول بهداشتی

ـــان شـــادگان  ـــر شـــبکه بهداشـــت و درم مدی
علـــت پلمـــب 2 بانـــک در ایـــن شهرســـتان را 
رعایـــت نکـــردن شـــیوه نامه هـــای بهداشـــتی 

و فاصله اجتماعی اعالم کرد.
محســـن طاهـــری، مدیـــر شـــبکه بهداشـــت و 
ـــک  ـــپ 2 بان ـــوص پلم ـــادگان درخص ـــان ش درم
در ایـــن شهرســـتان گفـــت: بـــرای واحد هـــای 
ـــت  ـــه رعای ـــبت ب ـــه نس ـــی ک ـــی و بانک های صنف
ــی  ــم توجهـ ــتی کـ ــای بهداشـ ــیوه نامه هـ شـ
می کننـــد، ابتـــدا اخطاریـــه صـــادر و مهلتـــی 
بـــرای رفـــع کمبود هـــای بهداشـــتی داده 

می شـــود.
ـــای  ـــدور اخطاریه ه ـــه ص ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب او اف
ــتان  ــن شهرسـ ــک در ایـ ــرای 2 بانـ ــی بـ قبلـ
و عمـــل نکـــردن روســـا و کارکنـــان ایـــن 
ــتی،  ــای بهداشـ ــیوه نامه هـ ــه شـ ــا بـ بانک هـ
اماکـــن مذکـــور بـــا حضـــور کارشناســـان 
بهداشـــت محیـــط تـــا اطـــالع ثانـــوی پلمـــب 

ــدند. شـ
طاهـــری بـــا بیـــان اینکـــه هـــر واحـــدی کـــه 
توجهـــی بـــه رعایـــت دســـتورالعمل های 
ـــه  ـــردم را ب بهداشـــتی نداشـــته باشـــد ســـالمت م
ـــورت  ـــت: در ص ـــار داش ـــدازد، اظه ـــر می ان خط
مشـــاهده رعایـــت نشـــدن دســـتورالعمل های 
بهداشـــتی، بـــا قاطعیـــت بـــا ناقضـــان 
ــدی  ــر واحـ ــتی در هـ ــیوه نامه های بهداشـ شـ
ــورت  ــی الزم صـ ــورد قانونـ ــند برخـ ــه باشـ کـ
ــدام  ــه تعطیلـــی آن اقـ ــرد و نســـبت بـ می گیـ
خواهـــد شـــد، زیـــرا ســـالمت مـــردم اولویـــت 

اساســـی شـــبکه بهداشـــت اســـت.

  

کشف 9۰ میلیارد ریال لوازم یدکی 
قاچاق در اندیمشک

ـــک  ـــف ی ـــتان از کش ـــی اس ـــده انتظام  فرمان
ـــه  ـــاق ب ـــودروی قاچ ـــی خ ـــوازم یدک ـــه ل محمول
ارزش ۹0 میلیـــارد ریـــال در شهرســـتان 

اندیمشک خبر داد.
ــریح  ــی در تشـ ــد صالحـ ــید محمـ ــردار سـ سـ
ـــتای  ـــت: در راس ـــار داش ـــر اظه ـــن خب ـــات ای جزئی
ـــوم  ـــده ش ـــا پدی ـــه ب ـــه جانب ـــدی و هم ـــارزه ج مب
ــت  ــتگاه ایسـ ــوران ایسـ ــاق کاال و ارز، مامـ قاچـ
و بازرســـی پـــل زال شهرســـتان اندیمشـــک 
ــای  ــرل محورهـ ــی و کنتـ ــد اطالعاتـ ــا رصـ بـ
مواصالتـــی یـــک دســـتگاه تریلـــر کانتینـــردار 
ــف  ــایی و متوقـ ــاق را شناسـ ــل کاالی قاچـ حامـ

ــد. کردنـ
ـــی  ـــودروی توقیف ـــار خ ـــی از ب ـــزود: در بازرس وی اف
33 هـــزار و ۷۵1 قطعـــه لـــوازم یدکـــی خـــودرو 

ـــد. ـــف ش ـــی کش ـــوز گمرک ـــه مج ـــد هرگون فاق

گیاه علوفه ای ماشک در سطح ۳۰ هکتار 
از اراضی شهرستان اللی کشت شد

مدیر جهاد کشاورزی اللی از کشت گیاه علوفه 
ای ماشک به صورت دیم در این شهرستان خبر 

داد و گفت: 30 هکتار از اراضی کشاورزی اللی 
زیر کشت علوفه ماشک رفت.

با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  یان  ر ا هز د  مهردا
مین  فزود: به منظور تا یع جنوب ا قا ر و خبرنگا
ران منطقه ،گیاه  ز نیاز علوفه ای دامدا بخشی ا

ماشک در اراضی این شهرستان کشت شد. 
وی در ادامه اظهار داشت:دامداران شهرستان 
اللی ساالنه حدود 400 هزار تن علوفه نیاز دارند 
که بیشتر آن از مراتع شهرستان تامین می شود 
ن  را مدا ز دا ز علوفه مورد نیا همچنین بخشی ا

منطقه با صرف هزینه زیاد از شهرهای همجوار 
تامین می شود. 

هزاریان جمعیت دامی شهرستان اللی را حدود  
6 هزار راس دام سنگین و 200 هزار راس دام 
سبک عنوان کرد و گفت: با توجه به دیم بودن 

ین  راضی اللی طرح توسعه کشت علوفه در ا ا
اراضی در حال انجام است.

ماشک گیاهی یکساله از خانواده لگومینوز است 
ده موجب  نوا ین خا هان ا یر گیا نند سا که هما
اصالح و تقویت خاک می شود و نیتروژن را در 

خاک تثبیت می کند.
کی و  ا ماشک بدلیل عملکرد باال، خوش خور
ر مفید  م  بسیا کیفیت باالی علوفه در تغذیه دا

است.

مسئوالن خرمشهر برای پیشگیری از بحران باران پاییزی آمادگی داشته باشند

دولت سیزدهم و ضرورت اجرایی کردن »پیوست عدالت«

محموله ۳۸ هزارتایی واکسن پاستوکووک پالس به خوزستان رسید

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

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 ۹8 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 ۵6 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 ۹0 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 3۵0 
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 ۵00 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 ســازی  »پیوســت عدالت« در لوایح و 
تصمیمات دولت از مهمترین توصیه های رهبر انقالب 
اســالمی است که کابینه ســیزدهم برای تحقق آن 
تالش می کند ارتباط مســتقیم با مردم، تســریع در 
خدمات رسانی، توزیع عادالنه امکانات، مقابله با رانت 
و رفع تبعیض و کاهش فاصله طبقاتی را در دســتور 

کار قرار دهد.
»کامالً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، 
به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند« این بخشی 
از توصیه های رهبر معظم انقــالب به اعضای دولت 
سیزدهم است که نشان از دغدغه ایشان در این زمینه 
و نیاز امروز جامعه به این مهم در برنامه ریزی های دولت 

است.
به گزارش وقایع جنوب، مراجعه به سخنان رهبری در 
سال های اخیر نشان می دهد تحقق عدالت، در اولویت 
خواسته های ایشان بوده و بارها درباره آسیب های وارده 
به مقوله عدالت در کشــور هشدار داده اند. در راستای 
عمل به این فرمایشــات، دولت ســیزدهم در همین 
ابتدای کار تالش کرده اســت تا در برنامه ریزی های 
کالن و بلندمدت خود این مهم را مورد توجه قرار دهد.

رهبری و دغدغه همیشگی عدالت
رهبر معظم انقالب ششم 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 است. 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، اساس 
ادیان الهی و مبنای تشــکیل حکومت را اقامه عدل 
خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی 
تالش کنیم. هــر مصوبه، الیحه و تصمیم دولت باید 
»پیوست عدالت« داشته باشد و کامالً مراقبت شود که 
این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به 

عدالت ضربه نزند«.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای برخــی روش  های رایج 
مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع 
یارانه ها و هر مساله دیگر باید به گونه ای عمل کرد که 
فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر 

چه ممکن است امکانات عادالنه توزیع شود.
این نخســتین بار نیســت که رهبــری در دیدار با 
مســووالن درباره عدالت سخن گفتند و بر آن تاکید 
کردند. ایشــان 2۹ دی گذشته هم در دیدار تصویری 
با مردم آذربایجان شــرقی فرمودند: »شکاف طبقاتی 
بایستی از بین برود و عدالت اقتصادی به معنای واقعی 
کلمه بایستی مســتقر بشود در کشور؛ این وظیفه  ما 

است، این کار ما است، بایستی انجامش بدهیم.«
رهبــر معظم انقالب در تاریخ 1۹ دی ماه ســال ۹6 
و در دیــدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش تصریح 
کردند: عدالت، عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های 
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 نخواهیــم کرد؛ این یکی از پایه های 

اصلی نظام جمهوری اسالمی است.
دغدغه های مطرح شده در سخنان رهبری، به نوعی 
ریشه در شرایط جامعه داشته و انعکاس دشواری های 
موجود در جامعه است و به همین دلیل می توان عدالت 
را هم در زمره دغدغه هایی دانســت که ریشه آن در 
جامعه امروز ایران اســت. رهبری و روسای قوا بیش 
از هر شــخصی در کشــور از وجود بی عدالتی آگاه و 
از آسیب هایی که 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 دســتگاه قضا، بیش از فقر برای مردم مشکل 
آفرین بوده اســت. پیشگیری از این احساس تبعیض 
و بــی عدالتی جز در ســایه مبارزه مــداوم و بدون 

قیدوبندهای سیاسی 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 حضور و پیروزی وی در انتخابات، امید مردم به 
گسترش عدالت، کاهش فساد و رانت، افزایش سطح 
دسترســی عمومی به نیازهای زندگی افزایش یافت. 
دولت هم در مسیر تحقق عدالت و پیوست این مفهوم 

با برنامه های خود در تالش است.
 آیت اهلل سید ابراهیم رییسی، هم در روز رای اعتماد 
به وزرایش و هم پیش از آن، موضوع فسادســتیزی را 
مورد توجه قــرار داده و با تاکید بر اینکه کوچکترین 

ناسالمتی 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 
فساد ستیز باشد حتما باید عنصر پاکدست و فسادستیز 

امر اجرای آن را بدست بگیرند.
دولت همچنین در بند چهارم از عهدنامه ای در روز 
نخست و رســمی کار خود امضا کرد؛ با مردم پیمان 
بست تا در مبارزه با رانت و فساد پیشقدم بوده و تمام 
تــوان خود را به کار گیرد. با چنین توصیف و اقدامی 
به نظر می رسد رییس جمهوری و هیات دولت، فساد 
و رانــت را به عنوان یکــی از مهمترین ابرچالش ها را 
شناسایی کرده و به عنوان خط قرمز کابینه خود قرار 

داده است.
مساله فساد، مدت هاســت که امید بسیاری از مردم 
و حتــی اعتماد آنها را تضعیف کرده اســت و رییس 
جمهوری می تواند با تداوم روند فسادستیزی آغاز شده 
در قوه قضائیه، قوه اجرایی کشور را هم از این ویروس 
ناامید کننده، پاکســازی کرده و عدالت را به جایگاه 

اصلی خود نزدیک کند.

قانون گرایی، پاســخگویی، شفافیت و انضباط مالی، 
طهارت اقتصادی و پرهیز از اشرافی گری با مردم هم 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 
زندگــی مردم تالش برای رســاندن آنها به ســطح 
مناسبی از زندگی اقتصادی و درمانی است. تسریع در 
واکسیناسیون و حتی هوشمندسازی قرنطینه را هم 
می توان در راســتای این هدف ارزیابی کرد. با افزایش 
واکسیناسیون، سالمت همه مردم در هر سطح و طبقه 
تامین خواهد شد و با طرح قرنطینه هوشمند؛ امکانات 
در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که با تزریق واکسن 

هم به سالمت خود و هم اطرافیان اهمیت می دهند.
پیوســت عدالت در یکی از مهمترین نیازهای امروز 
کشور یعنی مســکن هم در اولویت دولت قرار دارد و 
نشان مهم آن تســریع در ساخت یک میلیون واحد 
مسکن در سال است که از سوی دولت وعده داده شده 
اســت. در این طرح، دولت تالش خواهد کرد تا این 
واحدها ابتدا به افراد نیازمند و محروم اختصاص یافته 
و در مراحل بعد در اختیار دهک های باالی اقتصادی 

قرار گیرد.
دیگر تصمیــم دولت به منظور دسترســی عادالنه 
افراد مناطق محروم به امکانــات، طرح احیای جهاد 
سازندگی است تا در سایه آن توان تازه ای برای مقابله 

با محرومیت های جدید در کشور ایجاد شود.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اهواز از ورود 38 
هزار دز واکسن پاســتوکووک پالس به خوزستان 
خبر داد و گفت: این واکســن برای افرادی باالی 
60 ســال و دارای بیماری زمینه ای که 2 دز خود 
را از نوع آسترازنکا یا اسپوتنیک دریافت کرده اند، 

تزریق می شود.
بــه گزارش وقایع جنوب دکتر فرهاد ابول نژادیان 
روز شــنبه در حاشیه نشست ستاد مدیریت کرونا 
خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
به دنبال گسترش سویه اُمیکرون کرونا در برخی 
کشورها، مراقبت های مرزی در خوزستان تشدید 

شده است.
گرفتن تســت از 4۹2 خدمه کشتی خارجی در 

خوزستان
وی افزود: در 10 روز گذشته 32 کشتی خارجی 
با 6۵۹ خدمه وارد خوزســتان شدند که از 4۹2 
نفر این تعداد تســت گرفته شد و بقیه افراد تست 

منفی کرونا همراه خود داشتند.
وی با بیان اینکه عمده کشــتی های وارد شده به 
بنادر خوزســتان از امارات، هند، روسیه و برزیل 
هســتند افزود: در حالــی که قرار بــود به اتباع 
کشــورهای هند، پاکســتان و آفریقــای جنوبی 
اجــازه ورود ندهیم اما پلیــس گذرنامه بندر امام 
خمینی)ره( برای ایــن اتباع روادید صادر کرده و 
به این افراد اجازه خروج از کشتی و ورود به شهر 

دادند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز با اشــاره 
بــه اینکه در مرزهــای زمینی شــلمچه و چذابه 
مراقبت های مرزی در حال انجام اســت گفت: در 
این مدت یک هزار و 341 شهروند ایرانی از طریق 
این مرزها وارد کشور شدند که از ۷31 نفر تست 
گرفته شــد و یک مورد مثبت شناســایی شد که 
قرنطینه شده اســت و بقیه نیز همراه خود تست 

منفی کرونا داشتند.
وی افــزود: همچنیــن هفت هــزار و ۹۷2 تبعه 
عراقی از این 2 مرز وارد کشــور شدند که از ۵24 
نفر تســت گرفته شد و یک مورد مثبت شناسایی 

شد که به کشور عراق عودت داده شد. 
ابول نژادیــان گفت: در پیــک اول کرونا روزانه 

166.۷ نفر، پیک دوم 6۹.4 نفر، پیک ســوم 3۹3 
نفر و پیک چهارم کرونــا روزانه ۵20 نفر به ازای 
یکصد هزار نفر به کرونا مبتال شــدند در حالی که 
روز گذشته به ازای هر یکصد هزار نفر ۹.6 نفر در 
خوزستان به کرونا مبتال شدند که کمترین میزان 

ابتال از ابتدای شیوع کرونا تاکنون است.
وی با بیان اینکه در پیــک آخر بیماری به ازای 
یکصد هزار نفر 42.۷ بیمار در خوزســتان بستری 
می شــدند و این رقم به کمتر از یک نفر رســیده 
اســت افزود: همچنین برای نخستین بار است که 
کل خوزستان در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفته 

است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اهواز بیان کرد: 
ســویه جدید اُمیکــرون در 38 کشــور از جمله 
عربســتان و امارات که نزدیک خوزستان هستند 
شناسایی شــده است لذا باید مراقبت های خود را 
تشــدید کنیم. هنوز اطالعــات الزم در مورد این 
ســویه و شدت ســرایت آن کم اســت اما عمده 
مبتالیــان به اُمیکرون افرادی بودند که واکســن 

تزریق نکرده اند.
وی با بیان اینکــه تاکنون 80 درصد باالی افراد 

باالی 12 سال در خوزستان حداقل یک دز واکسن 
را تزریق کرده اند افزود: تاکنون 3۵0 هزار نفر در 
تزریق دز دوم تاخیر داشــته  که سعی می کنیم با 
برقراری تماس تلفنی و اعزام گروه ســیار، دز دوم  
ایــن افراد را تزریق کنیم البته باید گفت که هنوز 
زمان تزریق نوبت دوم 400 هزار نفر فرا نرســیده 

است.
ابول نژادیان گفت: میزان تزریق دز دوم در دهدز، 
بهبهان، اندیمشک، شــرق اهواز، و غرب اهواز به 
ترتیــب 80، ۷6، ۷1، ۷0.6 و 64 درصــد و در 

شادگان و کارون 2۵ و 38 درصد است.
وی با اشــاره به اینکه پوشش واکسیناسیون در 
1۵ شهرستان خوزســتان باالی 80 درصد است 
افزود: در هفته گذشته پیشــرفت واکسیناسیون 
در اللی، حمیدیه، کرخه، خرمشهر، هویزه، دشت 
آزادگان، کارون و باوی نسبت به میانگین استانی 

باالتر بود.
تاکنون پنج میلیون و 334 هزار دز واکسن کرونا 

در خوزستان تزریق شده است.
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رمزگشایی از ادعای غرب درباره مطالبات فرابرجامی ایران

خطیب زاده: توافق موقت در وین مطرح نیست

اخیر  دور  پایان  ز  ا بعد  غربی ها 
مذاکرات وین برای رفع تحریم های 
یران را به طرح  یران، در حالی ا ا
برجامی  مطالبات حداکثری و فرا
متهم کرده اند که در تمام این سال ها 
گره اصلی احیای توافق هسته ای، 
برجامی غرب و طرح  مطالبات فرا
ادعاهایی در زمینه برنامه موشکی 
و فعالیت های منطقه ای ایران بوده 

است.
به گزارش وقایع جنوب همزمان 
با پایان دور نخست مذاکرات وین 
بازگشت  و  تحریم ها  رفع  برای 
اخذ  برای  پایتخت ها  به  هیات ها 
مشورت فضای رسانه ای و تبلیغاتی 
فتاد.  ه ا یران به را مسمومی علیه ا
رسانه های غربی درخواست های 
ایران را حداکثرگرایانه و فرابرجامی 
خواندند ادعاهایی که با پاسخ حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و 
سعید خطیب زاده سخنگوی دستگاه 

دیپلماسی روبرو شد.
 تا قبل از آغاز مذاکرات و زمانی که 
ایران در پی بررسی نحوه ورود به 
مذاکرات برای رفع تحریم ها بود، 
حضور  لزوم  ز  ا غربی  کشورهای 
سریعتهران در پای میز مذاکره و 
سخن گفته و ایران را متهم به وقت 
کشی می کردند. با مشخص شدن 
تاریخ و زمان مذاکرات از سوی ایران، 
رویکرد تهدید و تحریم را در پیش 
قدام  ا مانند  ادعاهایی  و  گرفتند 
ایران برای غنی سازی ۹0 درصدی 
ین ادعا  را منتشر کردندهر چند ا
نرژی  لمللی ا از سوی آژانس بین ا
اتمی رد شد. با ورود تیم مذاکره 
غربی ها  که  نکته ای  تنها  کننده 
به  آن پرداختند، ترکیب و تعداد 
تیم مذاکره کننده بود. در فضای 
رسانه ای در حالی حضور 40 نفر در 
ترکیب تیم ایران بزرگنمایی شد که 
هیات های غربی در دوره های گذشته 

با تعداد بیشتری در مذاکرات حضور 
می یافتند.

یران  ا نمایندگان  گفت و گوهای 
و 1+4 در وین از هشتم آذر تا 12 
آذر در وین برگزار شد در این دور از 
مذاکرات تیم ایران دو پیش نویس 
به طرف های غربی ارائه کرد و علی 
باقری اعالم کرد پیش نویس سومی 
هم قرار است به طرف های مذاکره 

کننده ارائه می شود.
با این حال طرف های غربی که 
اندک  متیازات  ا اعطای  تصور  با 
حداکثری  متیازات  ا دریافت  و 
متون  ز  ا بودند،  آمده  وین  به 
پیشنهادی و خواسته های روشن 
رضایت  یران  ا اسالمی  جمهوری 
نستند بر این  نداشتند، اگرچه نتوا
یراد حقوقی گرفته یا آنها  متون ا
با برجام توصیف کنند.  در تضاد 
و  آمریکایی ها   ، ما صهیونیست ها ا
رسانه های غربی با فضاسازی های 
غیرمستند، عدم جدیت و وقت کشی 
ایران در مذاکرات را مطرح کردند، در 
حالی که نهایتا طرف مقابل خواستار 
وقفه در گفت و گوها برای اخذ 
مشورت از پایتخت های خود شد.طی 
روزهای اخیر و در حالی که قرار است 
در پایان هفته جاری مذاکرات از سر 
گرفته شود، این فضاسازی از سوی 

غربی ها افزایش یافته است.
و  حداکثری  ادعا  عمده ترین 
فرابرجامی بودن متون ارائه شده از 
سوی ایران به این کشورها است. این 
ادعا در حالی مطرح می شود تمام 
مشکالت احیای توافق هسته ای در 
ماه های اخیر خواسته های فرابرجامی 
آمریکا و اروپا بوده است. آمریکای 
ز  ترامپ به امید مطالبات بیشتر ا
ز این توافق خارج شد و  برجام ا
طرف های غربی هم با این خواسته 
فرابرجامی همراهی کردند. ادعای 
مباحث  گنجاندن  آمریکا  آشکار 

منطقه ای و موشکی ایران در برجام 
و  هانه  خوا زیاده  آشکارا  که   بود 

فرابرجامی بود.
توافق  ز  ا بهانه  همین  با  ترامپ 
خارج شد و فشار حداکثری و مغایر 
یران اعمال  با قطعنامه 2231 بر ا
کرد ولی در تمام این مدت کسی از 
مطالبات حداکثری و فرابرجامی اروپا 
و آمریکا سخن نگفت. در عین حال 
نباید فراموش کرد که آمریکا در حال 
حاضر عضو برجام نیست و نمی تواند 
در گفت و گوها شرط و شروط بگذارد 
وعمال گره اصلی هم خروج آمریکا از 

برجام و نقش تعهداتش است.  
 در هر صورت تیم مذاکره کننده 
ئه پیش نویس دو سند  را یران با ا ا
مسیر  در  مهم  و  اساسی  گامی 
گفت و گوها برداشت و طرف های 
مقابل را نیز تشویق به ارائه متون و 
پیشنهادات روشن خود در چارچوب 
نویس  پیش  موضوع  کرد.  برجام 
سند نخستی که تیم مذاکره کننده 
ارائه کرد، رفع تحریم های ظالمانه 
یران  و پیش  ا و غیرقانونی علیه 
نویس سند دوم نیز در مورد گام 
های جبرانی ایران در زمینه تعهدات 

هسته ای است.
یران باز هم همان  دست بر قضا ا
برجام را می خواهد و درخواست و 
ز آن را درخواست  مطالبه بیشتر ا
نکرده است. ایران همانطور که امروز 
خطیب زاده در نشست خبری اعالم 
کرد نه چیزی کمتر از برجام را نمی 
پذیرد ونه چیزی بیشتر از برجام نیز 
تعهد می دهد. کانون تمرکز تیم 
ایران در مذاکرات روشن است وان 
اینکه تحریم های ناسازگار با برجام 
به هر نحو باید برچیده شود و آمریکا 
و اروپا فکر استفاده از این ابزارعلیه 

ایران را از سر بیرون کنند.
و  تعامل  با  یران  ا اعزامی  هیات 
رد وین شد ولی طرف  نعطاف وا ا
مقابل ظاهرا چنین چیزی را در 
دستور کار نداشت حاال ایران  منتظر 
است نظر طرف مقابل را در مورد 
ئه کرده دریافت  را دو سندی که ا
کند. وی این را هم گفت که هر جا 
الزم باشد سندها و پیش نویس های 

جدید قابل رد و بدل شدن است.
للهیان که  میر عبدا امروز حسین ا
میزبان فیصل مقداد وزیر خارجه 
سوریه بود، در کنفرانس مطبوعاتی 
ینکه  جمهوری  مشترک با بیان ا
اسالمی ایران با حسن نیت، مدیریت، 
ابتکار و برنامه در دور اول مذاکرات 
جدید در وین حضور یافته است، 
ز چند روز قبل هم چه در  گفت: ا
تماس با وزرای خارجه عضو شورای 

امنیت و چه در گفت و گوها با آقای 
جوسپ بورل اعالم کردیم که شما 
که آنقدر خود را در ماه ها و هفته های 
گذشته عالقمند به برپا شدن میز 
مذاکرات نشان می دادید برای لغو 
تحریم های برجام هم حسن نیت و 

برنامه داشته باشید.
وزیر امور خارجه یادآورشد: آنچه 
هیات ایرانی به عنوان متن مکتوب 
ارائه داده،  کاماًل در چهارچوب برجام 
ز آنچه  تر ا هست و هیچ چیزی فرا
در برجام مورد توافق قرار گرفته، 
درخواست  مورد  متون،  این  در 
طرف ایرانی قرار نگرفته است. لذا 
این ادعا که برخی طرف های غربی 
می گویند ایران مطالبات حداکثری 
داشته، مطالبات ما کاماًل منطبق 
بر برجام هست و ذره ای در این دور 
از مذاکرات ما مطالبه ای فرابرجامی 

نداشته ایم.
 رییس دستگاه دیپلماسی با اشاره 
به اقدامات مخرب رسانه و البی های 
غربی گفت: در اثنای مذاکرات برخی 
از رسانه ها و البی ها تالش کردند القا 
یران  کنند که جمهوری اسالمی ا
همزمان با مذاکرات غنی سازی ۹0 
درصد خود را شروع کرده است. در 
تماسی که بامداد جمعه آقای جوزف 
بورل با من داشت، این موضوع و 
نگرانی را مطرح کرد. به صراحت به 
ایشان گفتم که این صرفاً جوسازی 
است جمهوری اسالمی در همان 
چارچوبی که با شفافیت اعالم کرده 
و در چهارچوب ان پی تی غنی سازی 
20 درصد و باالتر را ادامه می دهد و 
برای غنی سازی ۹0% هیچ خبری را 
مورد تایید قرار نمی دهیم و کذب 

محض هست.
ز موضع گیری وزیر امور  گذشته ا
خارجه در قبال  مباحث فوق، وی 
بر در اظهاراتی جامع و مانع بر چند 
نکته تاکید کرد و گفت: همزمان 
دو  پلن  عنوان  به  مذاکره  میز  با 
نخواهیم بود. منتظر می مانیم تالش 
می کنیم با مذاکراتی متین و قوی 
نیم در راستای لغو تحریم ها،  بتوا
پیشرفت های مورد انتظار ملت ایران 

حاصل شود.
رییس دستگاه دیپلماسی یاداورشد: 
ما توافق موقت را یک توافق خوب 
برای کشور ما نمی دانیم توافق باید 
جامع بوده و توافق باشد که جمهوری 
اسالمی ایران و مردم به طور ملموس 
قتصادی برجام و رفع  یای ا ز مزا ا
تحریم ها استفاده کنند. تیم ما با 
همین رویکرد به وین برمی گردد 
دامه  و بحث کارشناسی خود را ا

می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما 
بر اساس پیش نویس هایی که درباره 
رفع تحریم ها و اقدامات جبرانی به 
طرف های مقابل داده ایم مذاکره 
می کنیم و اساسا چیزی به نام توافق 

گام به گام یا موقت مطرح نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
یران بر اساس پیش نویس هایی  ا
که درباره رفع تحریم ها و اقدامات 
ئه  را جبرانی به طرف های مقابل ا
داده است مذاکره می کند و اساسا 
موضوعی به نام توافق گام به گام یا 

موقت مطرح نیست.
سعید  جنوب،  وقایع  گزارش  به 
خطیب زاده روز دوشنبه در نشست 
خبری در پاسخ به سوالی درباره 
مذاکرات در وین و ادعاهایی که در 
این زمینه مطرح شده است، گفت: ما 
در وین بر اساس پیش نویس هایی که 
برای رفع تحریم ها و چگونگی توقف 
اقدامات جبرانی ایران در مقابل رفع 
تحریم ها داده ایم، مذاکره می کنیم 
و این پیش نویس ها هم کاماًل در 
شده  داده  توضیح  قبلی  جلسات 
چیزی به نام توافق گام به گام یا طرح 

موقت اساساً مطرح نیست.
با  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
بیان اینکه آخر این هفته دور بعدی 
مذاکرات وین آغاز می شود، گفت: 
روز گفت و گوها را آقای مورا و آقای 

باقری مشخص می کنند.
 این دیپلمات عالیرتبه کشورمان 
درخصوص اظهارنظرهای طرف های 
مقابل بعد از پایان مذاکرات اظهار 
کرد: طرفهای مقابل هیچ ایرادی بر 
متون ایران در برجام نگرفتند و تنها 

از بررسی و عدم تامین همه آن سخن 
گفتند. 

وی افزود: به دلیل برخی بدعهدی 
ها و بی عملی هایی که پیش از این 
اتفاق افتاد؛ اگر راستی آزمایی ها انجام 
نشود، به اذعان خود غربی ها هیچ کار 
و فعالیت تجاری و اقتصادی با ایران 

قابل انجام نخواهد بود. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح 
کرد: ما حافظ منافع مردم هستیم 
و تیم وزارت خارجه هم در وین با 
و  شده  حاضر  خوب  عزم  همین 
می شود که امیدواریم طرف مقابل 

هم اینگونه باشد.
خطیب زاده با بیان اینکه هیات ایرانی 
با تعامل و انعطاف وارد وین شد اما 
طرف مقابل تعامل و انعطاف الزم را 
ندارد، اظهار کرد: منتظر دریافت نظر 
طرف های مذاکره درباره این دو سند 

هستیم. 
وی با بیان اینکه آخر این هفته که 
گفت و گوها از سر گرفته می شود؛ 
گفت: گفت و گوها متوقف نشده بلکه 
تنفس داده شده است و هر جا الزم 
باشد پیش نویس های دیگر ارائه می 

شود.  
 این دیپلمات عالیرتبه کشورمان 
اخیر  اظهارات  درباره  همچنین 
رییس جمهور فرانسه گفت: اگر این 
اظهارات برای مصرف داخلی و راضی 
کردن برخی برای خرید سالح باشد، 
می توان از آن عبور کرد. خود فرانسه 
یکی از طرف های مذاکره کننده در 
وین است و بهتر می داند که برخی 
اظهارات نه مبنای حقوقی دارد و  

نه عقلی.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره 
نتظار داریم کشورهایی  ینکه ا به ا
مانند فرانسه مسئوالنه تر رفتار کنند؛ 
تصریح کرد: نظامی تر کردن منطقه 
غیرقابل قبول است و سالح هایی 
مبنای  منطقه  به  شده  فروخته 

ناآرامی هایی است که می بینیم.
خطیب زاده با یادآوری نقش مخرب 
و ثبات زدای فرانسه گفت: ما شاهد 
فروش ده ها هزار میلیارد دالر سالح 
به کشورهای منطقه هستیم در حالی 
که برای موشک ایران بارها جلسه 
برگزار می شود اما عزم جمهوری 
جدی تر  اقدامات  این  با  اسالمی 
می شود تا براساس اراده و تکیه بر 
توان داخلی، سپر دفاعی خودرا فعال 

تر کنیم.
ینکه چیزی  خطیب زاده با بیان ا
بیشتر از ستاد کل نیروهای مسلح و 
شورای عالی امنیت ملی برای افزودن 
فتاده بود  تفاقی ا ندارم گفت: اگر ا
مانند همه اتفاقات و خرابکاری های 
رژیم صهیونیستی به مردم گزارش 

می شد.
رویکرد آمریکا و اروپایی ها به اجرای 

تعهداتشان حداقلی است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
به پرسش ایرنا که چه موضوعاتی در 
متن سند پیشنهادی ایران در وین 
درج شده است، گفت: مذاکرات را 
در درون اتاق های مداکرات پیگیری 
می کنند. ما دو پیشنهاد را براساس 
نشست ها و مذاکرات قبلی به صورت 
مکتوب ارائه کردیم. اولی درخصوص 
رفع تحریم هاست که در چارچوب 
کارزار فشار حداکثری بعد از 201۵ 
یران اعمال شده و موارد  بر علیه ا
جزیی و بند بند در متن این سند 

نوشته شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در 
بعد  مباحث مطرح شده  خصوص 
از گفت و گوهای وین گفت: آنچه 
میگویم روایت آمریکایی از ماجرای 
وین نیست بلکه یک روایت ایرانی، 
دقیق و بدون غلوهای معمول است 
که در تحلیل های رسانه ای غربی 
دیده می شود. تیم مذاکرات ایران با 
یک اراده جدی و برای دستیابی به 
یک توافق خود به وین تیم اعزام و 
وارد گفت و گوها شد و اساساً توافق 
خوب را هم در راستای تعهداتی 
می بیند که همه طرف های برجام 

دارند.
 خطیب زاده یادآورشد: طرف مقابل 
شاید انتظار نداشت تیم ایران متون 
آماده مکتوب به آنها دهد. به همین 
ئه این متون  را دلیل هم به محض ا
برخی از درزهای رسانه ای آغاز و ادعا 
شد که موارد مورد درخواست ایران 
قابل انجام نیست و حداکثر گرایانه 
است. در صورتی که تمامی آنچه در 
این متون نوشته شده بود؛ به این 
دلیل که در چارچوب برجام و مبتنی 
بر آن و پیش نویس 6 دور قبل بود، 

اساسا نمی توانست حداکثری باشد.
 سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه 
رویکرد طرف های  متاسفانه  داد: 
نجام  یاالت متحده به ا اروپایی و ا
این  و  است  حداقلی  تعهداتشان 
نگاه حداقلی باعث شد مذاکرات 
طرف های  که  رسد  نقطه ای  به 
اروپایی فوراً درخواست بازگشت به 

پایتخت های خود و مشورت کنند. 
روز مذاکرات در گفت و گوی باقری و 

مورا مشخص می شود
 این دیپلمات کشورمان اظهار کرد: 
جمهوری اسالمی ایران پس از این 
تصمیم اعالم کرد تا هر زمان که الزم 
ند در وین بماند تا به  است می توا
توافق های الزم در خصوص متون 
برسد اما به دلیل اصرار طرف مقابل 
برای بازگشت به پایتخت و مشورت، 

جمهوری اسالمی توقف را پذیرفت.
 وی با بیان اینکه آخر این هفته دوره 
بعدی مذاکرات آغاز خواهد شد، 
گفت: روز آغاز مذاکرات در  درگفت و 
گوی های آقای مورا و آقای باقری به 

زودی نهایی خواهد شد. 
خطیب زاده با بیان اینکه مهم این 
است که طرف مقابل هم مثل ایران 
با پیشنهادات مشخص وارد شود، 
گفت:متون ارائه شده از سوی ایران 
حتماً قابل مذاکره و بررسی است اما 
این که طرف مقابل فقط اظهارات 
اساس  بر  کند،  بسنده  رسانه ای 
این اظهارات رسانه ای تصور کند 
نجام  ند بازی مقصر نمایی ا می توا
دهد و بر اساس بازی مقصر نمایی 
افکار نخبگان تصمیم گیران و تصمیم 
سازان ایران را تحت تاثیر قرار دهد،  
نیم چه  باور غلطی است. ما می دا
می خواهیم و آنچه که می خواهیم 

کاماًل در چارچوب برجام است.
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کارگاه تولید خشت خام مرمتی در 
پایگاه میراث جهانی شوش فعال شد

ز آغاز فعالیت  مدیر پایگاه میراث جهانی شوش ا
م مرمتی در محوطه  لید خشت خا ه تو گا ر کا

میراث جهانی شوش خبر داد.
ده  ا بیژن حیدری ز یع جنوب،  قا و رش  ا گز به 
افزود: با شروع فصل سرما و پیش بینی بارندگی ، 
یط، کارگاه تولید  و باتوجه به مناسب بودن شرا
ر  د گلین  لح  مصا دیگر  و  مرمتی  م  خا خشت 
ز  ا ا لیت خود ر نی شوش فعا ث جها ه میرا یگا پا

سر گرفت.
ری  یای معما ها و بقا ر ختا  وی گفت: وجود سا
ز جمله  لح گلین ا لح متنوع و به ویژه مصا با مصا
لید  یخ شوش، تو ر خشت و چینه در محوطه تا
لزامی می کند،  مصالح متناسب با ماهیت آنها را ا
ز در فصل  ن نیا ا النه و متناسب با میز لذا سا

مناسب، کارگاه تولید مصالح گلین فعالیت خود 
را در زمینه تولید خشت آغاز می کند.

ز  ا ه  د ستفا ا د  ر ا مو درخصوص  ده  ا ز حیدری 
د: خشت های تولیدشده  ا مه د ا د ین خشت ها ا ا
ر  د ری  ا ضطر ا مرمت های  م  نجا ا ر  به منظو
یا و ساختارهای  بخش های مختلف محوطه و بقا

معماری درون آن از جمله صفه خشتی آکروپل، 
نا، بقایای شهر دوره ایالمی موسوم به شهر  آپادا

پانزدهم  استفاده می شوند.
ثر  زنبیل 2 ا محوطه باستانی شوش و  معبد چغا
شاخص میراث فرهنگی کشورمان، در شهرستان 
نی  ند که هر 2 در فهرست جها ر ا ر د ا شوش قر

یونسکو به ثبت رسیده اند. وجود آثار باستانی 
پیش از میالد و نیز آثاری از چندین تمدن مهم 
ز جمله هخامنشی، ساسانی، اشکانی و اسالمی  ا
ا به یک هدف مهم  ن ر ین شهرستا در شوش، ا
برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده 

است.

اسـتاندار خوزسـتان با بیان اینکه 3۵0 هـزار نفر در 
خوزسـتان ُدز اول واکسـن خـود را تزریـق کرده اند 
گفـت: ایـن افـراد هنـوز ُدز دوم واکسـن را دریافت 
نکرده انـد و اگـر فاصلـه زمانـی تزریق واکسـن زیاد 

شـود اثـر آن کاهـش پیـدا می کند.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب صـادق خلیلیـان روز 
شـنبه در نشسـت سـتاد مدیریت کرونا خوزسـتان 
کـه در محـل اسـتانداری برگـزار شـد بیـان کـرد: 
انتظـار داریـم کـه افـراد واجـد شـرایط هـر چـه 
سـریعتر دز دوم واکسـن خـود را دریافـت کننـد تا 
بتوانیم شـرایط را برای عادی سـازی فعالیـت ها در 

خوزسـتان بیـش از گذشـته فراهـم کنیـم.
در  بهداشـتی  شـیوه نامه های  رعایـت  بـر  وی 
خوزسـتان تاکیـد کـرد و افـزود: اکنـون در سـطح 
جهـان شـاهد ورود یـک سـویه جدیـد هسـتیم 
بنابراین الزم اسـت که در اسـتان، پیـش بینی الزم 
بـرای جلوگیـری از شـیوع ایـن ویـروس را داشـته 
باشـیم و رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی بیش از 

گذشـته بایـد جـدی گرفتـه شـود.
اسـتاندار خوزسـتان گفت: برای رصـد فعالیت های 
دسـتگاه های اجرایی، یک سـامانه کنترل هوشمند 
در نظـر گرفتـه شـده کـه بـر تسـریع کارهـا کمک 

می کنـد.
وی بـا بیان اینکـه اسـتان خوزسـتان بایـد در طرح 
کنترل هوشـمند پیشـرو باشـد ادامـه داد: از طریق 
این سـامانه، فعالیت های خـود را در جایـی که الزم 

اسـت متمرکز خواهیـم کرد.
خلیلیـان گفت: میـزان نوبـت اول و دوم واکسـن در 
خوزسـتان بایـد بیـش از 80 و 60 درصـد باشـد تـا 
بتـوان ایمنی خوبـی در سـطح جامعـه ایجـاد کرد.

وی در خصـوص تامیـن سـه میلیـون سـرنگ برای 
خوزسـتان از سـوی شـرکت نفـت بیـان کـرد: این 
موضـوع را پیگیـری خواهم کـرد امـا انتظـار داریم 
کـه اینگونـه مسـایل مهـم در اولویـت کار باشـد و 
هماهنگـی الزم در این خصـوص زودتر انجام شـود.

طرح جامـع مدیریت هوشـمند کرونا که قرار اسـت 
به زودی در سراسـر کشور اجرایی شـود با شناسایی 
اشـکاالت و نواقص پس از اجرای آزمایشـی در چند 
اسـتان، و پیش از اجـرا در سـطح ملـی، وارد مرحله 

بازبینی و اصالح شـده اسـت.
 طرح جامـع مدیریـت هوشـمند کرونا کـه از آن به 
عنـوان فاصله گـذاری یا قرنطینـه هوشـمند نیز نام 
برده مـی شـود از مدتی قبـل در دسـتور کار سـتاد 

ملـی مقابلـه و پیشـگیری از کرونا قـرار گرفت.
 زنگ آغـاز اجرای ایـن طرح به شـکل سراسـری به 
زودی به صـدا در مـی آید تا شـاهد شـیوه جدیدی 
در نظـارت بـر موضـوع کرونـا و دسـتورالعمل های 
بهداشـتی مربـوط بـه آن و در ادامـه مدیریـت 
محدودیـت هـا و ممنوعیـت هـا در ایـن خصـوص 

باشـیم.
اکنـون تمام شهرسـتان های خوزسـتان در وضعیت 

آبی کرونایی هسـتند.

دبیر شـورای سـالمت اهواز گفت: حـدود 80 درصد 
جمعیت هدف باالی 12 سـال در خوزستان حداقل 

یک دز واکسـن دریافت کردند.
مهران احمدی بلوطکی دبیر شـورای سـالمت اهواز 
در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد: حـدود 80 درصد 
جمعیـت گـروه هـدف کـه سـنین بـاالی 12 سـال 
اسـت، حداقل یک نوبـت واکسـن کرونـا را دریافت 

کرده انـد.
وی افـزود: همچنیـن حـدود 60 درصـد جمعیـت 
هـدف نیـز دو نوبـت واکسـن را دریافـت کرده انـد.

دبیر شـورای سـالمت اهواز گفت: 21 تـا 22 درصد 
جمعیـت هـدف نیـز هنـوز واکسیناسـیون خـود را 
تکمیـل نکرده انـد که درخواسـت می شـود تـا قبل 
از سـرد شـدن هوا جهت واکسیناسـیون خـود اقدام 

کننـد.
وی ادامـه داد: همچنین انجام دز سـوم یا یـادآور در 

اسـتان نیز در حال انجام اسـت.

رئیس دانشـگاه علوم پزشکی جندی شـاپور اهواز از 
قرار گرفتن تمامی شـهرهای خوزسـتان در وضعیت 

آبی کرونایـی خبر داد.
فرهاد ابـول نژادیـان رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
اهواز در جمـع خبرنـگاران اظهار کرد: خوشـبختانه 
در پی ادامـه روند کاهشـی بیماران مبتال بـه کووید 
1۹ کلیـه شـهرهای اسـتان خوزسـتان در وضعیت 

آبـی قـرار گرفته اند.
وی افـزود: یکـی از علـل مهـم وضعیـت آرام کرونا و 
کاهـش چشـمگیر تعـداد بیمـاران بسـتری، انجـام 

واکسیناسـیون  عمومـی اسـت.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهواز 
گفـت: از تمـام هـم اسـتانی هایمان کـه تاکنـون 
نـد  نسـبت بـه دریافـت واکسـن اقـدام نکرده ا
درخواسـت میشـود در سـریعترین زمـان بـرای 

دریافـت واکسـن مراجعـه نماینـد.

مدیرعامـل انجمـن حمایـت از بیمـاران سـرطانی 
شهرسـتان دزفول گفت: بیـش از 30 میلیـارد ریال 
تسـهیالت قرض الحسـنه به بیمـاران نیازمند مبتال 
به سـرطان تحت پوشـش این انجمن پرداخت شـد.

محمدرضـا اسـماعیل چگنی روز شـنبه افـزود: این 
تسـهیالت به صـورت قـرض الحسـنه و بـا همکاری 
معاونـت درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی دزفـول 
تامیـن و بـه حـدود 110 بیمـار نیازمنـد از طریـق 

بانـک تجـارت پرداخت شـد.
وی بـا بیـان اینکـه تسـهیالت طـی 2 مـاه اخیـر 
پرداخـت شـده اسـت، ادامـه داد: این انجمـن بیش 
هفـت هـزار بیمـار سـرطانی تحـت پوشـش دارد 
کـه 60 درصـد از آنهـا از دزفـول و بقیه از شـهرها و 

اسـتان های همجـوار هسـتند. 
سـاخت بیمارسـتان خیریه امام حسـن مجتبی )ع( 
از سـال ۹0 شـروع شـد و بـا تـالش فـراوان انجمن 
حمایـت از بیمـاران سـرطانی دزفـول راه انـدازی و 

ثبت شـد.

مسـئول گـروه جهـادی شـهید همـت خوزسـتان 
گفـت: 400 نفـر از اهالی بخـش مرکزی آبـادان در 
قالـب طرح شـهید همـت خدمـات درمانـی رایگان 

دریافـت کردنـد.
به گـزارش وقایـع جنـوب حمیدرضا اکبری شـنبه 
در جمـع خبرنـگاران گفـت: گروهـی از پزشـکان 
و متخصصـان حـوزه سـالمت بـا رعایـت شـیوه 
نامه هـای بهداشـتی در قالـب طـرح شـهید همـت 
و در راسـتای خدمت رسـانی به سـاکنان روسـتای 
محـروم  تنگه سـه آبـادان در یـک اردوی یـک روزه 

شـرکت کردنـد.
وی خدمـات ارایـه شـده بـه سـاکنان روسـتای 
تنگه سـه آبـادان را شـامل خدمـات دندانپزشـکی، 
پزشـک عمومی، مامایی، مشـاوره خانـواده، آموزش 
بهداشـت فردی، غربالگری سـالمت، بینایی سنجی 
و برنامه هـای فرهنگـی و آموزشـی بـرای کـودکان 

عنـوان کـرد. 
مسـئول گـروه جهـادی شـهید همـت گفـت: در 
ایـن اردوی یـک روزه بسـته های بهداشـتی، داروی 
تقویتی و لـوازم التحریر نیـز بین روسـتاییان آبادان 

توزیع شـد.
اکبـری اظهـار داشـت: طـرح شـهید همت بـا اعزام 
گروه هـای پزشـکی و در راسـتای بهره منـدی اهالی 
سـاکن در مناطق محروم و کم برخـوردار از خدمات 
بهداشـتی و درمانـی در اسـتان خوزسـتان اجرا می 

. د شو
وی بیـان کـرد: شـرایط سـخت کرونایـی مانـع  از 
خدمت رسـانی بـه خصـوص در حـوزه بهداشـت و 
درمان بـه مناطق محروم اسـتان خوزسـتان نشـده 

اسـت.
روسـتای تنگه سـه در بخـش مرکـزی آبـادان واقع 
اسـت. بخش مرکزی آبادان دارای 32 روسـتا است.

۳5۰هزار نفر در خوزستان هنوز دز 
دوم واکسن را دریافت نکرده اند

۸۰ درصد جمعیت خوزستان حداقل 
یک دز واکسن دریافت کردند

خوزستان در وضعیت آبی کرونا قرار 
گرفت

پرداخت ۳۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه به بیماران سرطانی دزفول

ارائه خدمات درمانی رایگان به 
روستائیان آبادان

پزشکی و سالمت حادثه رانندگی در جاده سوسنگرد - بستان سه 
مصدوم برجا گذاشت

روابـط عمومی مرکـز اورژانـس و فوریت های پزشـکی خوزسـتان 
گفت: حادثه رانندگی در جاده سوسـنگرد - بسـتان باعث مصدوم 

شدن سه نفر شد.
به گـزارش وقایع جنـوب، تصـادف تریلـی حامل شـلتوک بـا پراید در 
جـاده سوسـنگرد - بسـتان روبـه روی روسـتای بردیـه باعـث مصدوم 

شـدن سـه نفر شـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن حادثـه صبـح امـروز شـنبه رخ داد گفـت: 
مصدومـان به بیمارسـتان نفت منتقل شـدند و پـس از انجـام اقدامات 
درمانـی الزم برای ادامـه درمـان به بیمارسـتان گلسـتان اهـواز اعزام 

شـدند.
سوسـنگرد و بسـتان از توابـع شهرسـتان دشـت آزادگان در غـرب 

خوزسـتان واقـع هسـتند.

یک مدیرکل سابق در خوزستان دستگیر شد
دادسـتان عمومی و انقالب اهواز گفـت: یکی از مدیران کل سـابق 
در خوزسـتان که هم اکنون در اسـتان حضور ندارد دسـتگیر شده 

است.
عباس حسـینی پویا روز شـنبه بیـان کـرد: این مدیـرکل بـرای انجام 
تحقیقـات مقدماتـی دسـتگیر شـده و هنـوز اتهـام وارده بـه وی ثابت 

نشـده است.
وی با بیـان اینکـه امکان بیـان نام و سـمت سـابق این فرد فعـال وجود 
نـدارد گفـت: هـم اکنـون در مرحلـه پرسـش و پاسـخ هسـتیم  کـه با 
تکمیل تحقیقـات الزم و ثابت شـدن اتهام ایـن موضوع اطالع رسـانی 

خواهد شـد.
گفتـه می شـود ایـن مدیـرکل و چنـد نفـر از همـکاران وی بـه اتهـام 

تخلـف مالـی دسـتگیر شـده اند.

۱۴ نفر از عامالن درگیری در اروندکنار دستگیر شدند
فرمانـده انتظامی آبادان گفـت: 14 نفر از افراد دخیـل در درگیری 
و نـزاع طایفـه ای در اروندکنـار دسـتگیر و بـا حکم قضایـی راهی 

زندان شدند.
به گـزارش وقایـع جنوب سـرهنگ حسـین زلقـی شـنبه در گفت وگو 
با خبرنـگاران اظهار داشـت: دسـتگیری سـایر عوامل ایـن درگیری به 
ویژه پنـج نفـر از عامالن اصلـی تیرانـدازی در دسـتور کار پلیـس قرار 

دارد.  
وی افزود: در پـی درگیری مسـلحانه و طایفه ای در اروندکنار و کشـته 
شـدن سـه نفر از اعضای یک خانـواده در نهـم آذرماه با اسـلحه جنگی 
پیگیـری ایـن موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار پلیـس قـرار 

گرفـت.
سـرهنگ زلقی با اشاره به کشـته شدن سـه نفر و مصدوم شـدن 2 نفر 
دیگر در این درگیـری اظهار داشـت:از همـان لحظات اولیـه وقوع این 
درگیـری سـه تیـم عملیاتی پلیـس تشـکیل و بـا کار اطالعاتـی چهار 
نفـر از عامالن نزاع مسـلحانه را شناسـایی و بـا هماهنگی مقـام قضائی 

در مخفیگاهایشـان دسـتگیر کردند.
درگیری طایفه ای سـه شـنبه نهم آذرماه در اروندکنار رخ داد. مراسـم 
تدفیـن سـه نفـر کشـته شـدگان ایـن درگیـری روز جمعـه بـا حضور 

سـران عشـایر و طوایف آبـادان و خرمشـهر برگزار شـد.
در پی وقوع این درگیری مسـلحانه امـام جمعه اروندکنار روز گذشـته 
درخطبه های نماز جمعـه این شـهر از وقوع چنین حوادثـی در منطقه 
اروندکنـار کـه بیشـترین حسـینیه، مسـجد را دارد و دارای  بـزرگان، 

شـاعران و افراد اهـل ادب اسـت اظهار تاسـف کرد.
حجت االسـالم مهدی محمدی پور از دسـتگاه های انتظامـی و امنیتی 
خواسـت نسـبت به جمـع آوری سـالح های غیر مجـاز در ایـن منطقه 

اقـدام کنند.
اروندکنار در 4۵کیلومتری جنوب آبادان قرار دارد.

پرونده اختالف مالی ۳۰۰ میلیارد ریالی در دزفول 
به سازش ختم شد

رئیس دادگسـتری دزفول گفـت: پرونـده اختالف مالـی به ارزش 
300 میلیـارد ریال با تـالش اعضای شـورای حل اختـالف دزفول 

در این شهرستان به سازش ختم شد.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، محمدیـار ممبینـی روز شـنبه در ایـن 
خصوص گفـت: پرونـده اختـالف مالـی بیـن تجـار عراقـی و ایرانی به 
ارزش 300 میلیـارد ریـال بـا تـالش و کوشـش اعضـای شـورای حل 
اختـالف و سـتاد صبـر شهرسـتان دزفـول در کمتـر از 24 سـاعت به 

صلـح و سـازش منتهـی شـد.
وی افـزود: 2 تاجـر که یکـی از آنـان عراقـی و سـاکن دزفول اسـت به 
علت اعتمـادی که بـه یکدیگر داشـتند در چند سـال اخیر بـه صورت 
شـفاهی فعالیـت تجـاری و اقتصـادی انجـام دادنـد کـه 6 مـاه پیـش 
اختالفـات مالی بـه ارزش 300 میلیارد ریـال بین آنها پیـش آمد و روز 

به روز شـدیدتر شـد.
رئیـس دادگسـتری دزفول اظهارداشـت: مدتـی پیش تجـار ایرانی که 
سـاکن کرج هسـتند با راهنمایی یکی از فعـاالن  اقتصـادی در دزفول 
با مراجعـه به شـورای حل اختـالف این شهرسـتان، برای حـل و فصل 

اختالف پیش آمـده درخواسـت دادند.
وی افزود: پـس از دسـتور قضایی پرونده  بـرای حل و فصل در شـورای 
حل اختالف دزفول تشـکیل و بالفاصله اعضای شـعبه 12 شورای حل 

اختالف و سـتاد مردمی صبر بـه این پرونـده ورود کردند.
ممبینی گفـت: با توجـه به وظیفـه ذاتی شـورای حل اختالف و سـتاد 
صبر مبنی بر ایجاد صلح و سـازش بین طرفین، نشسـت هایی تشـکیل 
و پـس از بیـان اظهـارات درخصـوص اختالف مالـی پیش آمـده بدون 
هیچگونـه تشـریفات مالـی و هزینـه دادرسـی، اختـالف مالـی این 2 
تاجر ظـرف کمتـر از 24 سـاعت به سـازش منجـر و فعالیـت تجاری و 

اقتصادی آنهـا تـداوم یافت.
وی از زحمـات و تالش هـای اعضـای شـورای حـل اختـالف و سـتاد 
مردمـی صبـر در حـل و فصـل ایـن موضـوع قدردانی کـرد و افـزود: با 
گسـترش صلح و سـازش در جامعـه کمتر شـاهد درگیـری، اختالف و 

وقـوع جـرم خواهیـم بود.
رئیـس دادگسـتری دزفـول بیـان کرد: شـورای حـل اختالف و سـتاد 
مردمی صبر تاکنـون در ایجاد آرامش، آسـایش و امنیـت، فعالیت های 
مطلوبی داشـتند کـه امیدواریم ایـن نهادهـای مردمی همیشـه مورد 

حمایـت معنـوی و مادی بیشـتری قـرار گیرند.

تصادف زنجیره ای در دزفول با یک کشته و ۱۴ مصدوم
سرپرسـت مرکز مدیریت حـوادث و فوریـت های پزشـکی دزفول 
گفت: تصـادف زنجیره ای در جـاده دزفول به شوشـتر حوالی سـه 

راهی فضیلی یک کشته و 14 مصدوم برجا گذاشت.
به گـزارش وقایع جنوب، سرپرسـت این مرکـز صبح شـنبه اعالم کرد: 
امـروز حوالـی سـاعت 6:40 دقیقه صبـح تصـادف زنجیره ای بین سـه 
خـودروی پـژو 40۵، نیسـان وانـت و مینـی بوس در جـاده دزفـول به 
شوشـتر به وقوع پیوسـت کـه یک فوتـی و 14 مصـدوم برجا گذاشـت.

غالمرضـا روان پـور افـزود: طـی تمـاس تلفنـی بـا مرکـز ارتباطـات 
اورژانـس 11۵ دزفـول مبنـی بـر برخـورد سـه خـودرو بـا یکدیگـر 
بالفاصله چهـار تیـم عملیاتـی متشـکل از پایگاه هـای اورژانس سـیاه 
منصـور، شـمس آبـاد، خیبـر و زیباشـهر به محـل حادثـه اعزام شـدند.

وی با بیـان اینکه اتوبـوس آمبوالنـس فوریت های پزشـکی دزفول نیز 
در حالت آمـاده باش قـرار گرفت، اظهارداشـت: یک نفر از سرنشـینان 
خودرو پـژو 40۵ که خانمـی با حدود ۵۵ سـال سـن بـود، در دم جان 

. خت با
سرپرسـت مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریـت هـای پزشـکی دزفـول 
بـا بیـان اینکـه علـت حادثـه در دسـت بررسـی اسـت، گفـت: 14 نفر 
مصـدوم ایـن حادثـه شـامل 10 زن، سـه مـرد و یـک نوجـوان پس از 
انجام اقدامـات درمانی اولیـه برای تکمیـل روند درمان به بیمارسـتان 

بـزرگ دزفـول منتقل شـدند.
جـاده دوطرفـه دزفـول بـه شوشـتر یکـی از جـاده هـای کـم عـرض، 

پرتـردد و حادثـه خیـز اسـتان خوزسـتان اسـت.
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پیش بینی تحقق سود 25۰۰ میلیارد تومانی در شرکت فوالد اکسین خوزستان

از سرمایه گذاریهایی که در منطقه انجام شده است حمایت می کنیم

استاندار خوزستان:  

تکمیل زنجیره های نفت و گاز از برنامه های دولت است

با مشارکت فوالد اکسین آیین اهدا تعدادی کولر گازی به نیازمندان تحت 
پوشش کمیته امداد خوزستان برگزار شد

استاندار خوزستان در بازدید از کارخانه سیمان کارون مسجدسلیمان:  

نایب رئیس هیات مدیره شــرکت فوالد اکسین خوزستان 
در خصوص وضعیت شرکت اکسین گفت: در سال 1400، 
با وجود قطعی برق 4۵ روزه، توانســتیم اتفاقات خوبی رقم 
بزنیم و امســال به اهداف پیش بینی شده خواهیم رسید و 
ممکن اســت به بیش از 2 هزار و ۵00 میلیارد تومان سود 

برسیم.
 محمدحسین ایزدیان امروز )۹ آذر( در مراسم آغاز به کار 
نورد ورق ۵LX80PSL2 API در شــرکت فوالد اکســین 
خوزســتان اظهار کرد: امروز دســتاورد خیلی بزرگی را در 
 API این شــرکت شــاهد بودیم و آن هم تولید ورق های
۵LX80PSL2 برای اولین بار در کشور است. با تولید این 
ورق ها تــا 1۵ درصد در مصرف فوالد صرفه جویی خواهیم 

داشت و این باعث کاهش هزینه پروژه ها خواهد شد.
به گزارش وقایــع جنوب، وی گفت: در ســال 1400، با 
وجــود قطعی برق 4۵ روزه، توانســتیم اتفاقات خوبی رقم 
بزنیم و امســال به اهداف پیش بینی شده خواهیم رسید و 
ممکن اســت به بیش از 2 هزار و ۵00 میلیارد تومان سود 

برسیم.
ایزدیــان تصریح کرد:خوشــبختانه در ســال جاری طرح 
طبقه بندی مشاغل را مطابق قانون کار برای پرسنل شرکت 

اجرایی کردیم و امیدواریم با این روند بتوانیم تا پایان سال 
خدمات بیشتری را ارائه دهیم.

 وی در پایان گفت، شــرکت فوالد اکســین دارای نیروی 
انســانی جــوان و متخصصی اســت که بــا بهره گیری از 
دانش علمی خود در ســالیان گذشــته تا به امروز توانسته 
دســتاوردهای مهمی را در تولید محصوالت فوالدی خاص 
 API رقم بزننــد. بنابراین نــورد موفقیت آمیــز ورقهای
۵LX80PSL2  را خدمــت ایــن مجموعه و پرســنل آن 

تبریک می گویم.

صادق خلیلیان در سفر به شهرستان مسجدسلیمان، پس 
از افتتاح جاده مسجدســلیمان به ایذه در مســیر جریک، 
در بازدید از کارخانه ســیمان کارون مسچدسلیمان با بیان 
اینکه شهرســتان مسجدسلیمان ظرفیت های زیادی دارد، 
اظهار داشــت: فاز دوم کارخانه ســیمان کارون در مسجد 
سلیمان نیز تا 2 ســال آینده بهره برداری و باعث افزایش 

تولید این کارخانه تا 2 برابر می شود.
وی در ادامه افزود: از ســرمایه گذاری هایی که در منطقه 
برای ایجاد اشــتغال ایجاد شده اســت حمایت می کنیم 
و دولــت نیز حداکثر توان خود را بــرای رفع موانع به کار 

خواهد برد. 
اســتاندار خوزســتان در ادامه اضافه کرد: جهت کمک به 
پیشــبرد کار و رفع موانع موجود از کارخانه سیمان کارون 
بازدید میدانی داشــتیم و امیدواریم تا همواره در سالی که 

به رفع موانع تولید نامگذاری شده است تالش کنیم موانع 
موجود در تولید سیمان در شهرستان و استان را از سر راه 

برداریم.

استاندار خوزســتان گفت: یکی از برنامه های مهم دولت، 
تکمیل زنجیره های نفت و گاز در بخش پتروشــیمی ها و 

پتروپاالیشگاه ها است.
به گزارش وقایــع جنوب صادق خلیلیــان روز جمعه در 
حاشــیه بازدید از واحد پتروشیمی مســجد سلیمان بیان 
کرد: وزارت صمت و نفت این طرح را در دست اقدام دارند 

و یکی از استان های مهم در این بخش، خوزستان است.
وی با بیان اینکه در بحــث تامین زمین و مجوزها کمک 
خواهیم کرد تا این طرح به خوبی در استان عملیاتی شود، 
افزود: ســند توسعه خوزســتان با سفر رییس جمهوری به 
اســتان تدوین شــد که اعتبار مصوبات این سند افزون بر 

360 هزار میلیارد ریال است.
اســتاندار خوزســتان گفت: از جمله مصوبات این ســند 
ساخت ۹ بیمارستان و ایجاد محورهای راهبردی در استان 
و احداث شبکه های آب آشــامیدنی و شبکه های تصفیه 

فاضالب است.
وی افزود: این مصوبات در راستای کاهش فقر و محرومیت 

زدایی و مبارزه با حاشیه نشینی تصویب شده اند.
خلیلیان با بیان اینکه شهرســتان مسجد سلیمان ظرفیت 
های زیادی دارد، اظهارداشــت: فاز دوم کارخانه ســیمان 

کارون در مسجد سلیمان نیز تا 2 سال آینده بهره برداری 
و باعث افزایش تولید این کارخانه تا 2 برابر می شود.

وی با اشاره به احداث پایانه فرودگاه مسجدسلیمان ادامه 
داد: این پایانه تا 2 سال دیگر ساخته می شود.

اســتاندار خوزستان اضافه کرد: در حال حاضر یک باند در 
این فرودگاه وجود دارد که متعلق به هوانیروز است و از آن 

برای پروازهایی با 60 مسافر استفاده خواهد شد.
خلیلیان در ســفر به شهرستان مسجد سلیمان محور این 
شهرستان به ایذه را افتتاح و در نماز جمعه این شهرستان 

شرکت کرد.
وی همچنین از چندین پروژه و کارخانه این شهرســتان 

نیز بازدید کرد.

آیین برگزاری اهدا کولر گازی با مشارکت فوالد اکسین به 
تعدادی از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد خوزستان 

انجام گرفت.
به گــزارش وقایع جنوب، چهارشــنبه 3 آذر 1400 طی 
مراسمی در ســالن غدیر اداره کل کمیته امداد خوزستان 
با حضور شیبه مدیرکل کمیته امداد خوزستان و مسئوالن 
شهرستان اهواز این نهاد و جمعی از مدیران فوالد اکسین 

خوزستان مراسم مذکور انجام گرفت.
مدیرکل کمیته امداد اســتان خوزســتان با ابراز تشــکر 
و قدردانی نســبت به مشــارکت فوالد اکســین در انجام 
مســئولیت های اجتماعی و گام های بســیار خوبی که در 
این حوزه برداشــته افزود؛ در خوزستان بیش از 1۵0 هزار 
خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند که انتظار داریم 
صنایع و خیران اســتان همانند فوالداکسین بیش از پیش 

به یاری این نهاد خدمت رسان بیایند.
همچنین سرپرســت روابط عمومی فوالد اکســین ضمن 
تشکر از کمیته امداد که همواره حامی مستضعفان و افراد 
نیازمند جامعه بوده و در این شرایط سخت معیشتی از هیچ 
تالش و کوششــی برای حمایت و کمک به این خانواده ها 
دریغ نکرده، تصریح کرد؛ شرکت فوالد اکسین در راستای 

انجام مســئولیت های اجتماعی خود همواره تالش کرده تا 
از طریق ســازمانها و نهادهایی نظیر کمیته امداد که بانک 
اطالعاتــی از خانواده های نیازمند دارند کمک های خود را 
اهدا و گامی کوچک برای خدمت به مردم عزیز و شــریف 
اســتان خوزســتان بردارد که اهدا تعدادی کولر گازی در 

مراسم امروز یکی از نمونه های آن است.
گفتنی ســت در پایان با حضور مســئوالن کمیته امداد و 
فوالد اکسین تعداد 20 عدد کولرگازی به نیازمندان تحت 

پوشش کمیته امداد شهرستان اهواز و کارون اهدا شد.

دانه روغنی کاملینا برای اولین بار در 
شهرستان اللی خوزستان کشت شد

مدیر جهاد کشاورزی اللی گفت: برای اولین در 
مزارع این شهرستان دانه روغنی کاملینا  که نیاز آبی 

کمتری دارد کشت شد.
مهرداد هزاریان یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود:دانه روغنی کاملینا برای اولین بار در دهستان 
دشت روستای ططرآباد شهرستان اللی در سطحی 

معادل 6 هکتار کشت شد.
وی اظهار داشت: دانه روغنی کاملینا نیاز آبی کمتری 

در مقایسه با سایر دانه های روغنی دارد و در برابر 
خشکی و سرمای بهاره حساسیت کمتر به آفات 

دارد. 
هزاریان افزود: نداشتن حساسیت به ریزش در زمان 
برداشت از دیگر مزیت های کشت گیاه کاملینا می 

باشد.

مدیر جهاد کشاورزی اللی در ادامه بیان داشت: در 
شهرستان اللی 14 هزار هکتار زمین مستعد کشت 

وجود دارد.
شهرستان اللی در 1۷0 کیلومتری مرکز استان 

خوزستان واقع است.
کاملینا یا »کتان کش« گیاهی است که کشت آن 

ظرف سال های اخیر به  عنوان یک دانه روغنی در 
ایران آغاز شده است.

این گونه گیاهی در خاک های شور و اراضی دیم و 
سنگالخی و شنی قابلیت کشت بهتری دارد و به طور 
کلی برای اراضی فقیر و کم آب بسیار مناسب است.

شاورزی  |
| اخبار ک

مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر برکنار شد
با حکم مدیرعامل بانک رفاه کارگران »یداهلل مصدقی فرد« 
به عنوان سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد

با حکم مدیرعامل بانک رفاه کارگران »یداهلل مصدقی فرد«به 
عنوان سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد.

به گزارش وقایع جنوب، در متن حکم اســماعیل هلل گانی 
آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب 
عالی به موجب این حکم، به عنوان »سرپرســت شــرکت 

پتروشیمی امیرکبیر« منصوب می شوید.
 امید اســت با استعانت از خداوند متعال ضمن بهره گیری 
از تمامی امکانات و اســتعدادهای موجــود با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور بانک در راستای اهداف 
راهبــردی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و اعتالی 

موفق و موید باشید.
هفته قبل فیش حقوقی نجومی سه مدیر میانی پتروشیمی 
امیرکبیر در فضای مجازی منتشــر شــد که برخی مقامات 
وزارت کار آن را مجموع دریافتی یک ماه خاص دانست و در 
عیــن حال گفت: خالء قانونی باعث پدیده فیش حقوقی در 

مدیران میانی شرکتها شده چون ماده 84 قانون الحاق برخی 
مواد به مقررات مالــی دولت فقط برای مدیر عامل و هیات 
مدیره یا هیات عامل شــرکتها ســقف تا 33 میلیون تومان 
گذاشته و برای سایر سطوح مسکوت است. در نتیجه حقوق 
مدیران میانی از مدیر عامل هم بیشتر شده و باعث اختالل 

در مدیریت شرکتها شده است.
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آسفالت ۴5۰ کیلومتر راه روستایی خوزستان تا پایان سال مالی ۱۴۰۰

برقراری خدمات بیمه تکمیلی برای خانواده ایثارگران در بیمارستان دزفول

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان 
از اجــرای پــروژه آســفالت در 4۵0 کیلومتر راه 
روستایی استان تا پایان سال مالی 1400 خبر داد.

به گــزارش وقایع جنوب، غالمعبــاس بهرامی نیا 
پیش از ظهــر امروز جمعه 12 آذرماه در مراســم 
افتتاح پروژه گردنه های جریک در محور مســجد 
سلیمان - ایذه که با حضور استاندار ویژه خوزستان 
و نماینده مردم مسجدســلیمان در مجلس شورای 
اسالمی برگزار شــد، اظهار کرد: این پروژه به طول 
6.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان 

قرار بود طی 6 ماه اجرایی شود.
وی افــزود: بــرای اجرای این پروژه بــا هماهنگی 
دســتگاه های اجرایی مسیرشکافی صورت گرفت و 
پس از آن طــی 4 ماه و بدون پرداخــت اعتبار به 
پیمانکار زیرسازی و آماده ســازی ۵ دستگاه ابنیه 
فنی بصورت آبنمای آن توسط اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خوزستان انجام شد در حالی 

که مدت قرارداد اجرای پروژه 6 ماهه بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان 
گفت: اهمیت این پروژه در این اســت که راه 1۵0 
کیلومتــری به حــدود به 8۵ کیلومتر می رســد و 
حدود ۷0 روستا از اجرای آن بهره مند می شوند که 
اجرای آن خواســته برحق مردم بود چراکه طی 42 

سال مردم منطقه تنها از یک مسیر تردد داشتند.
بهرامــی نیا با بیــان اینکه کوتاه کردن مســیرها 
دسترســی ها را کوتاه کرده و در موضوعات زیست 
محیطی، مباحث ایمنی و ارتقــاء ایمنی تاثیرگذار 
اســت، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 23 
کیلومتر راه آســفالته در شهرستان مسجدسلیمان 
اجرایی شــده اســت و قرارداد اجرای 24 کیلومتر 
پروژه آســفالت در این شهرســتان به امضا رسیده 

است.
وی ادامــه داد: شــاخص بهره مندی شهرســتان 
مسجدســلیمان از راه آسفالته 3۵ درصد است این 
در حالی اســت که میانگین این شاخص در استان 
64 درصد می باشــد و این شــاخص در شهرستان 
های اللی 2۹درصد، اندیکا 42 درصد و هفتکل 62 

درصد به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان 
بیان کرد: امســال به منظور نزدیک کردن شاخص 
راه های آســفالته به میانگین استانی، برنامه ریزی 
انجام دادیــم و طبق این برنامــه ریزی 11 درصد 
معادل 4۷ کیلومتر از 4۵0 کیلومتر راه روستایی که 
قراراست تا پایان سال در استان اجرایی شود، سهم 

شهرستان مسجدسلیمان می باشد.
بهرامی نیا اذعان کرد: این نشــان می دهد که اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزســتان در 
مناطقی که شاخص آســفالت راه روستایی در آنها 

پایین است، توجه و برنامه ریزی بیشتری دارد.
وی گفت: با حمایت های اســتاندار خوزســتان و 
پیگیری های صورت گرفته از مدیریت برنامه ریزی 
و بودجه اســتان، در صــورت تخصیص اعتبار 4۵0 
کیلومتر راه روســتایی خوزستان تا پایان سال مالی 

1400 آسفالت خواهند شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان 
تصریح کرد: امیدوار هســتیم باقــی مانده راه های 
روستایی در مسجدســلیمان برنامه ریزی در سال 
آینده با پشتیبانی استاندار و مسئوالن شهرستان در 

پروژه های تعریف شده برای آسفالت قرار گیرند.

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران دزفول گفت: 
بیمارستان بزرگ دزفول پس از پیگیری چهارماهه 
تحت پوشش قرارداد بیمه تکمیلی ویژه خانواده های 

شهدا و ایثارگران قرار گرفت.
محمدحســن جوال افــزود: خانواده های شــاهد و 
ایثارگــر می توانند با مراجعه به این مرکز درمانی از 
خدمات بیمه تکمیلی بــرای درمان خود بهره مند 

شوند. 
وی ادامــه داد: طبق قرارداد منعقد شــده با بیمه 
دی، حدود 2۵ هزار نفر جامعه ایثارگری شهرستان 
دزفول و خانواده های شاهد و ایثارگری که از شهرها 
و اســتان های اطراف در این بیمارســتان بســتری 

می شوند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند.
رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران دزفول گفت: 
بیمارانی که هم اکنون در بیمارستان بزرگ دزفول 

بستری هستند تحت پوشش این قرارداد هستند و 
می توانند با ارائه کــد ملی از خدمات بیمه تکمیلی 

استفاده کنند. 
وی افزود: این قرارداد از ســال 13۹3 فسخ شده و 
خدمات دهی بیمه تکمیلی در بیمارستان به والدین 

شاهد و ایثارگران متوقف شده بود.
خانواده های شــاهد و ایثارگر شهرســتان دزفول و 
دیگر شهرســتان های اطراف از خدمات بیمارستان 
بزرگ دزفول بهره مند هستند که برقراری این بیمه 

هزینه درمان آنها را کاهش می دهد.
شهرســتان دزفول 2 هزار و 600 شهید و بیش از 
چهار هزار جانباز تقدیم میهن اسالمی کرده است.     
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پرواز بالگرد اورژانس برای انتقال مصدوم از 
مسجدسلیمان به اهواز

بط عمومی مرکز فوریت های پزشکی  ا و مدیر ر
نندگی  نتقال مصدوم سانحه را خوزستان گفت: ا

لگرد  ز با با هوا مام خمینی )ره( ا به بیمارستان ا
انجام شد.

 ، ز ا هو ز ا ن ا ا ن جو ا ر نگا ه خبر شگا رش با به گزا
بط عمومی مرکز  نی، مدیر روا عارف اصل شرها
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان 

نندگی در  ا نحه ر ه به وقوع یک فقره سا ر شا با ا
 ، مروز مسجدسلیمان در ساعت ۹ و 1۵ دقیقه ا
ه گفت: مصدوم که مردی  ما ذر 14 آ یکشنبه 
ین  22 بهمن ا ن  رستا ست، به بیما له ا 31 سا

نتقال یافت. شهرستان ا

ر  ینکه فرد مصدوم دچا : با توجه به ا د فزو و ا ا
ز  نیا و  شده  بدن  ز  ا نقطه  چندین  در  آسیب 
نی بیشتری  ما خله های در قبت ها و مدا ا به مر
و را به  نتقال سریع ا دارد، پزشک معالج دستور ا

بیمارستان اهواز صادر کرد.

یط  ا لیل شر شت: به د ر دا ظها نی ا صل شرها ا
ز بیمارستان 22 بهمن  و ا نتقال ا ، ا ر خاص بیما
مام خمینی )ره(  مسجدسلیمان به بیمارستان ا
به وسیله بالگرد اورژانس انجام شد و هم اکنون 

تحت مراقبت و معالجه قرار دارد.

حجت اله دهدشتی روز شنبه در آیینی به عنوان 
سرپرست فرمانداری شوشتر معرفی و از حسین پنبه 

دانه پور که به مدت چهار سال عهده دار این سمت بود، 
قدردانی شد.

به گزارش وقایع جنوب، معاون سیاسی ، اجتماعی 
استاندار خوزستان روز شنبه در این نشست که در تاالر 
فرهنگ شوشتر برگزار شد، گفت: کهن شهر شوشتر در 
زمینه مذهبی، صنعتی ، گردشگری و کشاورزی  ظرفیت 
های منحصر به فردی دارد که در توسعه شهرستان ، 

استان و حتی در سطح ملی می تواند تاثیرگذار باشد.
رضا نجاتی افزود : همه این ظرفیت ها نیازمند تغییر در 
جهت توسعه شهرستان هستند و برای استفاده بهتر از 

این ظرفیت ها، شوشتر نگاه جدیدی می خواهد تا در راه 
توسعه قرار گیرد.

وی ادامه داد:در گذشته در برخی زمینه ها و اقدامات 
خوبی در این شهرستان انجام شده و از ظرفیت های آن 
استفاده شده است که الزم است این حرکت ادامه پیدا 

کند.
وی افزود:انتخاباتی عظیم و باشکوهی در خرداد امسال 
در کشور ما اتفاق افتاد و دولت مردمی و انقالبی با شعار 
محرومیت زدایی، فساد ستیزی، خدمت به مردم و همراه 

مردم پای کار آمده که این فرصتی مغتنم است.

مدیرعامـل نیـروگاه رامیـن اهـواز تنها علـت اسـتفاده از مـازوت در یکی 
از واحدهـای تولید بـرق ایـن نیـروگاه را تامین نشـدن گاز عنـوان کرد.

به گـزارش وقایـع جنـوب، خلیـل محمـدی، مدیرعامـل نیـروگاه رامین 
اهـواز گفـت: بـا توجـه بـه اولویـت تامیـن سـوخت گاز خانگـی بـرای 
هموطنانمـان و در نتیجـه کاهـش سـهمیه گاز تخصیصـی از سـوی 
شـرکت ملی گاز به ایـن نیـروگاه، ناگزیریم بـرای جلوگیـری از قطع برق 
هموطنـان، خاموشـی ها و علیرغـم میـل باطنـی از سـوخت مـازوت بـه 

صـورت محـدود اسـتفاده کنیـم.

او افـزود: بسـیاری از نیروگاه هـای تولیـد بـرق کشـور طبـق برنامـه 
ریزی هـای صـورت گرفته شـده از سـوی وزارت نیـرو و نفت، بـه ناچار از 
سـوخت دوم خود اسـتفاده می کنند کـه نیروگاه رامیـن اهواز نیـز از این 
قاعده مسـتثنی نیسـت و همـه مراجع ذیصـالح از جمله سـازمان محیط 

زیسـت نیـز از ایـن شـرایط مطلع هسـتند.
محمـدی سـوخت گاز را سـوخت اصلی ایـن نیـروگاه عنوان کـرد و بیان 
داشـت: تولیـد پایـدار انـرژی حیاتـی بـرق و خدمت رسـانی مسـتمر به 
مـردم رسـالت اصلـی مـا اسـت و در ایـن مسـیر از هیـچ کوششـی دریغ 
نمی کنیـم، ما همـواره بر تمایـل نداشـتن به اسـتفاده از سـوخت مازوت 
تاکید داریـم و هیچـگاه از این سـوخت به منظـور اسـتفاده در واحد های 

تولیدی خـود بـه جـز در مـوارد اضطـراری اسـتفاده نمی کنیم.
این مقام مسـئول با بیـان اینکـه هم اکنـون نیز ناگزیر شـدیم بـه منظور 
پایـداری شـبکه، جلوگیـری از خاموشـی ها و تامیـن نیاز مردم بـه انرژی 
بـرق یکـی از 6 واحـد تولیدی خـود را بـا سـوخت مـازوت در مـدار قرار 
دهیم، تصریـح کرد: اسـتفاده مـداوم از سـوخت گاز دلیل تولید مسـتمر 
این نیـروگاه پـس از 42 سـال فعالیـت شـبانه روزی اسـت و اسـتفاده از 

مازوت اثـرات مخرب زیـادی بر تجهیـزات فنـی و روند تولید انـرژی برق 
در نیروگاه رامیـن دارد و هزینه هـای هنگفتـی را جهت تعمیـرات و بهره 

بـرداری بـه مـا تحمیـل می کند.
مدیـر عامـل نیـروگاه رامیـن اهـواز صیانـت از محیـط زیسـت را از 
اولویت هـای ایـن نیـروگاه در فرآینـد تولیـد بـرق دانسـت و بکارگیـری 
این نیـروگاه از سـوخت گاز را باعـث افزایـش طـول عمـر تجهیـزات و 
سـهولت در بهـره بـرداری، کاهـش محدودیت هـای واحد هـا و کاهـش 
هزینه هـای سـرویس و نگهـداری و نهایتـا افزایـش طـول عمـر نیـروگاه 

رامیـن عنـوان کـرد.
محمدی اظهـار داشـت: امیدواریم بـا تامیـن مسـتمر و پایـدار گاز مورد 
نیاز واحد هـای تولید بـرق نیروگاه رامیـن و همچنین صرفـه جویی مردم 
در استفاده از سـوخت گاز، شـاهد اسـتفاده هر 6 واحد این نیروگاه از این 

سـوخت پاک باشیم.
نیـروگاه رامیـن اهـواز بـا 6 واحـد تولیـدی بزرگتریـن نیـروگاه بخـاری 
کشـور اسـت و نقش مهمی در تامیـن برق مورد نیاز اسـتان خوزسـتان و 

پشـتیبانی از شـبکه سراسـری بـرق کشـور ایفـا می کند.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتاندار خوزسـتان 
گفـت: نیـاز مـردم بـه کاالی اساسـی از جملـه مـرغ بـا 
توجه بـه نزدیک شـدن به عیـد نـوروز افزایـش می یابد 
بـه همیـن دلیـل بایـد جوجه ریـزی در اسـتان بـا 
برنامه ریـزی اصولـی و کار کارشناسـی افزایـش یابـد.

بـه گـزارش وقایع جنـوب، آقـا رضـا فتوحی روز شـنبه 
در نشسـت سـتاد تنظیم بـازار خوزسـتان در محل این 
معاونـت بیـان کـرد: اداره کل پشـتیبانی امـور دام باید 
برنامـه ریزی الزم بـرای وارد کـردن مرغ گرم به بـازار را 

انجام دهـد، تا جلـوی هرگونـه سـوء اسـتفاده، گرانی و 
کمبـود عرضه نسـبت بـه تقاضـا گرفته شـود. 

وی افـزود: بایـد به نیازهـای مردم بـه کاالهای اساسـی 
توجـه ویژه داشـته باشـیم تـا کمتریـن آسـیبی در این 

زمینـه به مـردم وارد نشـود. 
فتوحـی ادامـه داد: اداره کل پشـتیبانی امـور دام 
خوزسـتان با همـکاری اتاق اصنـاف، جلسـات اصولی با 
صنوف مختلف تشـکیل دهـد و برنامه ریـزی الزم برای 
جلوگیـری از هرگونـه آسـیب و ضـرر بـه مـردم صورت 

پذیـرد. 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتاندار خوزسـتان 
افـزود: اداره کل دامپزشـکی خوزسـتان نیـز موظـف 
اسـت با همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی توجه ویژه ای 
بـه سـالمت، بهبـود کیفیـت و استانداردسـازی کلیـه 

محصـوالت داشـته باشـد. 

وی گفـت: هرگونه پیگیری که الزم باشـد چه در سـطح 
اسـتان و چه در سـطح کشـور انجام خواهیم داد تا هیچ 
مشـکلی در تهیه کاالهای اساسـی در خوزسـتان ایجاد 

 . د نشو
وی بـا تاکید بـر نقش بسـیج مردمی و بخـش خصوصی 
در سـتاد تنظیم بازار خوزسـتان بیان کـرد: تمام تالش 

ما بایـد در جهت رضایت و آسـایش مردم باشـد.
به طور متوسـط ماهیانه باید در خوزسـتان پنج میلیون 
قطعـه جوجـه ریزی انجـام شـود کـه در ماه هـای اخیر 
به دالیـل مختلف از جمله گـران بود قیمـت جوجه یک 
روزه جوجـه ریـزی در اسـتان کاهـش یافت و دسـتگاه 
های مربوطه تـالش کردند ایـن کمبود را بـا توزیع مرغ 

منجمـد تامیـن کنند.
در آبـان امسـال میـزان جوجه ریـزی در خوزسـتان 12 

درصـد نسـبت به مـدت مشـابه کمتـر بوده اسـت.

سرپرست فرمانداری شوشتر معرفی شد

تامین نشدن گاز، نیروگاه رامین اهواز را دست به دامن مازوت کرد

معاون استاندار خوزستان خواستار افزایش جوجه ریزی در استان شد

اسـتاندار خوزسـتان در احـکام جداگانـه ای سرپرسـت 
دو معاونـت سیاسـی اجتماعی و توسـعه مدیریـت منابع 

انسـانی اسـتانداری خوزسـتان را منصـوب کـرد،
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، صـادق خلیلیان جمعه شـب 
در احـکام جداگانـه ای سرپرسـتان دو معاونـت سیاسـی 
اجتماعی و توسـعه منابع انسـانی اسـتانداری خوزسـتان 

را منصـوب کرد.
اسـتاندار خوزسـتان در حکمـی حجـت الـه دهدشـت را 
برای سرپرسـتی معاونت سیاسـی اجتماعـی و در حکمی 

دیگـر سـیداحمد موالـی زاده را بـه سـمت سرپرسـتی 
معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری، منصوب 

کـرد.

در حکـم انتصاب سرپرسـت معاونـت سیاسـی اجتماعی 
اسـتانداری خوزسـتان، ضمـن تاکیـد بـر تخصـص 
دانشـگاهی آقـای دهدشـت بـرای سرپرسـتی معاونـت 
سیاسـی اجتماعـی بـر تجربـه موفـق ایشـان در طـی دو 

دهـه فعالیـت در وزارت کشـور اشـاره شـده اسـت.

همچنیـن در حکـم انتصـاب سـیداحمد موالـی زاده بـه 
عنـوان سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع 
انسانی اسـتانداری خوزسـتان، بر تجربه موفق و تخصص 

دانشـگاهی آقـای موالـی زاده تاکیـد شـده اسـت.
در احـکام انتصابـی اسـتانداری خوزسـتان، عـالوه بـر 
توجـه ویژه بـه رفتـار کارکنـان و دسـتگاه های ذیربط در 
اسـتان، بر حساسـیت خـاص نسـبت بـه امـوال دولتی و 
دوری گزینـی از عـزل و نصب هـای سفارشـی نیـز تاکید 

شـده است.

اسـتاندار خوزسـتان گفـت:  دولـت فعلـی جایگزیـن 
دولتی شـده کـه 8 سـال با انفعـال خـود به امیـد برجام 
بـی سـرانجام فرصت هـای ملـت را به تلـی از خاکسـتر 

تبدیـل کـرد.
به گـزارش وقایع جنـوب، در آییـن افتتاح پـروژه گردنه 
جریـک محـور مسجدسـلیمان اظهـار داشـت: بسـیار 
خرسـندیم کـه امـروز سـعادت حضـور در ایـن خطـه 
زرخیـر و قهرمان پـرور نصیبمان شـد تـا شـاهد افتتاح 
یکی از پـروژه های تاثیرگـذار در دولـت مردمی آیت اهلل 

رئیسـی باشـیم.
اسـتاندار خوزسـتان عنوان داشـت: دولـت مردمی عزم 
خـود را جـزم کـرده تـا ویرانی هـای ایـن کشـور را بـه 
آبادانی بـدل کـرده و رخت محرومیـت را از سـر مناطق 

محـروم برکند.
خلیلیـان بـا بیـان اینکـه دولـت  متعلـق بـه محرومـان 
اسـت،  افـزود: دولـت فعلـی جایگزیـن دولتی شـده که 
8 سـال بـا انفعـال خـود بـه امیـد برجـام بی سـرانجام 
فرصت هـای ملـت را بـه تلـی از خاکسـتر تبدیـل کرد.

وی ادامـه داد: از ایـن رو در وضعیتـی قـرار گرفته ایـم 
که باید با تـالش و کوشـش مـداوم،  اسـتفاده از اقتصاد 
مقاومتـی و تکیـه بـر همت مـردم پرتـالش کشـور را به 

سـوی توسـعه و آبادانـی ببریم.
اسـتاندار خوزسـتان در خصـوص پروژه جریـک تصریح 
کـرد: هرچند که ریشـه های این پـروژه از گذشـته بوده 
اسـت اما تکمیـل آن بـا سـرعت در دولـت فعلـی انجام 
شـد از این رو امـروز بـرای مـردم منطقه مبارک اسـت.

امـام جمعـه اهـواز بـا اشـاره بـه خشکسـالی و عـدم 
وجود آب در کشـور گفت: مشـکل تنها عـدم وجود آب 
نیسـت، در خوزسـتان با وجود سـدهای متعـدد زمانی 
کـه یکسـال کامـل بـاران نبـارد، باید شـبکه آبرسـانی 

مدیریـت شـود.
به گـزارش وقایع جنـوب، حجت االسـالم والمسـلمین 
سـید محمدنبی موسـوی فـرد، نماینـده ولـی فقیه در 
خوزسـتان امـروز در خطبه هـای عبادی سیاسـی نماز 
جمعـه اظهـار داشـت: نخبـگان و مغزهـای متفکـری 
که متحـول کننـده علم در کشـور هسـتند بایـد حفظ 

شـوند.
نماینـده ولـی فقیـه در خوزسـتان بـا بیـان اینکـه 
کشـورهای اسـتثمارگر بـه دزدی و غارت خـود افتخار 
می کننـد،  عنـوان داشـت: کشـورهای اسـتثمار شـده 

ضعیـف نیسـتند، بلکـه بـه غـارت رفتـه انـد.

وی در خصـوص عدالـت اجتماعـی و فسادسـتیزی در 
جامعـه ابـراز داشـت: اقامـه عـدل مهمتریـن گمشـده 

بشـریت و هـدف مهـم انبیا اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در خوزسـتان گفت: باوجود رشـد 
علمـی،  تکنولـوژی و راهیابی بشـر بـه کره هـای دیگر 
در جهـان معاصر امـا هنـوز برخی]مکتب لیبرالیسـم و 
مارکسیسـتها[ عدالـت را مانـع از رسـیدن بـه اهـداف 

خـود مـی دانند.
امـام جمعـه اهـواز اسـالم را نقطه مقابـل لیبرالیسـم و 
مارکسیسـت ها دانسـت و بیان داشـت: تحقـق عدالت 
حیات بخـش بـه عنـوان یکـی از اهـداف مهـم اسـالم 

محسـوب می شـود.
موسـوی فرد عنـوان داشـت: زمانـی مـی تـوان انتظـار 
داشـت که عدالت اجتماعـی در ایران اسـالمی عینیت 
یابـد کـه حاضـر بـه سـرمایه گذاری هـای علمـی و  

تبیینـی قـوی بـرای گفتمـان سـازی باشـیم.
وی تحقـق عدالت اجتماعـی را در گرو 3 اصل دانسـت 
و تصریـح کـرد: اگـر سـه سیاسـت راهبـردی عدالـت 
اجتماعی که شـامل گفتمان سـازی،  فرهنگ سـازی و 
جریان سـازی محقق شـود به عدالـت خواهیم رسـید.

نماینـده ولـی فقیـه در خوزسـتان بـا اشـاره بـه 
خشکسـالی و عدم وجـود آب در کشـور اظهار داشـت: 
مشـکل تنها عـدم وجـود آب نیسـت، در خوزسـتان با 
وجود سـدهای متعـدد زمانی که یکسـال کامـل باران 
نبـارد،  بایـد شـبکه آبرسـانی مدیریـت شـود در ایـن 

صـورت مشـکلی نخواهـد بـود.
امـام جمعه اهـواز از سیاسـت هـای مهـم مدیریت آب 
را آبخیـزداری و آبخوان داری دانسـت و گفـت: اگر این 
سیاسـت دنبـال شـود بـه جایـگاه خوبـی دسـت پیدا 

خواهیـم کرد.

در پـی انتشـار خبـر بـروز سـرقت برخـی قطعـات پـل 
فـوالد و اظهار نظر شـهردار کـوت عبداهلل در ایـن زمینه 
شـرکت فـوالد خوزسـتان توضیحـی دربـاره ایـن خبر 

منتشـر کرده اسـت.
به گـزارش وقایـع جنـوب از  اهـواز،  در پی انتشـار خبر 
بـروز سـرقت برخـی قطعـات پـل فـوالد و اظهـار نظـر 
شـهردار کـوت عبـداهلل در ایـن زمینـه شـرکت فـوالد 
خوزسـتان توضیحـی دربـاره ایـن خبـر منتشـر کـرده 

اسـت.
شـرکت فـوالد خوزسـتان که سـازنده پـل ششـم یاپل 
فـوالد اسـت در ایـن پاسـخ اظهـار داشـت که در سـال 
1386 پـل فوالد به شـهرداری اهـواز تحویل داده شـده 

اسـت و نگهـداری و تعمیـرات آن بـر عهـده شـهرداری 
اسـت.

در متن توضیحی فوالد خوزسـتان آمده اسـت: احتراماً، 
نظـر بـه درج گفـت و گـو بـا شـهردار محتـرم کارون 
منعکـس شـده در مورخـه ۹ آذرمـاه 1400 بـا موضوع 
»پـل فـوالد« کـه در ایـن گفـت و گـو مشـارالیه ضمن 
سـخنان خویـش اظهـار داشـته اسـت: »ترمیـم پـل بر 
عهده شـرکت فـوالد خوزسـتان اسـت که این شـرکت 
بـرای تامیـن منابـع مالـی مـورد نیـاز هنـوز زمانـی را 
مشـخص نکرده اسـت...« در پاسـخ به این اظهارات باید 
باسـتحضار رسـاند که: پل ششـم اهواز )پل فـوالد( پس 
از سـاخت و تکمیـل از طـرف شـرکت فوالد خوزسـتان 

در مردادمـاه 1386 افتتاح و در تاریـخ 11 دیماه 138۹ 
طـی صورتجلسـه ای بـه شـهرداری منطقـه 4 اهـواز 

تحویـل قطعی شـده اسـت. 
بنابراین پس از تاریخ یادشـده هیچگونـه تعهدی متوجه 
این شـرکت نخواهد بود، لـذا اگر قصوری در نگهداشـت 
از پل مذکور بروز یافته اسـت  بایسـتی در نحوه حفاظت 

و بهره برداری از آن جسـتجو شود.
پس از تفکیک شهرسـتان کارون از شهرسـتان اهواز پل 
فـوالد در محدوده شهرسـتان کارون قرار گرفته اسـت و 
بر اسـاس اظهار نظر شـرکت فوالد خوزسـتان در اختیار 

شـهرداری کارون است.

استاندار خوزستان 2 معاون خود را تغییر داد

خلیلیان: دولت گذشته فرصت های مردم را سوزاند/ توجه به برجام بی سرانجام سبب انفعال کشور شد

هشدار امام جمعه اهواز نسبت به تبعات خشکسالی/ باید شبکه آبرسانی مدیریت شود

واکنش شرکت فوالد خوزستان به سرقت قطعات "پل فوالد" / پل در اختیار شهرداری است

تدارک  تاب  و  تب  در  اهوازی ها 
مسابقات کورس سوارکاری کشور

ریاست هیئت سوارکاری خوزستان گفت: مسابقات کورس 
سوارکاری کشور دهم دی ماه در اهواز شروع  و بمدت 8 

هفته ادامه می یابد.
به گزارش وقایع جنوب از اهواز، حسین برون ریاست هیئت 
سوارکاری خوزستان گفت: مسابقات کورس سوارکاری 
کشور دهم دی ماه در اهواز شروع  و بمدت 8 هفته ادامه 
می یابد. او افزود: این مسابقات در میدان نیروی اهواز برگزار 

می شود و پیش بینی می شود که در این دوره از مسابقات 
نزدیک به 120 تا 130 راس اسب از سراسر کشور شرکت 

کنند.
برون با اشاره به این نکته که اتفاق خوبی که امسال رخ داده 
این است که خود اسب داران وارد میدان شده وبه برگزاری 

این مسابقات کمک کرده اند، اظهار داشت: با توجه  به شیوع 
بیماری کرونا  در سال های گذشته امیدواریم امسال کیفیت 

مسابقات را بهتر کرده و بهبود ببخشیم.
 ریاست هیئت سوارکاری خوزستان اظهارداشت: 24 تا 
26 آذرماه در شهرستان شوشتر نیز مسابقات اسب های 

خارجی برگزار می شود.
عباس دهقان زاده نماینده فدراسیون سوارکاری جمهوری 
اسالمی ایران در ایفار گفت: از تمامی اسب داران مخصوصا 
اسب داران عرب کشور دعوت بعمل می آید که در مسابقات 

کشوری شرکت کنند.

او با اشاره به اینکه این مسابقات براساس آیین نامه کشوری و 
تحت نظارت مستقیم فدراسیون سوارکاری برگزار می شود 
و آزامایشات دوپینگ به خارج از کشور ارسال می گردد، 
تصریح کرد: امیدواریم که برگزاری این مسابقات نقطه 

ی  |عطفی در اسب دوانی  و توسعه  اسب عرب باشد.
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از  بهزیسـتی خوزسـتان  پیشـگیری  امـور  توسـعه  معـاون 
اجـرای طرح پیشـگیری اولیـه از اعتیاد و ارتقـای مهارت های 
شـناختی رفتاری ویژه اقشـار حاشـیه ای در پاییز و زمسـتان 

امسـال خبر داد.
به گزارش وقایع جنوب، علی حسـن زاده  معاون توسـعه امور 
پیشـگیری بهزیسـتی خوزسـتان از اجـرای طرح پیشـگیری 
اولیـه از اعتیـاد و ارتقـای مهارت های شـناختی رفتـاری ویژه 
اقشـار حاشـیه ای در پاییز و زمستان امسـال  خبر داد و گفت: 
ایـن طـرح با محوریت مناطق آسـیب خیز و با هدف رشـد و 
ارتقـا انواع مهارت های زندگـی )خودآگاهی، کنترل هیجانات، 
برقراری ارتباط موثر و...( برای اولین بار در اسـتان خوزسـتان 

و در شهرسـتان های اهواز، آبادان و شـوش برگزار می شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکه یکـی از گروه هایی که برنامـه ریزی های 
پیشـگیرانه برای آن ها بسـیار ضروری اسـت اقشـار ساکن در 
محـالت حاشـیه ای هسـتند،   افـزود: با آگاهسـازی و مهارت 
آمـوزی می تـوان تغییرات مطلوبـی در نگرش، دانـش و رفتار 
افـراد ایجـاد کـرد و بـه آن هـا کمک کـرد تـا از خـود در برابر 

آسـیب های احتمالـی از جمله اعتیـاد محافظت کنند.
حسـن زاده  ادامه داد:  افراد سـاکن در محله های حاشـیه ای 
بـه دلیل زندگـی در محیط پرخطر، مشـاهده افـراد مبتال به 
سـوء مصـرف مـواد و دیگـر معضـالت بیشـتر از دیگر اقشـار 
جامعـه در معـرض خطـر اعتیـاد و آسـیب های ناشـی از آن 
قـرار می گیرنـد و بـه همیـن دلیـل نیازمند توجـه، طراحی و 
اجرای برنامه های آموزشـی متناسـب با شـرایط زندگی خود 

می باشند.
 معاون توسـعه امور پیشـگیری بهزیستی خوزسـتان با اشاره 
بـه اینکـه برگـزاری چنیـن طرح هایـی بـه ایـن افـراد کمک 
می کنـد تـا بـا اعتماد بیشـتری بـه خـود و توانایی هایشـان، 
بـه مقابلـه با مشـکالت زندگی در محالت آسـیب خیز بروند،  
تصریـح کـرد: مدرسـین دوره، مربیان و تسـهیلگران آموزش 
دیده توسـط سازمان بهزیستی کشور هسـتند  که  این طرح 
را از طریق برگزاری کالس با اسـتفاده از روش یادگیری فعال 
و مشـارکتی بـرای تعـدادی از افـراد 20 تـا 3۵ سـال محالت 

اجـرا می کنند.

اجرای طرح پیشگیری اولیه از اعتیاد در مناطق حاشیه ای خوزستان

سـرمربی تیـم فـوالد خوزسـتان اعـالم کـرد: 
بایـد ذهـن بازیکنانـم را آماده کنـم تـا بتوانیم 
در ادامه مسـابقات روند بهتری داشـته باشـیم.

بـه گـزارش وقایـع جنـوب، جـواد نکونـام کـه 
در نشسـت خبـری پیـش از بـازی شـرکت 
نداشـت با ارسـال فایل تصویری که بـا اعتراض 
خبرنـگاران همراه شـد، گفت: به عالقـه مندان 
فوتبال در اسـتان فـارس تبریک مـی گویم که 
تیـم فجر بـه لیگ برتـر صعـود کـرد و این حق 

شـیراز بود.
  وی در مـود بـازی تیمـش مقابـل فجـر نیـز 

گفـت:  بـازی سـختی بـا ایـن تیـم داریـم زیرا 
تمـام تیـم هایی کـه بـا فجـر بـازی کردنـد به 

سـخت بـودن بـازی اشـاره کـرده انـد.
نکونـام افـزود: مسـئله دیگری کـه باید اشـاره 
کنـم ایـن اسـت کـه تمـام تمـام هایی کـه در 
زمیـن ورزشـگاه حافظیـه بـازی کردنـد بـه 
کیفیـت آن معتـرض بودنـد، امیـدوارم بـازی 
یکشـنبه 14 آذر زمیـن بـازی شـرایط خوبـی 
داشـته باشـد تـا 2 تیـم بتواننـد خـوب فوتبال 

بـازی کننـد.
سـرمربی تیم فـوالد خوزسـتان بـا بیـان اینکه 

مصدومان زیـادی داریم کـه به این بـازی نمی 
رسـند، گفت: بـه مدیرعامل باشـگاه هـم گفته 
ام مصدومـان زیـادی داریـم امیـدوارم بتوانیم 
بـا تمرکـز بـاال مقابل تیـم فجـر نتیجـه الزم را 

بگیریـم.
دیدار تیـم های فجر شـهید سپاسـی شـیراز و 
فـوالد خوزسـتان از هفته هشـتم فوتبـال لیگ 
برتـر جـام خلیـج فـارس یکشـنبه 14 اذر در 
ساعت 1۵ در ورزشـگاه حافظیه شـیراز بر گزار 
می شـود.هم اینـک در جـدول رده بنـدی تیم 
فوالد با 11 امتیاز در رده هشـتم  جدول اسـت  

و تیم فجـر هم با هشـت امتیـاز یازدهم اسـت.
در رقابت های فوتبـال برتر دوره بیسـت و یکم 
16 تیم حضـور دارند و پـس از انجـام 30 بازی 
تیـم قهرمـان مشـخص خواهـد شـد و 2 تیـم 

انتهـای جـدول راهـی دسـته یک می شـوند.

سـرمربی تیـم فوتبـال صنعت نفـت آبـادان 
گفـت: پیـکان تیـم منسـجم و بـا سـاختار 
بـر مـا بـازی  دفاعـی محکـم اسـت و در برا

پایاپایـی انجـام داد.
به گـزارش وقایـع جنـوب علیرضـا منصوریان 
شـنبه شـب در نشسـت خبـری پـس از بازی 
تیم هـای صنعت نفـت آبـادان و پیـکان تهران 
بیـان کـرد: تیـم پیـکان در خـط دفاعـی 
یـن تیـم  خیلـی سرسـخت بـود و نتایـج ا
نشـان می دهـد چقـدر در خـط دفاعـی خوب 

. هسـتند
وی افـزود: در نیمـه نخسـت بازی تیـم حریف 
مالـک زمیـن و بـازی بـود امـا در نیمـه دوم 
بـا تعویض هایـی کـه انجـام دادیـم رونـد تیم 
صنعت نفـت بهتـر شـد و بـازی قابـل قبولـی 

ارایـه دادیـم.
تیـم  دفاعـی  خـط  گفـت:  منصوریـان  
صنعت نفـت در طـول بـازی کـم اشـتباه بازی 
کـرد این در حالـی بود کـه آنها در خـط حمله 

هـم خطرنـاک بودنـد.
وی بیـان کـرد: در اواخـر بـازی موقعیت های 
خوبی داشـتیم ولی آنهـا را از دسـت دادیم در 
صورتـی کـه تیـم پیـکان در کل بـازی شـاید 

یـک موقعیـت صددرصـد گلزنی داشـت.
سـرمربی صنعت نفـت آبـادان ادامـه داد: در 
پنـج هفتـه لیـگ بـا تیم هـای مدعـی بـازی 
کردیـم و تـا حـدودی کارمـان سـخت شـد.

منصوریـان افـزود: تیـم فوتبـال صنعت نفـت 
همیشـه در چنـد هفتـه اول بی پـول بـوده 
در حالـی کـه هـواداران از تیـم نتیجـه و بـرد 

نتیجـه  کسـب  بـرای  بایـد  می خواهنـد؛ 
مطلـوب، شـرایط مهیـا شـود و کسـب نتیجه 
فقـط بـا حمایـت همـه جانبـه بـه وجـود 

. یـد می آ
وی گفـت: بازیکنان ما شـغل دیگـری ندارند، 
و بی پولـی، و پرداخـت نشـدن مطالبـات آنهـا 

در روحیـه تیـم تاثیر منفی گذاشـته اسـت.
وی ادامـه داد: صبـر بازیکنـان انـدازه ای دارد 
و نبایـد اجـازه دهیـم مشـکالت مالی بـه تیم 

ضربـه بزنـد.
سـرمربی تیـم فوتبـال صنعت نفـت آبـادان 
گفـت: خـط حملـه تیـم صنعـت نفـت قـدر 
فرصت هـا را نمی دانـد و بـرای جبـران آن باید 

ضریـب اشـتباه تیـم را پاییـن آوریـم.
منصوریـان بـا بیـان اینکه بـا تیم هـای مدعی 

لیـگ برتـر، پایاپـای بـازی کردیـم در صورتی 
کـه فاصله زیـادی بـه لحاظ سـخت افـزاری و 
مالی بیـن مـا و آنهـا وجـود دارد افـزود: کادر 
فنـی بـا تـالش و تمریـن مسـتمر مشـکالت 
فنـی را برطـرف خواهـد کـرد امـا بایـد از آن 

حمایـت شـود.
تیـم فوتبـال صنعت نفـت آبـادان عصـر روز 
شـنبه از هفتـه هشـتم رقابت هـای لیـگ برتر 
برابـر میهمانـش پیـکان تهـران متوقف شـد.

فجر سپاسـی و فـوالد خوزسـتان در ورزشـگاه 
حافظیـه به تسـاوی یک بـر یک رضایـت دادند 
تـا پرونـده بازی شـان در هفتـه هشـتم بسـته 

شـود.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، در هفتـه هشـتم 
رقابت هـای لیگ برتـر فوتبال فجر سپاسـی در 
ورزشـگاه حافظیه از فـوالد خوزسـتان قهرمان 
فصل گذشـته جام حذفـی ایـران میزبانی کرد.

در حالـی نیمـه نخسـت ایـن بـازی با تسـاوی 
صفر بـر صفر بـه پایان رسـید کـه تیـم فجر در 
نخسـتین دقایق نیمـه دوم موفق شـد توپی را 
بـه دروازه فـوالد وارد و نتیجـه بـازی را بـه نفع 
خود کنـد. ایـن گل در دقیقه 4۷ بـازی با ضربه 

فنـی و نـرم حسـین مهربـان بـه دروازه فـوالد 
وارد شـد. 

نیمـه دوم بـازی در حالـی جذاب تر شـده بود و 
هـر دو تیم با حرارت بیشـتری بـازی می کردند 
کـه همیـن مسـئله سـبب خطاهای بیشـتری 
نیز در بازی شـد بـه گونـه ای کـه در دقیقه 60 
بـازی درگیـری لفظـی بیـن دروازه بـان و داور 
منجـر بـه کارت زرد بـرای ایمان صادقی شـد. 
همچنیـن در دقیقـه 63 بازی نیز داور با سـوت 
زدن بـه نفـع فـوالد کارت زرد  دیگـری بـه 

بازیکنـان فجـر داد. 
در دقیقه 6۵ خطایی توسـط بازیکنان فوالد به 
نفع فجـر در محوطه جریمـه رخ داد کـه منجر 

بـه ضربـه آزاد بـرای فجـر شـد امـا فجری هـا 
موفق نشـدند کـه ایـن ضربـه را تبدیـل به گل 
کننـد هـر چند کـه پـس از ایـن ضربه تـا چند 
دقیقـه فجـر دروازه فـوالد را به حمله بسـت. 

تیم فجر سپاسـی در ایـن نیمه عالوه بـر اینکه 
حمـالت بیشـتری را بـه روی دروازه فـوالد 
داشـت دفـاع خوبـی نیـز از دروازه خـود انجام 
می داد امـا در دقیقـه ۷6 لوسـیانو پریـرا موفق 
شـد که با یک ضربـه دروازه فجر سپاسـی را باز 
کند و حسـاب بازی یک بر یک مسـاوی شـود. 
از حواشـی جالب توجـه در این بـازی دو کارت 
زرد بـه مربیـان تیم هـای فجـر و فوالد بـود که 

توسـط داور صـورت گرفت. 

از دیگر نـکات پیرامـون این بـازی تعویض های 
هـر دو تیـم در دقایـق پایانـی حتـی در وقـت 

اضافـه بود. 
هـر چنـد کـه فـوالد و فجـر در ایـن بـازی بـه 
شـدت به دنبال کسـب امتیاز و پیـروزی بودند 
اما در نهایـت هر دو تیم به تسـاوی یـک بر یک 
رضایـت دادنـد تـا پرونـده بازی شـان در هفته 

هشـتم بسـته شود. 

سرمربی فوالد خوزستان: باید ذهن بازیکنانم را آماده کنم

منصوریان: بازی پایاپایی برابر پیکان انجام دادیم

فجر سپاسی و فوالد خوزستان به تساوی یک بر یک رضایت دادند
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لزوم رفع کمبود های شهری در نقاط مختلف بندر امام خمینی )ره(

برنامه های بیماریابی HIV تحت تاثیر کرونا کاهش یافته است

رفـــع کمبودهـــای شـــهری 
و ســـاماندهی مشـــکالت 
ــف  ــای مختلـ ــوزه هـ در حـ
ــهر  ــورای شـ ــه شـ در جلسـ
ــی )ره(  ــام خمینـ ــدر امـ بنـ
ـــت. ـــرار گرف ـــتور کار ق در دس

ـــوب،  ـــع جن ـــزارش وقای ـــه گ ب
هدایـــت جـــوکار یکـــی از 
ـــدر  اعضـــای شـــورای شـــهر بن
ـــهر  ـــن ش ـــکالت ای ـــی مش ـــه بررس ـــی )ره( در جلس ـــام خمین ام
ــتری  ــام بیشـ ــد اهتمـ ــبز بایـ ــای سـ ــه فضـ گفـــت: در زمینـ
نســـبت بـــه تامیـــن و نگهـــداری و آبیـــاری داشـــته باشـــند، 
ـــزات  ـــهر تجهی ـــن نقطـــه ش ـــه در چندی ـــی اســـت ک ـــن در حال ای
آبیـــاری وجـــود دارد، ولـــی فضـــای ســـبز شـــرایط مناســـبی 

ــدارد. نـ
ــازی  ــایل بـ ــض وسـ ــا تعویـ ــر یـ ــر تعمیـ ــد بـ ــا تاکیـ او بـ
و بازگشـــایی مجـــدد پارک هـــای ســـطح شـــهر افـــزود: 
ســـاماندهی ســـگ های بالصاحـــب و همچنیـــن تعمیـــر پـــل 
ـــرار  ـــتورکار ق ـــد در دس ـــی بای ـــهید صدوق ـــازار ش ـــاده ب ـــر پی عاب

ــد. گیرنـ
فریـــد قنواتـــی، یکـــی دیگـــر از اعضـــای شـــورای شـــهر بـــا 
ـــان  ـــهرداری بی ـــه ش ـــات مجموع ـــا و اقدام ـــه تالش ه ـــاره ب اش
داشـــت: در بحـــث روشـــنایی تاکنـــون شـــهرداری عملکـــرد 

ـــر  ـــن ام ـــز ای ـــهر نی ـــر ش ـــاط دیگ ـــد در نق ـــته و بای ـــی داش خوب
مثبـــت تســـریع شـــود.

ــردن  ــپری کـ ــال سـ ــون در حـ ــم اکنـ ــرد: هـ ــار کـ او اظهـ
ایده ال تریـــن شـــرایط هـــوای ســـال هســـتیم و مـــردم 
ــود را  ــت خـ ــت فراغـ ــد اوقاعـ ــاه می تواننـ ــت کوتـ در فرصـ
پارک هـــای اصلـــی شـــهر شـــامل؛ خلیج فـــارس و ســـاحلی 
ــا  ــهردار تقاضـ ــل از شـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد، بـ ــپری کننـ سـ
ــاماندهی  ــارک را سـ ــن 2 پـ ــریعتر ایـ ــه سـ ــم هرچـ می کنیـ

ــد. کنـ
ــم  ــت: حجـ ــی )ره( گفـ ــدر امام خمینـ ــهردار بنـ ــی، شـ خرمـ
ـــا  ـــد کار ه ـــهر، بای ـــب ش ـــه معای ـــه ب ـــت و باتوج ـــاد اس ـــا زی کار ه
ــای  ــر در ماه هـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــوند، بـ ــدی شـ ــت بنـ اولویـ
ـــش  ـــار آن افزای ـــطحی و در کن ـــای س ـــع آب ه ـــروژه دف ـــر پ اخی
روشـــنایی پارک هـــا و معابـــر بـــه صـــورت همزمـــان انجـــام 

شـــدند.
ــام  ــر بخواهیـــم کاری را اصولـــی و علمـــی انجـ او گفـــت: اگـ
ـــورای  ـــه ش ـــی ک ـــان کم ـــه در زم ـــت، البت ـــر اس ـــم، زمان ب دهی
ـــل  ـــنایی کام ـــه روش ـــارک ب ـــد پ ـــده چن ـــه روی کار آم ـــد ب جدی
رســـید، ضمـــن اینکـــه نصـــب پمپ هـــا و عملیـــات افزایـــش 
ـــود  ـــا ب ـــی م ـــه اصل ـــه دغدغ ـــطحی ک ـــای س ـــع آب ه ـــم دف حج
بـــه طـــور مســـتمر در کنـــار فعالیت هـــای عمرانـــی انجـــام 

ـــت. شـــده اس

تامین روشنایی معابر الزامی است
رضاییـــان، عضـــو شـــورای شـــهر بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( 
ـــا  ـــرای م ـــا ب ـــام کار ه ـــریع در انج ـــان و تس ـــه زم ـــان اینک ـــا بی ب
و مـــردم مهـــم اســـت و بـــرای روشـــنایی کامـــل پارک هـــا و 
ـــت،  ـــی اس ـــخص الزام ـــی مش ـــازه زمان ـــک ب ـــه ی ـــن ارائ میادی
ـــی  ـــل هوای ـــرای پ ـــمندیم ب ـــهردار خواهش ـــت: از ش ـــار داش اظه
ـــرده و  ـــاذ ک ـــی اتخ ـــم اساس ـــک تصمی ـــی ی ـــهید صدوق ـــازار ش ب
ـــه  ـــه طوریک ـــد، ب ـــازی کن ـــر و بازس ـــل تعمی ـــور کام ـــه ط آن را ب
ـــل  ـــدازی پ ـــا راه ان ـــرا ب ـــود، زی ـــذب ش ـــال ج ـــردم کام ـــاد م اعتم

ـــد. ـــد ش ـــته خواه ـــازار کاس ـــک ب ـــم ترافی ـــی، از حج هوای
ـــنایی  ـــود روش ـــب، کمب ـــه ورودی نامناس ـــش ب ـــار آلبوغبی عم
و نابســـامانی ســـرویس های بهداشـــتی پـــارک ســـاحلی 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: در بحـــث جمـــع آوری نخالـــه 
ــدن  ــته شـ ــث انباشـ ــکن باعـ ــاد مسـ ــاز های بنیـ ساخت وسـ
ـــک  ـــی ی ـــد ط ـــه بای ـــت، ک ـــده اس ـــاختمانی ش ـــای س نخاله ه

ــود. ــری شـ ــاره تصمیم گیـ ــن بـ ــه در ایـ جلسـ
ماضـــی زاده، نائـــب رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر بیـــان 
ـــریع  ـــا تس ـــنایی پارک ه ـــن روش ـــمندیم در تامی ـــرد: خواهش ک
ـــت  ـــل در امنی ـــی از دالی ـــرا یک ـــرد، زی ـــورت پذی ـــتری ص بیش
ـــنایی  ـــا روش ـــهر م ـــاِن ش ـــهروندان و جوان ـــی ش ـــی و فرهنگ جان
پارک هـــا اســـت و بحمـــداهلل فعالیـــت در شـــهرداری بســـیار 
ـــه  ـــی ب ـــل پراکندگ ـــه دلی ـــا ب ـــه کار ه ـــن ک ـــا ای ـــت، ام ـــاال اس ب

ســـرانجام نمی رســـند و بایـــد ســـاماندهی شـــوند.

معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جندی شـــاپور 
اهـــواز گفـــت: برنامه هـــای مختلـــف بیماریابـــی و طرح هـــای 
ـــعی  ـــه س ـــت اگرچ ـــه اس ـــرار گرفت ـــر ق ـــت تاثی ـــز تح ـــر نی دیگ

ـــردد. ـــادی بازگ ـــت ع ـــه حال ـــی ب ـــود زندگ میش
ـــوی  ـــد عل ـــید محم ـــواز، س ـــوب از اه ـــع جن ـــزارش وقای ـــه گ ب
معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جندی شـــاپور 
اهـــواز در نشســـتی بـــا حضـــور خبرنـــگاران گفت:ویـــروس 
کرونـــا برنامه هـــای بیمـــار یابـــی ســـایر حوزه هـــا را تحـــت 

تاثیـــر قـــرار داده اســـت، اگرچـــه در تالشـــیم تـــا آن هـــا را 
دوبـــاره فعـــال نماییـــم.

ـــدازی شـــده  ـــز کارزاری راه ان ـــا 20 آذر نی ـــان ت ـــزود: از 20 آب او اف
ـــا  ـــد حتم ـــته ان ـــر جنســـی داش ـــر خط ـــار پ ـــه رفت ـــرادی ک ـــا اف ت
ـــر  ـــون از ۹۷1 نف ـــه تاکن ـــد ک ـــه نماین ـــش مراجع ـــرای آزمای ب
مراجعـــه کننـــده تســـت آزمایـــش »رپیـــد« ۵ نفـــر مثبـــت 

ـــت. ـــده اس ش
ـــود  ـــن زده می ش ـــت تخمی ـــات وزارت بهداش ـــاس اطالع ـــر اس ب
در ایـــران ۵4 هـــزار و 8۵0 بیمـــار HIV مثبـــت زنـــده وجـــود 
ــن  ــزار و 68۵ تـ ــداد 22 هـ ــن تعـ ــه از ایـ ــد کـ ــته باشـ داشـ

شناســـایی شـــدند.
ـــت  ـــر HIV  مثب ـــزار 126 نف ـــتان 3 ه ـــرای خوزس ـــار ب ـــن آم ای

ـــدند. ـــایی ش ـــن شناس ـــزار و 161 ت ـــه یکه ـــت ک ـــده اس زن
ــداد  ــود تعـ ــای خـ ــری از صحبت هـ ــش دیگـ ــوی در بخـ علـ

افـــراد واکســـینه شـــده در اســـتان خوزســـتان را 3 میلیـــون و 2۵ 
ـــش  ـــت پوش ـــد تح ـــه 60.۷ درص ـــت ک ـــن دانس ـــزار و 136 ت ه
ــیون  ــز واکسیناسـ ــد نیـ ــد و 4۵.۷ درصـ ــرار گرفتنـ ــی قـ کلـ

کامـــل شـــدند.
ــواز وضعیـــت  ــکی اهـ ــوم پزشـ ــئول در علـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ
ــرا  ــت، زیـ ــر ندانسـ ــع خطـ ــای رفـ ــه معنـ ــا را بـ ــی کرونـ آبـ
ـــز  ـــت نی ـــت وضعی ـــن بهداش ـــر نگرفت ـــا در نظ ـــت ب ـــن اس ممک

ــود. ــاک شـ خطرنـ
معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جندی شـــاپور 
اهـــواز همچنیـــن گفـــت: شـــهر هایی زود تـــر از همـــه آبـــی 
ـــود  ـــر ب ـــا کمت ـــتی در آن ه ـــول بهداش ـــت اص ـــه رعای ـــدند ک ش
و ایـــن مســـئله باعـــث شـــده بـــرای افـــرادی کـــه قـــادر بـــه 

ـــود. ـــم ش ـــوء تفاه ـــتند، س ـــی نیس بررس
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تنها 5 درصد از حجم مفید مخازن سد های 
خوزستان آبدار هستند

مدیر برنامه ریزی مخازن سد ها و رودخانه های سازمان آب 
و برق خوزستان گفت: در حال حاضر فقط ۵ درصد از حجم 

مفید مخازن سد های خوزستان آبدار هستند که این میزان 
نگران کننده است.

مه ریزی  نا یع جنوب، علی شریفی مدیر بر قا رش و به گزا
مخازن سد ها و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان 
ز حجم مفید مخازن  گفت: در حال حاضر فقط ۵ درصد ا
سد های خوزستان آبدار هستند )حدود 600 میلیون متر 

مکعب آب قابل برنامه ریزی در مخازن سد های استان وجود 
دارد( و این میزان ذخیره آب در خوزستان بسیار نگران 

کننده است.
ین میزان آب در مقایسه با پارسال 84 درصد  و گفت: ا ا
کاهش داشته است و با توجه به اینکه در حوضه های آبریز 
تفاق نیافتاده است،  استان خوزستان بارش های موثری ا

همچنان ورودی آب به مخازن سد ها پایین است.
بی در  نی ترین حوضه آ فزود: حوضه کرخه بحرا شریفی ا
خوزستان است و در سد کرخه در حال حاضر پایین تر از 
تراز نیروگاه هستیم و در این حوضه فقط 14۷ میلیون متر 

مکعب آب قابل استحصال برای پایین دست وجود دارد.
مدیر برنامه ریزی مخازن سد ها و رودخانه های سازمان آب و 

برق خوزستان تصریح کرد: میزان ورودی آب به سد کرخه، 
نصف میزان خروجی آب از این سد است و روزانه تراز سد 
کرخه رو به کاهش است و شرایط در این حوضه آبی بحرانی 
است و در مجموع سد های حوضه کارون در حال حاضر 
حدود 400میلیون متر مکعب وجود دارد که این میزان در 
مقایسه با سال گذشته حدود 80درصد کاهش داشته است.

ین مقام مسئول گفت: در حوضه دز در حال حاضر  ا
ریم و فقط 60  ر دا ز بهره برداری قرا ز مجا ز ترا پایین تر ا
رد که  میلیون متر مکعب آب در مخزن سد دز وجود دا
ز سد دز در  بیانگر شرایط بسیار حساس سد دز است. ترا
این مقطع از سال اصال تراز مناسبی نیست و به نوعی اعداد 

بسیار نگران کننده است.

اســتاندار خوزســتان گفــت: ۷0 هــزار میلیــارد 
ــس  ــفر ریی ــات س ــب مصوب ــار در قال ــال اعتب ری
جمهــوری بــه خوزســتان، بــرای بهســازی و چهــار 
ــتان  ــی خوزس ــی و ترانزیت ــردن 2 راه اصل ــده ک بان
بــه ســمت اســتان های دیگــر اختصــاص داده 

ــت. ــده اس ش
ــان روز  ــع جنــوب، صــادق خلیلی ــه گــزارش وقای ب
ــردی  ــورای راهب ــت ش ــن نشس ــنبه در دومی دوش
کاهــش تصادفــات خوزســتان در ســال 1400، 
بیــان کــرد: وزارت نفــت در بحــث مســوولیت های 
اجتماعــی در خوزســتان متعهــد شــد تــا 20 
ــار را امســال و ۵0 هــزار  ــال اعتب ــارد ری هــزار میلی
ــن  ــار ای ــده در اختی ــال آین ــال را س ــارد ری میلی

ــد. ــرار ده ــتان ق اس
وی ادامــه داد: بــا چهــار بانــده کــردن مســیر 

خوزســتان بــه ســمت چهارمحــال و بختیــاری کــه 
ــور  ــزی کش ــتان های مرک ــه اس ــطه آن ب ــه واس ب
دسترســی بهتــری خواهیــم داشــت و نیــز مســیر 
گچســاران کــه خوزســتان را بــا ســهولت بیشــتری 
ــول  ــد، تح ــل می کن ــرقی متص ــتان های ش ــه اس ب
عظیمــی در راه هــای اســتان ایجــاد خواهــد شــد.

ــا اجــرای ایــن 2 پــروژه ترانزیــت حمل  وی گفت: ب
ــار بهبــود پیــدا  و نقــل جــاده ای از نظــر مســافر و ب
ــرژی  ــز باعــث کاهــش هزینه هــای ان می کنــد و نی

خواهیــم شــد.
اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه وجــود 18 هــزار 
ــه بخــش کمــی  ــر راه در خوزســتان و اینک کیلومت
از راه هــای اســتان آزاد راه هســتند، افــزود: در 
ــام  ــردی خرمشــهر - بندرام ــی و راهب ــه راه اصل س
خمینــی)ره( بــه ســمت اهــواز و اندیمشــک، 

اهــواز - غیزانیــه - رامهرمــز - ایــذه و دزپــارت کــه 
بــه اســتان اصفهــان ختــم می شــود، و نیــز مســیر 
ــتان  ــه اس ــتان را ب ــه خوزس ــان ک ــز - بهبه رامهرم
ــد بهســازی و نظــارت  ــد بای ــارس متصــل می کن ف

ــود.  ــام ش ــتری انج ــی بیش ترافیک
ــود وضعیــت ترافیــک  ــه بهب ــا اشــاره ب ــان ب خلیلی
درون و بــرون شــهری کالنشــهر اهــواز نیــز گفــت: 
ــای درون  ــی توســعه پارکینگ ه ــد در کارگروه بای
شــهری، اســتفاده از پارکینگ هــای ادارات در 
ــک  ــه ترافی ــواردی ک ــهر و م ــزی ش ــته مرک هس
ــدام الزم  ــد بررســی و اق شــهری را تســهیل می کن

ــام داد. ــوص انج ــن خص را در ای
وی بــا اشــاره بــه انســداد پــل ششــم)فوالد( اهــواز 
ــای  ــردد خودروه ــکان ت ــه ام ــرد: چنانچ ــان ک بی
ــرع  ــود دارد در اس ــل ششــم وج ــر روی پ ســبک ب

ــهروندان  ــا ش ــود ت ــی ش ــی و عملیات ــت بررس وق
ــد. ــره ببرن ــل به ــن پ ــد از ای بتوانن

اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه شــروع عملیــات 
ترمیــم پل ششــم در یــک هفتــه آینــده ادامــه داد: 
عملیــات تعمیــر و نصــب ســازه های مفقــود شــده 
را بــا توجــه بــه اعتباراتــی کــه قــرار اســت صنایــع 
ــکاری 2  ــا هم ــرد ب ــتان در نظــر بگی ــوالد خوزس ف
ــر در  ــواز و شهرســتان کارون حداکث شــهرداری اه
یــک هفتــه تعییــن تکلیــف شــود تــا شــاهد عادی 

شــدن تــردد در ایــن منطقــه باشــیم.
هفتــه گذشــته برخــی از قطعــات و ســازه های پــل 
ششــم )فــوالد( کــه غــرب و شــرق ایــن کالنشــهر 
ــه ســرقت رفــت کــه  ــه هــم متصــل می کنــد ب را ب
موجــب مســدود شــدن ایــن پــل، و ایجــاد ترافیک 
ســنگین در خیابان هــای ســاحلی ایــن شــهر شــد.

دســتگاه آب شــیرین کــن شــهر مــرزی اروندکنــار 
بــا همــت دولــت ســیزدهم راه انــدازی شــد کــه بــا 
بهره بــرداری از آن بــا ظرفیــت ســه هزار و ۵00 
متــر مکعــب در شــبانه روز آب آشــامیدنی 23 
ــدرود  ــی مرزنشــین حاشــیه ارون ــر از اهال ــزار نف ه

ــد. ــیرین ش ش
بــه گــزارش وقایــع جنــوب، اهالــی بخــش مــرزی 
اروندکنــار در 4۵ کیلومتــری جنــوب آبــادان 
ــوص  ــی بخص ــی و بی آب ــکل کم آب ــواره از مش هم
ــا همــت  ــه ب ــد ک ــج می بردن در فصــل تابســتان رن
ــرداری  ــب و بهره ب ــکل نص ــزار مش ــت خدمتگ دول
ــا بخشــی  ــد شــد ت ــدار تولی از آن برطــرف و وارد م
از مشــکالت مــردم مرزنشــین منطقــه رفــع شــود.

بــا وارد شــدن دســتگاه آب شــیرین کن در 
مهرمــاه ســالجاری بــه مــدار تولیــد، آب اروندکنــار 

ــد. ــدار ش ــت و پای ــا کیفی ــاد ب ــتاهای نوآب و روس
یکــی از اهالــی نهــر قصــر اروندکنــار در ایــن 
ــت  ــگ و بازگش ــان جن ــس از پای ــوص گفت:پ خص
ــکل آب  ــردم مش ــه م ــه همیش ــه منطق ــردم ب م
ــکل  ــن مش ــروز ای ــت ام ــف دول ــه لط ــتند و ب داش

ــت. ــده اس ــرف ش برط
احمــد جاســمی نیا افــزود: همیشــه اهالــی مشــکل 
ــبکه  ــا آب در ش ــتند ی ــه داش ــن آب در منطق تامی
ــود  ــا شــور و غیــر قابــل مصــرف ب توزیــع نبــود و ی

کــه امــروز ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت.
ــت:  ــز گف ــار نی ــی اروندکن ــی منیوح ــی از اهال یک
مشــکل آب مــردم برطــرف شــده و در کنــار آن نیز 
ــتای  ــتاها در راس ــات در روس ــعه امکان ــاهد توس ش

ــت هســتیم. ــع محرومی رف
مریــم هاشــمی افزود:شــغل اکثــر مــردان منطقــه 

دریانــوردی اســت و وقتــی بــه دریــا می رونــد 
ــک  ــه ی ــا ب ــرای خانم ه ــالم ب ــن آب شــرب س تامی
چالــش تبدیــل می شــد کــه بــا همــت دولــت هــم 

ــت. ــده اس ــرف ش ــکل برط ــن مش ــون ای اکن
ــار  ــدی اروندکن ــهرک 200 واح ــی ش ــی از اهال یک
ــس  ــت پ ــک دول ــبختانه باکم ــت: خوش ــز گف نی
از نصــب دســتگاه آب شــیرین کن در منطقــه 
ــد و  شــوری آب  ــه وجــود آم ــداری  ب ــت پای وضعی

ــت. ــده اس ــرف ش ــه برط ــامیدنی در منطق آش
ــد در  ــت:هر چن ــار داش ــاری اظه ــل عبودنص جمی
ــتیم  ــکل روبه روهس ــا مش ــاورزی ب ــث آب کش بح
ولــی واقعــا دولــت کار مهمــی بــرای برطــرف 
کــردن مشــکل آب آشــامیدنی مــردم شــهر 

ــر دارد.     ــای تقدی ــه ج ــت ک ــته اس برداش
مدیــر شــبکه آبفــا منطقــه آبــادان گفــت:آب 

شــیرین کن اروندکنــار بــه منظــور تامیــن آب 
ــال  ــارد ری ــار 260 میلی ــا اعتب آشــامیدنی کیفــی ب
توســط بخــش خصوصــی نصــب و در ایســتگاه 
ــدازی و وارد مــدار تولیــد  ــور راه ان شــهید درویش پ

ــد. ش
مصطفــی مهرانفــر افــزود: بــا بهره بــردرای از 
ــت آب  ــاء کیفی ــاهد ارتق ــیرین کن ش ــن آب ش ای
ــت فشــار،  آشــامیدنی، برطــرف شــدن مشــکل اف
ــتیم. ــار هس ــه اروندکن ــی در منطق ــی و بی آب قطع

ــهر  ــیرین کن ش ــتگاه آب ش ــت: دس ــر گف مهرانف
چوئبــده آبــادان در ســال جــاری بــا اعتبــار بیش از 
200 میلیــارد ریــال و بــا ظرفیــت تولیــد 2 هــزار و 
۵00 مترمکعــب آب در شــبانه روز بــه بهره بــرداری 

خواهــد رســید.

7۰ هزار میلیارد ریال برای بهسازی 2 راه اصلی در خوزستان اختصاص یافت

شور آبی که در اروندکنار شیرین شد

تاالر سیمرغ ایذه به زودی میزبان هنرمندان 
خواهد بود

رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی ایـــذه 
ـــه  ـــاره ب ـــتان دوب ـــاد شهرس ـــالن ارش ـــا س ـــت: تنه گف
دســـت اهالـــی هنـــر رســـید و بـــا رفـــع مشـــکالت 

میزبان هنرمندان خواهد بود.
بـــه گـــزارش وقایـــع جنـــوب، عبدالرضـــا بـــاغ 
ــالمی  ــاد اسـ ــیرین رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارشـ شـ
ـــاره  ـــتان دوب ـــاد شهرس ـــالن ارش ـــا س ـــت: تنه ـــذه گف ای
ـــع  ـــا رف ـــید و ب ـــد رس ـــر خواه ـــی هن ـــت اهال ـــه دس ب
ــد  ــدان خواهـ ــان هنرمنـ ــه زودی میزبـ مشـــکالت بـ

ــود. بـ
ـــاالر  ـــرق ت ـــش ب ـــال پی ـــه س ـــدود س ـــه داد: ح او ادام
ـــل  ـــه دلی ـــالمی ب ـــاد اس ـــگ و ارش ـــیمرغ اداره فرهن س
بدهـــی انباشـــته قطـــع و از آن زمـــان تاکنـــون ایـــن 

مـــکان فرهنگـــی در خاموشـــی مطلـــق بـــود.
بـــاغ شـــیرین بـــا بیـــان اینکـــه بدهـــی بـــرق ایـــن 
ــان  ــود، بیـ ــان بـ ــون تومـ ــدود ۵0 میلیـ ــاالر حـ تـ
ـــد  ـــرر ش ـــرق، مق ـــاد و ب ـــم اداره ارش ـــا تفاه ـــت: ب داش
کـــه ایـــن مبلـــغ بـــه صـــورت اقســـاطی پرداخـــت 
ـــرق،  ـــل ب ـــا وص ـــال ب ـــه س ـــس از س ـــره پ ـــود و باالخ ش

روشـــنایی بـــه ایـــن مـــکان برگشـــت.
ـــار  ـــذه اظه ـــالمی ای ـــاد اس ـــگ و ارش ـــس اداره فرهن رئی
داشـــت: ایـــن تـــاالر مشـــکالت دیگـــری نیـــز دارد 
ـــر  ـــه فک ـــرق آن ب ـــکل ب ـــدن مش ـــل ش ـــس از ح ـــه پ ک
ــاه  ــا دومـ ــه تـ ــتیم کـ ــا هسـ برطـــرف کـــردن آن هـ
ــتفاده از  ــایی و اسـ ــاهد بازگشـ ــددا شـ ــده مجـ آینـ

تـــاالر ســـیمرغ باشـــیم.

  

موج بارشی از روز سه شنبه آسمان خوزستان 
را ترک می کند

ـــت:  ـــتان گف ـــتان خوزس ـــی اس ـــرکل هواشناس مدی
از روز ســـه شـــنبه بـــا خـــروج مـــوج بارشـــی، جـــو 

استان پایدار خواهد شد.
بـــه گـــزارش وقایـــع جنـــوب، محمـــد ســـبزه زاری 
ــت:  ــتان گفـ ــتان خوزسـ ــی اسـ ــرکل هواشناسـ مدیـ
در بررســـی نقشـــه های پیـــش یابـــی از اواخـــر 
ـــوج  ـــور م ـــا عب ـــردا ب ـــت ف ـــر وق ـــا اواخ ـــروز ت ـــت ام وق
بارشـــی ضعیـــف، بـــه تدریـــج افزایـــش ابرناکـــی، در 
بعضـــی ســـاعات رگبـــار و رعدوبـــرق، وزش باد هـــای 
ـــمالی  ـــع ش ـــق مرتف ـــرف در مناط ـــارش ب ـــط و ب متوس

و شـــمال شـــرقی اســـتان وجـــود دارد.
 او بـــا اشـــاره بـــه  خـــروج مـــوج بارشـــی از روز ســـه 
ـــبتا  ـــو نس ـــاری ج ـــه ج ـــر هفت ـــا آخ ـــزود:  ت ـــنبه اف ش

پایـــداری بـــر روی اســـتان قـــرار دارد.
بـــه گفتـــه ســـبزه زاری  در 24 ســـاعت گذشـــته 
حداکثـــر دمـــای خوزســـتان در شهرســـتان شـــوش 
ـــتان  ـــای اس ـــل دم ـــانتیگراد و حداق ـــه س ـــا 2۵ درج ب
در ایـــذه 2.۵ درجـــه ســـانتیگراد ثبـــت شـــده اســـت.

  

استانداری خوزستان زمینه فعالیت گروه های 
جهادی را تسهیل نماید

ـــتان  ـــت اس ـــهید هم ـــادی ش ـــروه جه ـــئول گ مس
خوزســـتان گفـــت: اســـتاندار ی خوزســـتان بـــا 
ــای  ــور گروه هـ ــه حضـ ــه زمینـ ــم نامـ ــم تفاهـ تنظیـ
جهـــادی را در امـــور فرهنگـــی و تســـهیل گـــری 

مهیا کند.
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از اهـــواز، 
ــادی  ــروه جهـ ــئول گـ ــری مسـ ــا اکبـ ــد رضـ حمیـ
ــت: وزارت  ــتان گفـ ــتان خوزسـ ــت اسـ ــهید همـ شـ
کشـــور بـــا بســـتن تفاهـــم نامـــه در حـــوزه تســـهیل 
گـــری می توانـــد حضـــور گروه هـــای جهـــادی 
متخصـــص در حـــوزه آســـیب های اجتماعـــی را 

ــد. ــا کنـ مهیـ
نتقـــاد از اســـتانداری خوزســـتان بـــه  و بـــا ا ا
دلیـــل واگـــذار نکـــردن امـــور تســـهیل گـــری بـــه 
گروه هـــای جهـــادی ایـــن موضـــوع را یـــک معضـــل 

خوانـــد.
اکبـــری در توضیـــح چرایـــی ایـــن مســـئله افـــزود: 
ــد  ــرده انـ ــادی ورود کـ ــای جهـ ــا گروه هـ ــر کجـ هـ
ــو احســـن پیـــش  ــه نحـ ــوده انـــد و کار بـ موفـــق بـ

ــه اســـت. رفتـ
ــتان  ــت اسـ ــهید همـ ــادی شـ ــروه جهـ ــئول گـ مسـ
خوزســـتان واگـــذاری طرح هـــای کوچـــک عمرانـــی 
ـــوان  ـــوب عن ـــی مطل ـــادی را اقدام ـــای جه ـــه گروه ه ب
ــای عمرانـــی  ــا و پروژه هـ ــرا ایـــن طرح هـ ــرد، زیـ کـ
ـــن  ـــا کمتری ـــادی ب ـــای جه ـــوی گروه ه ـــط از س متوس
ـــاخته و  ـــت س ـــن کیفی ـــتاندار و بهتری ـــا اس ـــه و ب هزین

ــوند. ــرار داده می شـ ــئولین قـ ــار مسـ در اختیـ
حمیـــد رضـــا اکبـــری بـــا اشـــاره بـــه صحبت هـــای 
ــور در  ــر کشـ ــی وزیـ ــاون عمرانـ ــژاد معـ ــی نـ جمالـ
همایـــش گروه هـــای جهـــادی در خوزســـتان گفـــت: 
نـــد بهســـازی و  اســـتانداری خوزســـتان می توا
نوســـازی روســـتا های بـــدون دهیـــاری را بـــه 

گروه هـــای جهـــادی بســـپارد.
ـــئله  ـــن مس ـــادی ای ـــوزه جه ـــئول در ح ـــرد مس ـــن ف ای
را در گـــرو امضـــای تفاهـــم نامه هایـــی میـــان وزارت 

کشـــور و گروه هـــای جهـــادی دانســـت.
جمالـــی نـــژاد پیشـــتر و در ســـفر بـــه اســـتان 
خوزســـتان گفتـــه بـــود در حـــال حاضـــر یکهـــزار و 
400 شـــهر، 38 هـــزار دهیـــاری و 60 هـــزار روســـتا 

ــتند. ــات هسـ ــنه خدمـ ــی تشـ ــه همگـ ــم کـ داریـ

  

سوخت به ماشین آالت کشاورزی فاقد پالک 
اختصاص داده نمی شود

 مدیـــر عامـــل شـــرکت پخـــش فرآورده هـــای 
نفتـــی منطقـــه خوزســـتان گفـــت: بـــه ماشـــین آالت 
کشـــاورزی فاقـــد پـــالک در خوزســـتان ســـوخت داده 

نمی شود.
ـــر  ـــی مدی ـــت اهلل نجف ـــوب، نعم ـــع جن ـــزارش وقای ـــه گ ب
عامـــل شـــرکت پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی منطقـــه 
ــه  ــال کـ ــاه امسـ ــر مـ ــت: از اول مهـ ــتان گفـ خوزسـ
ـــده  ـــذاری نش ـــماره گ ـــه ش ـــاورزی ک ـــین آالت کش ماش

انـــد ســـوخت بـــه آن هـــا داده نمی شـــود.
ـــاورزی  ـــین آالت کش ـــد ماش ـــه ۹۷ درص ـــان اینک ـــا بی او ب
ــتان شـــماره گـــذاری شـــده انـــد، افـــزود:  در خوزسـ
ســـوخت مـــورد نیـــاز کشـــت پاییـــزه امســـال نیـــز 
ــزان  ــه میـ ــز بـ ــال نیـ ــده و امسـ ــص داده شـ تخصیـ
ـــل  ـــوخت تحوی ـــت س ـــدون محدوی ـــال و ب ـــهمیه پارس س

کشـــاورزان خواهـــد شـــد.

تقدیر استاندار ویژه خوزستان و ستاد استانی مدیریت کرونا از شرکت فوالد خوزستان
اســتاندار ویــژه خوزســتان و دبیــر ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا از اقدامات 

ارزشمند شرکت فوالد خوزستان تقدیر کردند.
ظهــر روز 13 آذرمــاه 1400 در ســالن کنفرانــس اســتانداری خوزســتان نودمین 
ــه ریاســت  ــه اعضــا و ب ــا حضــور کلی ــا ب ــت کرون نشســت ســتاد اســتانی مدیری
ــان  ــادق خلیلی ــه، ص ــن جلس ــان ای ــد. در جری ــزار ش ــتان برگ ــتاندار خوزس اس
اســتاندار ویــژه و رییــس ســتاد اســتانی مدیریــت کرونــا و فرهــاد ابــول نژادیــان  
ــی جنــدی شــاپور  ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان رییــس دانشــگاه عل
اهــواز و دبیــر ســتاد اســتانی مدیریت کرونــا بــا اهــدای دو لــوح تقدیر خطــاب به 
امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل و علیرضــا مخبــر دزفولــی قائــم مقــام مدیرعامل در 
امــور ســتادی و مســئولیت هــای اجتماعــی از اقدامــات ارزشــمند شــرکت فوالد 
خوزســتان در زمینــه کنتــرل ویــروس کویــد1۹ و نیــز حمایت هــای بــی دریــغ از مجموعه بهداشــت و درمــان اســتان، در 

پیــک هــای مختلــف ایــن پاندمــی و تــالش بــرای حفــظ ســالمت مــردم شــریف خوزســتان قدردانــی کردنــد. 
ــه  ــت ب ــی خدم ــای طالی ــی از دوره ه ــا یک ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــده اســت: "دوران مب ــه آم ــن تقدیرنام  در بخشــی از ای
مــردم عزیــز کشــورمان اســت کــه بســیاری از ســازمان هــای مختلــف، همپــای مدافعــان ســالمت در ایــن ایــام خــوش 
درخشــیدند و در پاســداری از ســالمت مــردم و جامعــه اقدامــات قابــل توجهــی انجــام دادنــد. بدینوســیله از همــکاری بی 
شــائبه جنابعالــی کــه بــا اهــدای تجهیــزات بــه بیمارســتان هــا و کمــک بــه واکسیناســیون عمومــی و مدیریــت بیمــاری 

کرونــا ســهم بســزایی داشــته ایــد، تقدیــر و تشــکر بعمــل مــی آیــد."
ــه  ــی ب ــای اجتماع ــئولیت ه ــتادی و مس ــور س ــل در ام ــام مدیرعام ــم مق ــی قائ ــر دزفول ــا مخب ــت، علیرض ــی اس  گفتن

ــرد. ــت ک ــا را دریاف ــوح ه ــن ل ــتان ای ــوالد خوزس ــرکت ف ــل ش ــی از مدیرعام نمایندگ

رکورد تولید واحد زمزم یک و دو شرکت فوالد خوزستان شکسته شد
ــا  ــه واحــد زمــزم یــک و دو در یازدهــم آذرمــاه 1400 ب  رکــورد تولیــد روزان
ــن  ــت. همچنی ــا یاف ــال ارتق ــس از دو س ــن، پ ــزار و 26۵ تُ ــش ه ــد ش تولی

رکورد تولید زمزم دو نیز پس از دو سال به سه هزار و 260 تُن رسید.
وی در ادامــه گفــت: همدلــی، کار گروهی، دانــش فنی، تخصــص و تعهــد در کنار 
تــالش بی وقفــه و حفــظ کیفیت محصــول نهایــی، رمــز موفقیــت در دســتیابی به 
رکوردهــای تولیــد اســت. همچنیــن بــدون انجــام صحیــح و اصولــی فرآیندهــای 
نگهــداری و تعمیــرات، حفــظ و ارتقــا سیســتم ها، تجهیــزات و روال هــای 
عملیاتــی کــه ســتون های اصلــی پایــداری و تحقــق رکوردهــای تولیــد هســتند، 

ایــن مهــم میســر نبــود.
 گــزارش خبرنــگار مــا حاکــی اســت، یکــی از دالیــل دســتیابی بــه رکــورد تولید 
ماهیانــه شــمش در آبــان مــاه، تولیــد مســتمر و رکوردهــای پیاپــی واحــد احیــا 

ــود. ب
 گفتنــی اســت، آهــن اســفنجی پــس از ذوب و احیــا در فــوالد ســازی، در فرآینــد ریخته گــری به شــکل محصــوالت مورد 

نیــاز در می آیــد و بــه ســه شــکل اســلب )تختــال(، بیلــت و بلــوم )شــمش(  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

 ۴5 هزار تن شکر سفید در خوزستان آماده عرضه به بازار است
ــن شــکر  ــی خوزســتان گفــت: 4۵هــزار ت ــه و خدمــات بازرگان ــرکل غل  مدی
وارداتــی کــه در شــرکت توســعه نیشــکرو صنایــع جانبــی خوزســتان تصفیه 

شده آماده عرضه به بازارهای کشور است.
ــادر  ــرکت م ــفارش ش ــه س ــکر ب ــزان ش ــن می ــزود: ای ــان اف ــان نژادی ــد جه امی
ــدار  ــن پای ــازار و تامی ــم ب ــور تنظی ــه منظ ــران ب ــی ای ــی دولت ــی بازرگان تخصص
ایــن کاالی اساســی از طریــق بنــدر امــام خمینــی وارد شــده و پــس از تصفیــه و 
تبدیــل آن بــه شــکر ســفید ، هــم اکنــون آمــاده عرضــه بــه بازارهــای کشــور بــه 

قیمــت مصــوب اســت.
قیمــت مصــوب عمــده فروشــی )فله(هرکیلوگــرم شــکر ســفید 12۵هــزار ریــال 

و بــازار خــرده فروشــی بیــن 13۵ تــا 138هــزار ریــال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 80هــزار تــن شــکر خــام وارداتــی در واحدهــای نیشــکری خوزســتان در حــال تصفیــه اســت اظهــار 
داشــت: بــرای تامیــن پایــدار شــکر بــه قیمــت مصــوب تــا پایــان ســال جــاری برنامــه ریــزی شــده و چنانچــه تنــش یــا 

ــازار عرضــه می شــود. ــه ب ــر شــکر ب ــد بخشــی از ذخای ــازار پیــش آی کمبــودی در شــکر در ب
جهــان نژادیــان افــزود:واردات شــکر خــام بــه کشــور از طریــق بنــدر امــام خمینــی بــه منظــور تامیــن نیازهــای داخلــی 

طبــق برنامــه زمــان بنــدی شــده پیــش مــی رود و نگرانــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد.
بــه گفتــه وی از ابتــدای امســال تاکنــون 336هــزار تــن شــکر خــام از طریــق بنــدر امــام خمینــی وارد کشــور شــده کــه 
بخــش مهمــی از آن بــرای تصفیــه بــه واحدهــای دعبــل خزاعــی ، حکیــم فارابــی ، امیرکبیــر و دهخدا  وابســته  به شــرکت 

توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی حمــل شــده اســت.
شــرکت مــادر تخصصــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران متولــی انحصــاری واردات غالت)گنــدم ، برنــج ، شــکر و روغــن 

خــام خوراکــی( اســت.
طبق برنامــه تــا پایــان امســال 200هــزار تــن شــکر وارداتــی در واحدهــای تصفیه شــکر شــرکت توســعه نیشــکر و صنایع 

جانبــی تبدیــل بــه شــکر ســفید خواهد شــد.
براســاس برنامــه چشــم انــداز ســال 1404، حــدود ۷0 درصــد شــکر مــورد نیــاز کشــور در خوزســتان از تولیــد 2 محصول 

راهبــردی نیشــکر و چغندرقنــد تامیــن خواهــد شــد.
نیاز فعلی کشور به شکر ساالنه 2.2میلیون تن است در حالی که تولید داخلی شکر 1.۵میلیون تن است.

گفتــه می شــود بــروز خشکســالی و کمبــود آب در ســال زراعــی 1400-13۹۹ ، تولیــد نیشــکر و چغنــدر قنــد در کشــور 
را کــه منبــع اصلــی اســتحصال شــکر هســتند تــا 20 درصــد کاهــش داده اســت.    

ت
داش

یادداشت استاندار خوزستان با عنوان "مدیریت خشکسالی و راهکارها"یاد

 اقلیــم کشــور ایــران در ناحیــه خشــک و نیمه 
ــی در  ــرات آب و هوای ــرار دارد، تغیی خشــک ق
ســه دهــه اخیــر در دنیــا نیــز مزیــد بــر علــت 
شــده و توســعه شهرنشــینی، اســتقرار صنایــع 
آب بــر در مناطــق مرکــزی، عــدم به کارگیــری 
ــوی  ــت الگ ــدم رعای ــن و ع ــای نوی فناوری ه
ــاورزی،  ــوزه کش ــه ح ــرف در س ــح مص صحی
صنعــت و شــرب بویــژه در ســال آبــی و زراعی 

گذشــته، شــرایط را تشــدید کــرده اســت.
ــالی  ــوع خشکس ــه وق ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
در ایــران پدیــده ای اســتثنایی نبــوده و در 
ــا آن  ــه ب ــل در دو ده ــر، حداق ــال اخی 40 س
مواجــه بوده ایــم کــه ســال 138۷ و ســال 
1400 کم ســابقه ترین ســال های خشــک 
ــا  ــه ب ــد. در مواجه ــمار می رون ــه ش ــور ب کش
پدیــده طبیعــی خشکســالی و واقعیــت اقلیــم 

کشــور بایــد مدیریــت مصــرف آب و تمهیدات 
ــر اســاس شــرایط خشــک  ــا آن را ب ــط ب مرتب
ــا  ــور ب ــر کش ــی و اگ ــک طراح ــه خش و نیم
پدیــده بــارش بــاال و شــرایط ترســالی مواجــه 
ــرد و  ــداد ک ــژه قلم ــده وی ــک پدی شــد آن را ی
از فرصــت بــه وجــود آمــده در آن ســال  بــرای 
ــارش  ــت ب ــور در وضعی ــه کش ــال هایی ک س

ــرد. ــرداری ک ــرار دارد بهره ب ــال ق ــر نرم زی
در راســتای حــل مشــکالت کشــور در زمینــه 
خشکســالی و مدیریــت آن، سیاســت ها و 
ــود. ــع ش ــر واق ــد مؤث ــر می توان ــات زی اقدام

ــط  ــای مرتب ــتفاده از فناوری ه ــت اس 1- اولوی
بــا ماشــین آالت و ادوات، به کارگیــری آبیــاری 
نویــن و روش هــای کم آبیــاری، رعایــت 
الگــوی کشــت و کاهــش کاشــت محصــوالت 
آب بــر در مناطــق خشــک، اســتفاده از فناوری 

نویــن بــذر و نهــال و توســعه کشــت های 
ــاورزی.  ــش کش ــه ای در بخ گلخان

2- مدیریــت ذخیــره و رهاســازی مناســب آب 
ــا  ــال ب ــول س ــدها در ط ــت س ــازن پش در مخ
ــی،  ــرایط آب و هوای ــر ش ــی صحیح ت پیش بین
ــتان از  ــرق در تابس ــد ب ــر تولی ــه ب ــدم تکی ع
ســدهایی کــه وظیفــه ذخیره ســازی آب برای 
ــد و مدیریــت  مصــارف عمــده را برعهــده دارن
کنتــرل ســیالب های زمســتانه در اســفند 
ــت آب  ــرایط و مدیری ــود ش ــد در بهب می توان
ــر باشــد. ــتان های حســاس مؤث کشــور در اس

3- اصــالح قیمــت آب شــرب شــهری بــه 
صــورت پلکانــی بــرای مصــارف باالتــر از 
الگــوی مصــرف و همچنیــن اســتفاده از 
ــث  ــو در مباح ــو و نان ــن بی ــای نوی فناوری ه

صنعتــی و کشــاورزی. 
ــود  ــر موج ــع آب ب ــی صنای ــال تدریج 4- انتق
ــواحل  ــه س ــور ب ــزی کش ــتان های مرک در اس
جنوبــی، اصــالح قیمــت آب مصرفــی صنایــع 
در جهــت کنتــرل مصــرف، اســتحصال دوباره 
ــد در  ــع بای ــی صنای ــی آب مصرف و بازچرخان

ــرد. ــرار گی ــت ق اولوی
ــمالی  ــی و ش ــواحل جنوب ــال آب از س ۵- انتق
کشــور بــه مناطــق مرکــزی بویــژه بــرای 
صنایــع آب بــر مســتقر در اســتان های 
مرکــزی و شیرین ســازی آب دریــا بــرای 

مصــارف شــرب شــهری.
6- اصــالح قیمــت آب بــه همــراه اخــذ مالیات 
مضاعــف در بخــش مصــارف بــاغ ویالهــا 
در اســتان هایی کــه بــا پدیــده کــم آبــی 

نــد. مواجه ا
بــه  ۷- جبــران و پرداخــت خســارت 

ــه  کشــاورزان ناشــی از عــدم تأمیــن حقاب
ــا و  ــاغ ویاله ــر، ب ــع آب ب ــط صنای ــا، توس آنه

فعالیت هــای خدماتــی پرمصــرف.
8- اســتفاده از پســاب شــهری در جهــت 
توســعه و بهره بــرداری صنایــع، فضــای ســبز، 

ــوب. ــت چ ــات و زراع ــعه باغ توس

ــرکت های  ــتقرار ش ــب اس ــی مناس ۹- جانمای
ــی  ــب جغرافیای ــع مناس ــر و توزی ــد آب   ب جدی
جمعیــت از مناطــق کــم آب بــه مناطــق 
و  بیشــتر  دسترســی  کــه  جغرافیایــی 
مناســب تری بــه آب دارنــد نیــز از جملــه 
مــوارد مهــم در حــوزه مدیریــت آب بــه شــمار 

مــی رود.
10- توجــه بــه فعالیت هــای آبخیــزداری، 
مدیریــت یکپارچــه حوزه هــای آبخیــز، 
ــتفاده از پســاب شــهری،  ــا اس ــگل کاری ب جن
انجــام فعالیت هــای مرتــع داری، حفــظ 
پوشــش گیاهــی و حفــظ حقابــه محیــط 

زیســت.
ــات  ــتمر جلس ــزاری مس ــتا برگ ــن راس در ای
ماهانــه شــورای عالــی آب بــه ریاســت 
رییــس جمهــوری و تشــکیل کارگــروه 
ــالی  ــا خشکس ــه ب ــی و مقابل ــم هماهنگ دای
ــت وزرای  ــرو و عضوی ــر نی ــوولیت وزی ــا مس ب
جهــاد کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تجــارت، 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــازی، س راه و شهرس
زیســت و اســتانداران اســتان های چهارمحــال 
و بختیــاری، خوزســتان، اصفهــان و یــزد برای 
ــارت  ــات الزم و نظ ــت ها و اقدام ــاذ سیاس اتخ

ــت. ــروری اس ــور ض ــر ام ب

شایعه انتقال سویه اومیکرون به کشور 
از طریق بندر امام خمینی تکذیب شد

ز  ا هو ا پور  شا جندی  پزشکی  علوم  ه  نشگا دا
ورود سویه جدید اومیکرون به کشور از طریق 

بندرامام خمینی )ره( را تکذیب کرد.
نتشار شایعاتی  به گزارش وقایع جنوب در پی ا
جتماعی مبنی بر ورود گونه  در شبکه های ا
طریق  ز  ا کشور  به  ومیکرون  ا فته  یا جهش 
عمومی  بط  ا و ر مدیر  خمینی  مام  ا ه  بندرگا
ز روز دوشنبه در  ا هو ه علوم پزشکی ا نشگا دا

فری  کنون هیچ مسا ن گفت: تا ا ر جمع خبرنگا
ین  ز طریق ا یی ا فریقا ز کشورهای پرخطر آ ا

بندرگاه وارد کشور نشده است.
دکتر عرفان مردانی افزود: مطابق دستورالعمل 
مه های  قبت های مرزی، شیوه نا تشدید مرا
تباع  نه ای برای جلوگیری از ورود ا سخت گیرا

نظر شیوع  ز  ا ن کشورهای پرخطر  فرا و مسا
ویروس جهش یافته جدید، در حال اجرا است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
د  ز روز یکم تا 1۵ آذرماه 1400 تعدا گفت: ا
مام خمینی مورد  3۷ کشتی و شناور در بندرا
ر گرفتند که  ا شتی قر قبت بهدا بی و مرا یا ز ر ا

ز مبدا  ورها ا ین کشتی ها و شنا ز ا م ا هیچکدا
کشورهای آفریقایی وارد ایران نشده اند.

وی افزود: از تعداد ۷۷2 سرنشین و خدمه این 
کشتی ها و شناورها نیز تست پی سی آر گرفته 
یج منفی گزارش شده و هیچ  شد که کلیه نتا

مورد ابتال به کرونایی وجود نداشته است. ت  |
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فرمانـده انتظامی خوزسـتان از ضربه سـنگین پلیس بـه 2 باند 

قاچـاق سـالح و مهمـات در شهرسـتان های اهـواز و حمیدیـه 
خبـر داد.

بـه گـزارش وقایـع جنـوب بـه نقـل از پایـگاه خبـری پلیـس، 
سـردار سـیدمحمد صالحـی یکشـنبه اظهـار داشـت: بـا اقدام 
اطالعاتی و عملیاتـی، پلیس امنیت عمومی خوزسـتان اعضای 
2 بانـد قاچـاق سـالح و مهمـات را در شهرسـتان های اهـواز و 
حمیدیه شناسـایی و از تـداوم فعالیت مجرمانـه آن ها ممانعت 

به عمـل آورد.
وی افـزود: در عملیات هـای مقتدرانـه سـه نفـر از اعضـای 
اصلی ایـن باندهـا با هماهنگـی مراجـع قضایی دسـتگیر و 22 
قبضه سـالح جنگی کالشـینکف و کلت کمـری و مقادیر قابل 

توجهـی مهمـات از 2 مخفیـگاه  آنها کشـف شـد.
فرمانـده انتظامـی خوزسـتان تصریـح کـرد: نیـروی انتظامی 
برخورد بـا قاچاقچیـان سـالح و برهم زنندگان امنیـت عمومی 

را به طـور قاطـع در دسـتور کار دارد.
پیـش از ایـن در نهـم آذرمـاه سـال جـاری فرمانـده انتظامـی 
خوزستان از دسـتگیری سـرکرده باند قاچاق سـالح و مهمات 
و کشـف 11 قبضه کلـت کمری در شهرسـتان اهـواز خبر داده 

بـود.
روابـط عمومی سـپاه ولیعصـر )عـج( خوزسـتان نیز یکشـنبه 
از شناسـایی و انهـدام بانـد قاچـاق سـالح و مهمـات جنگی به 

همت سـازمان اطالعـات این سـپاه خبـر داد.

رییس پلیـس راهور اهـواز گفـت: حـوادث رانندگـی منجر به 
فوت در کالنشـهر اهواز نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 
۵4 درصـد کاهـش داشـته اسـت کـه بخـش زیـادی از ایـن 
حوادث رانندگـی در مناطق حادثـه خیز شـهری رخ می دهد.

سـرهنگ سـعید رحیمی دوشـنبه در گفت و گوی اختصاصی 
بـا خبرنـگار وقایـع جنـوب بـا اشـاره بـه نقـاط حادثه خیـز 
کالنشـهر اهـواز افـزود: بـا همـکاری عوامـل شـهرداری نقاط 
حادثه خیز کالنشـهر اهـواز شناسـایی و در برنامـه کوتاه مدت 
دوربرگردان های اضافه شـهر مسـدود و ایمن سـازی شدند که 
بخشـی از این ایمنی مربـوط به پروانـه ای کـردن دوربرگردان 

هـا می باشـد.
رحیمـی بـا اشـاره بـه کاهـش تعـداد 34 نفـر فوتـی ناشـی از 
حوادث رانندگی در اهواز نسـبت به سـال گذشـته ، ادامه داد : 
معابر شـهر اهواز بیشـتر بزرگراهی هسـتند که سـرعت وسایل 
نقلیـه در ایـن بزرگـراه هـا بسـیار زیـاد اسـت ، سـعی شـده تا 

نقاط چالشـی را مدیریـت و سـرعت را در این نقاط بـا مدیریت 
بـر سـرعت کاهـش دهیم .

وی با بیـان اینکه در کالنشـهر اهواز با افزایـش تصادف جرحی 
و تصـادف خسـارتی مواجه هسـتیم ، خاطر نشـان کـرد : اهواز 
از لحـاظ هوشمندسـازی در وضعیـت مناسـبی قـرار نـدارد تا 
ترافیک بـه صورت هوشـمند مدیریت شـود لـذا بایـد دوربین 
هـای پـالک خـوان در جریـان عبـور و مـرور کالنشـهر اهـواز 

هوشـمند و افزایـش یابد.
رییـس پلیـس راهـور اهـواز از سـاماندهی هسـته مرکـزی 
شـهر اهواز خبـر داد و افـزود : طـرح هـای خوبـی در خصوص 
ساماندهی هسـته مرکزی شـهر اهواز و مراکز خرید در خیابان 
هـای سـلمان فارسـی ، شـریعتی ، طالقانـی اجرا شـده اسـت 
کـه می تـوان بـه سـاماندهی و جانمایـی دقیـق ایسـتگاه های 

تاکسـی و اتوبـوس شـهری اشـاره کرد. 
افزایش بار ترافیکی در کالنشـهر اهواز به واسـطه انسـداد 

پل ششـم »فوالد«
سـرهنگ رحیمـی بـا اشـاره بـه انسـداد پل ششـم »فـوالد« ، 
ادامـه داد : در روزهای گذشـته با چالش بسـیار جدی در شـهر 
اهـواز مواجه شـدیم ،بـا انسـداد پل ششـم »فـوالد« بـه دلیل 
نقص فنی شـاهد بـار ترافیکـی زیـادی در برخی مناطـق اهواز 

هسـتیم.
وی با اشـاره به انتشـار برخی اخبار در خصوص سرقت قطعات 
پل ششـم اهـواز اظهـار کـرد : سـرقت قطعـات زیر پل ششـم 
مربوط به سـال گذشـته اسـت که سـارقان بالفاصلـه در زمان 

سـرقت دسـتگیر و تحویـل مراجع قضایی شـدند.

رییـس پلیـس راهور اهـواز بـا بیـان اینکه پـل ششـم از لحاظ 
فنـی دچار مشـکل شـده اسـت گفـت : این پـل از لحـاظ فنی 
نشسـت کـرده و درزهای انبسـاط پـل باز شـده که بـا توجه به 
وضعیتی کـه در ترافیک شـهر اهواز بوجـود آمده ، مسـیرهای 
سـاحلی این شـهر ظرفیت ایـن حجـم ترافیـک را بـرای عبور 
و مـرور ندارندلـذا ضـروری اسـت مسـئوالن مربوطـه هـر چه 
سـریعتر در یک جـدول زمانبنـدی به صـورت اضطـراری و در 

کوتاهتریـن زمان نسـبت بـه ترمیـم این پـل اقـدام کنند.
سـرهنگ رحیمـی بـا اشـاره بـه تقاطـع غیـر همسـان میدان 
دانشـگاه اهواز ، خاطر نشـان کـرد : روزانـه شـهروندان بیش از 
یک سـاعت برای عبور از میدان دانشـگاه معطل می شـوند این 
مشکل ناشی از مسـدود شدن پل ششم اسـت .میدان  دانشگاه 
ظرفیت تردد حجم زیـادی از خودروها را نـدارد و همین عامل 

باعث ایجـاد بی نظمـی در این نقطه شـده اسـت.
خسـارت تصـادف تـا سـقف 160میلیـون ریـال نیـاز بـه 

کروکـی نـدارد
رییـس پلیـس راهـور اهـواز در خصـوص خسـارت ناشـی از 
حـوادث رانندگـی نیز گفـت: از آنجـا که تصـادف خسـارتی تا 
سـقف حـدود 160 میلیون ریـال نیاز بـه کروکی پلیـس ندارد 
و شـرکت های بیمه ملـزم به پرداخت خسـارت می باشـند لذا 
از شـهروندان تقاضا می شـود در صورت بروز حـوادث رانندگی 
و نیاز به حضور کارشـناس فنی پلیـس راهور بالفاصله وسـیله 
نقلیـه خود را بـه نقطـه ایمن منتقـل کنند تـا مامـوران پلیس 

به محـل مراجعـه کنند.

انهدام 2 باند قاچاق سالح در خوزستان

کاهش 5۴ درصدی تصادف منجر به فوت در اهواز

پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تمیز مي کنند 

و شهروندان فهیم آن را پاکیزه نگه مي دارند
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داوطلبان هالل احمر دزفول ۱۸ هزار ُدز 
واکسن کرونا تزریق کردند

رئیس جمعیت هالل احمر دزفول گفت: داوطلبان 
هالل احمر دزفول در اقدامی جهادی 18 هزار ُدز 

واکسن کرونا در مناطق روستایی تزریق کردند.
به گزارش وقایع جنوب، مصطفی طحان در نشست 
شورای اسالمی شهر دزفول افزود: داوطلبان جمعیت 
هالل احمر در بحران کرونا عالوه بر حضور میدانی به 
همراه گروه های جهادی در طرح خانه به خانه، 18 

هزار ُدز واکسن در 28 روستای شهرستان به اهالی 
تزریق کردند و در مواقع مختلف دیگر نیز در امر امداد 

رسانی حاضر بودند.
پرآور رئیس شورای اسالمی شهر  محمدحسن 
دزفول نیز با تبریک روز هالل احمر و قدردانی از 

زحمات پرسنل و داوطلبان این جمعیت اظهارداشت: 
داوطلبان ایثارگر هالل احمر در همه بحران ها همراه 

و همیار مردم و دستگاه مدیریت شهرستان هستند.
وی افزود: به منظور پاسداشت رشادت های داوطلبان 
و نیروهای هالل احمر و همچنین امدادگران و 

شهدای فقید این جمعیت، میدان جنب اداره هالل 
احمر و بهشت علی)ع(، با تصویب کلیه اعضای شورای 
اسالمی شهر دزفول به نام "میدان شهدای هالل 
احمر"  نامگذاری می شود تا یادآور همیشگی تالش و 

کوشش این عزیزان باشد.

به گزارش ایرنا، در پایان این نشست  لباس داوطلبی 
جمعیت هالل احمر از طرف رئیس این جمعیت به 
رئیس شورای اسالمی شهر دزفول، ریاست و اعضای 
شورای شهر اهدا و عضو افتخاری جمعیت هالل احمر 

شهرستان دزفول شدند.

جوان دیگری از گتوند قهرمان وزنه 
برداری معلوالن جهان شد

احمد امین زاده ورزشکار گتوندی تیم ملی وزنه 

برداری معلولین موفق شد در رقابت های جهانی 
گرجستان در دسته 10۷ کیلوگرم با مهار وزنه 

2۵۵ کیلوگرم مدال طال را کسب کند.
ز گتوند، رقابت های  به گزارش وقایع جنوب ا
جهانی وزنه برداری معلولین به میزبانی گرجستان 

در حال برگزاری است که ایران از ابتدای مسابقات 
تاکنون موفق به کسب سه مدال طال، یک نقره و 

یک برنز شده است.
احمد امین زاده ورزشکار اهل گتوند تیم ملی 
وزنه برداری معلولین امروز توانست با شکست 

حریفان خود و مهار وزنه 2۵۵ کیلوگرم در دسته 
10۷ کیلوگرم به مدال طال دست پیدا کند.

احمدامین زاده در سال 201۵ نیز موفق شد در 
مسابقات آسیایی قزاقستان مدال نقره را کسب 
کند و مدال طال رقابت های قهرمانی کشور را نیز 

در کارنامه خود دارد.
پیش تر امین میرزازاده کشتی گیر موفق و آینده دار 
تیم ملی کشتی فرنگی که او نیز اهل گتوند است 
موفق شد در رقابت های جهانی کشتی زیر 23 سال 

در وزن 130 کیلوگرم مدال طال را کسب کند.

شهرستان گتوند استعدادهای بی نظیری در ورزش 
خصوصا کشتی، فوتبال، فوتسال و وزنه برداری دارد 
که نیازمند توجه و حمایت های ویژه هستند که اگر 
روی آن ها سرمایه گذاری شود قطعا در رقابت های 

ی  |کشوری و جهانی حرف ها برای گفتن دارند.
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به گزارش وقایـع جنوب، محمدرضـا علیپور، معاون 
حمایـت و سـالمت کمیته امـداد امام خمینـی )ره( 
خوزسـتان گفـت: بـا هـدف بهبـود وضعیـت تغذیه 
کـودکان در خانوار هـای نیازمنـد در نیمـه نخسـت 
امسـال، 2 میلیـارد و 300 میلیـارد تومـان سـبد 
غذایی بـه منظـور رفع سـوء تغذیـه 3 هـزار و 800 

کـودک زیـر ۵ سـال پرداخت شـد.
او هـدف از اجـرای طرح هم سـفره را تأمین بخشـی 
از نیاز هـای غذایـی کـودکان دچـار سـوء تغذیـه و 
افزایـش سـالمت و هـوش کـودکان عنـوان کـرد و 
افـزود: هرچـه کـودکان سـالم تر و باهوش تر باشـند 

جامعـه پرنشـاط تر و سـالم تر خواهـد بـود.
علیپور با اشـاره بـه اینکـه کـودکان زیر ۵ سـال که 
دچـار سـوءتغذیه هسـتند از طریق مراکز بهداشـت 
شناسـایی و بـرای دریافـت سـبد غذایی بـه کمیته 
امداد معرفی می شـوند، اظهار داشـت: ایـن کودکان 
در فاصلـه زمانی 6 مـاه مـورد پایش قـرار می گیرند 
تـا در صـورت بهبـودی از چرخه خـارج و کـودکان 

دیگـر جایگزین شـوند.

همایش ملی رسـانه های سـالمت بـا محوریت کرونا 
روز دوشـنبه به صـورت مجـازی در اهواز گشـایش 

. فت یا
بـه گـزارش وقایـع جنـوب رییـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اهـواز در ایـن همایـش بـر اهمیـت اطالع 
رسـانی، آموزش بهداشـت و ارتقای سـواد سـالمت 

جامعـه تاکیـد کرد.
دکتر فرهاد ابـول نژادیان بیان کرد: سـواد سـالمت 
می توانـد باعث تغییر در سـبک زندگـی و رفتارهای 
اجتماعـی افراد شـود، لـذا باالرفتن سـواد سـالمت 

موجب افزایـش تندرسـتی جامعه خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه رسـانه ها در ارتقـای سـواد 
سـالمتی مردم نقـش اساسـی دارند افزود: سـالمت 
نیاز اصلـی جامعه بـوده و همـه باید بـرای آن تالش 

کننـد.
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی اهـواز با بیـان اینکه 
ایـن همایـش کشـوری در 2 بخـش آثـار و مقاالت 
برگزار شـده گفت: بیـش از 300 مقاله و اثر توسـط 
پژوهشـگران و نویسـندگان بـه دبیرخانـه ایـن 

همایش ارسـال شـده اسـت.
وی با تشـکر از شـرکت کننـدگان و ارایـه دهندگان 
مقاالت در این همایـش بیان کـرد: 6 کارگاه جانبی 
بـرای ایـن همایـش تـدارک دیـده شـده کـه بیش 
از 330 نفـر از اسـاتید، دانشـجویان و کارشناسـان 
دانشـگاه های علوم پزشـکی در آن مشـارکت دارند.

همایش کشـوری رسـانه های سـالمت بـا محوریت 
کرونا توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی جندی شاپور 
اهواز )دانشـکده بهداشـت، گروه آموزش بهداشـت 
و ارتقای سـالمت( به صـورت مجـازی 1۵ و 16 آذر 

در حـال برگزاری اسـت.

معاون امنیتی و انتظامی اسـتاندار خوزسـتان گفت: 
۵6 میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات سـازمان ملل 
برای تکمیل مدرسـه در دسـت سـاخت ویـژه اتباع 

خارجی در اهـواز اختصـاص یافت.
به گـزارش وقایع جنـوب، ولی اله حیاتـی در جریان 
بازدیـد از مدرسـه 12 کالسـه در حال سـاخت ویژه 
دانش آمـوزان اتبـاع خارجـی مقیـم خوزسـتان، در 
منطقه گلسـتان اهـواز بیـان کـرد: بایـد از حداکثر 
ظرفیت هـای بین المللـی بـرای سـاخت مدرسـه 

اسـتفاده کرد.
مدیـرکل امور اتبـاع و مهاجران خارجی اسـتانداری 
خوزسـتان نیـز گفـت: ایـن مدرسـه بـه پیشـنهاد 
ایـن اداره کل، بـر اسـاس تفاهنامـه ای با مشـارکت 
کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان، وزارت کشـور و 
وزارت آمـوزش و پـرورش در حـال سـاخت اسـت.

ناصـر اسـکندری در جمـع خبرنـگاران، بـا 
ز  ینکـه مددجویـان بـرای آمـوزش ا بیـان ا
نظـر نـوع شـغل، سـن، میـزان تحصیـالت 
: آموزش هـا بـه  فـزود تفکیـک می شـوند ا
صـورت گروهـی، حضـوری و غیرحضـوری 

انجـام شـده اسـت.
وی گفت: بـا توجه به شـیوع کرونا، ایـن نهاد 
برنامـه هـای فرهنگـی و تربیتـی را در فضای 
مجازی ادامـه داده و مددجویـان زیرحمایت 
متناسـب بـا شـرایط و عالقه خـود، ثبـت نام 

و ایـن برنامـه هـا را دنبال مـی کنند.
م  مـا ا د  مـدا ا کمیتـه  فرهنگـی  ون  معـا
خمینـی)ره( خوزسـتان بیـان کـرد: نقـش 
نهـاد خانواده بـه عنـوان بنیادی تریـن عنصر 
جامعـه و یکـی از اصلـی تریـن عوامـل موثـر 
در ایجـاد جامعه ای سـالم و پویا مـورد تاکید 

سـت. ا
اسـکندری از جملـه هـدف ایـن آمـوزش هـا 
را تـالش در جهـت اصـالح سـبک زندگـی و 
اندیشـه در جامعـه، تقویـت احسـاس کرامت 
نگیختـن عـزت نفـس بیـن  ا عـی و بر جتما ا

خانواده هـا بیـان کـرد.
یـن آموزش هـا را مهارت هـای  وی محـور ا
رویکـرد  بـا  ندیشـی  ا مثبـت  و  زندگـی، 
معنویـت مـداری بیـان کـرد و افـزود: زنـان 
سرپرسـت خانـوار، همسـران جـوان، جوانان 
در آسـتانه ازدواج و... از ایـن آموزش هـا بهره 

منـد شـدند.
اسـکندری با بیـان اینکه دوره های آموزشـی 
بـا هـدف تقویـت امیـد و افزایش تـاب آوری 
د:  فـراد برگـزار شـد و ادامـه دا یـن ا بیـن ا
رویکـرد ایـن آموزش هـا، تعالـی رفتارهـای 
رهـای  هکا ا ر و  صـول  ا معنـوی، شـناخت 
مدیریـت اقتصـاد خانـواده و تدبیـر معـاش 
و  ضـروری،  شـتی  بهدا صـول  ا ،شـناخت 

مدیریـت خانـه و خانـواده اسـت .
130 هـزار خانـوار در خوزسـتان زیرپوشـش 
اداره کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( 

. هسـتند

یـع جنـوب، جمـال شـیبه،  قا و رش  بـه گـزا
 ) ه ر مـام خمینـی ) د ا مـدا مدیـرکل کمیتـه ا
خوزسـتان بـا بیـان اینکـه در مرحلـه اول اجرای 
ر و  مسـال 2 هـزا یـن طـرح تـا کنـون طـی ا ا
800 کولـر بـه منظـور رفـع مشـکالت منـازل 
مددجویـان توزیـع شـده اسـت، گفـت: توزیـع 

رد. مـه دا دا یشـی همچنـان ا یل سرما وسـا
او با بیـان اینکـه 20 دسـتگاه کولـر با مشـارکت 
شـرکت فوالد اکسـین و در قالب مسـئولیت های 
اجتماعـی اهدا شـده اسـت، افـزود: ایـن کولر ها 
از محـل اعتبـارات کمیته امـداد، مشـارکت های 
مردمـی و سـازمان ها و شـرکت ها تأمیـن شـده 

انـد.
شـیبه بـا تاکیـد بـر اینکـه منابـع کمیتـه امـداد 
ز هـای  میـن همـه نیا در بـه تا یـی قـا بـه تنها
مددجویـان تحت حمایت نیسـت، اظهار داشـت: 
بـا همـکاری افـراد نیکـوکار، خیریـن و سـازمان 
هـا، زمینـه خریـد کولر هـای فراهـم می شـود و 
با اولویـت خانواده هـای فاقد وسـایل سرمایشـی 
یـع  نـان توز و یـا فرسـودگی کولر هـا میـان آ

خواهنـد شـد.
مدیـرکل کمیتـه امـداد خوزسـتان بـا اشـاره به 
اینکـه توزیـع لـوازم ضـروری بـا اولویـت مناطق 
یـع  : توز د ا مـه د دا ، ا م می شـود نجـا محـروم ا
تجهیـزات سرمایشـی بـا هـدف رفـع بخشـی از 
مشـکالت مددجویـان و بهبـود کیفیـت سـطح 
زندگـی بـا اولویـت مددجویـان سـاکن مناطـق 

محـروم صـورت می گیـرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه ایـن تعـداد 
کولرآبـی بیـن مددجویان تحـت حمایت اسـتان 
که فاقـد هرگونـه لـوازم و تجهیـزات سرمایشـی 
ولویـت سـاکنان مناطـق محـروم  هسـتند بـا ا
متناسـب شـرایط آب و هوایـی هـر اقلیـم توزیع 
مشـکالت  ز  ا یکـی   : کـرد تصریـح  می شـود، 
یـت  حما تحـت  ده هـای  نوا خا کـه  عمـده ای 
ایـن نهـاد در فصـل گرمـا و تابسـتان از آن رنـج 
می برنـد کمبـود شـدید وسـایل سرمایشـی کـه 
مـش  را یـن وسـایل خنـک کننـده آ نداشـتن ا
خانوار هـای نیازمنـد را تحـت تاثیـر قـرار داده 

سـت. ا

بهره مندی ۳ هزار و ۸۰۰ کودکان دچار 
سوءتغذیه در خوزستان از سبد غذایی

همایش ملی رسانه های سالمت 
در اهواز آغاز به کار کرد

5۶ میلیارد ریال برای تکمیل مدرسه 

اتباع خارجی در اهواز اختصاص یافت

2۸ هزار مددجوی کمیته امداد خوزستان 
از برنامه های فرهنگی بهره مند شدند

اهداء بیش از 2 هزار دستگاه کولر به 

مددجویان کمیته امداد خوزستان

برخورد مینی بوس با تیر چراغ برق در دزفول 9 مصدوم 
برجا گذاشت

 سرپرسـت مدیریت حـوادث و فوریت هـای پزشـکی 11۵ دزفول 
گفـت: برخـورد مینی بوس بـا تیر چـراغ بـرق در دزفـول منجر به 

مصدوم شدن ۹ نفر شد.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، غالمرضـا روان پـور روز یکشـنبه افـزود: 
سـاعت 1۵:44 دقیقـه امـروز برخورد یـک دسـتگاه مینی بـوس با تیر 
چراغ برق بـه مرکـز ارتباطـات اورژانـس 11۵ دزفول اطالع داده شـد 
کـه بالفاصلـه عوامل اورژانـس به محـل حادثه واقـع در جاده سـاحلی 

حوالی پـل غدیـر اعزام شـدند.
وی با بیان اینکـه در این حادثه ۹ نفر مصدوم شـدند از عملکرد سـریع 
نیروهـای اورژانـس و انتقـال مصدومـان به بیمارسـتان بـزرگ دزفول 

قدردانـی کرد. 
سرپرسـت مدیرت حـوادث و فوریـت های پزشـکی دزفول افـزود: این 
حادثه که علت آن در دسـت بررسـی اسـت تلفات جانی نداشته و حال 
عمومـی مصدومان که پنـج خانم و چهار مرد هسـتند مسـاعد گزارش 

شـده است.

ضریب پوشش واکسن کرونا در شهرستان شادگان تقویت شود
 سرپرسـت فرمانداری شـادگان با تاکید بـر اینکه ضریب پوشـش 
واکسـن کرونا در سـطح شهرسـتان شـادگان بایـد تقویت شـود، 
گفت: بـرای ثبات ایـن وضعیت آبی شـدن پروتکل های بهداشـتی باید 

بیشتر رعایت شود.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، امیـد صبـری پور صبـح امـروز در جلسـه 
سـتاد کرونا ایـن شهرسـتان، بر لـزوم افزایش سـرعت واکسیناسـیون 

در شهرسـتان شـادگان تاکیـد کرد.
وی افـزود: دهیـاران، بهـورزان، شـوراهای روسـتا در کنار بخشـداران 
شهرسـتان در امر سـرعت بخشـیدن به واکسیناسـیون در روستاهای 
شـادگان همکاری بیشـتری داشـته باشـند تا مشـارکت در این زمینه 

افزایـش یابد.
سرپرسـت فرمانداری شـادگان بـا بیـان اینکـه بازدیدها و نظـارت در 
خصـوص رعایت پروتکل های بهداشـتی مقابلـه با کرونا در شهرسـتان 
بخصـوص در حـوزه مـدارس و اصنـاف و ادارات بـا قـدرت بایـد ادامه 
یابـد، ابـراز داشـت: دانش آموزانـی که شـرایط واکسـن داشـته و هنوز 
دریافت نکردنـد، حتماً نسـبت بـه دریافت آن اقـدام کننـد و در حوزه 
روسـتایی نیـز اقدامات بـرای افزایـش پوشـش ضریب واکسیناسـیون 

کرونـا می بایسـت تقویت شـود.
صبری پـور در پایان با بیـان اینکه بایـد بر عملکـرد مـدارس در اجرا و 
رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی نظارت دقیـق انجام شـود، گفت: در 

صورت مشـاهده تخلف گـزارش ارائه و برخورد شـود.

با 5 رای موافق شهردار هندیجان انتخاب شد
 اعضای شـورای اسـالمی شـهر هندیجـان بـا ۵ رای موافـق جبار 

روشن را به عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند.
به گـزارش وقایـع جنـوب از هندیجـان، اکبر شـنبدی رئیس شـورای 
اسـالمی شـهر هندیجـان گفـت: اعضـای شـورای اسـالمی شـهر 
هندیجـان روز شـنبه  13 آذرمـاه مهنـدس جبـار روشـن را بـه عنوان 

شـهردار ایـن شـهر انتخـاب کردنـد.
وی افـزود: جبـار روشـن بـا کسـب ۵ رای موافـق بـه عنـوان شـهردار 

جدیـد هندیجـان انتخـاب شـد.
رئیـس شـورای اسـالمی شـهرهندیجان درپایـان اظهـار کـرد: عضـو 
شـورای شـهر دیشـموک در دوره سـوم و چهـارم، رئیـس شـورای 
شهرسـتان کهگیلویه بزرگ، شـهردار اسـبق دیشموک از سـال ۹2 تا 
۹6، مشـاور معاونت عمرانی اسـتاندار کهگیلویه و بویرحمد از سال ۹۷ 
تاکنـون و کارشـناس شـهرداری دیشـموک از جمله مسـئولیت های 

مهنـدس روشـن می باشـد.

کشاورزان خوزستانی محصوالت خود را بیمه کنند
 رییـس سـازمان جهادکشـاورزی خوزسـتان از کشـاورزان ایـن 
اسـتان کـه امسـال کشـت پاییـزی را شـروع کردنـد خواسـت 
محصـوالت خـود را بیمه کنند چون سـال سـختی بـه دلیـل کمبود 

بارندگی پیش رو است.
خدارحـم امیـری زاده افزود:کشـت پاییـزی در خوزسـتان کـه 
مهمتریـن و گسـترده ترین بخـش کشـاورزی اسـتان اسـت در حالی 
شـروع شـده که میزان بارندگـی در فصـل پاییـز از حد نرمال بسـیار 
کمتـر بوده اسـت از ایـن رو بـا توجـه به نقصـان بـارش هـا ، احتمال 
بروز خسـارت بـرای محصـوالت پاییـزی همچون گنـدم بسـیار زیاد 

اسـت.
وی با اشـاره بـه مخاطـرات و درجـه بـاالی ریسـک)خطرپذیری( در 
بخـش کشـاورزی خوزسـتان اظهـار داشـت:برای جبـران خسـارت 
وارده بـه کشـاورزان ، هیـچ راهـی مطمئـن تـر از بیمـه محصـوالت 
کشـاورزی نیسـت بنابرایـن کشـاورزان خوزسـتانی کـه در معـرض 
انـواع مخاطراتـی همچـون خشکسـالی ، سـیل ، سـرمازدگی و بـروز 
انـوع آفـات قـرار دارنـد نبایـد تصـور کنند کـه بیمه یـک مسـاله کم 

اهمیـت اسـت.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی خوزسـتان در ادامـه با بیـان اینکه 
بیمـه محصـوالت کشـاورزی یـک فرصـت بـرای حمایـت دولـت از 
بخش کشـاورزی اسـت افزود: دولت ۵۵درصد حق بیمـه را پرداخت 

می کنـد و تنهـا 4۵درصد حـق بیمـه برعهده کشـاورز اسـت.
وی گفـت: دولت بـه دلیـل مشـکالت فـراوان قادر نیسـت خسـارت 
وارده به بخش کشـاورزی را پرداخـت کند از ایـن رو بیمه محصوالت 
کشـاورزی به عنـوان بخـش ضـروری و جدایـی ناپذیر از کشـاورزی 

تلقی شـود.
امیـری زاده بـر توسـعه کشـت قـراردادی که تصمیـم قطعـی وزارت 
جهادکشـاورزی با هدف حمایت عملـی از بخش کشـاورزی و ارتقای 
امنیت غـذای کشـور اسـت تاکید کـرد و افزود:در کشـت قـراردادی 
، طـرف قـرارداد کشـاورز موظـف اسـت محصـول را بیمه کنـد و این 

سـبب رفع نگرانـی کشـاورزان خواهد شـد.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی خوزسـتان در ادامـه افزود:امسـال 
کشـت قـراردادی بـرای سـه محصـول گنـدم ، چغنـدر قنـد و دانـه 
روغنـی کلـزا در اسـتان برنامـه ریزی شـده تـا بـار مالی دولـت برای 

خریـد تضمینـی محصـوالت اساسـی کاهـش یابـد.
بر اسـاس اعالم سـازمان جهادکشـاورزی خوزسـتان در سـال زراعی 
جـاری 3۵0هزار هکتـار از اراضی کشـاورزی اسـتان به کشـت گندم 
اختصـاص یافته اسـت که نسـبت بـه سـال زراعـی گذشـته 84هزار 

هکتـار کاهـش نشـان می دهد.
بر اسـاس اعـالم صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی خوزسـتان ، 
در سـال زراعـی جـاری تنهـا 40 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی 

خوزسـتان بیمـه شـدند.
درسـال زراعـی 1401-1400 سـطح اراضـی کشـت پاییـزی در 
خوزسـتان به علـت خشکسـالی ، کاهش شـدید ذخایر آب سـدهای 
اسـتان کاهـش یافتـه به طـوری کـه کشـت چغنـدر قنـد و کلـزا در 
شـمال خوزسـتان ممنـوع و در مناطـق غربـی و مرکـزی اسـتان نیز 

محـدود شـده اسـت.
هواشناسـی خوزسـتان پیشـتر پیـش بینـی کرده بـود میـزان بارش 
هـا در پاییز امسـال کمتـر از حد نرمـال و در زمسـتان در حـد نرمال 

خواهـد بود.
اسـتان خوزسـتان بـا تولیـد سـاالنه 1۷.۵میلیـون تـن محصـوالت 
زراعـی ، باغی ، عسـل ، فراورده هـای دامی و شـیالت ، مقام نخسـت 

کشـوری را دارد.

افراد باالی ۴۰ سال در خوزستان برای دریافت ُدز سوم واکسن اقدام کنند

قاچاقچی پودر شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید در آبادان محکوم شد

میزان کشندگی ویروس کرونا در خوزستان کاهش یافته است

92 وقف جدید در خوزستان ثبت شد

روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی اهواز اعالم کرد: 
افراد باالی 40 ســال در خوزستان که یکی از واکسن های 
سینوفارم، بهارات و برکت را تزریق کرده اند پس از گذشت 

سه ماه برای دریافت ُدز سوم واکسن مراجعه کنند.
به گــزارش وقایع جنــوب، افراد باالی 60 ســال نیز که 
واکســن های آسترازنکا و اســپوتنیک را دریافت کرده اند، 
پس از گذشــت 6 ماه، برای دریافت نوبت ســوم مراجعه 

کنند.
این گزارش حاکیســت: موجودی واکســن خوزستان در 
شــرایط خوبی اســت لذا از تمام هم استانی ها درخواست 
می شود که هر چه سریعتر و در زمان مقرر واکسن خود را 

دریافت کنند.
تاکنون بیش از پنج میلیون و 33۵ هزار دز واکســن کرونا 

در خوزستان تزریق شده است.
موارد بیماری ناشی از کرونا در خوزستان در هفته منتهی 

بــه 12 آذر نســبت به هفته پیــش آن 36 درصد و موارد 
بســتری و فوت نیز به ترتیب 4۵ و 46 درصد کاهش یافته 

است.
هم اکنون تمام شهرســتان های خوزستان در وضعیت آبی 

کرونا قرار دارند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان خوزســتان گفت: 
قاچاقچی پودر شــیمیایی پلی آلومینیوم کلراید )پودر باز 
کننده لوله هــای فاصالب( در تعزیرات حکومتی آبادان به 

پرداخت یک میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
به گزارش دوشــنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل 
تعزیرات حکومتی خوزســتان ؛ نعمت اله بیرانوندی با بیان 
اینکــه محموله قاچاق پودر پلی آلومینیوم توســط نیروی 
انتظامی کشف شد افزود: پرونده کاالی قاچاق کشف شده 

به تعزیرات حکومتی آبادان ارسال شد. 
وی گفت : رییس اداره تعزیــرات حکومتی آبادان پس از 
اخذ اســتعالم و دفاع متهم و محرز شــدن تخلف ، وی را 

عالوه بر ضبط کاال به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
بیرانونــدی افزود: این رای پس از ســیر مراحل قانونی به 
واحد اجرای احکام اداره تعزیرات حکومتی آبادان ارســال 

و اجرا شد.
پلی آلومینیوم کلراید یکی از منعقد کننده های متداول در 
صنایع تصفیه آب و فاضالب می باشــد و عموما در دو نوع 
پلی آلومینیوم کلراید خوراکی و صنعتی عرضه می گردد. 

رییس مرکز بهداشــت خوزســتان با بیان اینکه میزان 
کشندگی و دیگر شاخص های ویروس کرونا در خوزستان 
کاهش یافته اســت گفت: با این حال نباید تصور کرد همه 

چیز تمام شده و دستورالعمل های بهداشتی را رها کنیم.
به گزارش  وقایع جنوب دکتر ســیدمحمد علوی دوشنبه 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: تعداد موارد بیماری در 
استان خوزستان در هفته گذشته  480 مورد بود در حالی 
که هفته ماقبل آن ۷4۹ بیمار مبتال به کرونا در این استان 

گزارش شده بود.
وی با اشــاره به تعداد موارد بســتری در اســتان گفت: 
هفته گذشــته 38 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های 
خوزستان بســتری بودند در حالی که این آمار در 14 روز 
گذشــته 6۹ بیمار بود، همچنین موارد فوت ناشی از کرونا 
در خوزستان از 26 مورد در 2 هفته گذشته به 14 مورد در 

هفته گذشته کاهش یافت. 
وی با بیان اینکه تعداد بیماران بد حال کرونایی در استان 
کاهش یافته است افزود: اگرچه خوزستان در وضعیت آبی 
قرار دارد اما این موضوع نباید باعث شود تصور کنیم خطر 
رفع شده اســت البته طبق قانون نمی توان در منطقه آبی 
جلوی بازگشــایی برخی مکان ها مثل تاالرهای عروســی، 

استخرها و سالن های ورزشی را گرفت.
رییس مرکز بهداشــت خوزســتان گفت: شهرهایی زودتر 
از همه آبی شــدند که پروتکل های بهداشــتی و ماسک را 
رعایت نمی کردند که این موضوع خطرناک است لذا رنگ 
بندی شهرها باید بر اساس میزان آلودگی باشد زیرا برخی 
شــهرها  بیمارستان نداشته و مریض های کرونایی آنها در 

بیمارستان شهرهای اطراف بستری می شوند.
وی در خصــوص ســویه جدیــد کرونا نیز بیــان کرد: او 
میکرون، پنجمین ســویه از ویروس کرونا است که سازمان 
جهانی بهداشت از آن به عنوان سویه نگران کننده یاد می 
کند چرا که قدرت ســرایت آن از ســویه دلتا بیشتر است. 
در ســویه ووهان چین یک بیمار می توانست 2 یا سه نفر 
را مبتال کند اما ســویه دلتا تا هفت نفر را مبتال می کرد و 
اکنون ســویه او میکرون چند برابر دلتا خطر انتقال پذیری 
دارد که خیلی خطرناک است ضمن اینکه به گفته سازمان 

بهداشت جهانی سویه جدید واکسن گریز است. 
علــوی با بیان اینکه افرادی که قبال به کرونا مبتال شــده 
اند استعداد بیشتری برای ابتال به سویه جدید دارند گفت: 
ویروس او میکرون در 38 کشــور جهان شناســایی شده و 
اکثرا افرادی که به این ویروس مبتال شدند پیش از این به 

کرونا مبتال شده بودند.

وی واکسن، فاصله اجتماعی و ماسک را سه راهکار اساسی 
برای پیشــگیری از ابتال به ســویه جدید کرونا دانســت و 
افزود: افراد باالی 12 سال در کشور ایران حدود 80 درصد 
جمعیت را شــامل می شــوند بنابراین 20 درصد جمعیت 
کشور واکسن نمی زنند که در معرض خطر ابتال قرار دارند.

رییــس مرکز بهداشــت خوزســتان در خصــوص روند 
واکسیناســیون در این اســتان گفت: تعداد کل افرادی که 
در خوزســتان واکســن تزریق کرده اند تا روز 12 آذر، سه 
میلیون و 2۵ هزار و 136 نفر می باشد یعنی 60 درصد کل 
جمعیت استان یک ُدز و مابقی هر 2 ُدز را دریافت کرده اند 
ضمن اینکه هنوز 1۵ درصد افراد هنوز نسبت به دریافت ُدز 

دوم واکسن خود اقدام نکرده اند.
وی ادامه داد: 80 درصد جمعیت باالی 12 ســال استان 
یــک ُدز و 60 درصد هر 2 ُدز واکســن را تزریق کرده اند. 
این میزان در شهرهای بهبهان، اهواز، دهدز، کارون، دشت 
آزادگان، اندیکا، باوی، رامشیر و شادگان به ترتیب ۹1، ۹0، 

۹0، 62، 62، 62، 6۷، 6۹ و ۵6 درصد می باشد.
علوی گفت: 482 هزار و 43 نفر در گروه ســنی 12 تا 18 
سال در استان خوزستان زندگی می کنند که از این تعداد 
3۷4 هزار و 2۵0 نفر معادل ۷۷.6 درصد واکسن زده اند که 
این موضوع به معنای پوشش پایین واکسیناسیون در بین 
دانش آموزان نیست. در این گروه سنی تنها 42۵ هزار نفر 
دانش آموز هستند که پوشش واکسیناسیون آنها 88 درصد 

است همچنین ۵۵ درصد آنها هر 2 ُدز را تزریق کردند.
وی با بیان اینکه واکسیناسیون الزم است اما کافی نیست 
افزود: کاهش مرگ و ابتال فقط ناشــی از واکسیناســیون 
نیســت همچنین افزایش موارد بیماری و مرگ، تنها ناشی 

از ناکارآمدی واکسن نمی باشد.
در حال حاضر تمامی شهرهای خوزستان در وضعیت آبی 

کرونایی قرار دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان خوزستان گفت: 
۹2 مورد وقف جدید امسال در استان خوزستان ثبت شده 

است.
حجت االســالم مرتضی خاکباز روز دوشــنبه در حاشیه 
آیین آغاز دوره آموزشــی کارشناسان فناوری اوقاف کشور 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اســتان خوزســتان از 
موقوفات بســیار خوبی برخوردار است به طوریکه موقوفه 
نظام الســلطنه به عنوان بزرگترین موقوفه جهان اســالم 
در شهرســتان های ماهشهر، رامشیر و بخشی از شهرستان 

امیدیه واقع شده است.
وی ادامه داد: شهرســتان های دزفول، شوشتر و رامهرمز 
نیز موقوفات مســتعد و خوبی دارند که عمده قابلیت آنها 
کشاورزی، دامداری و زراعت است؛ در برخی  شهرستان ها 
نیــز معدن، بــاغ، نخیالت و موقوفات مســکونی و تجاری 

داریم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان بیان کرد: با توجه 

به روحیه خوبی که مردم خیراندیش استان خوزستان دارند 
طی امسال ۹2 موقوفه انتفاعی و منفعتی در خوزستان ثبت 

شده که درآمدزا یا برای عموم مردم استفاده می شوند.
وی افزود: اســتان خوزســتان حدود 41۷ امامزاده واجب 

التعظیم و تکریم دارد.
 

۴۴2 نفر در حوادث رانندگی جاده ای خوزستان جان خود را از دست دادند
رییــس پلیــس  راه خوزســتان گفــت: 442 نفــر در حــوادث رانندگــی 
جــاده ای خوزســتان، در هشــت مــاه نخســت امســال جــان خــود را از 

دست دادند.
ســرهنگ رضــا دولتشــاهی در دومیــن نشســت شــورای راهبــردی کاهش 
ــزار  ــتانداری برگ ــه در محــل اس ــات خوزســتان در ســال 1400 ک تصادف
ــات  ــی ناشــی از تصادف ــار فوت ــن آم ــرد: بیشــترین و کمتری ــان ک شــد بی
ــاد و  ــرم آب ــک - خ ــاده اندیمش ــب در ج ــه ترتی ــال ب ــاه امس ــت م در هش

ــت. ــواز رخ داده اس ــادان - اه آب
وی افــزود: پارســال بــه دلیــل اعمــال محدودیــت ناشــی از شــیوع کرونــا 
ســفر کمتــری در راه هــای خوزســتان داشــتیم کــه همیــن عامــل باعــث 
ــودن  ــاز ب ــل ب ــه دلی ــون ب ــا امســال تاکن ــات شــد ام ــار تصادف کاهــش ام
مســیرها بــه دلیــل وضعیــت رنــگ بنــدی کرونایــی و تــردد بیــن شــهری و اســتانی آمــار تصــادف خســارتی و فوتی 

ــاال رفتــه اســت. ب
رییــس پلیــس راه خوزســتان ادامــه داد: 62 درصــد تصادفــات جــاده ای در 30 کیلومتــری مانــده بــه شــهر مقصــد 

ــد. ــدگان رخ می ده رانن
وی همچنیــن با اشــاره بــه وجــود دوربین هــای ســرعت ســنج در جاده هــای خوزســتان افــزود: تعــداد 44 دســتگاه 
ــا  ــردد خودروه ــر ت ــتان ب ــای خوزس ــت در راه ه ــن ســرعت ســنج ثاب ــیار و 103 دوربی ــن ســرعت ســنج س دوربی

ــد. ــارت می کنن نظ
ســرهنگ دولتشــاهی درباره چالش هــای پیــش رو در کنتــرل ترافیک جــاده ای خوزســتان بیــان کرد:نبود تناســب 
دوربین هــای کنتــرل ســرعت ثابــت جــاده ای بــا طــول جاده هــای اســتان ، لــزوم اختصــاص اعتبــار الزم بــرای رفع 
نقــاط حادثــه خیــز و یــا حتــی آشکارســازی و ایمــن ســازی ایــن نقــاط بــا وجــود بیــش از 140 نقطــه حادثــه خیز 
شناســایی شــده، توســعه راه هــای روســتایی بــدون توجــه بــه الزامــات ایمنــی و زیرســاخت های فرهنگــی، لــزوم 
توجــه بــه ارتقــای فرهنــگ ترافیــک بــه صــورت پایــه و تاثیرگــذار، و کمبــود اعتبــارات در ســاخت راه هــای جدیــد 

از جملــه چالش هــای ترافیکــی در خوزســتان اســت.
ــای  ــودرو در جاده ه ــزار خ ــه 2 ه ــن روزان ــورت میانگی ــه ص ــاق ب ــوتی قاچ ــای ش ــردد خودروه ــه داد: ت وی ادام

ــت. ــده اس ــی ش ــات رانندگ ــش تلف ــن افزای ــران راه و همچنی ــایر کارب ــرای س ــی ب ــث ناامن ــتان باع خوزس
رییــس پلیــس راه خوزســتان بــا تاکیــد بــر لــزوم تعییــن تکلیــف جاده هــای اختصاصــی در خوزســتان )همچــون 
جاده هــای اختصاصــی نفــت و دیگــر صنایــع( گفــت: راهــداری در ایــن جاده هــا خدماتــی نــدارد، و متولیــان امــر 
نیــز بــرای ایمــن ســازی آن هیچگونــه اقدامــی نمی کنــد ضمــن اینکــه پلیــس راه نیــز هیچگونــه نظارتــی بــر آنهــا 

نــدارد، کــه ایــن امــر باعــث افزایــش تصادفــات فوتــی زیــادی در ایــن جاده هــا شــده اســت.
116 نفر فوتی ناشی از حوادث رانندگی درون شهری در خوزستان

رییــس پلیــس راهــور خوزســتان نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه چالش هــای موجــود در روان ســازی ترافیــک 
درون شــهری گفت: توســعه و احــداث پارکینگ هــای عمومــی و طبقاتــی در هســته مرکزی شــهرها و معابــر دارای 
ــرای برطــرف کــردن ترافیــک درون شــهری  ــا هــدف روان ســازی ترافیــک، راهــکار مهمــی ب تراکــم خودرویــی ب

ــت. اس
ســرهنگ فرید کریمــی زاده بــا اشــاره بــه فــوت 116 نفــر در حــوادث رانندگی درون شــهری خوزســتان در هشــت 
مــاه امســال، افــزود:در ایــن مــدت 60 نفــر موتورســوار و تــرک نشــین، 42 نفــر عابــر پیــاده و نیــز 14 نفــر راننــده و 

سرنشــین در تصادفــات رانندگــی درون شــهری در خوزســتان حــان خــود را ازدســت دادند.
وی ادامــه داد: همچنیــن یــک هــزارو 214 نفــر موتــور ســوار، یــک هــزار و 108 نفــر عابــر پیــاده، 80۹ نفــر راننــده 

و 61۵ نفــر سرنشــین در ایــن مــدت در تصادفــات درون شــهری در خوزســتان مجــروح شــدند.

دستگیری عامالن تیراندازی در شوشتر
 بــه گــزارش وقایــع جنــوب ، فرمانــده انتظامــی خوزســتان گفــت:  در 
پــی وقــوع چنــد فقــره تیرانــدازی و در راســتای برخــورد بــا 
هنجارشــکنان و دارنــدگان ســالح های غیرمجــاز در برخــی مناطــق 
ــژه در دســتور کار مامــوران  ــه صــورت وی شهرســتان شوشــتر، موضــوع ب
ــدازی در  ــالن تیران ــتگیری عام ــرار گرفت.دس ــی ق ــن فرمانده ــس ای پلی

شوشتر
ــت  ــات و امنی ــس اطالع ــوران پلی ــزود: مام ــی اف ــرهنگ روح اهلل بیگدل س
ــدگان  ــر از دارن ــی 4 نف ــی و اطالعات ــات تخصص ــام اقدام ــا انج ــی ب عموم
ــی طــی چنــد  ــا هماهنگــی مقــام قضائ ســالح غیرمجــاز را شناســایی و ب
ــتگیر و در  ــان دس ــان را در مخفیگاهش ــجم آن ــی و منس ــات ضربت عملی

ــد. ــف کردن ــی کش ــالح جنگ ــه س ــداد 2 قبض ــان تع ــگاه آن ــی از مخفی بازرس
وی بــا بیــان اینکــه متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی راهــی مرجــع قضائــی شــدند، 
ادامــه داد:  شــهروندان عزیــز می تواننــد در صــورت مشــاهده هرگونــه تحــرکات مشــکوک را از طریــق شــماره تلفن 

110 بــه پلیــس گــزارش دهنــد.

با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط 
اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مسجدسلیمان
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آلمان: پیشنهادات ایران قابل  قبول نیست
یک مقام وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد دولت متبوعش 

پیشنهادات ایران در مذاکرات وین را غیرقابل قبول می داند.
به گزارش وقایع جنوب به نقل از رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه 
آلمان روز دوشنبه اعالم کرد پیشنهاداتی که ایران در جریان دور اخیر 

مذاکرات وین برای حل وفصل اختالفات مطرح کرده است، از نظر برلین  
قابل قبول نیست.

این مقام آلمانی که رویترز به نامش اشاره ای نکرده است، در خصوص 
پیشنهادات ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات 
وین اظهار داشت: »پیشنهادات مطرح شده از سوی ایران درباره برنامه 
هسته ای این کشور قابل قبول نیست. ما این پیشنهادات را به دقت و 

به طور کامل بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم که ایران تقریباً 
همه چیزهایی که در دورهای قبلی مذاکرات بر سر آنها توافق شده بود 

را تغییر داده است.«
وی ادامه داد: »این پیشنهادات نمی توانند مبنایی برای دستیابی به 
یک نتیجه مطلوب در مذاکرات باشند. ما انتظار داریم هیأت ایرانی 
پس از انجام مشورت های الزم در تهران، با پیشنهادات واقع بینانه به 

وین بازگردد.«
این دور از مذاکرات وین از روز دوشنبه با محوریت رفع تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، در سطح معاونان و مدیران 
وزارتخانه های امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 4+1 
به ریاست علی باقری معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد 
جمهوری اسالمی ایران و انریکه مورا معاون سرویس اقدام خارجی 

اتحادیه اروپا که به نمایندگی از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را برعهده 

دارد، آغاز شد.
هیأت ایرانی در جریان دور تازه مذاکرات وین که از دوشنبه گذشته  با 
محوریت رفع تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، در 
سطح معاونان و مدیران وزارتخانه های امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران و کشورهای 1+4 به ریاست علی باقری معاون وزیر امور 
خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و انریکه مورا 
معاون سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد، پیشنهاداتی را برای 
شکستن بن بست ایجاد شده در دورهای قبلی مذاکرات و حل وفصل 
مواردی که در دورهای قبلی باعث به نتیجه نرسیدن مذاکرات شده 

بود، به طرف های مقابل ارائه کرد.

 سارق حرفه ای موتورسیکلت در حمیدیه دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: سارق موتورسیکلت در 
شهرستان حمیدیه که با چندین فقره سرقت موجی از نا امنی را در 

شهر برای موتورسیکلت سواران به وجود آورده بود دستگیر شد.
به گزارش وقایع جنوب، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کاظم 
نیسی بعد از ظهر امروز با اعالم  خبر بازداشت سارق حرفه ای موتورسیکلت 
در شهرستان حمیدیه اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
موتورسیکلت در سطح شهرستان حمیدیه و شهرهای همجوار، موضوع 
از لحاظ شباهت فرآیند سرقت به صورت ویژه در دستور کار ماموران 

انتظامی حمیدیه قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پاسگاه گمبوعه با انجام کار اطالعاتی و تحقیقات خاص 
پلیسی، یک سارق سابقه دار را در این ارتباط شناسایی و پس از هماهنگی 

با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
نتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: متهم در تحقیقات  فرمانده ا
پلیس به 10 فقره سرقت موتورسیکلت، 2 فقره سرقت محتویات خودرو 

و 3 فقره سرقت اماکن دولتی اعتراف کرد.
نیسی بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضایی داده شد.
وی در انتها نسبت به هر گونه ایجاد ناامنی برای شهروندان اخطار داد و 
گفت: ماموران انتظامی پلیس به صورت شبانه روزی نسبت به تحرکات 
ایجاد ناامنی با دقت و حساسیت رفتار خواهند کرد و به هیچ کس اجازه 

شیوع ناامنی در شهر را نمی دهند.

پل ششم اهواز برای تردد خودروهای سبک بازگشایی می شود

مصاحبـه ای بـا ایمـان داوودی کورانـی، قهرمـان وزنه بـرداری 
اهـل مسجدسـلیمان داشـتیم که متـن ایـن مصاحبه به شـرح 

ذیل اسـت: 
بـا درود و عـرض ادب خدمـت شـما، لطفـاً خودتـان را معرفـی 
کنیـد و بـرای مخاطبین عزیـز خبـر روز بفرمائید قبـل از اینکه 
ورزش وزنه بـرداری را به صـورت حرفه ای شـروع کنیـد چکار 

میکردیـد؟ 
با سـالم خدمت شـما و خواننـدگان محترمتان، ایمـان داوودی 
کورانی هسـتم، متولـد 1363 در شهرسـتان مسـجد سـلیمان 
و دارای مـدرک لیسـانس تربیـت بدنـی مـی باشـم. از دوران 
دبسـتان ورزش وزنه بـرداری را شـروع کـردم. اولیـن حکـم 
ورزشـی ام در سـال 13۷۷ قهرمانـی اسـتان بـود کـه بعـد از 
مسـابقات انتخابـی بـه اولیـن مسـابقات کشـوری ام راه یافتم. 

بسیار خب، چند سال است که وزنه برداری می کنید؟ 
نزدیـک بیسـت سـال اسـت کـه ورزش وزنه بـرداری را انجـام 
می دهـم، اما رشـته های دیگـری مثـل پاورلیفتینـگ را نیز در 

سـطح قهرمانـی دنبـال مـی کنم. 

آقای داوودی چطور به ورزش عالقمند شدید؟
من چـون در خانواده ای ورزشـکار به دنیا آمـدم از همان دوران 
کودکی بـه ورزش عالقه داشـتم. بـرادرم احمـد داوودی رزمی 
کار حرفـه ای بـود، ابراهیـم بسکتبالیسـت و اسـماعیل وزنـه 
بردار حرفـه ای بـود. خـودم نیز بـه دلیل اینکـه پدرم همیشـه 
در خانه شـاهنامه خوانـی میکرد و برادر شـهیدم امیـر داوودی 
قبـل از جانباز شـدن و شـهادت نیـز به صـورت نیمـه حرفه ای 
ورزش باسـتانی را در زورخانـه انجام میـداد بـه ورزش پهلوانی 
عالقه پیدا کـرده و اولین بـاری که مسـابقات وزنه بـرداری را از 

تلویزیـون دیدم عالقـه شـدید به ایـن ورزش پیـدا کردم. 

اولین وزنه هایی که زدی چند کیلو بود و چند ضرب؟
با توجه بـه اینکه این ورزش را از دوران کودکی دوسـت داشـتم 
و از همـان زمان شـروع بـه تمریـن وزنه بـرداری کـردم، اولین 
وزنه هایـی که مـی زدم میله تمریـن یک ضـرب و دو ضرب بود 

که حـدود ده یـا پانزده کیلـو بود.

االن چند کیلو وزنه می زنید؟
بـه دلیـل اینکه بافـت هـای ماهیچـه هـای شـکمی ام در حین 
تمریـن پـاره شـده و عمـل جراحـی بـر روی آنهـا انجـام شـده 
اسـت در حـال حاضـر از بلنـد کـردن وزنـه هـای سـنگین 
خـودداری مـی کنـم. امـا آخریـن وزنـه ای کـه در وزن هـای 
سـنگین بلنـد کـردم وزن ۹4 کیلـو، 16۷ کیلوگـرم بـه صورت 
یکضـرب و 1۹8 کیلوگـرم بـه صورت دو ضـرب بود کـه آخرین 
بـار در سـال 138۹ در حیـن مسـابقات بـود. پـس از آن سـعی 
کـردم رشـته پـرورش انـدام را ادامـه داده و در کنـار تمریـن 
ورزشـی در رشـته ی تحصیلـی تربیت بدنـی به ادامـه تحصیل 
بپـردازم تـا بتوانم در سـمت مربـی در کنـار ورزشـکاران جوان 

مسـجد سـلیمان باشـم. 

تا االن به چه مقام هایی دست پیدا کردید؟
مسـابقات  دوم،  مقـام   ۷۷ سـال  اسـتانی  مسـابقات  در 
نوجوانـان کشـوری سـال ۷8 مقـام دوم، مقـام دوم مسـابقات 
کشـوری نوجوانـان و جوانـان سـال ۷۹، مقـام اول و دوم در 
سـالهای هشـتاد و دو و هشـتاد و پنـج، عضویـت در تیـم نفـت 
مسجدسـلیمان در لیگ کشـوری به مدت 2 سـال، عضویت در 
تیم ملـی حفاری بـه مـدت 2 سـال و نیـم و تیـم پاورلیفتینگ 
ملی حفاری نیـز به مدت 1 سـال و شـرکت در مسـابقات پرس 

سـینه و پاورلیفتینـگ اسـتانی را نیـز در رزومـه خـود دارم.

وضعیت آمادگی جسمانی تان چطور است؟
در وضعیـت جسـمانی مناسـبی هسـتم و ورزش را بـه صـورت 
روزانـه ادامـه مـی دهـم. البتـه در دوران شـیوع ویـروس کرونا 
ورزش در باشـگاه هـای ورزشـی بـه دالیـل رعایت پروتـکل ها 
و تعطیلـی هـا کمـی سـخت شـده و بـه دلیـل ابتـال بـه کرونـا 
در حـال حاضـر در وضعیـت ریـکاوری پـس از بهبـودی کرونـا 

 . هسـتم

آیا از دید علمی هم به این ورزش فکر کردید؟
بله صـد در صـد، و بـا توجه بـه مطالعـه روزانـه در زمینـه های 
مختلـف ورزشـی در حـال ارتقـا دانش ورزشـی خودم هسـتم. 

اولین مدالی که گرفتید ِکی و کجا بود؟
مسـابقات انتخابی اسـتان برای مسابقات کشـوری سال 13۷۷ 

اولین مدالـم را در مقـام دوم گرفتم. 

روزی چند ساعت تمرین دارید؟
در حـال حاضـر بیـن 3 الـی 4 سـاعت کـه سـعی در باالبـردن 

زمـان تمریناتـم دارم. 

خاطره خوب از وزنه برداری؟
دعوت شـدن بـه اردوی تیم ملی باعـث دلگرمـی ام در آن زمان 
شـد ولـی متاسـفانه بـه دلیـل مشـکالت مالـی قـادر بـه ادامه 

همراهی بـا تیـم ملـی نبودم. 

خاطره بد چطور؟
دو بـار تحت عمـل جراحی قـرار گرفتم کـه مـرا از ورزش حرفه 
ای دور کـرد، ایـن مسـاله بدتریـن خاطـره ورزشـی ام خواهـد 

مانـد. 

نظر خانواده در مورد ورزش وزنه برداری که رفتی چی بود؟
بـا توجـه بـه اینکـه هیـچ حمایـت مالـی ای از ورزشـکاران در 
مسجدسـلیمان از سـوی هیچ ارگانی نمی شـود، خانـواده تمام 
و کمـال حمایـت معنـوی از ورزش حرفـه ای ام داشـتند، ولی 
بـه دلیل مشـکالت مالـی، مـن و خیلـی از جوانـان دیگـری که 
از ورزش حرفـه ای کنـاره گیـری کردنـد از خانواده هـای مرفه 
نبـوده و برخـی از ورزشـکاران بدلیـل نبـود کار مناسـب حتی 
مجبور بـه کارگری کردن بـرای گـذران زندگـی و ادامه ورزش 

شان هسـتند. 

آیا بعد از ازدواج هم این ورزش را ادامه می دهید یا خیر؟
در حـال حاضـر قصـد ازدواج نـدارم )همـراه بـا لبخنـد( اما در 
جـواب بایـد بگویـم بلـه حتمـاً، ورزش جـزء جدایـی ناپذیـر از 

زندگـی من اسـت. 

و اینکـه از چـه نـوع موسـیقی عالقمنـد هسـتید و چـه نـوع 
محیطـی را بیشـتر دوسـت داریـد؟ شـلوغ یـا خلـوت؟

موسیقی پاپ و محیط آرام. 

در آخـر اگـر حرفـی داریـد در رابطـه بـه این رشـته ورزشـی و 
درخواسـتی اگـر داریـد مـی توانیـد عنـوان بفرمائیـد؟

اول از همـه از شـما ممنونم کـه سـراغی از ورزشـکاران قدیمی 
مـی گیریـد، و اینکـه درخواسـت مـن حمایـت همـه جانبـه 
نهادهـای دولتـی و ارگان های مربوطـه از ورزش و ورزشـکاران 
در مسجدسـلیمان اسـت. بزرگتریـن آرزوی مـن این اسـت که 
مثـل اسـتاد بـا علـم و روانشـناس عزیـز، جنـاب اسـتاد محمد 
درویـش پور بتوانـم به درجـات باال در علم ورزش برسـم. شـهر 
مسجدسـلیمان فقـط نیاز بـه مربی دارد کـه بتواند علـم و عمل 

را بـا هـم اجـرا کند.
برخـی دوسـتان بـه فکـر موسـس شـدن و حکـم هـای رییس 
هیئتـی نباشـند. هنـوز هـم گاهـی دلم بـرای زمـان شـادروان 
مهمـدی تنگ می شـود کـه بـا قـدرت در تمـام وزنها شـرکت 
می کردیـم و درخواسـت دارم همه ورزش را در جایـگاه معنوی 

خـود حفـظ کنند. 
با تشـکر از شـما ورزشـکار و قهرمان عزیـز شـهرمان، ممنونیم 

کـه به دعـوت ما جهـت مصاحبـه جـواب مثبـت دادید. 
بنـده هـم از شـما و مجموعـه ی پرتـالش وقایع جنـوب کمال 

تشـکر را دارم. 

مدیـرکل آموزش فنی و حرفه ای اسـتان خوزسـتان گفت: 
نوزدهمین مسـابقات ملی مهارت در رشـته تهویه و تبرید 
از 1۵ لغایت 1۷ آذر ویـژه جوانان زیر 21 سـال به میزبانی 

خوزسـتان برگزار می شـود.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب از اهـواز ، عبدالنبی سـواعدی 
امروز در نشسـت خبری نوزدهمین مسـابقات ملی مهارت 
در رشـته تهویـه یادواره شـهید مدافـع حرم عادلـی اظهار 
داشـت: رویدادهایی شـبیه به مسـابقات کامـاًل عملیاتی و 
اجرایی  هسـتند و با همه مسـابقات دیگر علمی، فرهنگی، 
مهارتـی، ورزشـی تفـاوت دارنـد، ایـن اتفـاق شـاید تنهـا 
رویـداد در جهـان اسـت که بـدون بخـش نظـری صورت 

مـی پذیرد.
وی بـا بیـان اینکـه تمامـی مـواد آزمونـی و سـنجش 
صالحیـت حرفـه ای افـراد در ایـن پـروژه بـه صـورت 
عملـی اسـت، افـزود:  همـه اندازه گیری هـا بـرای تعییـن 
برترین هـای مهارتـی براسـاس شـرح عملیاتـی شـرکت 
کننـدگان انجام مـی شـود، ایمنـی، دقـت در کار، توانایی 
پایـان کار در زمـان مشـخص، سـالمت و زیبایـی کار در 

امتیازدهـی بـه شـرکت کننـدگان اثرگـذار اسـت. 
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان خوزسـتان از 
برگزاری مسـابقات ملی مهارتی در سـه سـطح شهرستان، 
اسـتانی و ملـی خبـرداد و تصریـح کـرد: این مسـابقات 2 
سـال یکبار بـه صـورت بین المللـی در جهـان برگـزار می 
شـود و سـازمان فنی و حرفـه ای به عنـوان عضو سـازمان 
مهارت جهانـی بـه نمایندگـی از جمهوری اسـالمی ایران 

گروه هـای کشـور را راهبـری می کنـد. 
سـواعدی افزود: براساس مصوبه شـورای فرهنگ عمومی، 
مسـابقات ملـی مهـارت تنها بـه صـورت سـازمانی برگزار 
نمی شـود و همـه افـراد جامعـه، سـازمان هـای مرتبط با 
مهـارت آمـوزی و ذی نفعـان در آموزش های فنـی و حرفه 

ای مـی تواننـد در این حـوزه مشـارکت کنند.
وی در خصـوص ذی نفعـان آموزش هـای فنـی و حرفه ای 
ادامه داد: صنایـع، صنوف، سـازمان ها و همه تشـکل هایی 
کـه خروجـی آموزش هـای مهارتـی را بـه کارگیـری مـی 
کننـد بایـد در ایـن مسـابقات مشـارکت الزم را داشـته 

باشـند. 

مدیرکل آموزش فنـی و حرفه ای خوزسـتان ابراز داشـت: 
سـازمان فنـی و حرفـه ای بـه عنـوان دبیرخانه مسـابقات 
ملی مهـارت فعالیـت دارد، همانطوری که در حـال حاضر 
سـازمان فنی و حرفـه ای تحت عنـوان دبیر شـورای عالی 
آمـوزش و تربیت فنی و حرفه ای کشـور به ریاسـت معاون 
اول رئیـس جمهـور عمـل می کنـد؛ بنابرایـن مسـابقات 
فـوق تنها مختـص به کارآمـوزان و مهـارت آمـوزان فنی و 
حرفـه ای نیسـت و دانشـگاه ها، مؤسسـات آمـوزش عالی 
غیرانتفاعی، علمـی کاربـردی، آموزش و پـرورش، فعاالن 
صنفی و مهـارت آمـوزان خـارج از ایـن سیسـتم ها نیز در 

ایـن مسـابقات مشـارکت دارند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن مسـابقات در 36 رشـته مصـوب 
در کشـور اجـرا می شـود، گفـت: یکـی از رشـته هایی که 
بـه صـورت تخصصـی در خوزسـتان بـا توجـه بـه وجـود 
بسـترهای آمـاده میزبانـی آن را پذیرفتـه، تهویـه و تبرید 

اسـت.
سـواعدی با اشـاره به مزایـای این مسـابقات بـرای جوانان 
خوزسـتانی اظهار داشت: توسـعه زیرسـاخت های مهارت 
آموزی در رشته تهویه و تبرید برابر اسـتانداردهای جهانی 
یکی از بـرکات میزبانی مسـابقات ملی مهارت اسـت، همه 
سـرمایه گذاری و توسـعه زیرسـاخت ها برای اسـتان باقی 
می مانـد و درکارگاه هـای آموزشـی مـورد اسـتفاده قـرار 

خواهنـد گرفت.
وی تصریـح کـرد: این توسـعه تنها مربـوط بـه تجهیزات و 
ابراز کارگاهی نیسـت، بزرگترین سـرمایه و نقطـه قوت ما 

در منابع انسـانی است.
در ادامـه زنگنـه، معـاون آمـوزش سـازمان فنـی و حرفـه 
ای خوزسـتان ضمن گالیـه از سـازمان های اسـتان جهت 
مشـارکت در ایـن برنامـه ملی بیـان داشـت: از مسـئوالن 
اسـتانی انتظار داشـتیم کـه با وجود سـیل اخبار کارشـده 
در راسـتای میزبانـی خوزسـتان در این رویداد ملـی مانند 
سـایر اسـتان ها بـه صحنـه می آمدند، امـا متأسـفانه جای 
تأسـف و تأثر اسـت که صنایـع بزرگ اسـتان و مسـؤوالن 

اسـتانداری هیچ بازدیـدی از ایـن مراحل نداشـتند.
وی در پایـان عنوان داشـت: تربیـت نیـروی کار متخصص 
و رفع معضـل اشـتغال در خوزسـتان تنها با شـعار حاصل 
نمی شـود، این رویـداد ملی قـادر به تأمین بخـش اعظمی 

از نیـروی کار اسـتان خواهد بود.
الزم به ذکـر اسـت، نوزدهمین مسـابقات ملی مهـارت در 
رشـته تهویه و تبرید از 1۵ لغایـت 1۷ آذر 1400 با حضور 
اسـتان های اصفهـان، البـرز، تهـران، خراسـان جنوبـی، 
خراسان رضوی، خوزسـتان، گلسـتان، مرکزی، کردستان 
و یـزد ویـژه جوانان زیـر 21 سـال بـه میزبانی خوزسـتان 

برگـزار می شـود.

ــاره  ــران درب ــه ای ــخنگوی وزارت خارج ــب زاده؛ س ــعید خطی س
ــی  ــان نیروهــای مرزبان علــت درگیــری کــه چنــد روز پیــش می
ایــران و طالبــان رخ داد، گفــت: طــرف طالبــان کــه مرزبانــی را در 
افغانســتان انجــام می دادنــد، بــه اشــتباه نقطــه صفــر مــرزی را به 
دلیــل ناآشــنا بــودن تصــور می کردنــد کــه بعــد از آن موانــع مــرز 
ــوده  ــش گش ــور آت ــن تص ــاس ای ــر اس ــود و ب ــام می ش ــران تم ای
بودنــد کــه نیروهــای مرزبــان مجبــور پاســخ فــوری شــدند کــه 

ــف شــد. متوق
بــه گــزارش وقایــع جنــوب، ســعید خطیــب زاده روز دوشــنبه در 
ــه ســوالی در خصــوص اتفاقــی کــه  نشســت خبــری در پاســخ ب
ــران و افغانســتان رخ داد، گفــت:  ــرز ای ــر در م طــی روزهــای اخی
ــنایی  ــدم آش ــی از ع ــاد ناش ــاق افت ــا اتف ــای م ــه در مرزه آنچ
مرزبانــان جدیــد هیئــت حاکمــه سرپرســتی طالبــان بود. مــا در 
ــرای  ــا افغانســتان داریــم، ب ۹00 کیلومتــر مــرز مشــترکی کــه ب
جلوگیــری از ورود قاچاقچیــان و اشــرار، در برخی از نقــاط دیوارها 

ــت. ــده اس ــت ش ــی درس ــا و موانع ــه گذاری ه و میل
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران اضافــه کــرد: برخــی از این 
موانــع چنــد صــد متــر داخــل خــاک ایــران و در محــل مناســبی 
گذاشــته شــده اســت کــه امــکان کشــیده شــدن آن دیوارهــا یــا 

موانع وجود داشــت.  طــرف طالبان کــه مرزبانــی را در افغانســتان 
ــل  ــه دلی ــرزی را ب ــر م ــه صف ــتباه نقط ــه اش ــد، ب ــام می دادن انج
ناآشــنا بــودن تصــور می کردنــد کــه بعــد از آن موانــع مــرز ایــران 
تمــام می شــود و بــر اســاس ایــن تصــور آتــش گشــوده بودنــد که 
نیروهــای مرزبــان مجبــور پاســخ فــوری شــدند کــه متوقف شــد.

ــل  ــران و کاب ــرف در ته ــد از آن دو ط ــه داد: بع ــب زاده ادام خطی
تــالش کردنــد در اولیــن فرصــت ایــن موضــوع بــه یک نقطــه ای 
برای فهــم دقیــق تــر بیانجامد کــه ایــن اتفــاق افتــاد و االن جانب 
طالبــان بــه نقــاط مــرزی آشــنایی دارد و بــرای ایــن کــه در آینده 
ــن دو طــرف خطــوط ارتباطــی مســتقیم  ــد، بی ــم پیــش نیای ه
گذاشــتیم کــه هــرگاه مــواردی از ایــن دســت بــود فــوراً بتوانند با 

هــم صحبــت کننــد پیــش از اینکــه ایــن اتفاقــات بیفتــد.
وی همچنین در پاســخ به ســوالی در خصــوص آینده افغانســتان، 
گفــت: آینــده افغانســتان بایــد بــر اســاس خواســت و اراده مــردم 
افغانســتان چیــده شــود. قطعــاً هیــچ دولتــی کــه فراگیــر نباشــد 
ــد  ــتان نباش ــت افغانس ــی جمعی ــب قوم ــده ترکی ــاب برن و بازت
نمی توانــد آینــده افغانســتان را بــه عنــوان کشــور آرام بــا ثبــات و 
مســیر روشــن توســعه تضمین کنــد و ایــن صدایی اســت کــه در 

اجــالس تهــران هــم شــنیده شــد.

مسابقات ملی مهارت جوانان ۱۳ استان کشور در اهواز؛ برندگان راهی مسابقات جهانی می شوندمصاحبه اختصاصی وقایع جنوب با ایمان داوودی کورانی، قهرمان وزنه برداری مسجدسلیمانی

ایران دلیل درگیری مرزی با افغانستان را عدم آشنایی مرزبانان طالبان خواند

ناظر گمرکات استان خوزستان گفت: تعدادی از کامیون 
های حامل فلفل دلمه ای صادر شده به روسیه بازگشت 
داده شده اند، در حال حاضر از میزان سهم خوزستان در این 

صادرات اطالعی نداریم.
به گزارش وقایع جنوب، سرویس فدرال نظارت بر حقوق 
مصرف کنندگان روسیه واردات فلفل دلمه ای را از ایران 
ممنوع اعالم کرده است که این کار پس از ارسال نامه ای 
در تاریخ 3 آذرماه سال جاری به وزارت بهداشت و جهاد 

کشاورزی ایران صورت پذیرفت.
علت ممنوعیت در این نامه ثبت نشدن 4 نوع سم استفاده 
ما مسئله اصلی بیان نشدن  شده در روسیه عنوان شده ا
ین سموم در فلفل  ز حد ا ز و بیش ا نده غیرمجا باقی ما

دلمه ای های صادراتی است.
براساس این نامه صادرات فلفل دلمه ای از تاریخ 8 آذر 

1400 به روسیه ممنوع شد.
در همین رابطه عبداهلل ایزدپناه، رئیس مجمع نمایندگان 

خوزستان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز با بیان 
اینکه درحال حاضر جلساتی در خصوص این موضوع در 
حال انجام است، اظهار داشت: هم اکنون جلسه  ای با حضور 
وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، بازرگانی داخلی، سازمان 
توسعه تجارت و سایر مسئوالن ذی ربط با این موضوع انجام 

شد و همه جوانب مربوط به این ممنوعیت بررسی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در 
خصوص علت بازگشت فلفل دلمه ای های صادراتی از ایران 
به روسیه بیان داشت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
روسیه به صورت یکطرفه بحث صادرات فلفل دلمه ای از 
ایران به روسیه را به بهانه بهداشتی نبودن محصوالت تحت 

تاثیر قرار داده است.
ایزدپناه افزود: ایران سالیانه حدود 320 هزار تن صادرات 
اقالم کشاورزی به روسیه دارد و بنابراین با توجه به اهمیت 
کنون وزارت خارجه، جهاد کشاورزی و  موضوع هم ا
بهداشت درخصوص بررسی های دقیق این جریان فعال 

شده اند.
وی در خصوص جنبه های سیاسی این ممنوعیت تصریح 
کرد: احتماالتی در خصوص نفوذ رژیم صهیونیستی در 
ید مورد  ین موضوع با سیستم روسیه مدنظر است که ا
بررسی قرار گیرد که هم اکنون کمیته های مربوطه در حال 

جمع بندی الزم هستند.
، ناظر گمرکات  ا ین خصوص غالمرضا بلوطی میرز در ا
ز داشت: هر  برا خوزستان در خصوص این ممنوعیت ها ا
کشوری استانداردهای خاصی را برای واردات دنبال میکند 
که باید به آن احترام گذاشت که روسیه نیز معیاری را برای 
میزان سم و عناصر سنگین موجود در کاال تعیین کرده 

است.
روسیه  کشور  گفت:  خوزستان  گمرکات  ناظر 
درخواست هایی داشته که باید در بحث صادرات مورد 
ر می گرفت و باتوجه به اخطارهایی که پیش تر  توجه قرا
داشتند، تعدادی از کامیون های حامل فلفل دلمه ای را به 

ایران بازگشت داده اند که از میزان سهم خوزستان در این 
صادرات اطالعی نداریم.

بلوطی میرزا با بیان اینکه بازار روسیه به عنوان بازار نوپا 
برای صادرات ایران به شمار می رود، اظهار داشت: تنها 
بخشی از صادرکنندگان ما در بازار این کشور جایگاه خود 
را پیدا کرده اند اما این بازار به عنوان شریک تجاری عمده و 
اثرگذاری برای صادرات محصوالت ایرانی شناخته نمی شود 

و شریک تجاری ایران در درجه نخست چین است. 
وی با اشاره به کم اثر بودن منع صادرات به روسیه تصریح 
کرد: در صادرات به روسیه به عدد میلیون هم نمی رسیم و 
تأثیرگذاری فلج کننده ای بر صادرات کشور نخواهد داشت.

با توجه به برنامه ریزی کشاورزان خوزستانی برای کشت 
یی و  ین محصول کشاورزی مسئوالن اجرا وصادرات ا
ین  ا صادرات  مشکالت  حل  پیگیر  مجلس  یندگان  نما

محصول هستند.

چرا صادرات فلفل دلمه ای خوزستان به روسیه ممنوع شد؟

ـــل  ـــایی پ ـــواز از بازگش ـــهردار اه ش
ـــای  ـــردد خودروه ششـــم جهـــت ت
ـــی در  ـــا امین ـــرداد. رض ـــبک خب س
ــوب  ــع جنـ ــا وقایـ ــو بـ گفت وگـ
از   اهـــواز  در رابطـــه بـــا تعییـــن 
ــم  تکلیـــف وضعیـــت پـــل ششـ
ــل در  ــن پـ ــت: ایـ ــار داشـ اظهـ
ــط  ــته توسـ ــای گذشـ ــه هـ دهـ
صنایـــع فـــوالد احـــداث شـــد و 
ـــی  ـــوالد م ـــع ف ـــه صنای ـــق ب ـــم متعل ـــل شش ـــر روی پ ـــردد ب ـــی از ت ـــد باالی درص
باشـــد، بخـــش دیگـــری از ایـــن ترددهـــا مربـــوط بـــه خودروهـــای شـــهری 

ســـرویس دهنـــده بـــه شهرســـتان هـــای اهـــواز و کارون اســـت. 
ـــل  ـــت:  پ ـــوان داش ـــل عن ـــن پ ـــی ای ـــدوده قانون ـــه مح ـــاره ب ـــا اش ـــواز ب ـــهردار اه ش
ـــات  ـــا تبع ـــه ام ـــرار گرفت ـــتان کارون ق ـــی در شهرس ـــدوده قانون ـــر مح ـــم از نظ شش
ـــت؛   ـــد گذاش ـــتان خواه ـــر دو شهرس ـــر ه ـــی ب ـــل اثرات ـــن پ ـــدام در ای ـــی از اق ناش
ـــئولیت  ـــات، مس ـــر ]مکاتب ـــتان از نظ ـــان دو شهرس ـــرز اداری می ـــد م ـــن بای بنابرای

ـــرد. ـــورت گی ـــتری ص ـــکاری بیش ـــجام و هم ـــا انس ـــی[ ب ـــری موضوع ـــا و پیگی ه
ـــتحکام  ـــل و اس ـــن پ ـــم  ای ـــرای ترمی ـــتان کارون ب ـــت شهرس ـــزود: وضعی ـــی اف امین
ـــهرداری کارون  ـــی ش ـــوان اجرای ـــل از ت ـــه پ ـــرقت رفت ـــای س ـــازه ه ـــه س ـــی ب بخش
ـــا  ـــن کار ب ـــرای ای ـــه اج ـــه ک ـــم گرفت ـــتان تصمی ـــت اس ـــذا مدیری ـــت، ل ـــتر اس بیش
ـــذار  ـــواز واگ ـــهرداری اه ـــه ش ـــوالد ب ـــع ف ـــرکت صنای ـــوی ش ـــار از س ـــن اعتب تامی

شـــود.

ـــه  ـــل ادام ـــن پ ـــم ای ـــتای ترمی ـــده در راس ـــام ش ـــات انج ـــا اقدام ـــه ب وی در رابط
داد: روز گذشـــته مدیـــر پـــروژه انتخـــاب شـــد و بررســـی هـــای اولیـــه توســـط 
ـــید  ـــه رس ـــه نتیج ـــرده ب ـــاز ک ـــود را آغ ـــتان کارون کار خ ـــه در شهرس ـــاوری ک مش

ـــت.  ـــرار اس ـــاور برق ـــری و مش ـــان مج ـــات الزم می ـــر ارتباط ـــال حاض در ح
ـــدی  ـــرآورد نیازمن ـــون در حـــال ب ـــم اکن ـــان ه ـــراز داشـــت: مجری ـــواز اب شـــهردار اه
ـــرده  ـــالح ن ـــتی اص ـــه بایس ـــرا ک ـــتند چ ـــکل هس ـــع مش ـــرای رف ـــح ب ـــای مصال ه
هـــا،  نئوپـــرن هـــا،  ســـازه هـــا،  گاردریـــل هـــا و... بـــرآورد شـــود،  تصمیمـــات 
ـــود. ـــال ش ـــتری دنب ـــرعت بیش ـــا س ـــت کار ب ـــا اس ـــده و بن ـــه ش ـــی الزم گرفت اجرای

ـــا  ـــت: ب ـــروژه گف ـــن پ ـــام ای ـــت اتم ـــی جه ـــان کارشناس ـــوص زم ـــی در خص امین
ـــا و  ـــازه ه ـــا،  س ـــرن ه ـــر نئوپ ـــر تغیی ـــرایط الزم از نظ ـــت کار و ش ـــه اهمی ـــه ب توج
ـــه  ـــد ک ـــی طلب ـــی را م ـــان منطق ـــا زم ـــرن ه ـــر نئوپ ـــت تغیی ـــک جه ـــتقرار ج اس
ـــریع  ـــه کار در س ـــت ک ـــن اس ـــتانی ای ـــئوالن اس ـــهرداری و مس ـــت ش ـــه هم هم
ـــل  ـــن پ ـــددا از ای ـــد مج ـــردم بتوانن ـــا م ـــد ت ـــام برس ـــه اتم ـــن ب ـــان ممک ـــن زم تری

ـــد. ـــتفاده کنن اس
ـــاعات اداری  ـــان س ـــاز و پای ـــان آغ ـــا در زم ـــی خودروه ـــت: خروج ـــار داش وی اظه
ـــن  ـــی رود برهمی ـــدر م ـــردم ه ـــان م ـــد و زم ـــی کن ـــاد م ـــی را ایج ـــک باالی ترافی
اســـاس در شـــورای راهبـــردی ترافیـــک اســـتان درخواســـت شـــد در صـــورت 
امـــکان بـــا توجـــه بـــه پذیـــرش تلویحـــی مشـــاور،  خودروهـــای ســـبک بـــا 

همـــکاری پلیـــس راهـــور امـــکان تـــردد روی پـــل را پیـــدا کننـــد.
ـــد  ـــه بع ـــنگین ب ـــای س ـــردد خودروه ـــت: ت ـــان داش ـــان بی ـــواز در پای ـــهردار اه ش
ـــن  ـــل ممک ـــه حداق ـــر ب ـــال خط ـــا احتم ـــد ت ـــد ش ـــول خواه ـــل موک ـــم پ از ترمی

برســـد.

ابالغ بیش از ۳5۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار بابت تامین مالی پروژه های 

زیربنایی حمل ونقل کشور
وزارت راه وشهرسازی در گزارشی مهم ترین فعالیت های 

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل در تامین 
مالی طرح ها و پروژه های زیربناهای حمل ونقل کشور در 

سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم ارائه کرد.
به گزارش وقایع جنوب، این وزارتخانه با تدوین گزارشی 
به ارائه دستاوردهای خود در سه ماه نخست فعالیت دولت 
سیزدهم در حوزه های مختلف پرداخته است. یکی از 

اقدامات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل در 
بخش جاده ای مربوط به تامین مالی طرح ها و پروژه های 

زیربناهای حمل ونقل کشور می شود.
بر اساس این گزارش، در سال 1400 مبلغ 248 هزار و 
834 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع عمومی و سایر 
منابع به این شرکت ابالغ شده که منجر به تخصیص مبلغ 

108 هزار و ۹۵ میلیارد ریال شده است. از این مبلغ اعتبار 
ابالغ شده، 1۷۹ هزار و 2۹۷ میلیارد ریال برای بخش 
حمل ونقل جاده ای به تفکیک 23 هزار و ۵۹8 میلیارد 
ریال به بخش آزادراه و 1۵۵ هزار و 6۹۹ میلیارد ریال به 

حوزه راه ها و بزرگراه ها ابالغ شده است.
از مجموع 108 هزار و ۹۵ میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته به شرکت ساخت و توسعه حمل ونقل، مبلغ 80 
هزار و 66۵ میلیارد ریال به حوزه  حمل ونقل جاده ای 
اختصاص یافته است. بر این اساس مبلغ 1۹ هزار و ۹08 
میلیارد ریال به بخش آزادراه ها و 60 هزار و ۷۵۷ میلیارد 

ریال نیز به حوزه بزرگراه ها و راه ها اختصاص یافته است.
همچنین در این گزارش آمده است که در سه ماه ابتدای 

دولت سیزدهم مبلغ 3 هزار و ۵43 میلیارد ریال اعتبار 
از محل بند ط ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 2 درخصوص توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور ابالغ 

شده است.

صادی  |
| اخبار اقت

کنگره 2۶ هزار شهید استان خوزستان سال آینده برگزار می شود
فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصر)عــج( اســتان خوزســتان گفــت: بــا توجه به 
ــش  ــام و نق ــهیدان واالمق ــم ش ــتان در تقدی ــتان خوزس ــاالی اس ــهم ب س
ــره  26  ــده کنگ ــال آین ــا س ــا شــد ت ــدس بن ــاع مق ــتانی ها در دف ــذار خوزس اثرگ

هزار شهید در این راستا برگزار شود.
ــع جنــوب از اهــواز، حجت االســالم والمســلمین ســید محمــد  ــه گــزارش وقای ب
ــنبه در  ــامگاه یکش ــتان ش ــه در خوزس ــی فقی ــده ول ــوی فرد نماین ــی موس نب
حاشــیه برگــزاری جلســه برگــزاری کنگــره ســرداران و 26 هــزار شــهید اســتان 
خوزســتان در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: موضوعاتــی کــه هــم اکنــون در 
ــرآن، اهــل بیــت  ــا فرهنــگ ق جمــع مســئوالن اســتانی مطــرح شــد، مرتبــط ب

ــود. ــار و شــهادت ب ــای فرهنــگ ایث ــارت)ع(، احی عصمــت و طه
وی در مــورد موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه بیــان داشــت: برگــزاری کنگــره مقاومــت در قــرآن کریم، اهــل بیت 
عصمــت و طهــارت)ع( در ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی و دهــه فاطمیــه،  فعال ســازی هــر چــه بهتــر یادمــان 
شــهدای هویــزه در روزهــای مختلــف بــه ویــژه هنــگام حضــور راهیــان نــور و کنگــره 26 هــزار شــهید اســتان خوزســتان 

در ســال صــورت گیــرد.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان خوزســتان عنــوان داشــت: صحبت هــا و تقســیم کارهــای مقدماتــی در ایــن جلســه صــورت 
ــه  ــن 3 برنام ــزاری ای ــد بسترســازی های الزم را جهــت برگ ــف بتوانن ــروه و کمیته هــای مختل ــا کارگ ــا شــد ت ــت و بن گرف

صــورت دهنــد.
امــام جمعــه اهــواز اســتان خوزســتان را اســتان مقاومــت و دروازه ورود تشــیع بــه ایــران دانســت و تصریــح کــرد: اســتان 
ــای  ــاهد اتفاق ه ــریع تر ش ــه س ــر چ ــم ه ــه امیدواری ــی اســت ک ــوزه فرهنگ ــی در ح ــای خوب ــتان دارای ظرفیت ه خوزس

خوبــی در ایــن زمینــه باشــیم.
ــهدا  ــاد و راه ش ــزود: بزرگداشــت ی ــره اف ــن کنگ ــزاری ای ــه برگ ــتان در زمین ــتاندار خوزس ــان اس ــادق خلیلی ــه ص در ادام

ــور دارد. ــردن کش ــر گ ــی ب ــن بزرگ ــتان دی ــت و خوزس ــی اس ــه ای مل وظیف
وی ادامــه داد: بایــد افــزون بــر زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــره شــهدا آن هــا را بــه عنــوان الگویــی عملــی در زمینــه اداره 

کشــور در نظــر داشــته باشــیم.
اســتاندار خوزســتان گفــت: انتقــال فرهنــگ شــهادت و آنچــه کــه بــه عنــوان اصــول انقــالب اســالمی می شناســیم بــه نســل 

بعــدی بــه عنــوان مدیــران بعــدی انقــالب ضــروری اســت. 
خلیلیــان ابــراز داشــت: همــه دســتگاه های حاکمیتــی و دولتــی پــای کار خواهنــد آمــد تــا بتوانیــم بــه یــاری خــدا ایــن اعمال 

را محقــق کنیــم.
ســردار حســن شــاهوارپور فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصر)عــج( اســتان خوزســتان در مــورد مدیریت یادمــان شــهدای هویزه 

اظهــار داشــت: در ایــن راســتا تصمیمــات خوبی جهــت تشــدید اقدامــات فرهنگــی گرفته شــد.
وی در رابطــه بــا کنگــره شــهدای واالمقــام خوزســتانی بیــان داشــت: بــا توجــه بــه ســهم بــاالی اســتان خوزســتان در تقدیــم 
شــهیدان واالمقــام و نقــش اثرگــذار خوزســتانی ها در دفــاع مقــدس بنــا شــد تــا ســال آینــده کنگــره ای در ایــن راســتا برگــزار 

ــود. ش

علوم پزشکی اهواز هیچ نظارتی بر دفن زباله های بیمارستانی ندارد
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اهــواز بــا اشــاره بــه اینکه 
ــه  ــت: مجموع ــوند، گف ــازی نمی ش ــواز بی خطرس ــی در اه ــای عفون زباله ه
بهداشــت و درمــان در 8مــاه گذشــته هیــچ نظارتــی بــر دفــن زباله هــای 

بیمارستانی نداشته است.
ــه  ــان اینک ــا بی ــواز، ب ــوب در اه ــع جن ــا وقای ــو ب ــدم در گفت وگ ــود ثابت ق محم
ــار  ــن بی خطرســازی شــوند، اظه ــل از دف ــد قب ــی بای ــی و صنعت ــای عفون زباله ه
داشــت: بــر اســاس قانــون مجموعه هایــی کــه تولیدکننــده زباله هــای عفونــی و 
صنعتــی هســتند ابتــدا بایــد زباله هــای خــود را بی خطرســازی و امحــاء کــرده و 

ســپس جهــت دفــن بــه ســازمان پســماند شــهرداری تحویــل دهنــد.
ــتانی و  ــای بیمارس ــه زباله ه ــتیم ک ــاهد هس ــواز ش ــهر اه ــا در ش ــزود: ام وی اف
مراکــز درمانــی بــدون بی خطرســازی و امحــاء بــرای دفــن در ســایت پســماند به 

ــی اســت. ــاًل غیرقانون ــه کار کام ــوند ک ــل داده می ش شــهرداری تحوی
ــای  ــاء زباله ه ــدم امح ــبب ع ــه س ــفانه ب ــه داد: متأس ــواز ادام ــهرداری اه ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــل س مدیرعام
ــه ســایت و همچنیــن  ــه گردهــا ب ــواد پالســتیکی ارزشــمند در آنهــا، شــاهد هجــوم برخــی زبال بیمارســتانی و وجــود م

آســیب دیدن نیروهــا، ماشــین آالت و تجهیــزات هســتیم.
ــس  ــتانی پ ــای بیمارس ــان داشــت: زباله ه ــرد و بی ــاره ک ــتانی اش ــای بیمارس ــازی زباله ه ــیوه بی خطرس ــه ش ــدم ب ثابت ق
ــده و  ــورد ش ــری خ ــتگاه دیگ ــا دس ــس از آن ب ــد و پ ــود می گیرن ــه خ ــت ســوخته ب ــاال حال ــای ب ــازی در دم از بی خطرس

ــوند. ــی ارزش می ش ــاء و ب ــاًل امح کام
ــدام  ــود اق ــای خ ــاء زباله ه ــازی و امح ــرای بی خطرس ــواز ب ــتان های اه ــی از بیمارس ــط یک ــون فق ــرد: اکن ــح ک وی تصری

ــد. ــدام خاصــی انجــام ندادن ــون اق ــن قان ــه ای کــرده و ســایر بیمارســتان ها نســبت ب
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اهــواز بــا بیــان اینکــه مطب هــا و ســایر مراکــز درمانــی خصوصــی نیــز 
ــر بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی هیــچ یــک از مراکــز درمانــی  ــون پیــروی کننــد، گفــت: عــالوه ب بایــد از ایــن قان
خصوصــی ســطح کالنشــهر اهــواز نیــز زباله هــای خــود را بــدون بی خطرســازی و امحــاء کــردن تحویــل ســایت پســماند 

می دهنــد.
ــن  ــر دف ــم ب ــار ه ــته یک ب ــای گذش ــول ماه ه ــتان در ط ــان اس ــت و درم ــه بهداش ــرد: مجموع ــان ک ــدم خاطرنش ثابت ق
زباله هــای بیمارســتانی نظــارت نکردنــد و ایــن در حالــی اســت کــه همچنــان برخــی از کلینیک هــا بــرای دفــع زباله هــای 

خــود بــا ایــن ســازمان قــرارداد ندارنــد.

نمایندگان فوتبال خوزستان در جام حذفی به دنبال شگفتی سازی هستند
ــام  ــال ج ــای فوتب ــی رقابت ه ــانزدهم نهای ــک ش ــه ی ــی مرحل ــه کش قرع
ــتانی  ــم خوزس ــن، ۵ تی ــن بی ــد و در ای ــام ش ــران انج ــال ای ــی فوتب حذف

حاضر در این مرحله، رقبای خود را شناختند.
بــه گــزارش وقایــع جنــوب ازاهــواز، قرعه کشــی مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی 
فوتبــال ایــران روز چهارشــنبه برگــزار شــد و در ایــن راســتا، ۵ تیم خوزســتانی 
حاضــر در ایــن مرحلــه رقابت هــا شــامل فــوالد خوزســتان، نفــت آبــادان، نفــت 
ــای خــود را  ــارس ماهشــهر رقب ــج ف ــی و خلی مسجدســلیمان، اســتقالل مالثان

ــناختند. ش
ــران 28 و 2۹ آذرمــان  ــه یــک شــانزدهم نهایــی فوتبــال جــام حذفــی ای مرحل
برگــزار می شــود کــه در ایــن راســتان 3 تیــم لیــگ برتــری خوزســتان شــامل 
ــه مصــاف ســه تیــم  ــه ترتیــب ب ــادان و نفــت مسجدســلیمان ب فــوالد، نفــت آب
شــهرداری نوشهر،شــمس آذر قزویــن و شــاهین شــهرداری بوشــهر و همچنیــن 2 تیــم لیــگ دســته یــک خوزســتانی 
ــران  ــوادار ته ــده مشــهد و ه ــم پدی ــه مصــاف 2 تی ــب ب ــه ترتی ــارس ماهشــهر ب ــج ف ــی و خلی ــتقالل مالثان ــامل اس ش

می رونــد.
ــران، اســتان خوزســتان پــس از تهــران بیشــترین تیــم را داراســت کــه تیــم  ــال ای ــی فوتب ــه جــام حذف ــن مرحل در ای
فــوالد خوزســتان، قهرمــان دوره گذشــته جــام، بــه دنبــال حفــظ جــام در اســتان بــوده و دو تیــم اســتقالل مالثانــی و 

ــتند. ــا هس ــن رقابت ه ــازی در ای ــال شگفتی س ــه دنب ــز ب ــهر نی ــارس ماهش ــج ف خلی
ــا تیم هــای  ــران از جهــت فرصــت رویارویــی تیم هــای شهرســتانی و مناطــق کــم برخــوردار ب جــام حذفــی فوتبــال ای
ــگ  ــای لی ــان تیم ه ــه بازیکن ــته و همیش ــتانی داش ــای شهرس ــرای تیم ه ــی ب ــت باالی ــه از اهمی ــور همیش ــزرگ کش ب
ــذا  ــد ل ــدا می کنن ــور پی ــف حض ــزه مضاع ــا انگی ــوا و ب ــام ق ــا تم ــری ب ــگ برت ــای لی ــل تیم ه ــک و دو در مقاب ــته ی دس
هیــچ یــک از تیم هــای حریفــان خــود را دســت کــم نخواهنــد گرفــت و بازیکنــان نیــز بــه دنبــال تحقــق رویــای خــود 

ــا تمــام قــوا خواهنــد جنگیــد. ب
ــی  ــام حذف ــی ج ــانزدهم نهای ــک ش ــای ی ــوب رقابت ه ــتان در چهارچ ــواد خوزس ــی ف ــی، یعن ــوان قهرمان ــع عن مداف
فوتبــال بایــد بــه مصــاف تیــم دســته دومــی شــهرداری نوشــهر بــرود کــه در گــروه دوم بــا تیــم پایــه فــوالد خوزســتان، 

یعنــی فــوالد نویــن اهــواز بــر ســر کســب ســهمیه لیــگ دســته یــک، رقابــت تنــگا تنــگ دارد.
ایــن دیــدار در اهــواز و بــه میزبانــی فــوالد برگــزار خواهــد شــد کــه ایــن روزهــا تحــت تاثیــر بازگشــت ســرمربی خــوش 
فکــر خــود، یعنــی جــواد نکونــام روزهــای خوبــی را آغــاز کــرده اســت و طرفــداران ایــن تیــم، منتظــر بازگشــت فــوالد 

بــه روزهــای اوج خــود هســتند.
ــتان را  ــوالد خوزس ــی همچــون ف ــم بزرگ ــل تی ــهر، فرصــت حضــور در مقاب ــهرداری نوش ــم ش ــان تی ــل بازیکن در مقاب

ــت. ــد داش ــواز خواهن ــی در اه ــش خوب ــاالً نمای ــود احتم ــای خ ــق رویاه ــرای تحق ــمارند و ب ــت می ش غنیم
ــا پایــان هفتــه هفتــم لیــگ برتــر خلیــج فــارس در جایــگاه هشــتم جــدول قــرار دارد و تیــم  تیــم فــوالد خوزســتان ت

ــرار دارد. ــگاه یازدهــم جــدول ق ــان هفتــه ســوم لیــگ دســته دوم در گــروه دوم در جای ــا پای شــهرداری نوشــهر ت
صنعــت نفــت آبــادان در چهارچــوب رقابتهــای مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی جــام حذفــی ایــران، میزبــان یــک تیــم 
دســته اولــی بــه نــام شــمس آذر قزویــن اســت کــه بــا ســرمایه گــذاری و اســتعدادیابی خوبــی کــه در قزویــن صــورت 

گرفتــه اســت تــالش شــده کــه نــام ایــن شــهر در میــان بــزرگان فوتبــال ایــران قــرار گیــرد.
ایــن دیــدار در آبــادان و بــه میزبانــی صنعــت نفــت ایــن شــهر انجــام خواهــد شــد کــه عملکــرد نامناســب آن در لیــگ 

باعــث بــروز انتقاداتــی علــه ســرمربی ایــن تیــم و بازکنــان تیــم در میــان هــواداران آن شــده اســت.
در مقابــل تیــم شــمس آذر قزویــن نیــز عملکــرد خوبــی در لیــگ دســته اول نداشــته و بــا چهــار شکســت و دو تســاوی 

خطــر قرارگیــری در انتهــای جــدول خــواب را بــر کادر فنــی تیــم حــرام کــرده اســت.
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجدسلیمان؛ شهرآوردی جنوب در سواحل خلیج فارس

ســومین تیــم لیــگ برتــری خوزســتان یعنــی صنعــت نفــت مســجد ســلیمان، در بوشــهر مهمــان رقیــب جنوبــی خــود 
خواهــد بــود کــه در لیــگ دســته اول روزهــای خوبــی را نــدارد و بــا قرارگیــری در انتهــای جــدول لیــگ، اســترس خطر 

ســقوط بــه لیــگ دســته دوم را در میــان هــوادارن خــود بنــا نهــاده اســت.
ــا را  ــک آنه ــته ی ــگ دس ــه لی ــقوط ب ــر س ــد و خط ــی را ندارن ــای خوب ــدان روزه ــز چن ــلیمانی ها نی ــل مسجدس در مقاب

آزار می دهــد.
هرچنــد وضعیــت دو تیــم در پاییــن جــدوم لیــگ برتر و دســته یــک بســیار نگــران کننــده اســت امــا هیجــان رویارویی 
ــا بــزرگان فوتبــال ایــران و نمایــش مثبــت در مقابــل چشــمان فوتبــال دوســتان، امیــدی را در تیم هــای خــود زنــده  ب

ــت. ــته اس نگه داش
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خدمات اورژانس هوایی هوانیروز افزایش می یابد
توزیع ۳۰۰ سبدکاال بین زلزله زدگان اندیکا 
به دستور مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز

مشارکت بانک سینا در ساخت ۳ مدرسه و 2 خانه محرومان در شهرستان زلزله زده اندیکا

توسعه نخیالت استان خوزستان در دستور کار قرار می گیرد

اعضای بدن پرستار مدافع سالمت اهوازی به سه بیمار نیازمند اهدا شد

کارخانه های تعطیل شده در خوزستان به زودی فعال خواهند شد

فرمانـده پایـگاه چهـارم هوانیـروز ارتـش جمهـوری 
اسـالمی مسـتقر در اصفهـان بـا اشـاره بـه گسـترش 
خدمات اورژانـس هوایی این پایـگاه در 2 اسـتان فارس 
و مرکـزی، گفت: زیـر سـاخت های الزم برای گسـترش 
خدمـات پـروازی در مراکز جدید در دسـت اقدام اسـت.

سـرهنگ خلبـان سـتاد بهـرام نظـری روز دوشـنبه بـه 
مناسبت سالروز شـهادت خلبان احمد کشـوری، گفت: 
یکی از اقدامـات هوانیـروز ارتش در زمان صلح اسـتفاده 
از امکانـات خـود بـرای خدمت رسـانی بـه آحـاد جامعه 

اسـت.
وی ادامه داد: پایگاه چهارم هوانیروز مسـتقر در اصفهان 
بـا ایـن نـگاه و در راسـتای تاکیـدات سلسـله مراتـب 
فرماندهـی و بـه ویـژه امیـر یوسـف قربانـی فرمانـده 
هوانیـروز، بـر اسـاس تفاهم نامه هـای خـود بـا اورژانس 
کشـور، از ایـن ظرفیت بـه نحـو احسـن اسـتفاده کرده 
اسـت و بالگردهـای ایـن پایـگاه در 2 اسـتان مرکـزی و 

فـارس نیـز در حـال خدمت رسـانی اسـت.
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسـالمی  
افزود: در زمـان حاضـر توانایـی و برنامه برای گسـترش 
زیرسـاخت های گسـترش این خدمـات وجـود دارد و به 
محض عملیاتی شـدن از طریق رسـانه ها اطالع رسـانی 

خواهد شـد.
وی با اشـاره بـه دیگر خدمـات پایـگاه چهـارم هوانیروز 
ارتـش در سـال های پـس از دفـاع مقـدس تاکیـد 
کـرد: بازآمـاد صدهـا فرونـد بالگـرد هوانیـروز، ارتقـای 
سـامانه های پـروازی و تسـلیحاتی بالگردهـا از دیگـر 
برنامه هـای موفق ایـن پایگاه اسـت که تحسـین ناظران 
و بازرسـان را به همراه داشته اسـت و در بُعد عملیاتی نیز 
در آزمایـش  این تجهیـزات و سـامانه ها موفق و سـربلند 

بـوده اسـت.
خدمات اورژانـس هوایی در اسـتان های مرکزی و فارس 

افزایش مـی یابد
سـرهنگ نظری بـه نقـش نیـروی انسـانی در هوانیروز 
اشـاره کـرد و افـزود: تربیـت و بـه روز رسـانی دانـش 
نیروهای مومـن، متعهـد، وفـادار و متخصـص و عالم به 
تاکتیک هـا و تکنیک هـای روز از دیگـر برنامه هـای این 
پایگاه اسـت کـه بـا همـکاری مرکـز آمـوزش هوانیروز، 
عقیدتی و سیاسـی پایگاه بی وقفـه در حال انجام اسـت.

وی خاطر نشـان کـرد: توان علمـی و عملیاتـی هوانیروز 
بـا تولیـد امکانـات، تجهیـزات و تسـلیحات و پـرورش 
نیروی انسـانی برای دفـاع موثر در مقابـل هرگونه تجاوز 
احتمالـی متناسـب بـا تهدیـدات ، به روز رسـانی شـده 

اسـت و این رونـد توقـف بردار نیسـت.
فرمانده پایـگاه چهـارم هوانیروز ارتش گفـت: همچنین 
آمادگـی کامـل بـرای انجـام پروازهـای امـدادی در 
پشـتیبانی از سـتادهای بحران برای خدمت به مردم در 

حـوادث و بالیـای طبیعـی وجـود دارد.
وی  بـا اشـاره بـه نقـش پایـگاه چهـارم هوانیـروز در 
سـال های دفـاع مقـدس، اظهـار کـرد: ۵8 فرونـد از 
بالگردهـای این پایـگاه در اولیـن روز حمله دشـمن، در 
سوسنگرد، کرخه، شوش و  ایسـتگاه حسینیه در شمال 
آبـادان بـه منظـور پشـتیبانی آتـش هوایـی در پایـگاه 
هوانیـروز کرمانشـاه و پایـگاه هوانیروز شـهید آسـیایی 

مسـجد سـلیمان مسـتقر شـدند.
سـرهنگ خلبان نظـری بـه وحـدت و هماهنگـی 
یگان هـای ارتش و سـپاه و بسـیج مردمـی بـا هوانیروز، 
اشـاره و اضافه کرد: هوانیـروز همچنین در ادامه  هشـت 
سـال  دفاع مقـدس  بنا به درخواسـت فرماندهـان ارتش 
و سـپاه در تـک تـک عملیـات  دفاع مقـدس، بـه منظور 
ترابری نیروی انسـانی، امکانات، تجهیزات و تسلیحات و 

همچنیـن پشـتیبانی آتـش نقـش موثری داشـت.
وی ادامـه داد: پایـگاه چهـارم هوانیـروز اصفهـان در 48 
عملیـات دفاع مقدس بـا صدهـا فروند بالگـرد جنگنده، 

ترابـری تاکتیکـی و ترابری سـنگین حضور داشـت.
فرمانـده پایگاه چهـارم هوانیـروز ارتـش با اشـاره به 1۵ 
آذر سالروز شـهادت خلبان احمد کشـوری گفت: شهید 
 کشـوری نماد والیتمداری و ایثار و رشـادت هوانیروز در 

سـال های دفـاع مقدس اسـت.
وی با اشـاره بـه پیشـینه مبارزات شـهید کشـوری قبل 
از پیـروزی انقـالب، حضـور موثـر او در غـرب کشـور در 
سـال های دفاع مقدس و همراهی او با شـهید سرلشـکر 
فالحـی و شـهید چمـران در خنثـی سـازی توطئه  ضد 
انقـالب، افـزود: فرماندهـی عملیـات هوایـی، پـرواز و 
اجرای آتش هوایی در انهدام سـتون های زرهی دشـمن 
و جلوگیری از پیشـروی دشـمن در ماه هـای اولیه دفاع 
مقـدس از دیگـر فرازهایـی زندگی این شـهید شـاخص 
هوانیـروز ارتش اسـت تاجایی کـه مقام معظـم رهبری، 
او مصـداق "مومنین باهلل و رجـال صـادق در راه انقالب" 

توصیـف کردند.
سـرهنگ نظری خاطر نشـان کـرد: امروز سـیره و منش 
خلبانـان شـهید هوانیـروز از جملـه شـهیدان احمـد 
کشوری، علی اکبر شـیرودی، غالمرضا چاغروند، منصور 
وطن پـور  و دیگـر شـهدای هوانیـروز سرمشـق و الگوی 

حرکـت فرماندهـان و خلبانـان جوان اسـت.
 1۵ ک شـوری   خ ل ب  ـان   اح م ـد  س رل شـ گ ر  شـ  ه ی د   
 آذر سـال 13۵۹، در ح  ال  ـی  ک ـه   از ی ـک  م  ام وری ـت  
ب سـ ی  ار م شـ ک ل،  ام  ـا پ ی ـروز ب  ازمی گ شـ ت، در  ای ـالم  
)م ن طق ـه  م ی م ـک  - دره   ب ی ن  ـا( بـا حملـه 2 ف رون ـد 

هواپیمـای جنگنـده دشـمن به شـهادت رسـید.
هوانیـروز  مخفـف " هواپیمایـی نیـروی زمینـی ارتـش 
" اسـت کـه زیرمجموعه هـای نیـروی زمینـی ارتـش 
جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت و  وظیفـه جابه جایی و 
پشـتیبانی نیروهای زمینی را با اسـتفاده از انـواع بالگرد 

ترابـری  و نظامی بـه عهـده دارد.
ایـن نیـرو سـال 1341 خورشـیدی در مجموعـه ارتش 

ایـران پایه گـذاری شـد و توسـعه یافت.

علـی خنیفـر، مدیـر عامـل شـرکت لولـه سـازی اهواز 
دسـتور داد 300 سـبد کاال شـامل اقـالم مختلـف بین 

روسـتاییان زلزلـه زده ی اندیـکا توزیع شـود.
بـه گـزارش وقایـع جنـوب، 300 سـبد کاال توسـط 
فرماندهـی بسـیِج لولـه سـازی اهـواز بین روسـتاهای 
فتحـی آبـاد، شـوکل، محمـد آبـاد و رسـتم آبـاد میان 

خانواده هـای نیازمنـد توزیـع شـد. 
خنیفـر در ایـن بـاره گفـت: در راسـتای عمـل بـه 
مسـئولیت های اجتماعـی ایـن مجموعـه تعـداد 300 
بسـته کمـک در قالـب بسـته های معیشـتی و مـواد 

بهداشـتی بـه زلزلـه زدگان اندیـکا اهـدا شـد.
مدیـر عامـل شـرکت لولـه سـازی اهـواز افـزود: ایـن 
شـرکت و نیروهـای تالشـگِر آن همـواره در عملیـات 
لجسـتیکی و پشـتیبانی از نهادهـای امـدادی در زمان 
وقوع حـوادث غیـر مترقبه ازجمله سـیالب، مشـکالت 
فاضالب و شـیوع کرونـا، فوری نسـبت به یاری رسـانی 
بـه نهادهـای مربوطـه و مـردم توانسـته نقش بسـزایی 
در خدمـت رسـانی بـه هموطنـان در شـرایط بحرانـی 

داشـته باشـد.
گفتنـی اسـت، توزیـع سـبدهای کاال بـا مشـارکت 
نیروهای سـپاه اندیـکا و مشـارکت سـازمان های مردم 

نهـاد صـورت گرفـت.

اینجا محل تبلیغات شماست / با ما در تماس باشید

مدیــر عامــل بانــک ســینا از 
ــاخت  ــک در س ــن بان ــارکت ای مش
3 مدرســه و 2 خانــه محرومــان 
ــتای  ــکا در راس ــتان اندی در شهرس
اجــرای مســئولیت هــای اجتماعــی 
و بــا هــدف تســریع در بازســازی 
زیرســاخت هــا و فضاهای آموزشــی 
ــرداد. ــه خب ــده از زلزل ــیب دی آس

 بــه گــزارش وقایــع جنــوب بــه نقل 
از روابــط عمومــی بانــک ســینا؛ 

ــات  ــداوم اقدام ــات در ت ــن اقدام ــزود: ای ــی اف ــر ایمان دکت
ــرح  ــا و ط ــت ه ــرای سیاس ــینا در اج ــک س ــه بان خیرخواهان
هــای حمایتــی جهــت آســیب دیــدگان زلزلــه اندیــکا اســت 
ــک  ــان بان ــه کمــک هــای کارکن ــوط ب کــه بخشــی از آن مرب
ــاز اســت. ــد پوشــاک و اقــالم خوراکــی مــورد نی جهــت خری

مدیــر عامــل بانــک ســینا افــزود: بــه منظــور متمرکــز شــدن 
ــز  ــکا و نی ــه زدگان اندی ــه زلزل ــک ب ــی بان ــای اهدای کمــک ه
دشــواری تــردد بــه آن مناطــق و تســریع در ارســال ملزومات 
مــورد نیــاز ایــن عزیــزان، مســئوالن قــرارگاه جهــادی 
ــا بانــک ســینا همــکاری  مهنــدس حــاج احمــد متوســلیان ب

ــت. ــد داش خواهن
ــی  ــوان بانک ــه عن ــینا ب ــک س ــه از بان ــی در ادام ــر ایمان دکت

پیشــگام در اجــرای مســئولیت های 
ــرد:  ــد ک ــرد و تاکی ــام ب ــی ن اجتماع
ایــن بانــک در تمامــی عرصــه هــای 
خیرخواهانــه و انســان دوســتانه 
حضــوری فعــال دارد وتــداوم توزیع 
کمــک هــای مومنانــه از ســوی 
بانــک ســینا بــرای آســیب دیــدگان 
زلزلــه اندیــکا گامــی در مســیر 
انســان دوســتی و ایفای مســئولیت 

ــت. ــک اس ــی بان ــای اجتماع ه
ــای  ــت ایف ــز در جه ــتر نی ــینا پیش ــک س ــت بان ــی اس گفتن
مســئولیت هــای اجتماعــی و کمــک بــه اقشــار آســیب پذیــر 
جامعــه اقدامــات حمایتی قابــل توجهــی را بــه انجام رســانده 
ــدای ۵1  ــه اه ــوان ب ــی ت ــا م ــن آنه ــه مهمتری ــه از جمل ک
دســتگاه آمبوالنــس بــه مناطــق بهداشــت روســتایی، کمــک 
ــام)ره(  ــه امــداد ام ــان کمیت ــه مددجوی ــی ب ــارد ریال ۵0 میلی
در ۷ اســتان درگیــر کرونــا، کمــک 30 میلیــارد ریالــی جهت 
آزادی 1۵۷ زندانــی جرائــم غیرعمــد، ســاخت 3 مدرســه 
ــش از 1000  ــدای بی ــج و اه ــه گن ــروم قلع ــه مح در منطق
دســتگاه تبلــت بــه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت و مشــارکت 
20 میلیــارد ریالــی در طــرح آبرســانی ســالم و بهداشــتی بــه 

ــرد. ــام ب روســتاهای شوشــتر ن

استاندار خوزسـتان گفت: نخیالت 
یکـی از ظرفیت هـای مهـم اسـتان 
اسـت که توسـعه آن باید در دستور 

کار قـرار گیرد.
به گـزارش وقایـع جنـوب از  اهواز، 
صـادق خلیلیان امـروز در حاشـیه 
جلسـه  اقتصـاد مقاومتـی در جمع 
خبرنـگاران اظهـار داشـت: اقتصاد 
مقاومتـی در حقیقـت به کارگیـری 
فناوری هـای جدیـد، ایده هـای 

نـو و چگونگـی دانش بنیـان کـردن اقتصـاد و اسـتفاده از 
ظرفیت هـای آن بـا تکیـه بـر توانمندی هـای داخلـی برای 
رسـیدن به اقتصـاد پیشـرو بـدون وابسـتگی به خارج اسـت.

اسـتاندار خوزسـتان بـا اشـاره بـه مفهـوم توسـعه پایـدار 
در اقتصـاد مقاومتـی عنـوان داشـت: اقتصـادی رو بـه جلو 
در اقتصـاد مقاومتـی دیـده می شـود کـه از همـه تـوان و 

ظرفیت هـا بهـره می بـرد و دانـش بنیـان اسـت.
خلیلیـان افـزود: در چارچـوب اقتصـاد مقاومتـی بنـا شـده 
که مـا برنامـه جامـع اسـتان را بـرای برنامـه هفتم توسـعه 

داشـته باشـیم.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه خشکسـالی امسـال اسـتان در 
بخش کشـاورزی مبحـث آبیاری نویـن مدنظر قـرار گرفت، 

بنابرایـن بایـد بـه بهترین شـکل 
از آب موجـودی کـه در اختیـار 
داریـم بیشـترین بهره بـرداری 
را در بخـش کشـاورزی ببریـم تـا 
منجـر بـه افزایـش تولید شـده و 
بخـش عمـده ای از نیـاز کشـور را 

تأمیـن کنیـم.
اسـتاندار خوزسـتان بـا اشـاره به 
دیگـر برنامه هـای مدنظـر ابـراز 
داشـت: بایـد سـهم آبیـاری نوین 
را در مجموعـه اراضـی بخش کشـاورزی افزایـش دهیم و با 
مصـرف آب کمتـر تولیـد بیشـتری را در بخش کشـاورزی 

داشـته باشـیم.
خلیلیان وجود نخیـالت را یکی از ظرفیت های مهم اسـتان 
دانسـت و بیان داشـت: توسـعه نخیالت باید در دسـتور کار 

قـرار گیرد.
وی در پایـان گفـت: در همیـن راسـتا امـروز 2 دسـتور کار 
تحت پوشـش قـرار گرفت تـا به بـاری خـدا در برنامـه های 
آتی بـه همیـن ترتیب بخش هـای دیگـر را مورد توجـه قرار 

دهیـم.

رئیس بیمارسـتان گلسـتان اهـواز گفـت: نوزدهمین عمل 
اهدای عضـو در اهـواز با اهـدای اعضـای یک پرسـتار مبتال 
به مـرگ مغزی بـه 3 بیمـار نیازمنـد، بـا موفقیت انجام شـد.

بـه گـزارش وقایـع جنـوب از  اهـواز ،  میثـم معـزی امـروز 
سه شـنبه در گفت وگـو بـا خبرنـگاران با اعـالم خبـر انجام 
موفقیت آمیز نوزدهمیـن عمل اهدای عضـو در اهواز، اظهار 
داشـت: اعضـای بدن یـک بیمـار مبتال بـه مرگ مغـزی که 
از پرسـتاران بیمارسـتان گلسـتان بـود و در طـی چنـد روز 
گذشـته بـر اثـر افزایش شـدت بیمـاری دچـار این مسـئله 

شـده بود، بـه 3 بیمـار نیازمند اسـتان خوزسـتان اهدا شـد.
وی افـزود: مرحومـه حدیـث نظـری، از پرسـتاران بخـش 
کرونایی بیمارسـتان گلسـتان اهواز که در ایام پیک شـدید 
کرونا، در دفاع از سـالمت مـردم و درمان بیمـاران کرونایی، 
پا بـه پـای دیگـر همکارانـش در بیمارسـتان گلسـتان بود، 

پـس از وفاتش نیـز جان 3 بیمـار نیازمنـد را نجـات داد.
رئیـس بیمارسـتان گلسـتان اهـواز در ادامـه تصریـح کرد: 
اعضـای اهدایی مرحومه نظری شـامل 2 کلیه و کبد ایشـان 

اسـت که بـه 3 نیازمنـد عضو اهدا شـد.

اسـتاندار خوزسـتان گفت: بـا برنامه ریزی که صـورت گرفته 
و همـکاری نهادهـای دولتی بـه زودی شـاهد فعالیت مجدد 
کارخانه هـای تعطیـل و نیمه تعطیـل در اسـتان خواهیم بود.

بـه گـزارش وقایـع جنـوب از اهـواز، صـادق خلیلیـان امروز 
سه شـنبه در حاشـیه نشسـت سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع 
تولیـد اسـتان خوزسـتان در جمع خبرنـگاران با اعـالم خبر 
آغـاز فعالیـت کارخانه هـای تعطیـل شـده اسـتان در آینده 
نـه چنـدان دور، اظهـار داشـت: در کارگـروه تسـهیل و رفع 

موانـع تولیـد اسـتان بـه مشـکالت برخـی از شـرکت هایی 
کـه در فعالیت هـای کشـاورزی و صنعتـی، بـا دسـتگاه های 
مختلـف دچـار مشـکل شـده اند، پرداختـه می شـود کـه به 
یـاری خـدا بتوانیم ایـن شـرکت ها را هر چـه سـریعتر فعال 
کرده و مشـکل تولیـد و اشـتغال اسـتان را به بهترین شـکل 

ممکـن حـل کنیم.
وی افـزود: پس از ارائه فراخوان به مؤسسـات و شـرکت هایی 
که دچار مشـکل شـده اند به جلسـه دعوت می شـوند و پس 

از بررسـی مشـکالت آن ها راه حل مناسـب ارائه می شـود تا 
این شـرکت ها بتواننـد مجدداً فعالیـت خود را آغـاز کنند.

اسـتاندار خوزسـتان در خصـوص تصمیمـات ایـن کارگروه 
گفت: مصوبات ایـن کارگروه بـه عنوان مقررات کشـور تلقی 

می شـود و می تواند بسـیار راهگشـا باشـد.
در ادامـه رضا فتوحی، سرپرسـت جدیـد معاونـت اقتصادی 
اسـتانداری خوزسـتان در گفت وگـو بـا خبرنـگاران اظهـار 
داشـت: رونـد توسـعه اقتصـادی و اشـتغال در بخش هـای 
مختلفی ماننـد صنعـت، کشـاورزی و خدمـات از مهمترین 
موضوعاتی اسـت کـه به صـورت ویـژه بایـد بـه آن پرداخته 

شـود در ایـن راسـتا باتوجـه بـه ظرفیت هـای اسـتان 
برنامه هـای مختلفـی را براسـاس معیارهـای کـه می توانـد 
منجر به افزایـش تولید و اشـتغال شـود، دنبال خواهیـم کرد.

وی با تأکید بـر ضرورت توجه بـه بخش کشـاورزی و احداث 
شـهرک کشـاورزی بیان داشـت: شـهرک های کشـاورزی با 
محوریت شـیالت، زراعت،باغبانی و دامپروری از موضوعاتی 

اسـت باید به صـورت جـدی مـورد توجه واقع شـود.
سرپرسـت جدیـد معاونـت امـور اقتصـادی اسـتانداری 
خوزسـتان بـا اشـاره بـه همجـواری خوزسـتان بـا کشـور 
عراق تصریح کـرد: باتوجه بـه نقش 20 درصدی خوزسـتان 

در تولیـدات کشـاورزی کشـور لـذا بحـث صنایـع تبدیلـی، 
تکمیلـی و فـراوری بخـش کشـاورزی مدنظـر اسـت.

فتوحی با بیان اینکه بایـد از ظرفیت شـرکت های بزرگی که 
از منابع خوزسـتان بهره مند هسـتند، اسـتفاده شـود افزود: 
اسـتفاده از این ظرفیت موجب توسـعه و آبادانی خوزسـتان 

خواهد شـد.
وی در خصـوص اشـتغالزایی بـرای جوانـان ادامـه داد: بایـد 
بتوانیـم با برنامـه ریزی صحیـح و براسـاس معیارهای خاص 
زمینه سـاز حضور فـارغ التحصیالن رشـته هـای مختلف در 

بخـش هـای خصوصی شـویم.

اهمیت مدیریت تحول در سازمانها و اداراتاهمیت مدیریت تحول در سازمانها و ادارات

اندیـکا  در  / محرومیـت  کریمـی  کوثـر 
قصـه دیرینـه ای دارد، جایـی کـه جـزو 
شهرسـتان های محروم کشـور معرفی شـده 
و پیکـرش بیـش از آنکـه از زلزلـه بلـرزد، از 

محرومیـت لرزیـده اسـت.
بـر اسـاس اعـالم سـازمان برنامـه و بودجـه 
لیسـت  در  اندیـکا  شهرسـتان  کشـور، 
محروم تریـن شهرسـتان های کشـور قـرار 
گرفتـه و مـردم آن از داشـتن امکانـات اولیه 
زندگـی بی بهـره هسـتند؛ زنـگ آبـادی از 
سـوی توسـعه و عمـران کشـور در اندیـکا تا 
پیش از ایـن نواخته نشـده و مردم بـا رنگ و 
بوی نعمتی مثل آب شـرب پایـدار، برق، گاز 

و جـاده بیگانه انـد.
هرچـه بیشـتر از مرکـز شهرسـتان فاصلـه 
بگیریم، آسـفالت جاده رنگ می بازد، سـنگ 
روی سـنگ بنـد نمی شـود و خـاک مـا را به 
عمـق محرومیـت هدایـت می کنـد؛ جایـی 
که بـا وجـود جـاده خاکـی بایـد مسـیر 2۵ 
کیلومتـری را در زمانـی حدود سـه تـا چهار 

سـاعت طـی کنیم.
از 12 تـا 1۹ آبان ماه امسـال پنـج زمین لرزه 
در شهرسـتان اندیـکا رخ داد کـه بزرگتریـن 
آن ۵.۷ ریشـتر شـدت داشـت. اندیـکا بـا 
حـدود 600 روسـتا و سـه بخـش مرکـزی، 
چلـو و آبـژدان در شـمال شـرق خوزسـتان 
قـرار دارد. زلزلـه اندیـکا باعـث شـد حـدود 
۹80 واحـد مسـکونی بـه کلی تخریب شـده 
و به یک هزار و ۹30 واحد مسـکونی شـهری 
و روسـتایی اندیـکا خسـارت وارد شـود. این 
زلزله چهـره محرومیت های منطقـه را بیش 
از پیـش نمایـان سـاخت تـا مسـئوالن امـر 

دسـت بـه کار کمـک به مـردم شـوند.
امـا حـاال سـفیدی چادرهـای هـالل احمـر 
بیـن سـیاهی چادرهـای عشـایری منطقـه 
برپـا شـده و کودکانه هـای زیبایـی بیـن 
طبیعت بکـر و کوهسـتانی روسـتای فرگه و 
آینده سـازان این مـرز و بـوم رقـم می خورد.

مادرانی کـه کودکان خـود را با پارچه بسـته 
و تنهـا دارایـی آنهـا از دنیـا یک چادر اسـت 
و چنـد پتـو بـا رویـی بـاز و خنـده بر لـب به 
اسـتقبال آمده انـد؛ کاری ندارنـد کـه بـرای 
کمـک رفته ایـم یـا تهیـه خبـر، همـه را بـه 
چادرهـای خـود دعـوت کردنـد؛ هرچنـد 
برخـی از آنها تـک اتاقی برای اسـتراحتگاه یا 
مهمانی دارنـد ولی همـان هم بـا زلزله ترک 

برداشـته و از حضـور در آن تـرس دارنـد.
بـا وجـود اینکـه در حالـت عـادی بـه خاطر 

ترس از گـزش مـار و عقـرب روی تخت های 
فنـری - سـیمی و در محوطـه باز شـب ها را 
به صبـح می رسـاندند ولی چـون لحظه های 
پراسـترس زلزلـه را بـه چشـم دیده انـد، 
کمـاکان بـا وجـود سـرما و بـارش بـاران از 
تـرس ناایمـن بـودن اتاق هـا و یـا احتمـال 
وقـوع مجـدد زلزلـه، روی تخت هـای فنری 

م ی خوابنـد.
کمک ها کافی نیست

پیـرزن اندیکایـی از شـروع مراحـل سـاخت 
خانـه خـود خوشـحال ولـی نگـران از تهیـه 
کاالهـای مختلـف خانگـی بـرای ادامـه 
زندگی اش اسـت؛ او بـا وجود حضـور خیران 
بسـیار ولی هنوز کنـار جـاده روی زیراندازی 

کهنـه روزگار می گذارنـد.
فرگـه یکـی از روسـتاهای بخـش سوسـن 
سرخاب شهرسـتان اندیکا اسـت که مردمان 
آن به صورت عشـایری در خانه هـای کاه گلی 
و یـا سـیاه چادر زندگـی می کننـد؛ ورودی 
روسـتا سـیاه چادری در دل شـب بـه چشـم 
می آیـد، خانـواده ای بـا 10 دختر، یک پسـر، 
عـروس و نـوه همـه کنـار یکدیگـر زندگـی 

. می کننـد
تنها یکـی از دختـران آن هم بعـد از مقطعی 
کـه تـرک تحصیـل کـرده بـود، حـاال در 
مدارس صـدرای سـازمان تبلیغات اسـالمی 
شـهر مسجدسـلیمان مشـغول بـه تحصیـل 
شـده ولـی بقیـه افـراد صبح هـا بـرای تهیـه 
آب شـرب باید بشـکه به دسـت راهـی کوه و 
کمر شـوند تا بـه چشـمه آب برسـند؛ کمک 
بـه پـدر بـرای رسـیدگی بـه امـور گلـه نیـز 
از دیگـر وظایـف ایـن دختـران در خانـواده 

محسـوب می شـود.
طی کردن مسـیر رفت و برگشـت از چشـمه 
تا خانـه دو سـاعت زمـان می بـرد؛ هـر کدام 
از دختـران برای هـر بـار رفتن به این مسـیر 
خسـته کننده تنها توان جابه جایی دو بشـکه 

را دارند.
پـدر خانواده بـا تقدیـر از حضور هـالل احمر 
ولـی کمک هـا را کافـی نمی داند و خواسـتار 
رسـیدگی بیشـتر مسـئوالن به ایـن منطقه 
شـد؛ هرچنـد از خوابیـدن در خانه هـای 
به جامانـده از زلزلـه بـا ترک هـای عمیـق 
ترس دارنـد ولـی آنهـا تـرس از وجود مـار و 

عقـرب هـم دارنـد.
زندگی بر مدار صفر درجه

زندگی بـه سـبک عشـایر یـادآور زندگی در 
مـدار صفـر درجـه فاقـد هرگونـه امکانـات 

اولیـه اسـت؛ مردمـی کـه از نبـود حمـام و 
توالـت رنـج می برنـد و بـه سـبک سـنتی بـا 
قابلمه هـای مختلـف و از طریق آتـش به آب 

گـرم دسترسـی پیـدا می کننـد.
اینجـا در سـرمای پاییـزی زودهنگامـی کـه 
بـه خاطـر مجـاورت بـا اسـتان چهارمحـال 
و بختیـاری بـه سـراغ آنهـا آمـده بایـد با آب 

تگـری صورت هـای خـود را بشـویند.
مردم سـاکن در روسـتاهای این بخـش باید 
برای عقـرب گزیدگی یـا مـوارد درمانی خود 
مسـیر چهار تا هفـت سـاعتی را طـی کنند؛ 
همچنیـن در بخشـی از ایـن مسـیر کـه راه 
آسـفالت نشـده اسـت فقـط ماشـین های 

کمـک دار امـکان تـردد دارنـد.
نیسـت و  و گاز  نفـت  از  اینجـا خبـری 
هیزم های جمع آوری شـده از دل کوهستان 
گرمابخـش خانه هـا می شـود ولـی بـرای 
جابه جایـی هیزم هـا نیـز هـر بـار بایـد مبلغ 
300 هـزار تومـان را بـه خودروهای نیسـان 
وانـت پرداخـت کننـد؛ همچنیـن با روشـن 
شـدن هیـزم در منقـل و نگهـداری آن در 
چـادر گاز مونوکسـید کربـن متصاعـد و این 
کار باعث مسـمومیت های تنفسـی می شود.

خانه های 40 متری
بهـزاد صالحـی می گویـد: بافـت قدیمـی 
روسـتا با زلزله دچار آسیب شـده و مسئوالن 
وعده هـای مختلفـی داشـتند کـه اولویـت 
اعالمی مـردم بهسـازی جـاده بـود؛ هرچند 
تـا حـدودی آن را اصـالح کردنـد ولـی هنوز 

آسـفالت نشـده اسـت.
دهیـار روسـتای فرگـه بـا اشـاره بـه تغییـر 
وعـده اولیـه سـاخت شـهرک در روسـتا بـه 
درجـا سـازی خانه هـا ادامـه می دهـد: یـک 
سـری تسـهیالت برای درجـا سـازی خانه ها 
به صـورت پیـش سـاخته در نظـر گرفتنـد 
کـه باعـث انصـراف مـردم شـده اسـت؛ اگـر 
قرار باشـد خانه هـای 40 متـری را بـا قیمت 
21۵ میلیـون تومانـی )۵0 میلیـون تومـان 
آن بالعـوض اسـت( بسـازیم، مـردم هیـچ 

انگیـزه ای ندارنـد.
او بـا اشـاره بـه فرارسـیدن فصـل سـرما، 
نبود سـرپناه و شـروع بارندگی از مسـئوالن 
درخواسـت کـرد تـا بیشـتر بـه منطقـه 

رسـیدگی کننـد.
»بی بـی بیٌگـم« که سـنش از 40 سـال فراتر 
رفتـه در یـک چـادر هـالل احمـر روزگار 
می گذرانـد و بـه غیـر از پتـو هیـچ وسـیله 
دیگری بـرای زندگـی نـدارد؛ او که بـه دلیل 
اختالل رشـدی کـه داشـته ازدواج نکـرده از 

رد شـدن آب از چادرهـا گالیـه دارد.
او می گویـد: کاش کانکـس داشـتیم تـا 
خانه هـا دوبـاره سـاخته شـوند و ایـن طـور 

بـاران مـا را اذیـت نمی کـرد.
ساخت واحدهای حداقل 60 متری

رئیـس بنیـاد مسـکن کشـور در واکنـش به 
نگرانی مردم از متـراژ کم خانه هـای احداثی 
در گفت وگـو با خبرنـگار مهر اظهـار می کند: 
رئیس جمهـور  به ویـژه  مسـئوالن  همـه 
اهتمـام خاصـی بـه بازسـازی شهرسـتان 
اندیـکا دارنـد؛ بـه همیـن منظـور بازسـازی 
واحدهای تخریبی و تعمیـری در کوتاه ترین 

زمـان ممکن شـروع شـد.
اکبـر نیکـزاد بـا اشـاره بـه ابـالغ تسـهیالت 
بـه بانک مرکـزی ادامـه می دهـد: ابـالغ این 
تسـهیالت بـه بانک های اسـتان نیـز صورت 
گرفتـه و قطعـاً بـه زودی انعقـاد قـرارداد بـا 

مـردم انجـام می شـود.
وی در واکنـش بـه گالیه مـردم بـرای متراژ 
خانه هـای بازسـازی شـده می گویـد: تمـام 
بازسـازی های شهرسـتان زلزلـه زده اندیـکا 
در زمینـه مسـاحت و نوع سـازه بـا محوریت 
مـردم و تأکید بر سـاخت واحدهـای حداقل 

60 متـری انجـام می شـود.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن خوزسـتان در بیان 
می کنـد: بـرای بازسـازی مناطـق زلزلـه زده 
اندیـکا بـرای ۵00 واحـد مسـکونی پروانـه 
سـاختمانی اخـذ شـده، آواربـرداری 400 
واحـد بـه اتمـام رسـیده و عملیـات اجرایی 

2۵0 واحـد نیـز شـروع شـده اسـت.
حسـین جنتی بـا اشـاره بـه اینکـه در زلزله 
اندیـکا دو هـزار و ۹30 واحـد مسـکونی 
آسـیب دیده و از این بیـن ۹80 واحد تخریب 
شـدند، ادامه می دهـد: بـا بانک های اسـتان 
جلسـات منظمـی برگـزار و ابالغیـه بانـک 
مرکـزی بـه همـه بانک هـای خوزسـتان 
ارسال شـده و در همین راسـتا از هفته آینده 
انعقاد قـرارداد و پرداخت تسـهیالت شـروع 

. د می شـو
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان های دیگـر 
ماشـین آالت و تجهیزاتـی را ارسـال کردند، 
می گویـد: تسـهیالت 1۵0 میلیـون تومانـی 
در کنـار کمک هـای بالعـوض 60 میلیـون 
تومانی برای مـردم زلزلـه زده اندیـکا در نظر 

گرفته شـده اسـت.
مدیـرکل بنیاد مسـکن خوزسـتان با اشـاره 
بـه اینکـه در برخـی از روسـتاها معـارض 
مردمـی روی امـالک هسـت، بیـان می کند: 
کار بازسـازی شـروع شـده و پیش بینـی 
می کنیـم تـا آخـر امسـال به اتمـام برسـد و 
مـردم در عیـد نـوروز در خانه هـای جدیـد 

خـود سـاکن شـوند.
ساخت جاده اولویت دارد

تالش هـای خبرنـگار مهـر بـرای مصاحبـه 
بـا نماینـده مـردم مسجدسـلیمان، اللـی، 
هفتـکل و اندیـکا بی نتیجـه بـود؛ همچنیـن 
بـه  حاضـر  شهرسـتان  ایـن  فرمانـدار 
پاسـخگویی در زمینه آخریـن اقدامات انجام 
شـده و روند رسـیدگی بـه مـردم زلزلـه زده 

. نشـد
یکـی از مهم تریـن مشـکالت شهرسـتان 
اندیـکا نبـود راه دسترسـی و ضعف آسـفالت 
بـرای راه هاسـت؛ بـا توجـه بـه اینکـه بـرای 
توسـعه زیرسـاخت ها بایـد راه دسترسـی 
تضعیـف  باعـث  مشـکل  ایـن  باشـد، 
خدمات رسـانی دیگـر دسـتگاه های اجرایـی 

هـم می شـود.
نبـود بیمارسـتان یـا درمان بسـتر مناسـبی 
کـه کمبـود بیمارسـتان را جبـران کنـد، 
فاصلـه داشـتن پایگاه هـای بهداشـت، نبـود 
پادزهـر بـرای عقرب زدگـی در درمانگاه های 
فعلی کـه باعـث مرگ کـودکان بسـیاری در 

سـال های اخیـر شـده اسـت.

اندیکا در مسیر رفع محرومیت / زلزله ای که مشکالت را رونمایی کرد

استاندار خوزستان 2معاون خود را 
تغییر داد

استاندار خوزستان در احکام جداگانه ای سرپرست 
دو معاونت سیاسی اجتماعی و توسعه مدیریت 

منابع انسانی استانداری خوزستان را منصوب کرد،
به گزارش وقایع جنوب از اهواز، صادق خلیلیان 
جمعه شب در احکام جداگانه ای سرپرستان دو 
معاونت سیاسی اجتماعی و توسعه منابع انسانی 

استانداری خوزستان را منصوب کرد.

استاندار خوزستان در حکمی حجت اله دهدشت 
را برای سرپرستی معاونت سیاسی اجتماعی و 
در حکمی دیگر سیداحمد موالی زاده را به سمت 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرستی 

استانداری، منصوب کرد.

در حکم انتصاب سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی 
استانداری خوزستان، ضمن تاکید بر تخصص 
دانشگاهی آقای دهدشت برای سرپرستی معاونت 
سیاسی اجتماعی بر تجربه موفق ایشان در طی دو 

دهه فعالیت در وزارت کشور اشاره شده است.

همچنین در حکم انتصاب سیداحمد موالی زاده به 
عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری خوزستان، بر تجربه موفق و 
تخصص دانشگاهی آقای موالی زاده تاکید شده 

است.

در احکام انتصابی استانداری خوزستان، عالوه بر 
توجه ویژه به رفتار کارکنان و دستگاه های ذیربط در 
استان، بر حساسیت خاص نسبت به اموال دولتی و 
دوری گزینی از عزل و نصب های سفارشی نیز تاکید 

شده است.

| اخبار سیاسی  |

 Organizational مدیریت تحول سازمانی
Development فرایند مستمر شناسایی، 
برنامه ریـزی، اجـرا و ارزیابـی بـا هـدف 

بهبـود توانمندی های سـازمانی اسـت.
ایـن حـوزه از دانـش مدیریـت سـازمان 
با مدیریـت تغییـر و بهسـازی سـازمان 
ارتباط بسـیار نزدیکی دارد. ایـن حوزه از 
دانش سـازمانی با نـوآوری سـازمانی نیز 

در ارتبـاط اسـت. 
مدیریت تحـول یکی از مسـئولیت های 
مهـم مدیـران اسـت. سـازمان ها بـرای 
موفقیت در تجارت، باید سـریع و چابک 
باشـند. البته واژه تحول بیشـتر متضمن 
مفهـوم تغییـرات بنیادیـن و رادیـکال 
اسـت امـا تحـوالت می توانـد ضمنـی و 
تدریجی باشد. همیشـه نیاز به تغییرات 
انقالبی نیسـت و گاهی باید آرام و بطئی 

تغییـر کرد. 
امـا نکتـه کلیـدی آن اسـت کـه ثبـات 
سـازمانی نیازمنـد جریان پیوسـته ای از 

تغییـرات در سـازمان اسـت.
تحـول سـازمانی کـه نوعـی اسـتراتژی 
بهسـازی اسـت از اواخـر دهـه 1۹۵0 و 

اواخـر دهـه 1۹60 مطـرح شـد. 
بر اسـاس آن پویایی گروه تئوری و عمل 
مرتبط با تغییـر مواردی اسـتوار اسـت. 
کاربرد و حاصل علوم که تحول سازمانی 
از آنهـا نشـأت مـی گیرنـد. بـرای بهبود 
سـازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، 
 بیـن سـازمان و محیـط و میـان عناصر 
و اجـزای سـازمانی نظیـر اسـتراتژی، 
سـاختار و فرآیندهـا، رهنمودهایی ارائه 
می  دهـد کـه ایـن رهنمودهـا از طریـق 
برنامه  هـا و فعالیت  های ایجـاد تغییر که 
هدف آن رفع مشـکل در شرایط خاص و 
مشکل ساز اسـت اجرا می  شـود. در این 
مقاله مفهـوم مدیریت تحول سـازمانی 
مـورد بازنگری و شـرح قرار گرفته شـده 

اسـت.
تحول سـازمان فراینـدی برنامـه ریزی 
شـده و نظام مند اسـت که با بهره گیری 
از ارزش ها و اصول علم رفتاری کاربردی 
در سـازمان ها ، در پی افزایش اثر بخشی 
فردی و سازمانی اسـت. تحول سازمانی 
به عنوان یـک نوع اسـتراتژی بهسـازی 
سـازمان از اواخر دهه  ۵0 مطرح گردید. 

بنیس در سـال 1۹6۹ تحول سازمانی را 
این گونـه تعریف مـی کند:

تحول سـازمانی، پاسـخی بـرای تغییر و 
نوعـی اسـتراتژی پیچیـده ی آموزشـی 
برای تغییـر باورهـا، نگرش هـا، ارزش ها 
و سـاختار سـازمان به شـمار می رود، به 
طوری کـه ایـن عوامـل بتوانند خـود را 
با فنـاوری، بـازار و چالش هـای جدید و 
همین طور با سـرعت تغییر در شرایط و 

محیط، بهتـر تطبیـق دهند.
تحول سـازمانی ماحصل علـوم متفاوتی 
از جملـه روانشناسـی، انسـان شناسـی، 
جامعـه شناسـی، نظریـه سیسـتم ها، 
رفتـار سـازمانی، تئوری سـازمان و عمل 
مدیریـت مـی باشـد. مدیریت سـازمان 
بـا اسـتفاده از شـیوه های نظام منـد 
بـه تغییـرات محیـط سـازمان پاسـخ 

می دهـد.
در همیـن راسـتا، اهدافـی مبتنـی بـر 
تحـول سـازمانی ، در سیسـتم تمامـی 
ادارات قـرار گرفتـه اند، که به شـرح ذیل 

اشـاره میکنـم:
همسـاز کـردن سـازمان بـا نیازهـای 
محیطی و تغییر رفتار کارکنان و همسـو 

سـاختن آن بـا نیازهـای جدید
هـر دو این اهـداف بایـد توسـط مدیران 
و رهبـران سـازمان هـا دنبـال شـود تـا 
سـازمان ها و بنـگاه های اقتصـادی قادر 
بـه ادامـه حیـات و مانـدگاری در بـازار 

رقابـت باشـند.
تحول سازمانی و فرایند تغییر:

اولین مفهـوم مهـم در تحول سـازمانی، 
فراینـد تغییـر اسـت. فراینـد تغییـر به 
طرق مختلفی توضیح داده شـده اسـت. 
یکی از عمومی ترین توضیحات، مراحل 
سـه گانه ای اسـت که لوین بـرای تغییر 
قایـل شـده اسـت.این مراحل خـروج از 
انجمـاد، حررکـت بـه سـمت وضعیـت 
جدیـد و در نهایـت انجمـاد مجـدد می 
باشـد. عناویـن و کلمات اسـتفاده شـده 
توسـط لوین تـا حـدی فرایند تغییـر را 
صلـب و فیزیکـی جلوه مـی دهد، لـذا با 
توجـه بـه دیدگاهی کـه هایک نسـبت 

به سـازمان هـا دارد و مهمترین مسـئله 
سـازمان هـای اقتصـادی را سـازگاری 

مـی داند.
مراحـل سـه گانـه لوین بـه صـورت زیر 
بیـان مـی شـود: بـروز ناکارامـدی در 
سـازگاری فعلـی، تـالش بـرای کسـب 
سـازگاری جدیـد، برقـراری سـازگاری 
جدید برمبنـای این مراحـل، یک فرایند 
تغییر از پدید آمدن مشـکل در وضعیت 
فعلی به عـدم کارایـی و احسـاس نوعی 

ناسـازگاری شـروع می شـود.
این ناسـازگاری به گسسته شـدن روابط 
موجـود، تغییـر در نقـش هـا، تغییـر در 
اولولیت ها و اهمیت ها و به اضافه شـدن 
یا حذف شـدن برخـی از اجـزا منجر می 
شـود. بـا مشـخص شـدن مشـخصات 
سـازگاری جدیـد بـه تدریـج پیوندهای 
جدید برقـرار و فرایند تغییـرات در نقش 
هـا و اهمیـت هـا متوقـف مـی شـود و 
باالخـره سـازگاری جدیـد شـکل مـی 
گیریـد و این سـازگاری تـا پدیـد آمدن 
مشـکل جدیـد ادامـه مـی یابـد. چنین 
دیدگاهـی نسـبت بـه فراینـد تغییـر را 
در سـطح فـرد مـی تـوان بـا نظریـه 
ناهماهنگـی شـناختی در روانشناسـی 
اجتماعی مقایسـه کـرد. بنابرایـن برای 
تغییـرات سـازمانی بـا شـروع احسـاس 
ناسـازگاری وضعیـت فعلـی بایسـتی 
شـناخت نسـبت بـه وضـع موجـود 
و طراحـی وضـع مطلـوب، اقـدام شـود 
سپس با اسـتفاده از مجموعه اختیارات، 
انگیزش ها و انتخاب و ابزارهای مناسـب 
فراینـد حصـول بـه وضـع مطلـوب را 

طراحـی کـرد. 
فرایند تحول سازمانی

شـرط الزم بـرای ایجـاد تحـول یـک 
سـازمان و یا اجتماع ، شناسایی ضرورت 
احسـاس نیـاز بـه تحـول اسـت بطـور 
معمـول بـه دو علـت ضـرورت تحـول 
نادیـده گرفته مـی شـود. نپذیرفتن این 
امرکـه تحـول و دگرگونـی بـرای بقـای 
سـازمانی امری حیاتی اسـت. نپذیرفتن 
ایـن امـر کـه بـا تغییـرات در سیاسـت 

اقتصـادی دولـت ، رفتار و خواسـته های 
ارباب رجوعان تغییـر می یابـد و این امر 
از نتیجـه و لـزوم هماهنگـی بـا محیـط 
خارج و داخل سـازمانی ناشـی می شود. 
تحـول سـازمانی فرایند از قبـل طراحی 
شـده تغییر در افراد و سـازمان می باشد. 
بنابرایـن دو مفهـوم محـوری در ایـن 
فراینـد، تغییـر و روابـط فـرد و سـازمان 
اسـت. به عبارت دیگر تحول سـازمانی از 

تلفیـق دو مفهـوم شـکل مـی گیرد.
رهبـری در سـازمان بایـد از طریـق 
انگیـزش نیـروی انسـانی در راسـتای 
ارتقـای افزایـش مهـارت هـای انسـانی 
گام بـردارد. رهبـران نقـش اصلـی را در 
موفقیـت و شکسـت عملیات مربـوط به 
تحول سـازمانی ایفـا نماینـد.از آنجا که 
تحول در هـر سـازمانی پیچیـده و زمان 
براسـت بـه دلیـل وجـود عامل انسـانی 
یـا مقاومت احتمالـی آن، رهبـران نقش 
مهمی را در فرایند تحـول ایفا می کنند. 
وظیفه رهبـران برانگیختن افـراد و گروه 
هـا بـه منظـور پذیـرش و آمـاده شـدن 
برای تغییـرات تند و سـریع در سـازمان 
مـی باشـد.مهارت رهبـری مدیریت می 
تواند بـه بهبود احتمـال پذیـرش تغییر 
و تحـول کمک کنـد. این امر مهم اسـت 
که چنیـن رفتاری در ایـن مرحله فرایند 
تغییـر آغـاز مـی شـود. اگـر مقاومـت 
زیادی مشـاهده شـود مدیریت فرصتی 
بـرای انعطـاف پذیـر کـردن برنامـه هـا 
ایجاد می کند. رفتار رهبری در تسـهیل 

فراینـد تحـول بسـیار بااهمیت اسـت.
و اما جمع بندی مطالب اینجانب...

نتایـج مطالعـات مختلـف بـر اهمیـت 
مدیریت تحـول سـازمانی داللـت دارد. 
پدیـده تغییـر در سـازمان هـا حقیقتی 
اجتناب ناپذیـر اسـت. بنابرایـن چـاره 
اندیشـی در جهـت تطبیـق سـازنده و 
صحیح با تغییـرات بایـد در دسـتور کار 
قـرار گیـرد. محیـط سـازمان آب هـای 
ناآرمای اسـت که سـازمان ماننـد قایقی 
در آن روان اسـت. مدیـران بایـد بـرای 
تغییـرات و تحـوالت در ایـن رودخانـه 

متالطـم آمادگـی داشـته باشـند. 
کارکنـان بایـد بداننـد موفقیـت در گرو 
پذیـرش تغییـرات اسـت. بایـد دیـدگاه 
آنها بـرای پذیـرش تحـول آماده باشـد. 
هر سـازمانی از طریق برنامه هـای مدون 
مدیریت تغییـر و تحـول موفـق خواهد 
بـود. ایـن درس بزرگی اسـت کـه ثبات 
در گـرو پذیـرش تغییـر اسـت. مدیرانی 
کـه ایـن درس را یـاد گرفته انـد، موفـق 

هسـتند.
در ارتبـاط بـا مدیریـت تحول سـازمانی 
نکتـه حائـز اهمیـت مقاومـت کارکنان 
در مقابـل تغییرات اسـت. ایـن مقاومت 
و عدم تمایـل دلیل بـر رد مسـأله تغییر 
و تحـول و تأخیـر در آن نیسـت. انتظـار 
مـی رود مدیـر بـا اداره صحیـح امـور و 
تدبیـر و کاردانـی خویـش، کارکنـان را 
به سـمت و سـوی ایجـاد تغییـر هدایت 
نمایـد. ایـن جا اسـت کـه مشـاهده می 
شـود مدیریت آمیـزه ای زیبـا و پیچیده 
از علم و هنر اسـت. مدیر هنرمند کسـی 
اسـت که بـدون وقفـه در فعالیـت های 
قبلی سـازمان قادر بـه انتقـال کارکنان 
خود بـه وضعیت جدید باشـد. سـه اصل 
بنیادین در مدیریـت تغییر وجـود دارد. 
ارزشـیابی مسـتمر وضعیـت بیرونـی و 
درونی سـازمان، مشـارکت بخشیدن به 
کارکنان در فعالیت هـا و نتایج حاصله از 
آن و ارتباطات اقناعـی در همه زمینه ها 
و موضوعات مـی باشـد. بر پایه این سـه 
اصل می تـوان بر مقاومـت در برابر تغییر 

غلبـه کرد.
امید که دانسـته هاِی مدیران سرزمینم 
بگونـه ای باشـد، کـه ضمـن احتـرام و 
احسـاس همدلـی بیـن تمـام کارکنان،  
هماهنگی بین تمام عملکردها،در  مسیر 

اعتـال سـازمان هـا صـورت گیرد.

با احترام
پیام ورناصری

مدیریـت روابـط عمومـی شـهرداری و 
شـورای اسالمی شـهر مسجدسـلیمان


