
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
افتتاح خط تولید ماسک تنفسی به  وارد شركت فوالد خوزستان شد

سفارش شرکت فوالد خوزستان

گفتگویی اختصاصی نخبگان با دکتر علیرضا ورناصری

در  خوزستان  فوالد  شرکت   
مسئولیت های  ایفای  راستای 
شهروندان  سالمت  حفظ  اجتماعی، 
و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 
را  خود  تنفسی  ماسک  تولید  خط 
جنوب  بردیا  شرکت  به  سفارش  با 

افتتاح نمود.
غالمرضا  حضور  با  افتتاحیه  این 
حجت   خوزستان،  استاندار  شریعتی 
امام  پور  عادل   محمدجواد  االسالم 
االسالم  حجت   خرمشهر،  جمعه 
علی ابراهیمی پور امام جمعه آبادان 
فوالد  مدیرعامل  محمدی  علی  و 
خوزستان و هیات همراه در شرکت 

بردیا جنوب واقع در شهرک  صنعتی 
خرمشهر انجام شد. 

مراسم  در  خوزستان  استاندار 
در  خوزستان  فوالد  گفت:  افتتاحیه 
به  رسانی  بدنبال خدمت  همه حال 
شهروندان است و امروز نیز با افتتاح 
سوی  از  تنفسی  ماسک  تولید  خط 
راستای  در  موثری  گام  شرکت  این 
حفظ سالمت هم استانی های عزیز 
از  دارد  جا  و  است  شده  برداشته 

مدیرعامل  محمدی  مهندس  همت 
فوالد خوزستان تقدیر نمایم.

های  مسئولیت  ایفای  افزود:  وی 
اجتماعی از سوی فوالد خوزستان بی 

نظیر است و این اقدام کمک شایانی 
استان  سالمت  و  بهداشت  حوزه  به 
خواهد کرد و با همت مسئوالن این 

قرار  جنوب  بردیا  شرکت  و  شرکت 
به  نیز  دار  فیلتر  های  ماسک  است 

زودی تولید شود.
گفتنی است، ماسک  های یاد شده 
بدون  و  کتان  درصد   ۱۰۰ پارچه  از 
به  ورود  از  پیش  بار  یک  پولیستر، 
خط تولید و بار دیگر پس از خروج 
فیوزینگ  دستگاه  از  تولید  خط  از 
استرلیزه  درجه،   ۱۸۰ گرمای  با 
می شوند، همچنین خط تولید شامل: 
دوزی،  پیلی   سردوزی،  کاری،  دولتا 

نصب ِکش و بسته بندی می باشد.
این گزارش حاکی است، این خط 
روزانه  سازی  آماده  توانایی  تولید 
چهار هزار ماسک برای توزیع میان 
مردم مناطق محروم، بیمارستان  ها 

و مراکز درمانی را دارا می باشد.

گفتگویی  در  نخبگان  خبرگزاری 
ورناصری  علیرضا  دکتر  با  اختصاصی 
اللی،  مسجدسلیمان،  مردم  منتخب 
مجلس  یازدهمین  در  هفتگل  و  اندیکا 
حضور  دالیل  تشریح  به  اسالمی  شورای 
وی  آتی  های  برنامه  و  مجلس  در  ایشان 
پرداخته است که با هم در زیر می خوانیم: 
شما قبل از اینکه موفق شدید به مجلس 

شورای اسالمی راه یابید چگونه ]…[ 
گفتگویی  در  نخبگان  خبرگزاری 
ورناصری  علیرضا  دکتر  با  اختصاصی 
منتخب مردم مسجدسلیمان، اللی، اندیکا 
شورای  مجلس  یازدهمین  در  هفتگل  و 
اسالمی به تشریح دالیل حضور ایشان در 
پرداخته  وی  آتی  های  برنامه  و  مجلس 

است که با هم در زیر می خوانیم:
به  شدید  موفق  اینکه  از  قبل  شما 
یابید  راه  اسالمی  شورای  مجلس 
را  تان  انتخابیه  حوزه  چهار  چگونه 
کاملی  شناخت  ایا  ؛  کردید  تحلیل 

نسبت به مشکالت منطقه داشتید ؟
پایه  بر  انتخابیه  حوزه  از  بنده  تحلیل 
ها  پتانسیل  معضالت،  از  منطقی  درِک 
با  مشکالت  هاِی  پیچیدگی  تطابِق  و 

راهکارهای اجرایی ام  است.
منطقه،مانند  در  بنده  مستمِر  حضور 
به  مرا  مدت  طوالنی  پژوهشِی  طرح  یک 
های  ظرفیت  تمام  از  آگاهی  و  اِشراف 
رسانده  طبیعی  و  انسانی  منابع  متنوِع 
با شکافهای عمیق مردم-مسئوالن،  است 
مانده  مغفول  های  پتانسیل  ناکارآمدیها، 
مشکالت  از  رفت  برون  برای  هرآنچه  و 
و  داشته  آشنایی  است  دیریِن حوزه الزم 

دارم.
 هدف اصلی تان از ورود به انتخابات 

مجلس چه بود :
یک  مثل  منطقه،  شمار  بی  معضالت 
چهار  شریف  مردم  التیام  بی  زخم 

می  آزار  را  ام  انتخابیه  حوزه  شهرستان 
که  تعهدی  و  تکلّف  بدلیل  بنده  دهد، 
و  دارم  منطقه   شریف  مردم  به  نسبت 
با مشکالت منطقه ،جهت  بدلیل آشنایی 
بایسته  خود  بر  مشکالت  رفع  و  تقلیل 
انتخابات شرکت کنم؛در همین  در  دیدم 
با  که  عزیزی  مردم  از  دانم  می  الزم  جا 
به  اینجانب  یابی  راه  موجب  شان  اعتماد 
که  امیدوارم  نمایم  تشکر  شدند  مجلس 

شایسته انتخاب شان باشم
از تجربیات قبلی تان بگویید،تا چه 
اندازه کار اجرایی و کارحقوقی کرده 
مجلس  امور  با  اندازه  چه  تا  اید،و 

اشنایی دارید؟
امیدوارم خودستایی قلمداد نشود اما به 
تعبیر عزیزانی که مرا می شناسند رزومه 
و  مدیریتی  تجارب  تنوِع  از  سرشار  بنده 

اجرایی ست.
های مختلف  وارد عرصه  ۱۷ سالگی  از 
درجایگاه  حضور  ام،بدلیل  شده  اجرایی 
تجارب  ایی  ملی-منطقه  های  بزنگاه  و 

مفیدی کسب کرده ام.
طِی تجربه مدیریتی در مجمع تشخیص 
توانایی  روندقانونگذاری،  با  نظام  مصلحت 

به  جاری  وقوانین  مجلس  اجرایِی  های 
آشنایی کامل دست یافته ام.

در  مستمر  حضور  بدلیل  چنین  هم 
منطقه و ارتباطات گسترده با تمام اقشار 
آنچه  و  معضالت  منطقه،  شریف  مردِم 
ریشه های ایجادمشکالت است را بصورت 
راهکارهای  به  قطعا  و  میشناسم  مبسوط 
حوزه  بیشمارکنونِی  معضالت  کاهش 

انتخابیه آگاهی دارم.

کار  دستور  در  را  هایی  اولویت  چه 
دارید؟

این پرسش را بسیار مطرح میکنند.
این  هم  من  پرسش  مورد  این  در 
مردم  مسائِل  از  حوزه  کدام  است: 
حائز  اجرایی  های  رویکرد  در  منطقه 

نیستند؟ اولویت 
معیشت،اقتصاد،اشتغال، مبارزه با فساد، 
تالش جهت اصالح ساختار بودجه،تالش 
تقویت  و  مجلس  کارآمدی  ارتقا  جهت 
همه  فرهنگی؛   - اجتماعی  ساختارهای 
ی این ها از اَهم اولویت های بنده است.

یا  ست  ملی  بیشتر  تان  اهداف 
منطقه ای؟

ضرورِت  اساس  بر  بنده  اهداف  مبنای 
با نظرداشِت اهداف  رفع معضالت منطقه 

توسعه محوِر ملی خواهد بود.
صرفا  نماینده  یک  که  نیست  منطقی 
مشکالت حوزه خود را ارجحیت تام دهد 
را  ملی  مسائل  غیرمسئوالنه  بارویکرِد  و 
این  بداند  خارج  اهمیت  شمول  دایره  از 
استراتژیک  اسلوب  اساس  بر  برداشت 

اندیشی نیست.
بدون  نماینده  یک  انفرادِی  تالش 
هماهنگی با ظرفیتهای ملِی برنامه ریزِی 
خواهد  مثبت  برآیند  پایدار،بدون  توسعه 
بود وعدم تعادل و توازن منطقه را بدنبال 

خواهد داشت.

قطار توسعه ورزش 
خوزستان سرعت خوبی
 به خود گرفته است

کرونا و افزایش
 ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف
 آب در اهواز
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عملیات بهسازی و ساماندهی پیاده رو سازی بلوار سالمت
  در ورودی شهر مسجدسلیمان در حال اجرا است
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سخن نخست دکترسعید آژده

آقای دکترابوالنژادیان بایستی با 
تجربه تر عمل می نمودند

آمار مرگ بر اثر کرونا  در 
خوزستان نسبت به همسایه های 

خود بسیار باالست

ساعت   ۲۴ در  کرونا  اثر  بر  ایران  میر  و  مرگ  آمار  خواندن  با 
گذشته ) از ظهر چهارشنبه تا ظهر پنج شنبه( متوجه شدیم آمار 

خوزستان نسبت به همسایه های خود خیلی زیاد است!
که  دهد  می  نشان  را   ۳۱ عدد  خوزستان  در  کرونا  مرگ  آمار 
از کرونا بود را در  الکل را که بخاطر هراس  اثر  بر  امار مرگ  اگر 

خوزستان به ۳۱ نفر اضافه کنیم امار از پنجاه نفر عبور میکند!
در  دقیق  بطور  هم  را  قبل  روزهای  شدگان  کشته  امار  البته 
خوزستان نداریم که به یک عدد صحیح تر برسیم و ما تنها آمار۲۴ 

ساعت را که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده است را داریم.
در ۲۴ ساعت گذشته طبق آمار ارایه شده: استان های همسایه 
ما مثل بوشهر فقط سه کشته داشته و هرمزگان هم بدون کشته 
که  بختیاری  چهارمحال  و  کشته  چهار  اصفهان  حتی  است  بوده 
بشدت سرد است هم ۱۱ کشته داشته ، و حتی فارس هم از ما 

کمتر کشته داده است
امار خوزستان نسبت به استانهای همسایه واقعا امار فاجعه باری 
ست. در این روزهای سخت جا دارد جناب دکترابوالنژادیان با تمهیدات 
مناسب تری عمل می نمود تمهیداتی همچون استقرار بیمارستان های 

کرونایی از مرکز شهر به اطرافشهر بهتر می توانست باشد.
بنظرم کشتی سالمت استان بایست در دست فرد با تجربه ای مثل 
خود  دکتر نظری یا  دکتر ایدنی بود بهتر بود تا اقای  ابول نژادیان!

حتی اقای  دکتر احدی بواسطه تجربه باال بهتر می تواست از این 
قضایا و بالیا عبور کند...

امیدواریم شخص  استاندار شریعتی بتواند مستقیم به قضیه ورود 
کند تا ما شاهد مرگ و میر کمتری در خوزستان بر اثر شیوع کرونا 

باشیم....
بهداشت  وزارت  از   شدگان  کشته  آمار  منبع  پانویس: 

منتشر شده در  خبرگزاری ایسنا

ضرورِت رفع معضالت منطقه
 با نگاهی ملی

ضرورِت رفع معضالت منطقه با نگاهی  ملی
گفتگویی اختصاصی نخبگان با دکتر علیرضا ورناصری
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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 

پایگاه سالمت شهرداری مسجدسلیمان 
با همکاری مرکز بهداشت این شهرستان، 
در درب ورودی مراجعات مردمی، جهت 

راهنمایی و آموزش پیشگیری از ابتال به 
ویروس کرونا به مراجعین برپا شد.

سالمت  ایستگاه  در  است  گفتی   

در  بهداشتی  بروشورهای  شهرداری، 
ویروس  از  پیشگیری  و  شناخت  زمینه 

کرونا روزانه توزیع می گردد.

در ادامه فعالیت های خدمات بهداشتی 
نوید  دکتر  دستور  به  که  گذشته  روز 
مسجدسلیمان،  شهردار  شعبانی 
از  جلوگیری  و  پیشگیری  منظور  به 

جایگاه  گردیده،  آغاز  کرونا  ویروس 
با  آن  محوطه  و  زنده  دام  کشتارگاه 
ستاد  و  شهری  خدمات  واحد  همکاری 
ضدعفونی  شهرداری  بحران  مدیریت 

شد، و نیز در همین راستا کلیه ماشین 
این  از  شهری  درون  زباله  حمل  آالت 
مذکور  روند  و  نبودند  مستثنی  قاعده 

آنجام گردید.

رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
نوید  دکتر  مسجدسلیمان،  شهرداری 
ضمن  مسجدسلیمان  شهردار  شعبانی 
عملیات  کرد:  بیان  خبر  این  اعالم 
گذاری  کفپوش  اصالح  و  بهسازی 
نظارت  با  آزادی  خیابان  پیاده روهای 
در  زیربنایی  امور  معاونت  کارشناسان 

حال اجرا می باشد.
اصالح،  راستای  در  گفت:  وی 

سازی  مناسب  و  سازی  استاندارد 
کفپوش  اجرای  روند  شهری،  معابر 
آزادی  اصلی  خیابان  در  روها،  پیاده 
فرسودگی  دچار  گذشته،  سالهای  طی 
گردیده  نقاط  بیشتر  در  شکستگی  و 
بود، که با شناسایی نقاط مربوطه، روند 
تعویض آنها تا پایان سال انجام خواهد 

شد. 
از  هدف  مسجدسلیمان  شهردار 

کیفیت  ارتقای  را  پروژه  این  اجرای 
روها  پیاده  سازی  مناسب  و  معابر، 
ومرور  عبور  در  تسهیل  منظور  به 
سازی  زیبای  همچنین  و  شهروندان 
اظهار  خاتمه  در  وی  کرد.  عنوان  معابر 
روبروی  گذاری  کفپوش  اصالح  داشت: 
بانک سپه و جنب اداره پست اجرایی، 
و انشااهلل با تامین مصالح مورد نیاز، کار 

تکمیل دیگر نقاط نهایی خواهد شد.

شهردار  شعبانی  نوید  دکتر 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  مسجدسلیمان 
حفاری  های  عملیات  اتمام  از  بعد 
شهرک  منطقه  در  گذاری  لوله  و 
چهار  برق(  سازمان  مهندسین)جنب 
اجرای  آغاز  آبفا،  شرکت  توسط  بیشه 
به  مربوطه،  مسیر  زیرسازی  عملیات 

آماده  حال  در  ریزی  آسفالت  جهت 
و  داد  ادامه  وی  باشد.    می  سازی 
معاونت  کارشناسان  نظارت  با  افزود: 
روند  شهرداری،  بنائی  زیربنایی  امور 
توسط  منطقه  این  تسطیح  و  زیرسازی 
روکش  سازی  آماده  برای  عمران  واحد 
جنب  ورودی  فاصل  حد  از  آسفالت، 

در  اطراف  خیابانهای  تا  برق  سازمان 
حال اجرا است.  شهردار مسجدسلیمان 
اولین  برای  منطقه  این  داشت:  اظهار 
آسفالت  اجرای  سازی  آماده  جهت  بار 
پس  امیدواریم  و  گردیده،  ریزی  برنامه 
ساکنین  رضایت  مورد  برداری،  بهره  از 

منطقه قرار گیرد.

مسجدسلیمان:  شهردار  شعبانی  نوید 
پیاده  ساماندهی  و  بهسازی  عملیات 
اولویت  با  سالمت  مسیر  روسازی 

نیروهای  توسط  شهر  ورودی  در 
کاهش  جهت  به  شهرداری  خدوم 
شهر  ورودی  در  هزینه ها،  صرف 

گیرد می  صورت   مسجدسلیمان 
فصل  در  ساله  همه  مربوط  مسیر   

زمستان دچار آبگرفتگی می گردید.

شهردار مسجدسلیمان در پیامی ، ۲۲ اسفندماه روز بزرگداشت شهدا و تاسیس بنیاد 
شهید را به مردم شهید پرور و والیت مدار شهرستان مسجدسلیمان باالخص خانواده 

های معظم شهدا و خدمتگذاران این عرصه تبریک گفت.
متن پیام دکتر نوید شعبانی به شرح ذیل است :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انقالب شکوهمند اسالمی و پیشرفت ها و دستاوردهای آن در  حرکت رو به جلوی 
عرصه های مختلف مرهون خون های پاک و مطهر شهدای گرانقدر است؛ شهدایی که 
با خون خویش عزت و آزادی و استقالل را به ما هدیه کردند.خدمت به خانواده های 
بسیار  ارزش  و  نزد خداوند متعال قرب  و  باالترین خدمات است  از  ایثارگران  و  شهدا 
باالیی دارد. قطعا به فرموده امام راحل خانواده شهدا چراغ این ملتند ، خانواده هایی 
که با وجود تمام سختی ها ، مشکالت و با صبر و بردباری چراغ معرفت و آبروی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران را روشن و جاودانه نمودند.امروز امنیت و آزادی ایران 
اسالمی، مرهون خون شهدا و جان برکفان ایران عزیز است.افتخار به وجود چنین آزاد 
دالنی که هدایتگر جوامع بشری اند و بزرگداشت مقام رفیعشان باعث سرافرازی کشورو 

پایداری انقالب اسالمی است.
 اینجانب فرارسیدن ۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید 
انقالب اسالمی به فرمان تاریخی حضرت امام)ره( را محضر مردم شریف ایران اسالمی 
بزرگ  جامعه  باالخص  مسجدسلیمان  مدار  والیت  و  پرور  شهید  مردم  الخصوص  علی 
ایثارگری و خادمان بزرگوار خانواده های معزز شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض 
از  راه متعالی شهدای عزیز، پاسداری حقیقی  امیدوارم همه ما در تداوم  نمایم و  می 
خون شهیدان و ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت بیش از پیش موفق وموید باشیم.
 نوید شعبانی ، شهردار مسجدسلیمان

به  شهری  فضاهای  سازی  مناسب  روسازی،  پیاده  مقوله  اهمیت  به  توجه  با 
از مباحث اساسی است و از جهات مختلف اجتماعی،  ویژه پیاده رو که یکی 
ای  برجسته  نقش  و  عمده  تاثیر  شهروندان  زندگی  در  بهداشتی  و  اقتصادی 
دارد، شهرداری مسجدسلیمان اقدام به بهسازی و احداث پیاده رو حدفاصل 

محور ریل وی به سمت میدان باشگاه مرکزی نموده است.
رو  پیاده  گفت:  زمینه  این  در  مسجدسلیمان  شهردار  شعبانی  نوید  دکتر 
سازی و ایجاد فضای مناسب  برای عابران پیاده از لحاظ زیبا سازی و تعامالت 
استاندارد سازی  کنار آن  و در  باشد  اهمیت می  و حائز  بسیار مهم  اجتماعی 

هدف اصلی شهرداری می باشد.
این مقام مسئول عنوان کرد: این روند با اجرای جدولکاری و کف پوش گذاری 
در حال اجرا می باشد و می تواند باعث ایجاد روحیه مثبت در بین شهروندان 
معابر  از  مرور  و  عبور  هنگام  امنیت شهروندان  تامین  که  آنجایی  از  و  گردد، 
یکی از مهم ترین وظایف شهرداری ها محسوب می شود، در راستای بهسازی و 
استانداردسازی پیاده  روها در حفظ امنیت و آرامش شهروندان تالش مستمر 
خواهد شد، و به همین دلیل بازسازی و ساخت پیاده روها از جمله فعالیت های 

مهم و در دستور کار شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

اقدامات شهرداری مسجد سلیمان در یک ماه اخیر 
 برپایی ایستگاه اطالع رسانی سالمت شهرداری مسجدسلیمان،

 به منظور پیشگیری از ویروس کرونا

شستشو و ضدعفونی کشتارگاه دام زنده، 
ماشین آالت حمل زباله و پارک کوهستانی ملت بی بیان

آغاز بهسازی و اصالح کفپوش گذاری پیاده روهای خیابان آزادی، 
توسط شهرداری مسجدسلیمان

آغاز اجرای عملیات زیرسازی روکش آسفالت منطقه شهرک 
مهندسین )جنب سازمان برق(

عملیات بهسازی و ساماندهی پیاده رو سازی بلوار سالمت در ورودی 
 شهر مسجدسلیمان در حال اجرا است

پیام شهردار مسجدسلیمان به مناسبت روز 
بزرگداشت شهدا و تاسیس بنیاد شهید  

آغاز عملیات بهسازی و احداث پیاده رو، از حدفاصل 
منطقه ریل وی به میدان باشگاه مرکزی
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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 
 حقیقی پور با اعالم این خبر گفت: پرسنل 
تالشگر  اداره آبفا شهر شهید چمران با اتکاء به 
توان داخلی خود وبا  همکاری شرکت بکو موفق 
مولتی  ماده ضدعفونی سطوح  تولید  با  شدند 
اکسیدان با غلظت ۸ هزار،بخش مهمی از نیاز 
شهر چمران برای ضدعفونی کردن ادارات،معابر 

و اماکن عمومی تامین کنند.
و  سودجویان  اقدام  نمودن  محکوم  با  وی 
و  اقالم  قیمت  بردن  باال  در  کنندگان  احتکار 
مواد ضروری بهداشتی شهروندان و به تبع آن 
توزیع  از  به سالمت عمومی،   آسیب رساندن 
ضدعفونی  مواد  لیتر   ۱۰۰۰ روزانه  رایگان 
کننده سطوح برای پیشگیری از ویروس کرونا 
بین ادارات و اماکن عمومی خبر داد و گفت: 
تالش می کنیم به منظور حفاظت از سالمتی 
شهروندان عزیز خوزستانی این حرکت جهادی 
در شرکت آبفا خوزستان تا ریشه کنی کامل 

ویروس کرونا توسعه یابد.
با  مدیر آبفا شهر چمران نیز  در این رابطه 
اینکه هماهنگی های الزم برای دریافت  بیان 

مجوز از فرمانداری و اداره بهداشت شهر به عمل 
آمده است،اذعان داشت: ماده ضد عفونی کننده 
تولید شده توسط این اداره بصورت رایگان در 

اختیار ادارات و شهرداری قرار خواهد گرفت تا 
نسبت به انجام ضد عفونی اماکن عمومی مورد 

استفاده قرار گیرد.
شرکت  همکاری  از  تشکر  با  شیرانی 
چمران  شهرداری  و  شهرستان  بکو،فرمانداری 
برای اجرای این طرح گفت: در صورت دریافت 
برای  الزم  آمادگی  بهداشتی  مراجع  از  مجوز 
تولید و توزیع خانگی این محلول را برای تامین 
بخشی از نیاز شهروندان و حتی مردم استان  

داریم.
وی با بیان اینکه مواد اصلی تامین کننده این 
محلول نمک سدیم یا همان آب ژاول می باشد 
کننده  محلول ضدعفونی  تولید  میزان  ،افزود: 
مولتی اکسیدان توسط این اداره را ۱۰۰۰ لیتر 
این  نشان ساخت:  و خاطر  اعالم کرد  روز  در 
محلول در بسته بندی های یک لیتری فقط 

برای ضدعفونی نمودن سطوح مناسب است.

معاون درآمد و امورمشترکین شرکت آب و 
کارگاه  برگزاری  از  خوزستان  استان  فاضالب 
آموزشی نصب صحیح انشعاب آب و فاضالب 

برای ناظرین و پیمانکاران استان خبر داد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب استان خوزستان، محسن درفشان بر 
آموزشی  کارگاههای  مداوم  برگزاری  ضرورت 
بازنگری   ، وتجربیات  اطالعات  تبادل  با هدف 
با  ودستورالعملها  فرآیندها  مجدد  ومهندسی 
استفاده از تخصص ودانش کلیه همکاران امور 

تابعه وستاد تاکید نمود.
وی نظارت بر کیفیت لوازم مصرفی وهمچنین 

کیفیت اجرای انشعابات را از اولویتهای اصلی 
در  ایمنی  موارد  ورعایت  برشمرده  شرکت 
کارگاههای نصب انشعابات جهت پیشگیری از 
هر گونه خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی 

را الزم دانستند .
درفشان آموزش نحوه صحیح نصب انشعاب 
نیاز  مورد  ابزار  و  کیفیت  با  لوازم  معرفی  آب، 
جهت نصب انشعاب را از جمله اهداف برگزاری 

این کارگاه آموزشی عنوان کرد.
معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و 
با  کرد:  خاطرنشان  خوزستان  استان  فاضالب 
بکارگیری  و  کیفیت  با  لوازم  خرید  و  انتخاب 

شیوه های  صحیح نصب انشعاب، گام مهمی 
در جهت کاهش هدر رفت آب و کاهش هزینه 
افزایش  همچنین  و  آبفا  شرکت  جاری  های 
سطح رضایتمندی مشترکین برداشته خواهد 

شد.
دفتر  مدیر  آموزشی،  کارگاه  این  ادامه  در 
نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضالب استان 
براهمیت نظارت دقیق ناظرین براجرای صحیح 
های  هزینه  کاهش  جهت  انشعابات  واصولی 
رعایت  و  نمودند  تاکید  مشترکین  و  شرکت 
اصول فنی نصب انشعابات ، مفاد شرایط عمومی 
پیمان و مفاد قراردادها در کلیه قراردادها را از 

وظایف نظارتی ناظرین برشمرد.
در خصوص  ادامه  در  وندی  اسماعیل  احمد 
معرفی  انشعاب،  نصب  و  لوازم  خرید  فرآیند 
نصب  الزم جهت  تجهیزات  و  استاندارد  لوازم 
انشعاب توضیحاتی را ارائه داد و برگزاری کارگاه 
آموزشی نصب انشعابات آب وفاضالب با حضور 
پیمانکاران جهت بهره مندی از تجارب ارزنده 
آنان را از برنامه های در دست اقدام اعالم کرد.

با حضور  آموزشی  کارگاه  این  است:  گفتنی 
5۰ نفر از ناظرین و پیمانکاران در محل ستاد 
شرکت آب و فاضالب استان خوزستان برگزار 

شد.

اعطای تسهیالت به متقاضیان خرید 
انشعاب فاضالب در آبادان

مدیر اداره آبفا آبادان از  اعطای تسهیالت 
در  فاضالب  انشعاب  خرید  متقاضیان  به 

این شهر خبر داد.
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خلیلی  علیرضا  خوزستان،  فاضالب  و 
تاکنون  که  شهروندانی  داشت:  اظهار  نیا 
اقدام  فاضالب  انشعاب  خرید  به  نسبت 
امور  به  مراجعه  با  توانند  می  نکرده اند، 

مشترکین اداره آبفا آبادان از این فرصت
بهره مند شوند.

پایان  تا  فقط  متقاضیان  کرد:  تاکید  وی 
این  شرایط  از  دارند  فرصت  جاری  سال 

امتیاز ویژه بهره مند شوند.
متقاضیانی  داشت:  اذعان  نیا  خلیلی 
آبفا  مشترکین  امور  به  مدت  این  در  که 
اشتراک فاضالب  برای دریافت حق  آبادان 
را  اشتراک  حق  هزینه  نمایند،  مراجعه 
 9 اقساط  در  و  مدت  بلند  اقساط  بصورت 

ماهه پرداخت خواهند کرد.
همشهریان  گفت:  آبادان  آبفا  اداره  مدیر 
اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  محترم 
به  آبفا  مشترکین  امور  معاونت  به  بیشتر 
آب  اداره  طالقانی،  اهلل  آیت  خیابان  نشانی 

و فاضالب آبادان مراجعه نمایند.

تالش پرسنل آبفا خوزستان برای مقابله با کرونا
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نصیری: به دنبال کار فنی و با برنامه 
در هیات های ورزشی هستیم

و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
جوانان خوزستان گفت: ما به دنبال انجام کار 
فنی و با برنامه در هیات های ورزشی هستیم 
دارند،  برنامه  که  هیات هایی  از  واقع  در  و 
حمایت مالی و معنوی خواهیم داشت. ابراهیم 
غریق  نجات  هیات  از  کرد:  اظهار  نصیری 
ساالنه  مجمع  برگزاری  برای  فدراسیون  و 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  تاکید  مورد  که 
خوزستان است، تشکر می کنم. در اداره کل 
ورزش، چند اصل را به عنوان راهبرد اساسی 
به  ما  دادیم؛  قرار  کار  در سال 96، سرلوحه 
دنبال انجام کار فنی و با برنامه در هیات های 
از هیات هایی که  واقع  و در  ورزشی هستیم 
برنامه دارند، حمایت مالی و معنوی خواهیم 
زیرساخت ها  داد: در حوزه  ادامه  داشت. وی 
توسعه  برنامه ششم  که  این  به  توجه  با  نیز 
ورزش را متفاوت تر از برنامه های قبلی دیده 
همچینن  است.  افتاده  خوبی  اتفافات  است، 
اتفاق خوب دیگری که رخ داد، تامین و تجهیز 
اماکن ورزشی است و انصاف امسال در حوزه 
زیرساختی اقدامات خوبی انجام شد. به نظر 
یا  پروژه زخمی  دیگر  پایان سال 9۷  تا  من 

نیمه کاره در استان نخواهیم داشت.
ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
دیگر  یکی  گفت:  خوزستان  جوانان  و 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  برنامه های  از 
و  کشوری  میزبانی های  گرفتن  خوزستان، 
با  شکر  را  خدا  همچنین  است.  بین المللی 
پیگیری و تشکیل اتاق فکر ورزش خوزستان، 
با ریاست استاندار توانستیم ادبیات مشترکی 
وجود  به  استان  یک  سطح  مدیران  در  را 
بیاوریم.امیدوارم در پایان امسال شاهد رشد 
و  ملی  تیم های  به  شده  دعوت  ورزشکاران 

افزایش مدال آوری انفرادی و تیمی باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان 
این که ورزش استان سال خوبی را در حال 
پشت سر گذراندن است، گفت: قطار توسعه 
ورزش خوزستان سرعت خوبی به خود گرفته 

است.
افشین حیدری اظهار کرد: جا دارد از آقای 
همیشه  که  خوزستان  استاندار  و  سلطانی فر 
قدردانی  اند،  بوده  خوزستان  ورزش  حامی 
و  دارد  بسیاری  ظرفیت های  خوزستان  کنم. 
اگر بگوییم قطب ورزشی ایران است به گزارف 
هم نگفتیم. وجود منابع انسانی و استعدادهای 
بسیار و همچنین بنگاه های اقتصادی خوب و 
می دهد  نشان  خوب  لیگی  تیم   ۱9۳ وجود 
رمز موفقیت خوزستان، تعامل آن بوده است 
و همین موضوع به ما کمک می کند که این 

استعدادها به منصه ظهور برسند.
خوزستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کارهای مان  برای  ما  کرد:  خاطرنشان 
های  برنامه ریزی  و  کرده ایم  هدف گذاری 
خوب ما را به آینده ورزش خوزستان امیدوار 

نرم افزاری  بخش  در  همچنین  می کند. 
بین  خال  کردن  پر  جهت  در  تالش هایی 

دانشگاه و جامعه ورزش انجام شده است.
و  فدراسیون ها  روسای  به  خطاب  وی 
و  نیز عنوان کرد: ورزش خوزستان  حاضرین 
قطار توسعه آن سرعت خوبی به خود گرفته 

می کند  کمک  دوستان  شما  حمایت  و  است 
تا از ظرفیت های مان به خوبی استفاده کنیم. 
امسال ورزش خوزستان سال خوبی را پشت سر 

گذاشت و شاهد اتقاقات خوبی بودیم.
بحث  در  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
میزبانی های کشوری و بین المللی ۷۳ میزیان 

خوزستان  ورزش  تاریخ  در  که  داشتیم  را 
یک رکورد است؛ در حالی که در سال 95، 
صورتی  در  کردیم.  میزبانی  را  رویداد   ۳۸
دارد.  ظرفیت  این  از  بیش  خوزستان  ورزش 
می توانیم  منسجم  برنامه ریزی  با  آینده  سال 
از  ما  باشیم.  داشته  را  بیشتری  میزبانی های 
با  و  داریم  برنامه  میزبانی های  این  گرفتن 
انعقاد تفاهم نامه هایی با فدراسیون ها به دنبال 
در شرایط  ورزش خوزستان  که  این هستیم 

بهتری قرا بگیرد.
دعوت شدگان  تعداد  کرد:  بیان  حیدری 
خوزستانی به تیم های ملی رشد قابل توجهی 

داشته است.
با  خوزستان  ورزش   : کرد  تأکید  وی 
بیشتری  حرف های  دوستان  شما  حمایت 
برای گفتن خواهد داشت. همچنین در حوزه 
و  است  داده  رخ  خوبی  اتفاقان  سخت افزاری 
پروژه های نیمه تمام که سال ها همچون زخم 
سال  تا  اند  بوده  خوزستان  ورزش  پیکره  بر 

آینده به اتمام خواهند رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان 
این که یکی از اهداف ما پر کردن خال بین 
جامعه دانشگاهی و جامعه ورزش است، گفت: 
ورود جامعه دانشگاهی به ورزش برای ما در 

اولویت است.
جوانان  و  ورزش  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خوزستان، افشین حیدری در آیین افتتاحیه 
امروز  که  ورزش  علوم  همایش  دومین 
)چهارشنبه( در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: 
تداوم  برنامه هایی  چنین  برگزاری  امیدوارم 
در  من  حضور  گذشته،  سال  باشد.  داشته 
همایش  اولین  برگزاری  با  خوزستان  ورزش 
در  من  و  شد  همراه  اهواز  در  ورزش  علمی 

دنبال  به  قطعا  که  کردم  اعالم  برنامه  همان 
و  علمی  برنامه های  چنین  که  هستیم  این 
پژوهشی را در سطح استان افزایش دهیم و 

آن ها را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
حوزه  در  خوبی  اتفاقات  کرد:  بیان  وی 
پژوهش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان 
افتاده است و در ادامه نیز یک سمینار خوب 
جاری  پایان سال  از  پیش  را  دیگر  پژوهشی 
ما  مهم  اهداف  از  یکی  کرد.  خواهیم  تجربه 
پر کردن خال بین جامعه دانشگاهی و جامعه 
ورزشی است و در این راستا نیز تفاهم نامه ای 
بین دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل 

ورزش و جوانان خوزستان منعقد شد.

گفت:  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
و  پایان نامه ها  بحث  تفاهم نامه،   این  کنار  در 
ورود جامعه دانشگاهی به ورزش برای ما در 
اولویت است. بنابراین تمام هدف ما این است 
که بتوانیم نقش اساتید و جامعه علمی استان 
را در تصمیم گیری موضوعات ورزشی پررنگ 

کنیم.
وی عنوان کرد: یکی از مسائلی که همیشه 
که  است  این  بوده،  ورزش  دلسوزان  دغدغه 
دانشگاهی  جامعه  ظرفیت  از  استفاده  بحث 
قرار است به چه صورتی باشد و آیا قرار است 
یا  کنیم  استفاده  آنها  از  سمینارها  در  تنها 
تصمیم گیرنده  شوراهای  در  است  قرار  اینکه 

ببریم.  بهره  این  از  بیش  ظرفیت  این  از  نیز 
دانشگاه  در  بومی  اساتید  ظرفیت  به  باتوجه 
های استان باید بتوانیم به خوبی از این مهم 
توجه  با  صورت  این  در  مطمئنا  ببریم.  بهره 
است،  شده  انجام  که  برنامه ریزی هایی  به 

می توانیم اقداما بهتری انجام دهیم.
انتقادهایی  از  این که یکی  بیان  با  حیدری 
وارد  استان  ورزش  مجموعه  به  سال ها  که 
کرد:  خاطرنشان  است،  سیاست زدگی  است، 
برنامه  نوید را می دهم که در سال 9۷  این 
داریم، ظرفیت هایی که می توانند چه در اداره 
کل و چه در شهرستان ها، کار مدیریتی انجام 

دهند را شناسایی کنیم.

قطار توسعه ورزش خوزستان سرعت خوبی به خود گرفته است 

حیدری تاکید کرد: اهمیت ورود جامعه دانشگاهی به ورزش



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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فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اهواز با بیان اینکه مصرف آب در اهواز 
با توجه به شیوع بیماری کرونا ۱۰ تا 
۱5 درصد افزایش داشته است، گفت: 
وجود  آب  تولید  زمینه  در  مساله ای 
ندارد ضمن اینکه کشش شبکه توزیع 
آب در اهواز نیز به همین میزان است.

مصرف  خصوص  در  مریدی   بهنام 
به  توجه  با  اهواز  شهرستان  در  آب 
ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  موضوع 
به شرایطی  توجه  با  اظهار کرد:  کرونا 
شهرستان  و  کشور  در  اکنون  که 
آب  به  روزانه  مردم  دارد،  وجود  اهواز 
بیشتری نیاز دارند و این مساله باعث 
افزایش مصرف آب در اهواز شده است.

در  آب  مصرف  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری  به  توجه  با  اهواز  شهرستان 
یافته  افزایش  درصد   ۱5 تا   ۱۰ کرونا 
در  آب  مصرف  پیک  افزود:  است، 
و  است  کرده  تغییر  اهواز  شهرستان 
خصوص  در  که  شرایطی  به  توجه  با 

رشد  شاهد  دارد،  وجود  کروناویروس 
در  زمینه  این  در  و  هستیم  مصرف 
کم  دچار  شبکه  مصرف،  پیک  شرایط 
فشاری می شود. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اهواز تصریح کرد: در برخی 
از ساعات شبانه روز با توجه به افزایش 
پیک مصرف توسط شهروندان، شبکه 
فشاری  کم  دچار  اهواز  شهرستان 
می شود و در برخی از مناطق آبی که 
فشار  می گیرد،  قرار  مردم  اختیار  در 
اینکه  بیان  با  مریدی  دارد.  پایینی 
تولید  در  اهواز  فاضالب  و  آب  شرکت 
ندارد، گفت: مساله ای در  آب مشکلی 
ضمن  ندارد  وجود  آب  تولید  زمینه 
اینکه کشش شبکه توزیع آب در اهواز 
این  عمر  است.  میزان  همین  به  نیز 
شبکه باال است و همچنین با توجه به 
دیگر شرایط این شبکه، نمی توان آب 

را با فشار بیشتری در آن فرستاد.
شرایطی  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
آب  مصرف  افزایش  زمینه  در  که 

از  دارد،  وجود  اهواز  شهرستان  در 
نسبت  تا  داریم  درخواست  شهروندان 
اقدام  بهینه  صورت  به  آب  مصرف  به 

پیک  شاهد  که  ساعاتی  در  و  کنند 
مصرف هستیم، مدیریت مصرف آب را 

در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اهواز 
با اشاره به ساعات پیک مصرف آب در 
میزان  خاطرنشان کرد:  فعلی  شرایط 
مصرف آب در شهرستان اهواز از ساعت 
۱۱ ظهر روند افزایشی به خود می گیرد 
و در ساعت ۱۴ و همچنین ساعت ۱۷ 
اوج  به  اهواز  در  آب  مصرف  بعدازظهر 
خود می رسد. در این خصوص شهروندان 
مصرف،  مدیریت  با  می توانند  اهواز 
نسبت به بهبود این شرایط کمک کنند. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اهواز با 
بیان اینکه هر ۳۰ دقیقه یکبار آب اهواز 
آزمایش می شود، گفت: در حال حاضر 
مساله ای در خصوص کیفیت آب شرب 
در خصوص  مردم  و  ندارد  وجود  اهواز 

کروناویروس نگران نباشند.
نگرانی های  زمینه  در  مریدی  بهنام   
آب  از  استفاده  بر  مبنی  آمده  بوجود 
رودخانه کارون و خطر شیوع ویروس 
 ۷۰ حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  کرونا، 
غدیر  طرح  طریق  از  اهواز  آب  درصد 

و ۱۰ درصد آن نیز از محل طرح آب 
حیات تامین می شود.

 وی با بیان اینکه فقط در زمان نیاز 
از رودخانه کارون برای تامین آب اهواز 
مواقع  از  بسیاری  و  می شود  استفاده 
آب  تامین  برای  رودخانه  این  آب  از 
اهواز استفاده نمی شود، افزود: در حال 
حداکثر  با  اهواز  در  آب  تولید  حاضر 
توان در حال انجام است و مساله ای در 
خصوص کیفیت آب و نگرانی در زمینه 

کرونا ویروس وجود ندارد.
وی ادامه داد: ماهانه حدود ۲ میلیارد 
برای تصفیه خانه های  تومان مواد خاص 
آب اهواز خریداری می شود تا به کمک 
با  همچنین  شود.  ضدعفونی  آب  آن ها 
توجه به اینکه در تصفیه خانه ها نسبت به 
کلرزنی اقدام می شود و کلر می تواند هر 
نوع میکروبی را در آب از بین ببرد، نگرانی 
در خصوص آلودگی آب به ویژه در شرایط 
کروناویروس  مساله  که  کنونی  حساس 

مورد توجه است، وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 
در حاشیه مراسم روز درختکاری بر توسعه 

فضای سبز اماکن صنعتی  تأکید کرد. 
ملی  شرکت  در  درختکاری  روز  مراسم 
مناطق نفتخیز جنوب باحضور مدیرعامل و 
چندتن  از مدیران و روسای این شرکت روز 
چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳9۸ در محوطه 

ستاد این شرکت برگزار شد. 
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
و  به گستره  اشاره  با  مراسم  این  در  جنوب 
وسعت فضای سبز در این شرکت  گفت: در 
مناطق  در  سبز  فضای  سرانه  حاضر  حال 
نفتخیز جنوب ۷ برابر میانگین کشوری و ۳ 

برابر استاندارد  سازمان ملل است . 
فضای  توسعه  بر  باتاکید  محمدی  احمد 
سبز در مناطق عملیاتی افزود:    توسعه فضای 
در  قالب طرح ۲۸  فراورشی  واحدهای  سبز 
مخزن پیش بینی شده و اجرا خواهد شد و 
منظور  به  میدانی  مطالعه  و  سنجی  امکان 

این  فضا در سایر واحدهای صنعتی  توسعه 
مناطق نفتخیز جنوب نیز باید در دستور کار 
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  گیرد.   قرار 
نفتخیز جنوب در پایان از مناطق شرکتی به 

عنوان نگین سبز شهرهای نفتی یاد کرد و 
از عملکرد بسیار خوب همکاران اداره فضای 
سبز مدیریت عملیات غیر  صنعتی تشکر و 

قدردانی نمود. 

نشست مشترک دکتر سید حسن موسوی 
و  بهداشت  صنعتی  طب  و  بهداشت  معاون 
نادری  محمدرضا  مهندس  با  اهواز  درمان 
رئیس HSE و پدافند غیر عامل شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب و جمعی از مدیران و 
روسای HSE و بهداشت حرفه ای شرکت 
های تابعه در سالن جلسات مرکز بهداشت و 
طب صنعتی برگزار شد.  دکتر موسوی   گفت: 
در این نشست ابتدا گزارشی از اقدامات صورت 

  COVID19 گرفته برای مقابله با بیماری
در سطح شرکت ها ارائه شد  و سپس واحد 
EOC و مرکز پاسخگویی ۲۴ ساعته بهداشت 
و درمان اهواز و تیم واکنش سریع به مدعوین 
معرفی شد. پس از آن دکتر رضا شفیع زاده 
رئیس طب صنعتی، گزارشی از بررسی ها و 
تجمع  مراکز  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات 
اعالم  و  پرخطر  شاغلین  کارکنان، شناسایی 
در جهت  تابعه  های  به شرکت  آنان  اسامی 

جلوگیری از تجمعات و ترددهای غیر ضروری 
ارائه نمود . وی افزود:  پس از ارائه گزارشات 
)دارای  پرخطر  شاغلین  شد  مقرر  مذکور 
بیماری های زمینه ای( شرکتها ترخیص شده 
و حضور کارکنان در مکان های اداری شلوغ به 
حداقل برسد. همچنین در جهت پیشگیری از 
تردد غیر ضروری کارکنان مقرر شد در صورت 
هر  در  اقماری  کارکنان  حضور  مدت  امکان 

نوبت کاری افزایش یابد.

کرونا و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف آب در اهواز
در حال حاضر ۷۰ درصد آب اهواز از طریق طرح غدیر و ۱۰ درصد آن نیز از محل طرح آب حیات تامین می شود

 در حاشیه مراسم روز درختکاری صادر شد: 

 دستورمدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب برای 
توسعه فضای سبز اماکن صنعتی

در راستای مسئولیت های اجتماعی 
شرکت ملی نفت انجام خواهد شد

خرید 2۰ دستگاه تجهیزات کمک تنفسی 
برای بیمارستان های شهر اهواز

در راستای مسئولیت های اجتماعی صنعت 
نفت، ۲۰ دستگاه تجهیزات کمک تنفسی در 
در  بهداشت  وزارت  های  بیمارستان  اختیار 

شهر اهواز قرار خواهد گرفت. 
 در چهارمین جلسه کمیته مدیریت شرایط 
اضطراری سطح  ۳ )باالترین سطح مدیریتی و 
تصمیم گیری( آخرین تمهیدات شرکت ملی 
نفت درخصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا 

تشریح شد.
بهداشت  سازمان  مدیرعامل  جلسه  این  در 
و درمان صنعت نفت اظهار داشت: باتصمیم 
در  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
راستای مسئولیت های اجتماعی، ۲۰ دستگاه 
تجهیزات کمک تنفسی خریداری و در اختیار 
بیمارستان های وزارت بهداشت در شهر اهواز 
برای بیماران مبتال به کرونا قرار خواهد گرفت.

افزود: عملیات تب  دکتر حبیب اهلل سمیع 
تمامی  در  نفت  صنعت  کارکنان  از  سنجی 
ساختمان های اصلی وزارت نفت در دستور 
حفاظت  نیاز  مورد  وسایل  و  گرفته  قرار  کار 
با  کننده  موادضدعفونی  همچنین  و  فردی 
ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  حمایت 
همچنین  افزود:  وی  است.  تأمین  حال  در 
ویروس  سریعتر  و  بهتر  تشخیص  منظور  به 
کرونا یک دستگاه سی تی اسکن جدید برای 

بیمارستان نفت تهران خریداری می شود.
مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت و 
در  اضطراری  شرایط  کمیته  صحنه  فرمانده 
بیمارستان های  تمامی  بیان داشت:در  پایان 
ویروس  با  مقابله  برای  آمادگی  نفت،  صنعت 
کرونا و بیماران ناشی از آن فراهم است و تریاژ 
جدا  کاماًل  بیماری  این  به  مشکوک  بیماران 

شده است.

 استمرار ضدعفونی و گندزدایی معابر 
مناطق مسکونی شرکتی مناطق نفت 

خیز جنوب
معابر  گندزدایی  و  ضدعفونی  عملیات 
خیز  نفت  مناطق  شرکتی  مسکونی  مناطق 
جنوب در اهواز با استفاده از تجهیزات آتش 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  هدف  با  نشانی 

کرونا ادامه دارد.
همکاری  با  غیرصنعتی  عملیات  مدیریت   
زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  تنگاتنگ 
جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  ستاد 
در  گاز   و  نفت  بردار  بهره  شرکت های  و 
تالش است تا وضعیت بهداشتی مجتمع های 

مسکونی و اداری را با ثبات نگاه دارد.
نفت،  بزرگ  بیمارستان  نفت،  شهرک 
منطقه  و  آتش نشانی  و  ایمنی  ایستگاه های 
مسکونی نیوسایت از شمار مناطق ضدعفونی 

شده امروز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه بودند.
با این وجود مسئوالن اچ اس ای، بهداشت 
باورند  براین  و درمان و عملیات غیرصنعتی 
خانواده ها  مشارکت  و  همکاری  بدون  که 
برای  برنامه ای  هرگونه  افراد،  یکایک  و 
بود  خواهد  اثر  بی  کرونا  بالی  از  پیشگیری 
پی  در  را  جبرانی  غیرقابل  های  خسارت  و 
خواهد داشت.  شایان ذکر است  اتوبوس ها 
و مینی بوس های مدیریت عملیات ترابری و 
پشتیبانی تولید نیز به صورت روزانه  دو بار 
در روز و بعد از هر سرویس گندزدایی و ضد 

عفونی می شوند.
و  شهری  درون  اتوبوس های  همچنین   
طبق  استیجاری  و  شرکتی  شهری  برون 
سازمان  و  بهداشت  وزارت  دستورالعمل های 
اهواز   نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت 
با  مواد و محلول های شستشو و  ضدعفونی 
ضدعفونی هر شب در عملیات اتوبوسرانی ، 

تاکسیرانی و سبک انجام می گردد.
قبیل  از  رانندگان  پرتردد  اماکن  کلیه 
بازرسی فنی، تعمیرگاه ها و ادارات ستادی 
ضد  نیز  ثانوی  اطالع  تا  ماه  اسفند  اول  از 
بسیج  مقاومت  حوزه  شود.  می  عفونی 
با  نیز  نفت-جنوب(  تندگویان)وزارت  شهید 
در  کرونا  ویروس  گسترش  با  مقابله  هدف 
به  رسانی  خدمات  عرصه  وارد  اهواز  شهر 

شهروندان شده است.
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نشست مشترک معاون بهداشت و طب صنعتی 
با رئیس HSE شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


