
اخبار برگزيده

مديرعامل شركت آبفا اهواز :

بودجه شبكه فاضالب اهواز پرداخت نشده است
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ورود فرمانداران به موضوع گازكشى 

نكردن خانه هاى داراى علمك

بازديد شبانه دكتر شعبانى شهردار 
مسجدسليمان از روند تعميرات و 

اصالح ميادين

پيش بينى مى شود تابستان امسال 
در آبادان و خرمشهر مشكل آب 

وجود داشته باشد

برخورداري 100 درصدي خانوار 

شهري استان خوزستان از گاز طبيعي

كاركنان  پشتكار  و  تالش  با 
واحدهاى برنامه ريزى و پشتيبانى 
خريد، خريد قطعات و تجهيزات 
و پروژه  هاى فوالد سازى، قطعات 
وارد  تن   300 سقفى  جرثقيل 

شركت فوالد خوزستان شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومى، 
مينا اقتداريان مدير برنامه  ريزى 
اين  اعالم  با  خريد  پشتيبانى  و 
تحقق  منظور  به  افزود:  مطلب 
ظرفيت  افزايش  برنامه هاى 
باالى  عمر  به  توجه  با  و  توليد 
موجود،  سقفى  جرثقيل هاى 
برنامه  مذاب،  پاتيل  جهت حمل 

ساخت جرثقيل سقفى با ظرفيت 300 تن با 
كالس كارى باال و همچنين توانايى كاركرد در 
دماى باالى محوطه فوالد سازى در دستور كار 

قرار گرفت.
ساخت  اينكه  به  عنايت  با  گفت:  اقتداريان 
صورت  كشور  داخل  در  جرثقيل  نوع  اين 
شركت  به  ساخت  قرارداد  نمى گيرد، 
از  پس  نهايتاً  و  واگذار  خارجى  پيمانكار 
تيرماه  در  بسيار  نشيب هاى  و  فراز  طى 
آمادگى  و  پروسه ساخت  اتمام  جارى،  سال 
جهت بارگيرى اين جرثقيل به شركت فوالد 

خوزستان اعالم گرديد.
وى افزود: قرارداد حمل اين جرثقيل به صورت 
به  و  شد  منعقد  مبدا  كشور  بندر  در   FOB
سوى  از  حمل  و  بارگيرى  انجام  لزوم  معناى 
اين  اعالم  با  بود.  خوزستان  فوالد  شركت 
پيگيرى  خريد،  پشتيبانى  واحد  به  موضوع 
با شركت هاى كشتيرانى  انعقاد قرارداد  جهت 
به منظور حمل اين محموله فوق سنگين به 

كشور ايران آغاز شد.
مدير برنامه ريزى و پشتيبانى خريد با اشاره 
 14 از  كشتيرانى  هاى  تحريم   شروع  به 
امكان  عدم  گفت:  جارى  سال  ماه  مرداد 

تاريخ،  اين  از  پس  بارگيرى 
مبدا  بندر  بودن  تردد  كم 
مناسب  كشتى  انتخاب  و 
نوع  حساسيت  دليل  به 
حمل  قرارداد  انعقاد  كاال، 
بسيارى  دشوارى هاى  با  را 
با  نهايتاً  كه  ساخت  مواجه 
واحد  كاركنان  مستمر  تالش 
پشتيبانى خريد، تنها سه روز 
هاى  تحريم   شروع  از  پيش 
بارگيرى  به  كشتيرانى، موفق 
مقصد  به  مبدا  كشور  از  كاال 
بندر امام خمينى (ره) شديم.

كشتى  گفت:  پايان  در  وى 
شهريورماه  در  سقفى  جرثقيل  اين  حامل 
و  گرفته  پهلو  (ره)  امام خمينى  بندر  در   98
در حداقل  نيز  آن  ترخيص  و  تخليه  عمليات 
سقفى  جرثقيل  اين  شد.  انجام  ممكن  زمان 
به همراه قطعات متعلق به آن، با 1690 متر 
مكعب حجم و وزنى معادل 457 تن، 17 دى 
شد . خوزستان  فوالد  شركت  وارد    98 ماه 
پل  ورود  با  است،  حاكى  ما  خبرنگار  گزارش 
هاى جرثقيل 300 تن با طول تقريبى 25 متر 
به شركت فوالد خوزستان، مراحل ورود كليه 
قطعات اين جرثقيل با موفقيت به اتمام رسيد.

جرثقيل سقفى 300 تن فوالد سازى با موفقيت
 وارد شركت فوالد خوزستان شد

اصولگرایان با تعدد افراد
 و اصالح طلبان

 با کدام افراد؟! 
لیست بدهند!؟ 

شــرکت در انتخابــات از اصلــی تریــن وظایــف و دغدغه 
ــردم  ــران و اهــواز اســت م ــردم اینروزهــای ای هــای م
ــا سرنوشــت  ــات ســهیم باشــند ت ــن انتخاب ــد در ای بای
ــلم  ــه مس ــد انچ ــی ندهن ــت هرکس ــه دس ــود را ب خ
ــا  ــتان ت ــی اس ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــک  ــه ی ــدام ب ــد هرک ــته ان ــون نتوانس ــه اکن ــه دقیق ب
انســجام واحــد و یــک لیســت خــاص خودشــان دســت 
پیــدا کننــد اصولگرایــان بــا تعــدد افــراد زیــاد مواجــه 
انــد و از رســیدن بــه یــک لیســت واحــد فعــا ناتــوان 

ــد... ــده ان ــا عاجــز مان ی
ــد کــه واقعــا انتخــاب  ــاد دارن  آنهــا افــراد توانمنــد زی
ــان دیگــری مشــکل مــی  ــرای هــر جری ســه نفــر را ب

کنــد.
ــان شــخص خاصــی  ــر اصــاح طلب ز ســوی دیگ ا
بــه  و  بدهنــد  لیســت  بخواهنــد  کــه  رنــد  ندا
ــه  ــی ک ن ــد و در زما ن ا ــه  ــی رفت ــا پنهان ی ــاق  مح
بایــد هــم  رنــد  یــان هیــچ رقیبــی ندا اصولگرا
ز دادن  ینگونــه خامــوش باشــد و ا ا اصاحــات 

لیســت اجتنــاب کننــد.
سعیدآژده 

 جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ اهواز زیتون کارمندی

لزوم شرکت در راهپیمایی بیست  دوم بهمن ماه
اهــواز اینروزهــا سیاســی تریــن روزهــای 
انتخابــات   ، میکنــد  طــی  را  خــود 
مــوارد  تریــن  اصلــی  از  یکــی  مجلــس 
اســت مــردم  اینروزهــای  بحــث   مــورد 

و البتــه در روزهــای آینــده شــاهد راه پیمایــی 
عظیــم بیســت و دوم بهمــن خواهیــم بــود این 
یــوم اهلل عزیز کــه در چهارمین دهه از ســالگرد 
 انقاب شــکوهمند اســامی حادث شــده است

ــوش  ــد فرام ــه نبای ــواردی ســت ک ــر م از دیگ
کــرد جــا دارد در ایــن روز کلیــه اقشــار 
اجتماعــی  و  سیاســی  احــزاب  و  مــردم 
ایــن  در  ورزشــی  و  فرهنگــی   ، هنــری   ،
ــه  ــا بلک ــی حضــور داشــته باشــند ت راهپیمای
دشــمنان قســم خــورده انقــاب بداننــد 
ــت ــتنی نیس ــز گسس ــا هرگ ــردم م ــاد م  اتح

ــان  ــه خیاب ــا ب ــه م ــدس هم ــن روز مق در ای
ــای  ــان ه ــداف و آرم ــا اه ــا ب ــد ت ــم آم خواهی
امــام راحــل پیونــد دوبــاره ای بزنیــم و همچون 
ــگ  ــی چن ــم اله ــه ریســمان محک همیشــه ب

ــرق نشــویم. ــز متف ــا انشــاهلل هرگ ــم ت بزنی

عامل نشست شبکه فاضالب 
اهواز فرسودگی است 

آیین کلنگ زنی فاز 3 کارخانجات 
نوین چوب در شهرك صنعتی 

اقدام جالب و ستودنی 
شهردارمسجد سلیمان

بهره بردارى از 31 پروژه عمرانی 
برقرسانی در اهواز 
به مناسبت دهه فجر
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 98 ماه  بهمن   6 مورخ  يكشنبه  روز  ما  خبرنگار  گزارش  اساس  بر 
شهردار مسجدسليمان دكتر نويد شعبانى به همراه مسئول خدمات 
شهرى، نماينده كارگرى و مسئول امور ادارى، با جمعى از پاكبانان 
مسجدسليمانى در سالن جلسات شهردارى، نشستى صميمى برگزار 
كردند.در اين ديدار دكتر نويد شعبانى از نزديك در جريان مشكالت 
پاكبانان قرار گرفت و ساعاتى را براى شنيدن گاليه ها و مشكالت اين 

قشر خدوم شهردارى قرار داد.
شهردار محترم پس شنيدن تمامى درد دلها تصريح كرد تا در اسرع 

وقت به بخش عمده اى از مشكالت رسيدگى شود.
تهيه لباس فرم پاكبان به جهت پوششى مناسب و مشترك ارتباط 
گيرى مستمر در بازه هاى زمانى مشخص جهت تعقيب و رفع مشكالت  

از ديگر دستورات شهردار اين شهرستان بود.
پس از آن دكتر شعبانى شهردار مسجد سليمان اظهار داشت تا از اين 
پس، ماهى يكبار با لباس مزين پاكبانى در سطح شهر ظاهر شود و 
دوشادوش پاكبانان خدوم به تنظيف كوچه و خيابانها بپردازد، كه اين 

پيشنهاد مورد پسند و تشويق حضار محترم مواجه گرديد.

بازديد شبانه دكتر شعبانى شهردار 
مسجدسليمان از روند تعميرات و اصالح ميادين

به گزارش پايگاه اطالع رسانى شهردارى مسجدسليمان و به نقل از 
روابط عمومى، دكتر شعبانى شهردار مسجدسليمان طى بازديدى از 
ميادين سطح شهر از روند اصالح معابر شهرى و تعميرات فواره هاى 
ميدان شهداى نفتون، ميدان شهيد عليمردان خان بختيارى و ميدان 

باشگاه مركزى بازديد به عمل آورد.

درخواست رئيس كميسيون فنى و عمرانى شوراى 
اسالمى شهر مسجدسليمان از دادستان شهرستان; 

صدور حكم و اعمال قانون در خصوص پيمانكار 
پروژه بلوار دوم شهرى

اطالع  پايگاه  گزارش  به 
شهردارى  رسانى 
مسجدسليمان، حمزه نجف 
پور رئيس كميسيون فنى و 
عمرانى شوراى اسالمى شهر 
راستاى  در  مسجدسليمان 
اموال  تضييع  از  جلوگيرى 
عمومى و حق و حقوق مردم، 
دادستان  به  اى  نامه  طى 
صدور  خواستار  شهرستان 

حكم و اعمال قانون در خصوص پيمانكار پروژه بلوار دوم شهرى گرديد.
حمزه نجف پور رئيس كميسيون فنى و عمرانى شوراى اسالمى شهر 
مسجدسليمان طى نامه اى به على اسكندرى دادستان شهرستان اظهار 
داشت: در راستاى جلوگيرى از تضييع اموال عمومى و حق و حقوق 
مردم، ترتيبى اتخاذ گردد تا پيمانكار پروژه بلوار دوم شهرى، به پرداخت 
خسارت ها و ضرر و زيان وارده به مردم، با نرخ كارشناسى روز از طريق 

توقيف سريع حساب ها و ماشين آالت شركت، محكوم گردد.
وى ادامه داد و افزود: از آنجايى كه جاده هاى شهرى مسجدسليمان از 
ابتدا تا انتهاى شهر بصورت مسيرى بسيار طوالنى و عمدتا تك محور مى 
باشد، با توجه به وضعيت نامناسب اين جاده ها و در جهت سهولت عبور 
و مرور وسايل نقليه و خدمات رسانى به موقع به شهروندان بخصوص 
در مواقع بحرانى، نياز به احداث جاده هاى كنارگذر از باالست و پايين 

دست شهر را ضرورى نموده است.
وى تصريح كرد: در اين راستا انتظار مى رفت تا با اجراى پروژه بلوار حد 
فاصل ميدان دانشگاه تا بى بيان (از پايين دست شهر) بخش عمده اى 
از مشكالت موجود مرتفع گردد. اكنون پس از گذشت 20 ماه از كلنگ 
زنى آن و خاتمه مدت زمان پروژه متاسفانه به داليل مختلف پيشرفت 
واقعى پروژه به ميزان 34 درصد بوده و  نسبت به ميزان پرداختى به 

پيمانكار، پروژه پيشرفت فيزيكى واقعى نداشته است.
نجف پور اذعان داشت: از طرفى على رغم پيگيرى ها، تذكرات و جلسات 
مكرر در جهت انجام تعهدات،شركت مجرى پروژه مذكور همچنان به 
بخشى از تعهدات خود عمل ننموده و پروژه مذكور همچنان در تعطيلى 

به سر مى برد.
اين مقام مسئول در خاتمه گفت: با تمام آن چه گفته شد و پيرو نامه 
اخير رئيس كميسيون فنى و عمرانى شوراى شهر اميدواريم تا دادستان 
شهرستان بعنوان مدعى العموم ضمن پيگيرى موضوع و در راستاى 
روند  و  را صورت دهد،  قانونى  اقدامات  احقاق حق مردم شهرستان 
اجرايى و بهره بردارى از بلوار دوم شهرى در مدت زمان كمترى به 

نتيجه مطلوب بينجامد.

جلسه ستاد پيشگيرى، هماهنگى و فرماندهى عمليات پاسخ به بحران: 
با حضور دكتر شعبانى شهردار به همراه معاونين، 

مسئولين استان و شهرستان مسجدسليمان، با 
محوريت بررسى و رفع مشكالت منازل آسيب 

ديده بر اثر زلزله اخير

به گزارش پايگاه اطالع رسانى شهردارى مسجدسليمان و به نقل از 
روابط عمومى، جلسه ستاد پيشگيرى، هماهنگى و فرماندهى عمليات 
حاجى  دكتر  حضور  با  مسجدسليمان  شهرستان  بحران  به  پاسخ 
مديركل  صديقى  همچنين  خوزستان،  استان  بحران  مديركل  زاده 
امورشهرى و شوراهاى استان، دكتر شعبانى شهردار و پاكدل فرماندار 
مسجدسليمان و چندين مديركل دستگاه هاى اجرايى استان در سالن 
اجتماعات فرماندارى شهرستان برگزار شد.در پايان اين جلسه حوزه 
شهرسازى شهردارى مسجدسليمان با حركتى جهادى طى مدت زمان 
72 ساعته اقدام به صدور پروانه ساخت 540 واحد مسكونى زلزله زدگان 

منازل شهرك امام رضا (ع) واقع در ورودى شهر نموده است.

آذين بندى خيابانها و معابر مسجدسليمان
 به مناسبت فرارسيدن دهه فجر

به گزارش پايگاه اطالع رسانى شهردارى مسجدسليمان، در آستانه فرا 
رسيدن چهل و يكمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى و 
شهردارى  اجتماعى  و  فرهنگى  معاونت  فجر،  مبارك  دهه  اهللا  ايام 
مسجدسليمان اقدام به آذين بندى، نصب ريسه و اكران بيلبوردهاى 
تبريك دهه فجر در مسير هاى اصلى و معابر و ميادين در خيابانهاى 

اصلى نموده است.

عملكرد يك ماهه واحد اجرائيات
 شهردارى مسجدسليمان

عملكرد يك ماهه واحد اجرائيات شهردارى مسجدسليمان به سرپرستى 
سعيد عليجانى به شرح زير مى باشد:

ارسال 36 مورد اخطاريه سد معبر و ساخت و ساز غير مجاز 
رفع سد معبر به صورت روزانه 

ساماندهى دست فروشان و گارى داران سطح شهر به صورت روزانه 
چمع آورى سد معبر ماده 55 10 مورد 

جمع آورى بنر مراسمات به صورت روزانه 
متراژ و معرفى به ماده 100 بيش از 4 مورد 

جمع آورى احشام و حيوانات به صورت روزانه 
جلوگيرى از ساخت و ساز غير مجاز به صورت روزانه 

رسيدگى به شكايات مردمى به صورت روزانه 
ساماندهى به خودروهاى بار فروش در سطح شهر بيش از 100 مورد.

اقدام جالب و ستودنى شهردارمسجد سليمان 
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آيين كلنگ زنى فاز 3 كارخانجات نوين چوب 
در شهرك صنعتى شماره 2 اهواز 

- راه اندازى جديد ترين خط توليد ام دى اف خام براى اولين بار در 
جنوب كشور 

- اشتغالزايى براى 500 نفر به طور مستقيم
- ظرفيت توليد بيش از 15 ميليون متر مربع 

- سرمايه گذارى بيش از 40 ميليون يورو

افتتاح پااليشگاه مقياس كوچك پارس پترو
 با اشتغال 130 نفر در شهرك صنعتى شوشتر 

اين مراسم با حضور دكتر اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهور، دكتر 
قباديان معاون وزير صمت ، استاندار خوزستان و مديران و مسئوالن 

استانى انجام شد .

كسب رتبه نخست  سازمان صمت در انجام 
برنامه ها و فعاليت هاى دستگاهى

بر اساس اعالم ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى 
خوزستان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از ارزيابى هاى 
محسوس و غير محسوس با 100 امتياز رتبه نخست را در بين  دستگاه 
اجرايى استان در انجام برنامه ها و فعاليت هاى  دستگاهى كسب كرد.

به گزارش روابط عمومى سازمان صمت استان اين فعاليت ها و برنامه ها 
شامل ؛ برنامه هاى برون سازمانى عفاف و حجاب بر اساس مصوبه 427 
شوراى انقالب فرهنگى، دستورالعمل برنامه هاى درون سازمانى حقوق 

شهروندى حجاب بر اساس مصوبه ستاد مركزى صيانت است.
در اين ارزيابى 12 دستگاه اجرايى برتر استان معرفى شدند كه سازمان 

صمت استان با امتياز 100  رتبه نخست را در استان كسب كرد.

افزايش قيمت كپسول گاز در خوزستان
 به دليل تخلف در توزيع

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانى  و  اقتصادى  امور  معاون 
خوزستان گفت: تخلف در توزيع باعث افزايش قيمت گاز مايع (ال پى 
جى) در سطح استان شده است.معاون امور اقتصادى و بازرگانى سازمان 

صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تخلف در توزيع باعث افزايش 
قيمت گاز مايع (ال پى جى) در سطح استان شده است.

استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به 
خوزستان عبدالرحمان ناصريان معاون امور اقتصادى و بازرگانى اين 
سازمان سه شنبه در ستاد تنظيم بازار خوزستان بيان كرد: بيش از پنج 
برابر سهميه استان گاز مايع تامين شده اما با اين وجود مشاهده مى شود 

قيمت سيلندر گاز مايع در استان افزايش يافته است.
وى با بيان اينكه اگر مديران در هر بخشى وظايف خود را به خوبى 
انجام دهند ديگر شاهد چنين مشكالتى در استان نخواهيم بود بيان 
كرد: براى كاهش تخلف در توزيع و فروش گاز مايع شركت هاى توزيع 
بايد از رانندگان خودروهايى كه كار توزيع كپسول گاز را انجام مى دهند 

ضمانت دريافت كنند تا تخلفى از سوى اين رانندگان انجام نشود.
معاون نظارت و بازرسى سازمان صمت استان خوزستان نيز بيان كرد: 
قيمت هر كپسول گاز مايع در استان تا 200 هزار ريال افزايش يافته 

است كه مهم ترين عامل اين افزايش قيمت تخلف در توزيع است.
بهرام جبارى گفت: براى جلوگيرى از تخلف در توزيع بايد از عامالن 

توزيع اين گاز ضمانت دريافت شود.
وى افزود: گاز مايع به دست مردمى كه به اين گاز نياز دارند نمى رسد 
و صرف مصارف ديگرى مى شود، شهرستان هاى شمالى استان با كمبود 
گاز مايع مواجه هستند و مردم اين مناطق براى گرم كردن خانه هاى 

خود از هيزم استفاده مى كنند.
جبارى ادامه داد: در مسيرى كه براى توزيع گاز مايع در نظر گرفته شده 
مناطقى همچون ملى راه و يا زيتون كارمندى وجود دارد كه مردم اين 
مناطق براى مصارف خانگى نيازى به اين نوع گاز ندارند اين در حالى 
است كه گاز در مناطقى همچون عين 2 و يا مناطق حاشيه اهواز و 

استان كه از گاز شهرى بهره مند نيستند توزيع نمى شود.
از آبان ماه امسال با افزايش قيمت بنزين مصرف گاز مايع به عنوان 
سوخت خودرو افزايش يافت و همين موضوع باعث كمبود اين گاز به 

مدت يك ماه در استان شد.
با تالش هايى كه سازمان صمت، شركت پخش فرآورده هاى نفتى و 
شركت گاز خوزستان انجام داد سهميه گاز استان چند برابر افزايش 
يافت اما اين بار بحث گاز مايع در استان با 2 مشكل ديگر مواجه شده 
است.نا به سامانى در توزيع گاز مايع و افزايش سه برابرى قيمت هر 
كپسول گاز از 70 هزار ريال به 200 هزار ريال باعث كمبود اين گاز در 

برخى از مناطق استان و نارضايتى مردم شده است.
نبود برنامه ريزى براى تامين و فروش گوشت قرمز در خوزستان

برنامه  داد:  ادامه  استان  صمت  سازمان  بازرگانى  و  اقتصادى  معاون 
ريزى براى ورود، خروج و يا فروش گوشت قرمز در استان وجود دارد 
و در مواردى گوشت به ميزان كافى در سردخانه هاى بخش خصوصى 
نگهدارى مى شود و به فروش نمى رسد و در مواردى به دليل اينكه تاريخ 

مصرف آن  به پايان مى رسد امكان عرضه و مصرف آن نيز وجود ندارد.
وى گفت: برخى كشتارگاه ها مثل كشتارگاه خرمشهر سه هزار و 600 
راس دام از كشورهاى ديگر تامين كرده است و بعد از كشتار بخشى ازآن 
را صادر مى كند اين روش مناسبى در تنظيم بازار و به سود مردم و استان 
نيست، براى حمايت از دامداران كشتارگاه ها بايد دام را از دامداران درون 
استان تامين كنند، خوشبختانه امسال با افزايش توليد دام سنگين در 
استان مواجه بوديم اما به دليل افزايش هزينه هاى پرورش دام دامداران 

حاضر به فروش دام خود با قيمت  كم نشدند.
ناصريان ادامه داد: قيمت گوشت قرمز امسال نسبت به سال گذشته 
كاهش بسيار خوبى داشته است، ميانگين قيمت گوشت قرمز در سال 
گذشته هر كيلوگرم يك ميليون و 200 هزار ريال بود كه امسال اين رقم 

به طور ميانگين در استان به 700 هزار ريال كاهش يافت.
وى گفت: علت اين كاهش قيمت افزايش واردات و استقبال مردم از 

گوشت قرمز منجمد و گرم وارداتى بوده است.
ناصريان در ادامه با اشاره به وجود 229 تن مرغ منجمد وارداتى از كشور 
تركيه در سردخانه امور پشتيبانى دام استان بيان كرد: تاريخ مصرف اين 
ميزان مرغ تا 35 روز آينده است و پشتيبانى امور دام تقاضاى فروش 
اين ميزان مرغ منجمد به قيمت هر كيلوگرم 105 هزار ريال را دارد 
اما از قيمت مذكور در استان استقبال نشده است و اداره كل پشتيبانى 
امور دام استان خواستار ارسال اين ميزان مرغ به استان هاى ديگر است.

با  بازرگانى سازمان صمت استان ضمن مخالفت  اقتصادى و  معاون 
اين درخواست بيان كرد: كسب موافقت الزم براى كاهش قيمت مرغ 
منجمد به قيمت هر كيلوگرم 90 هزار ريال در حال پيگيرى است تا اين 

مرغ ها در استان به فروش برسند و از خوزستان خارج نشوند.
پشتيبانى امور دام استان از دامداران داخلى گوشت ذخيره كند

ناصريان بيان كرد: مقرر شده بود اداره كل امور پشتيبانى امور دام استان 
براى تامين و ذخيره گوشت قرمز از دامداران داخلى گوشت تهيه كند 

اما هنوز اين كار به خوبى انجام نشده است.
وى ادامه داد: در مقطعى دادستانى براى جلوگيرى از خروج گوشت از 
استان ورود كرد و در حال حاضر نيز الزم است براى جلوگيرى از واردات 

دام به استان خوزستان تمهيدات الزم انديشيده شود.

معاون اقتصادى و بازرگانى سازمان صمت خوزستان بيان كرد: واسطه ها 
دام را از عشاير خريدارى مى كنند و در قم و تهران كشتار مى كنند كه 

اين كار به بازار و مردم استان خوزستان ضرر وارد مى كند.
معاون اقتصادى و بازرگانى سازمان صمت استان همچنين در خصوص 
توزيع ميوه ايام پايانى سال بيان كرد: براى ايام عيد نوروز امسال خريد 
و ذخيره سازى سه هزار تن ميوه شامل سيب درختى و پرتقال در حال 
پيگيرى است.وى گفت: مباشران مورد نياز در اين خصوص تعيين شدند 

و كار خريد ميوه آغاز شده است.

برگزارى جلسه كارگروه تنظيم بازار استان با 
حضور مهندس شهنى مدير كل هماهنگى امور 
اقتصادى استاندارى و مهندس ناصريان معاون 
امور اقتصادى و بازرگانى سازمان صنعت معدن 

و تجارت استان خوزستان

رژه تاكسى سرويس ها ى اتحاديه
 صنف موسسات اتومبيل كرايه اهواز

همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمى تاكسى سرويس ها ى تحت 
پوشش اتحاديه صنف موسسات اتومبيل كرايه اهواز و موتورسواران 
را  گلزار شهدا  تا  اهواز  فرودگاه  اصناف خوزستان حدفاصل  بسيج 

پيمودند.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به 
خوزستان : در رژه ناوگان تاكسى سرويس ها ى اتحاديه صنف موسسات 
اتومبيل كرايه اهواز كه صبح روز 12 بهمن ماه مقارن با لحظه تاريخى 
ورود حضرت امام خمينى ره به ميهن اسالمى از فرودگاه اهواز برگزار 

 شد ، تاكسى هاى آژانس هاى بانوان و آقايان حضور داشتند .
بنا بر اين گزارش تاكسى سرويس ها مسير در نظر گرفته شده حدفاصل 
فرودگاه بين المللى اهواز تا گلزار شهدا را به همراه موتورسواران بسيج 

اصناف خوزستان پيمودند .
دهه  اهللا  ايام  مناسبت  به  كه  برنامه  اين  در   : است  ذكر  شايان 
مبارك فجر برگزار شد ، تاكسى ها و موتورسواران بسيج اصناف 
خوزستان به پرچم ، پوستر هاى انقالبى و گل مزين و با حضور 
پرشور رانندگان هميشه در صحنه و انقالبى كه هميشه همسو و 
پشتيبان آرمان هاى رهبر كبير انقالب اسالمى بوده اند ، رژه اين 
پايان  در  . همچنين  كردند  اجرا  بهمن   12 روز شنبه  را  ناوگان 
و  آمده  هم  گرد  مقام  واال  مزار شهداى  بر  حاضرين  مراسم  اين 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت   ، انقالب  ى  شهدا  بلند  آرمانهاى  با 

مدافعين حرم تجديد ميثاق نمودند .
عارف بنى طرفى رييس اتحاديه صنف موسسات اتومبيل كرايه اهواز 
درحاشيه اين مراسم ضمن تبريك فرخنده روز ورود حضرت امام 
خمينى ( ره ) به وطن اسالمى وايام يوم اهللا دهه فجر و گراميداشت 
چهلمين روز شهادت سپهبد حاج قاسم سليمانى به ملت فهيم و 
استكبار ستيز، بيان كرد : اين اتحاديه به مناسبت چهل و يكمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران در روز 12 بهمن ماه همزمان 
با ساعت ورود مبارك امام خمينى ره در ساعت 9 صبح رژه ده ها 
تاكسى مزين به تمثيل بنيانگذار جمهورى اسالمى ، رهبر معظم و 
سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى با پرچم مقدس سه رنگ ايران 
مقتدر به صورت منظم و زيبا در سطح شهر ترتيب داده شد .وى 
هدف از اجراى اين مراسم را تجديد ميثاق با آرمان هاى نظام مقدس 
جمهورى اسالمى عنوان كرد و گفت : رانندگان تاكسى در روز 12 
بهمن ماه بار ديگر با حضور خود مشت محكمى بر دهان ياوه گويان 

و استكبار جهانى زدند .

حضور مسولين و كاركنان سازمان صنعت معدن و 
تجارت استان خوزستان درتجديد بيعت با نماينده 

ولى فقيه در استان بمناسبت دهه مبارك فجر

برگزارى جلسه كميته تامين مالى  به رياست 
مهندس محمدى وكيل معاون امور صنايع 

سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان 
وبا حضور كليه بانكهاى عامل استان

استقبال چشمگير صنايع از طرح ملى تاپ
معاون آموزش، پژوهش و فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
استقبال صنايع و واحدهاى توليدى كشور براى شركت در طرح ملى 
تاپ (طرح توانمند سازى توليد و توسعه پايدار) بسيار چشمگير و بى 
نظير است.به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت معدن و تجارت 
ملى  كنفرانس  دوازدهمين  در  قباديان چهارشنبه  برات   : خوزستان 
مهندسى مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران در دانشكده علوم 
دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: سامانه طرح ملى تاپ 6 ماه 
است كه به صورت پايلوت راه اندازى شده و از صنايعى كه نيازمند 
حمايت هاى علمى و دانشگاهى براى رفع مشكالت خود هستند خواسته 
شده كه در اين سامانه ثبت نام كنند.وى گفت: پيش بينى شده بود كه 
در اين مدت سه هزار و 883 واحد توليدى و صنعتى در اين سامانه 
ثبت نام كنند اين در حالى است كه در اين مدت 6 ماهه هشت هزار و 
830 واحد صنعتى در اين سامانه ثبت نام كردند تا به صورت علمى و 

دانشگاهى مشكالت آن رفع شود.

رونمايى از هار وستر برداشت نيشكر به همت 
شركتهاى دانش بنيان با حضور دكتر قباديان معاون 

وزير صنعت معدن و تجارت،دكتر نظرى رييس 
سازمان صمت استان،رييس دانشگاه  شهيد  چمران 
اهواز ،رييس سازمان جهاد كشاورزى استان و ديگر 

مسولين  به مناسبت دهه مباك فجر

آيين كلنگ زنى فاز 3 كارخانجات نوين چوب در شهرك صنعتى شماره 2 اهواز 



در سفر يك روزه رئيس مجلس شوراى و وزير 
نيرو به خوزستان، در طرح پويش ملى هر 
هفته- الف- ب- ايران و در ايام اهللا دهه فجر، 
31 پروژه عمرانى برق رسانى در برق اهواز 
و ساير پروژه هاى آماده افتتاح صنعت آب 

و برق خوزستان را به بهره بردارى رساندند.
وزيرنيرو در اين سفره يك روزه به خوزستان 
با تبريك دهه مبارك فجر اظهار داشت: در 
بخش برق طرحهاى مهم وموثرى در عرصه 
توليد، انتقال وتوزيع به بهره بردارى رسيده كه 
اگر در مقياس ملى نگاه كنيم در مجموع بالغ 
بر 605 ميليارد تومان براى آنها هزينه شده 
و عالوه بر آن دو واحد نيروگاه گازى غرب 
با سرمايه گذارى بخش صنعت  نيز  كارون 
نفت و با اعتبارى بالغ بر 1440ميليارد تومان 

به ثمر رسيده است.
مجموع  در  افزود:  ادامه  در  اردكانيان  رضا 
مجموعه  تومان  550ميليارد  و  2هزار 
طرحهايى است كه در عرصه صنعت آب و 
به ثمر رسيده كه درپانزدهمين هفته  برق 
پويش هر هفته الف- ب ايران، مراسم بهره 
فجر  دهه  اهللا  ايام  با  همزمان  آنها  بردارى 
امسال كه مصادف با چهلمين روز درگذشت 
سردار دلها سپهبد شهيدحاج قاسم سليمانى 

است برگزار مى شود.
وزيرنيرو در بخش ديگرى از اظهارات خود 
بيان داشت: همه ملتها مناسبتهايى دارند كه 
در آن عملكردخود را براى حركت يا اتفاق 
داده است جشن  خوبى كه در گذشته رخ 

ميگيرند و براى ما دهه فجرصرفا گراميداشت 
از  بلكه  نيست  پيش  چهاردهه  در  اتفاقى 
و  انقالب  هاى  برنامه  و  كه حركت  آنجايى 
ايران در حال استمرار و  جمهورى اسالمى 
تحقق است مى توان گفت ايام اهللا دهه فجر 
ايستگاهى است كه مسئولين و خدمتگزاران 
و  قوا  تجديد  انقالب  اهداف  و  بر سرآرمانها 

بيعت مجدد ميكنند.
وى با اشاره به دستاوردهاى مهم دولت تدبير 
و اميد در استان خوزستان بيان داشت: بطور 
مشخص در بخش برق از سال 92 و ابتداى 
دولت تدبير و اميدتاكنون بالغ 1600ميليارد 
تومان طرح به اجرا رسيده وحدود هفت هزار 
ميليارد تومان هم مطابق برنامه در حال انجام 

مى باشند.
اردكانيان با تقدير از تالشهاى دكتر شريعتى 
استاندار خوزستان و همه فعالين صنعت آب 
و برق در در خصوص مديريت مصرف انرژى 
بيان داشت: استان خوزستان در عرصه تامين 
و توليد بلحاظ گستردگى منابعى جايگاه بسيار 
مهمى دارد اما بنظر بنده شاخص ترين وجهه 
استان  مديريت  كارنامه  درخشان  و  مثبت 
خوزستان در عرصه مديريت مصرف است و 
طى دوسال گذشته در تابستان 97و 98 با 
محاسبات و ارزيابى هاى دقيقى كه در ستاد 
وزارت نيرو انجام گرفته است استان خوزستان 
هر دوسال رتبه اول مديريت مصرف انرژى 

كشور را به خود اختصاص داده است.
وزير نيرو همچنين گفت: كار مديريت مصرف 

يكى از جلوه هايى است كه نيازمندهمكارى 
نظارتى،  گذارى،دستگاههاى  قانون  دستگاه 
رسانه ها و پلهاى ارتباط با افكار عمومى و 
همچنين دستگاههاى اجرايى كشوراست كه 
دست در دست هم دهندو با اصالح شيوه هاى 

مصرف جامعه را تاب آور كنند.
رئيس مجلس شوراى اسالمى دراين مراسم 
صنعت  در  شده  انجام  اقدامات  از  تقدير  با 
برق بيان داشت: با اعمال مديريت مصرف و 
همكارى مردم شاهد سه هزار مگاوات صرفه 
جوئى برق بوديم كه اين مهم دستاورد بسيار 
ارزنده اى در اين شرايط تحريم اقتصادى مى 

باشد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق اهواز در 
مراسم افتتاحيه طرحهاى عمرانى برقرسانى 
در اين كالنشهر گفت: در راستاى طرح پويش 
الف-ب ايران و جهت استمرارخدمت رسانى 
مطلوب به شهروندان، برنامه ريزيهاى متعددى 
دربخش ظرفيت سازى و توسعه شبكه برق 
شهرستانهاى اهواز، حميديه، كارون و باوى 
صورت گرفته است وتالش داريم از شركتهاى 
پيشرو در امر خدمتگزارى به مردم اين خطه 

پرافتخار ايران اسالمى باشيم.
و  چهل  با  همزمان  افزود:  كريمى  حسن 
 31 اسالمى  انقالب  سالروزپيروزى  يكمين 
احداث  و  توسعه  غالب  در  برقرسانى  پروژه 
و  شهرى  مختلف  مناطق  در  روشنائى  و 
روستائى اين كالنشهربا اعتبار 371ميليارد و 

430ميليون ريال به بهره بردارى رسيد.

بهره بردارى از 31 پروژه عمرانى برقرسانى در اهواز به مناسبت دهه فجر
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اهواز  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
شهر  در  ما  معضات  از  یکی  گفت: 
فرسوده  شبکه  میزان  همین  اهواز 
فاضاب است که با بارندگی و ورود 
و  می شود  شبکه  وارد  آب ها  روان 

درنتیجه شبکه نشست می کند. 
بررسی  جلسه  در  مریدی  بهنام 
انجام شده  اقدامات  وضعیت  آخرین 
جبران  و  بازسازی  خصوص  در 
شدید  بارندگی  از  ناشی  خسارت 
خوزستان  دراستان  آب گرفتگی  و 
 300 و  هزار  دو  داشت:  اظهار 
شهر  در  فاضاب  شبکه  کیلومتر 
میزان  این  از  که  دارد  وجود  اهواز 
یک هزار و 100 کیلومتر آن عمرش 
سال   60 از  بیش  و  ازدست داده  را 

عمر آن است.
ما  معضات  از  یکی  افزود:  وی 
شبکه  میزان  همین  اهواز  شهر  در 
فرسوده فاضاب است که با بارندگی 
شبکه  وارد  آب ها  روان  ورود  و 

نشست  شبکه  نتیجه  در  و  می شود 
می کند.

اهواز  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: در سیل گذشته ما 75 
این  از  که  داشتیم  نشست  کیلومتر 
میزان 70 کیلومتر تمام شده است و 

پنج کیلومتر دیگر باقی مانده است.
مشکات  این  اینکه  بابیان  مریدی 
در  کرد:  عنوان  نیست،  تمام شدنی 
بارندگی آذرماه سال جاری نیز دچار 
مشکات عدیده ای شده ایم و اکنون 
نشست  با  اهواز  شهر  نقطه  چند  در 
هستیم  روبه رو  فاضاب  شبکه  خط 
این  رفع  برای  تاش  حال  در  که 
مشکات به وجود آمده هستیم.تمام 
اهواز  فاضاب  و  آب  شرکت  تاش 
این است که این نقاط ریزشی و یک 
هزار و 100 کیلومتر شبکه فرسوده 

را مرتفع کنیم.
صورت  مذاکرات  با  کرد:  بیان  وی 
این یک  که  است  مقررشده  گرفته 

به صورت  را  کیلومتر   100 و  هزار 
ویدئو متری چک و قبل از ریز و رخ 

دادن حادثه نقاط شناسایی شوند.
مدیرعامل شرکت آبفای اهواز کرد: 
 360 و  پمپاژ  ایستگاه   186 اکنون 
پمپ در شهر اهواز داریم که فاضاب 

را در شهر اهواز دفع می کنند.
بارندگی  در  این که  بابیان  مریدی 
سوخت  ما  پمپ   40 حدود  اخیر 
گفت:با توجه به این که حجم آب زیاد 
پمپ ها  خاموشی  به  قادر  وجود  بود 

نبودیم، درنتیجه پمپ ها می سوزند.
پذیرفته  نفت  اکنون  کرد:  بیان  وی 
کارون  برای  تومان  میلیارد   10 است 
سال  پنج  مدت  در  البته  کند؛  هزینه 
به  هم  نقد  پول  می شود،  پرداخت 
بروید  شما  گفته شده  و  نمی دهد  ما 
پیمانکار بگیرید، پیمانکار با هزینه خود 
شروع کند و ما به مدت پنج سال کم کم 

این پول را پرداخت خواهیم کرد.
اهواز  آبفای  شرکت  مدیرعامل 

بیان کرد: برای خیابان امام رضا)ع( 
در  فاضاب  پروژه  کارون  شهرستان 
دو بخش اصلی و فرعی طراحی شده 
میلیارد  چهار  اصلی  خطوط  که 
برآورد هزینه شده و فرعی نیز هفت 
میلیارد که جمعاً یازده میلیارد برای 

خیابان امام رضا موردنیاز است.
کیلومتر   90 تاکنون  گفت:  مریدی 
خطوط  برای  اهواز  شهر  در  الیروبی 
انجام شده است و جا دارد از شهرداری 

اهواز نیز در این راستا تشکر کرد.
آبگیری  از  پس  ما  افزود:  وی 
لوله  گرفتگی  افزایش  با  به شدت 
اخیر  بارندگی  در  و  هستیم  روبه رو 
ما  به  گرفتگی  نقطه  هزار   2 حدود 
این  در  همچنان  که  کردند  اعام 
راستا درگیر هستیم؛ اکنون فاضاب 
به  شرق  بخش  دو  به  را  اهواز  شهر 
هر  برای  که  کردیم  تقسیم  غرب 
کار  دلیل حجم  به  مدیر  یک  بخش 

مشخص شده است.

عامل نشست شبکه فاضالب اهواز فرسودگی است 

در سیل گذشته ما 75 کیلومتر نشست 
داشتیم که از این میزان 70 کیلومتر تمام شده 

است و پنج کیلومتر دیگر باقی مانده است


