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سعید آژده

آیا صدای ما )خوزستان( امروز 

به گوش پایتخت نشینان رسیده 

می شود ؟!

نامیم و  بنام روزهای مرگ می  اینروزها را ما 
بانیان این روزها را در تقویم رسانه ای خویش 

تحریر می کنیم!
اهالی عزیز مطبوعات !

اینجانب بشما همکاران بزرگوارم اطالع می دهم 
امروز خوزستان همانطور که کمابیش  که وضع 
این  نیست و یکی یکی مردمان  مناسب  میدانید 
از  دیگر  عوامل  و  کرونا  شیوع  خاطر  به  استان 

بین می روند
هاتان  رسانه  و  هایتان  قلم  با  که  شماست  بر 
احقاق حق کنید وگرنه همینطور صدها و هزاران 

نفر انسان بی گناه اطرافمان می میرند
بر شما و ماست که رسالت مان را نشان دهیم به 

هر شیوه که نیک می دانید!
انگار  کسی  نکنیم  کمک  خودمان  اگر  خدا  به 
دلسوز این مردم نیست رسانه ها همواره پیشتاز 
بوده اند هر کس بنوبه خود بنویسد و تالش کند
انسانهای بی گناه اطراف ما متاسفانه دارند یکی 

یکی می میرند
یکی  یکی  دارند  متاسفانه  ما  اطراف  مردمان 
دوا  را  دردی  آقایان  دادن  شعار  تنها  و  میمیرند 
استانهای دیگر روند نزولی را  نمی کند چگونه 
طی کرده اند و خوزستان چرا باید روند صعودی 

داشته باشد
همواره بدبختی ها برای ما بوده بحران ها از آن 
ما بوده سیل ها از آن ما بوده غبارها و آالیندگی 

ها از آن ما
همانگونه که ما نقش اول را در اقتصاد ایران ایفا 

می کنیم
 نقش اول را هم در بیکاری و بحران ها را داریم 
ولی آیا نگاه بما خوزستانی ها از سوی پایتخت 
به  دایه  نگاه  یا  بوده  فرزند  به  مادر  نگاه  نشینان 

فرزند؟!
نشینان  پایتخت  گوش  به  امروز  ما  صدای  آیا 

رسیده می شود ؟!
می  مان  اجابت  می شنوند  اگر  را  ما  آیا صدای 

کنند؟!
آیا دستی از میان دست ها هست که بیاید دست 
این طفل) خوزستان( را بگیرد و او را به مام وطن 

معرفی کند؟!
مام وطن می داند که خوزستان همواره خط اول 

جهاد و اقتصاد بوده است
است  بوده  کشور  تشیع  دروازه  که  همانطور   
ما  برای  مام وطن  بدون خوزستان  که  همانطور 

معنایی ندارد!
روی سخن من با همکاران رسانه ای خودم است 
داشته  ای  زندگی های شرافتمندانه  که  ، همانها 
ایران  به  خوزستان  رسای  همواره صدای  و  اند 

بوده اند
همکاران گرامی ام!

امروز ما روزهایی را در اهواز و دزفول و دیگر 
در  هرگز  که  کنیم  می  تجربه  استان  شهرهای 
تاریخ  در  هم  اگر  و  است  نداشته  سابقه  تاریخ 

سابقه داشته بلکه چنین نبوده است!
و  نامیم  می  مرگ  روزهای  بنام  ما  را  اینروزها 
بانیان این روزها را در تقویم رسانه ای خویش 
ابتدای  در  بدانند که  ایندگان  تا  کنیم  تحریر می 
سال۹۹ شمسی چه بر سر مردم بیگناه خوزستان 

آمد!
سپاس

سعید آژده
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نخبگان مسجدسلیمان

صفحه4

                                                                                                            استاندار شریعتی :
افزایش دویست درصدی تعداد بیماران کرونایی خوزستان ظرف یک ماه 

شرکت فوالد خوزستان ظرفیت های مهمی 
را در کشور دارد. فرصتی پیش آمد تا در 
قوالد خوزستان  مدیرعامل شرکت  خدمت 
جناب آقاي مهندس علی محمدی سؤاالتي 
را درخصوص عملکرد شرکت در راستاي 
توسعه،  هاي  طرح  اجراي  فروش،  تولید، 
حال  در  های  برنامه  اولیه،  مواد  تأمین 
 ... و  شرکت  متوالی  های  موفقیت  و  اجرا 
که  شویم  جویا  را  ایشان  نظرات  و  مطرح 
از  گفتگوي صمیمي  این  مشروح  ادامه  در 
مي گذرد. نخبگان  محترم  خوانندگان  نظر 

فوالد  عامل  مدیر  محمدی  علی  مهندس 
ما   : نمود  عنوان  گفتگو  آغاز  در  خوزستان 
توانسته ایم در شرایط سخت تحریم ، بیماری 
کرونا و دیگر مشکالت موجود پنجاه درصد 
از محصوالتمان را به هفده کشور صادر کنیم 
به  که اگر دولت اجازه دهد می توانیم حتی 
 . باشیم  داشته  صادرات  درصدی  صد  شکل 

کشورهای  از  خیلی  به  ما  محصوالت 
در  خودشان  ها  آن  که  جهان  مهم 
پیشرفته  کشورهای  ها  زمینه  از  بسیاری 
رسد. می  هستند  نامی  صاحب  و 
ی  شاخصه  و  معیار  داشت:  اذعان  محمدی 
زنجیره ی فوالد از صفر تا صد ِمعیار قیمت 
گذاری آن در کشور ، شرکت فوالد خوزستان 
به خاطر نوع و کیفیت آن. باشدآن هم    می 
در حالی که ما شرکت های فوالدی بسیاری 
مبارکه ی  فوالد  از جمله:   ، داریم  در کشور 
ولی  کیش؛  فوالد   خراسان،  فوالد  اصفهان، 
می  خوزستان  فوالد  گذاری  قیمت  شاخص 
داراست. را  مهمی  های  ظرفیت  که   باشد 

از   : داد  ادامه  خوزستان  فوالد  عامل  مدیر 
در  گذشته  سال  در  ها  شرکت  ی  همه  بین 
حوزه ی  CSR  ) حوزه ی مسئولیت های 
اجتماعی ( در کشور نمونه شدیم همچنین در 
عنوان  به کسب  موفق  توانستیم  گذشته  سال 
صادرکننده ی نمونه ی کشور شویم. شرکت 

ما چنین ظرفیت های مهمی را در کشور دارد.
سه  گذشته  سال  در   : کرد  تصریح  محمدی 
مرتبه رکورد تولید را زدیم و در سال جدید 
نیز با وجود مشکالت تحریم و بیماری کرونا 
و درگیری تمام کشور با این مساله؛درفروردین 
ماه امسال سیصد و چهل و پنج هزار تن تولید 
نوروزی  تعطیالت  با  رقم  این  که   ( کردیم 
رکورد  توانستیم  و  است(  بوده  کرونا  و 
بشکنیم را  خوزستان  فوالد   تولیدماهیانه 

بحث  افزود:در  محمدی  علی  مهندس 
سه  محصوالت  و  نداریم  مشکلی  فروش 
 . ایم  کرده  فروش  پیش  هم  را  آینده  ماه 
می  صادر  را  محصوالت  درصد  پنجاه 
به  اهمیت  ما  اصلی  اولویت  ولی  کنیم 
است  خوزستان  داخلی  نوردی  صنایع 
فوالد  اکسین،  لوله،  نورد  ملی،  گروه  مثل 
دیگران. و  اروند  کاوه  فارس،  خلیج   آتیه 
ندهیم  محصول  ها  شرکت  این  به  ما  اگر 
می  روبرو  زیادی  مشکالت  با  ها  این 
خوزستان  بایدازخارِج  که  چرا  شوند 

این  که  نمایند  تامین  را  خود  محصوالت 
. شود  می  تمام  گران  آنها  برای   مساله 

مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان ادامه داد: 
قسمت  تجهیزات  و  قطعات  تامین  دربحث 
داخل  در  را  خود  نیازمندیهای  از  اعظمی 
سال  زمینه  این  در   . کنیم  می  تامین  استان 
ریال  میلیارد  هزار  سی  نیزحدود  گذشته 
و  تجهیزات  و  قطعات  استان  داخل  از 
نمودیم  تامین  را  انژری  خرید  و  اولیه  مواد 
داخلی. تولیدات  از  حمایت  یعنی  این   و 

پایانی  بخش  در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
کرد:  بیان  چنین  این   را  شرکت  های  برنامه 
به  نسبت  انقالب،  رهبر  نامگذاری  بنابر 
در  تولید  جهش  شعار  با  همسو  نیز  امسال 
رکورد   13۹۹ فروردین  یعنی  اول  ماه  همان 
به  لبیک  مصداق  این  و  زدیم  را  تولید 
. است  بوده  رهبری  معظم  مقام   فرمایشات 

در گام دوم بهره برداری از بزرگ ترین خط 
شرق  در  کنستانتره  تولید 
نیم  و  دو  میزان  به  کشور 
شهرستان  در  تن  میلیون 
نظر گرفتیم  در  را  خواف 
تابستان  در  انشاهلل  که 
برداری  بهره  به  امسال 
میرسد .هزینه ای که برای 
این طرح انجام شده است 
حدود دو هزار و دویست 
است. بوده  تومان   میلیارد 

جهش  سوم   گام  در 
از  برداری  بهره  نیز  تولید 
هزار  هشتصد  تولید  خط 
در  را  شادگان  فوالد  تنی 
نظر گرفته ایم که به امید 
خدای متعال دراواخر سال 
جاری به انجام می رسد.

گفتگوی اختصاصی نخبگان با مهندس علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان

همسو   با  شعار سال رکورد تولید فوالد را زدیم
فرماندار اهواز:مردم رعایت نکنند 

محدویت های اجتماعی تشدید می شود

                                                      
فرماندار اهواز با اشاره به آمار باالی مبتالیان به ویروس 
کرونا در این شهرستان گفت: امکان تشدید محدویت های 
دستورالعمل های  نکردن  رعایت  صورت  در  اجتماعی 

بهداشتی از سوی مردم در اهواز وجود دارد.

با  برخورد  حاشیه  در  دوشنبه  نیسی  عالمی  جمال 
اصناف متخلف در جمع خبرنگاران از مردم خواست به 

دستورالعمل های بهداشتی بیشتر توجه کنند.

استان  در  کرونا  ویروس  گسترش  دنبال  به  گفت:  وی 
ایجاد  به  ناگزیر  اهواز،  شهرستان  ویژه  به  خوزستان 

محدودیت در روابط اجتماعی هستیم.
عالمی نیسی افزود: اگرچه تمایلی به تعطیلی کسب و کار 
و تردد شهروندان نداریم اما حفظ سالمتی مردم دغدغه 

اصلی ما است.

نکردن  رعایت  متاسفانه  شد:  یادآور  اهواز  فرماندار 
دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی سبب 
تعطیلی ادارات و محدویت فعالیت محیط های کسب و 

کار شده است.
با  برخورد  برای  امروز  تیم  یکصد  داشت:  اظهار  وی 

واحدهای صنفی متخلف وارد میدان شده اند.

عالمی نیسی تصریح کرد: شیب شیوع ویروس کرونا در 
این رو تیم های  از  باال رفته است  مناطق حاشیه شهرها 

ارزیاب برای بررسی مناطق مختلف وارد میدان شده اند.
مسئول  پنج  با  برخورد  دستور  امروز  صبح  افزود:  وی 
به  که  اصنافی  است  داده شده  اهواز  در  متخلف  اتحادیه 
با کرونا عمل نکنند مغازه  دستورالعمل های ستاد مقابله 

های آنها پلمب و حتی امکان بازداشت آنها وجود دارد.

با دستور استاندار خوزستان ادارات، بانک ها و اصناف غیر 
ضروری در برخی شهرستان های خوزستان به دلیل شیوع 
باالی ویروس کرونا در این مناطق از امروز دوشنبه تا پایان 

هفته جاری تعطیل شدند.

همسو با شعار سال  رکورد تولید فوالد کشور را زدیم
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کارون،  اهواز،  مردم  منتخب  نماینده 
یازدهم  مجلس  در  حمیدیه  و  باوی 
با اشاره به گرانی کاالهای اساسی و 
وزارت  داشت:  اظهار  مردم  به  فشار 
صمت در برابر گرانی تسلیم ومنفعل 
قابل  مردم  برای  این  و  است  شده 

پذیرش نیست. 
مجتبی یوسفی در گفت وگویی  اظهار 
داشت: مردم از نظر گرانی تحت فشار 
هستند و کرونا این فشار را مضاعف 
کرده است. الزم است دولت به مساله 
گرانی اقالم اساسی مردم توجه داشته 

باشد.

برای  مناسبی  ابزارهای  افزود:  وی 
ساختار  در  قیمت  کنترل  و  نظارت 
حکومتی  تعزیرات  و  صمت  وزارت 
وجود دارد. الزم است این ابزارهای 
اجازه  و  گرفته شوند  کار  به  نظارتی 

ندهند گرانی به مردم فشار بیاورد.

و  باوی  کارون،  اهواز،  مردم  منتخب 
شورای  یازدهم  مجلس  در  حمیدیه 
اسالمی با انتقاد از کم کاری صمت و 
تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مردم 
دشواری  با  اساسی  اقالم  تامین  در 
باید  صمت  وزیر  هستند،  روبرو 
پاسخگوی این کم کاری خود باشد. 
ستاد تنظیم بازار چرا از اهرم های که 
در اختیار دارد به یاری مردم و تعدیل 

قیمت ها نمی آید؟

وی افزود: در هفته اخیر قیمت بسیاری 
مانند  خوراکی  و  ضروری  کاالهای  از 
حبوبات رشد 3برابری داشتند و شاهد 
از سوی دستگاه ها  انفعال  بی عملی و 

هستیم. 
گفتار  به  مساله  جای حل  به  مسئوالن 
درمانی و توصیه درمانی رو آوردند و 

این شیوه حکمرانی قابل قبول نیست.

مدام  مردم  به  اینکه  گفت:  یوسفی 

و  نخرید  را  کاال  فالن  کنیم  توصیه 
نکنید  مصرف  را  کاال  فالن  فعال  یا 
می  مگر  نیست.  امور  مدیریت  شیوه 
حبوبات  و  برنج  گفت  مردم  به  شود 
کنید؟  حذف  خود  کاالی  سبد  از  هم 
که  است  کرده  فراهم  شرایطی  دولت 
خودروهای با کیفیت پایین برای مردم 

به آرزو تبدیل شود.

قیمت  افزایش  از  شدید  انتقاد  با  وی 
خودرو در روزهای اخیر اظهار داشت: 
قیمت  ولی  تقاضا  کاهش  وجود  با 
و  است  گذاشته  فلک  سربه  خودرو 
وزارت صمت  در  تدبیر  نبود  از  نشان 
مسئوالن  واقعا  اینجاست  سوال  است. 

صمت چه اقدامی داشتند؟

یازدهم  مجلس  منتخب  نماینده  این 
وابستگی  دلیل  به  در خوزستان  گفت: 
از  بیش  گرانی  نفت،  به  حد  از  بیش 
دارد و محسوس  استان ها وجود  سایر 
است. با وجود این شرایط در خوزستان 
قیمت  بر  نظارت  و  بازرسی  فقدان 
بارز احساس می شود.  به شکل  کاال ها 

مردم تا کی باید این فشارهای ناشی از 
بی تدبیری را تحمل کنند؟

نشان  مدیریت  نوع  این  داد:  ادامه  وی 
اطالع  قیمت ها  از  مسئوالن  می دهد 
طول  در  می کنم  توصیه  و  ندارد  کافی 
بازار رفته و  به  هفته چندباری شخصًا 
خرید کنند تا رشد قیمت ها و فشار آن 

به مردم را درک کنند.

یوسفی به وجود سیستم داللی و واسطه 
و  اشاره  توزیع  و  تولید  نظام  در  گری 
گفت: معلوم نیست بر چه توجیه عقلی 
طور  به  اساسی  اقالم  قیمت  منطقی  و 
این  سود  است.  یافته  افزایش  هفتگی 

افزایش به جیب چه کسانی می رود؟

وی  در پایان به عهد خود به مردم و 
صادقانه  و  سالم  تالش  برای  انقالب 
اظهار  و  اشاره  مشکالت  حل  برای 
و  مردم  مشکالت  حل  دنبال  داشت: 
و  قدرت  هستیم.  انقالب  پیشرفت 
نمایندگی مردم را برای خدمت به مردم 
نیز  مجلس  در  را  این  و  خواهیم  می 

پیش خواهیم برد.

این نماینده منتخب مجلس یازدهم بیان 
داشت: در مجلس شورای اسالمی که 
دنبال  می شود  آغاز  خردادماه  هفتم  از 
از  بدور  مطالبه گری و حل مشکالت 

حاشیه هستیم.

مثل مجلس  که  بود  نخواهیم  اینگونه   
شرایطی  در  پایانی  روزهای  در  فعلی 
اقتصادی  شرایط  بدترین  در  مردم  که 
هستند دنبال مسایل بدون اولویت و با 

هدف نفع شخصی باشیم.

وزارت صنعت در برابر گرانی تسلیم شد/ رشد 3 برابری برخی کاالها 

       منتخب مردم اهواز در مجلس یازدهم: 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز:

  بیشتر خدمات برق اهواز
 به صورت غیرحضوری ارائه می شود

به  اشاره  با  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات انجام گرفته در بحث خدمات رسانی به شهروندان 
در شرایط کرونایی گفت: بیشتر خدمات به مردم به صورت 
غیرحضوری ارائه شده است به شکلی که تا حد امکان 
حضور فیزیکی مردم در ستاد مرکزی و امورهای برق به 

حداقل برسد.

حسن کریمی در گفت و گویی با اشاره به روند خدمات 
رسانی شرکت توزیع نیروی برق اهواز در شرایط کرونایی، 

اظهار کرد: 
با توجه به شرایط پیش آمده کنونی ناشی از ویروس کرونا 
در کالنشهر اهواز با طراحی و به روزرسانی برنامه های 
رایانه ای و تلفن همراه تالش شده است تا بیشتر خدمات 

قابل ارائه به مردم به صورت غیرحضوری ارائه شود و تا 
جایی که ممکن است حضور فیزیکی مردم در ستاد مرکزی 

و امورهای برق به حداقل برسد.
وی افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، 
سامانه تلفنی 1۲1 اتفاقات برق اهواز به صورت شبانه روزی 
آماده دریافت تماس های مردمی است. همچنین سامانه 
1۵۲1 در تایم اداری پاسخگوی مشترکین برق در زمینه 
صورتحساب و نحوه پرداخت از طریق درگاه های اینترنتی 

با لینک مستقیم است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: در 
سایت این شرکت نیز برخی فرآیندهای خدمات رسانی 
بارگذاری و آماده خدمات به شهروندان است و مردم می 
توانند با مراجعه به آن نسبت به انجام برخی از کارهای مورد 

نظر خود اقدام کنند.

کار  انجام  بر حسن  نظارت  منظور  به  بیان کرد:  کریمی 
مجموعه فعالیت های خدمات رسانی این شرکت، سامانه 
تلفنی 1۴۲1 نیز در اختیار شهروندان قرار گرفته است تا در 

صورت مشاهده هرگونه موارد بتوانند مستقیما مطالب 
خود را جهت انعکاس و رفع معضل به گوش مسئوالن 

شرکت برسانند.

سه شنبه ۲3 اردی بهشت 1399 / ماهنامه نخبگان مسجدسلیمان

استاندار خوزستان با اشاره به تعطیلی ۹ شهرستان خوزستان برای جلوگیری 
از شیوع کروناویروس، گفت: فعال الزم نیست که در ورودی شهرها ممانعت 
شود اما اگر نتوانستیم شرایط را کنترل کنیم، محدودیت های بیشتری اعمال 

می کنیم.

غالمرضا شریعتی شامگاه ۲۱ اردیبهشت در گفتگوی تلویزیونی در خصوص 
جزئیات طرح فاصله گذاری در استان خوزستان، در پاسخ به اینکه چه دالیلی 

باعث ایجاد سیر صعودی در افزایش بیماران کرونا در استان شده است؟

 اظهار کرد: چند علت قابل طرح است؛ ابتدا اینکه در میزان بیماریابی خیلی قوی 
تر شده ایم و تعداد آزمایشگاه های تشخیص بیماری را از یک آزمایشگاه به پنج 
آزمایشگاه افزایش و به تبع آن نیز تعداد تست بیشتری انجام داده ایم. امروز در ستاد 
ملی کرونا وزیر بهداشت و رئیس جمهور گفتند که در کشور، روزانه 1۰ هزار 
تست انجام داده می شود. در خوزستان نیز روزانه حدود ۹۵۰ تا هزار و 1۰۰ تست 
در شبانه روز گرفته می شود. یعنی 1۰ یا 11 درصد تست های تشخیص کرونا در 
خوزستان انجام می شود بنابراین طبیعی است که بیماران بیشتری پیدا شوند. هرچه 

بتوانیم بیماریابی را تقویت کنیم، می توانیم زودتر و بهتر بیماری را کنترل کنیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: عمده بیماران ما سرپایی هستند و نیاز به بیمارستان 
ندارند. وقتی بیماریابی قوی تر شود، تعداد افراد بیشتری شناسایی می شوند و از 
آلوده کردن بقیه افراد جلوگیری می شود. وقتی در کل کشور 1۰ هزار تست و 
در خوزستان هزار تا هزار و 1۰۰ تست انجام می شود، درحالیکه ۵.۷ درصد 
جمعیت کشور در استان خوزستان است، یعنی دو برابر درصد جمعیتی در 
حال انجام تست هستیم درصورتی که در استان های دیگر به نسبت کمتر از 
درصد جمعیت آن ها تست انجام می شود و طبیعی است که بیماران بیشتری در 

خوزستان شناسایی شود. 

هرچه بتوانیم بیماریابی را تقویت کنیم زودتر و بهتر می توانیم بیماری را کنترل 
کنیم و از نظر علمی برای ما اهمیت ویژه ای دارد و نباید تست را کم کنیم برای 
اینکه بیماران کمتری شناسایی شوند. دوره نهفتگی این بیماری 1۴ روز است 
و وقتی زودتر افراد را تشخیص دهیم این 1۴ روز به ۵ یا ۶ روز تقلیل می یابد.

افزایش 200 درصدی تعداد بیماران کرونایی خوزستان ظرف یک ماه

استاندار خوزستان در ادامه بررسی دالیل سیر صعودی کرونا در خوزستان بیان 
کرد: نکته دوم کاهش فاصله گذاری اجتماعی بوده؛ پس از اینکه شرایط از حالت 
قبلی خارج و به تدریج فاصله گذاری اجتماعی کمتر شد، متاسفانه مردم نیز کمتر 

رعایت کردند و فکر کردند که مساله تمام شده است. 
این باعث شد که امکان آلودگی بیشتر شود. تعداد بیماران در خوزستان، ظرف یک 
ماه گذشته ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما تعداد بستری ها ۶۰ درصد افزایش یافته 

است. یعنی بیماریابی قوی تر بوده است.
 ششمین آزمایشگاه را راه اندازی خواهیم کرد تا تعداد تست ها را در روز از هزار 
تا هزار و 1۰۰ به تعداد هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ افزایش دهیم و بتوانیم افراد 

آلوده بیشتری را شناسایی کنیم تا جامعه به یک سطح از پایداری برسد.

شریعتی افزود: هیچ زمانی در استان تخت های ویژه و بستری کم نیاوردیم و این 
نقطه قوت برنامه ریزی بهداشت درمان استان بوده که کامال مسلط بودند و در 
حال کنترل هستند. بیماران بستری ما ۶۰ درصد افزایش یافته است که یکی از علل 
آن کاهش فاصله گذاری است و زنگ خطری برای ما است. به این علت تالش 

کردیم شرایط را کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: اگر می خواستیم طبق پروتکل وزارت بهداشت و دستورالعملی 
که کمیته علمی وزارت اعالم کرده عمل کنیم، فقط شهرستان کارون قرمز بود و ۸ 
شهرستان دیگر زرد بودند اما به نوعی متخصصان آن دستورالعمل را دارای نقص 
می دانند، بنابراین دستورالعمل را بومی تر کردند و محتاطانه تر برخورد کردند و 
با پروتکل جدید و موازی با آن پروتکل پیش می روند. طبق پروتکل طراحی شده 
توسط اساتید اپیدمیولوژی استان، ۹ شهرستان ما در خط قرمز قرار می گیرند و 

باید کنترل های محدودکننده ایجاد کنیم. 

سالمت مردم خط قرمز است بنابراین آن پروتکل محتاطانه تر و سخت گیرانه تر 
را مدنظر قرار دادیم. پروتکل وزارت بهداشت بر اساس بستری ها تصمیم گیری 
می کند که اگر می خواستیم آن را در نظر بگیریم فقط کارون در وضعیت قرمز بود.

فعال الزم نیست در ورودی شهرها ممانعت شود

 استاندار خوزستان ادامه داد: آنچه در پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی بوده، این بوده 
که فعال این ۹ شهرستان کنترل شوند و ادارات و اصناف تعطیل شوند و مردم در 
خانه بمانند و فعال الزم نیست که در ورودی شهرها ممانعت شود. باالخره االن 
فصل برداشت است و باید شرایط فراهم باشد، اما به نحوی باشد که فاصله گذاری 
رعایت شود، ادارات و اصناف تعطیل باشند و حتی مراکز پرجمعت شهر مسدود 
شوند. اگر نتوانستیم کنترل کنیم، محدودیت های بیشتری اعمال می کنیم. بنای ما بر 
این است چون در دفعه اول موفق بودیم، ان شااهلل مردم هم همکاری کنند و بتوانیم 

وضعیت را کنترل و مدیریت کنیم.

جمعه در خصوص ادامه تعطیلی تصمیم گیری می شود

شریعتی با اشاره به اینکه تعطیلی را تا پایان هفته اعالم کرده ایم و برای ادامه نیز 
جمعه مجددا بررسی و تصمیم گیری می کنیم، گفت: اگر الزم باشد تعطیلی را 
ادامه می دهیم. متخصصان بیماری های عفونی نیز رصد می کنند و پیشنهادات و 
نظرات خود را می دهند تا در شورای تامین استان تصمیمات الزم را اتخاذ کنیم.

شدت گرفتن شیوع کرونا در مناطق حاشیه ای

وی با بیان اینکه هسته اصلی شیوع کرونا فقط بازار نیست، افزود: تقریبا درصد 
ادارات، اصناف و وسایل حمل و نقل عمومی در شیوع کرونا مشخص شده اند. 
حمل و نقل عمومی سهم زیادی را در این مساله دارد. تاکسیرانی اهواز حتما باید 
مراقبت کند که سرنشینان عقب تاکسی دو نفر باشند. برای بازارهای حاشیه ای نیز 
تا حدی که امکان دارد جلوگیری شود، در مناطق حاشیه ای متاسفانه شیوع کرونا 

در حال شدت گرفتن است و باید مراقبت بیشتری صورت گیرد.

برای عید فطر و شب قدر تمهیداتی در نظر گرفته می شود

استاندار خوزستان ادامه داد: در ستاد استانی کرونا مصوب کردیم که استفاده از 
ماسک در ادارات اجباری است و از ورود افراد بدون ماسک، جلوگیری شود. 
چون ستاد استانی این را مصوب کرده، قانونی است و باید به آن عمل شود. تقریبا 
ماسک به میزان قابل مالحظه در استان وجود دارد و نیازی به ماسک های خیلی 
تخصصی نیست و ماسک های پارچه ای مناسب هستند. استفاده از دستکش به 
جز در موارد خاص ضرورت ندارد و برای کادر پزشکی ضرورت دارد. اهمیت 

ماسک بیشتر از دستکش است.

نوروز  عید  مانند  باید  رسانه ها  و  اجتماعی  کرد: شبکه های  تصریح  شریعتی 
فرهنگسازی کنند. اول باید خود مردم نگران باشند و رفتار آن ها اصالح شود. همه 

چیز به جبر زیبنده نیست؛ نقش اصلی در کرونا رفتار مردم است.

 از شبکه های اجتماعی، نخبگان، علما، سران عشایر، اساتید، هنرمندان و تشکل 
های مردم نهاد می خواهم از مردم بخواهند که برای عید فطر و شب های قدر 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و به هم تذکر دهند تا بتوانیم کنترل کنیم. 
البته روند را رصد می کنیم و اگر الزم باشد، اقدامات سخت گیرانه تری انجام 
می شود. برای شب های احیا نیز بنا شده که نماینده ولی فقیه در استان مدیریت 
کنند و به تعداد محدود در برخی شهرها و با رعایت شرایط سخت گیرانه و در 
مدت کوتاه شرایط برای شب های قدر فراهم شود. برای عید فطر و شب های 

قدر تمهیداتی در نظر خواهیم گرفت.

وی در خصوص جلوگیری از برگزاری مراسمات و تجمعات گفت: بسیج و 
نیروی انتظامی به جدیت برای جلوگیری از برگزاری مراسمات فعالیت می کنند. 
فرمانداران نیز نظارت می کنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه همکاری دارد. 
اگر تنها موارد سرپایی افزایش پیدا می کرد و بستری ها افزایش نمی یافت چنین 
واکنشی نشان نمی دادیم. رشد ۶۰ درصدی بستری ها ما را بر آن داشته که مداخله 

بیشتری داشته باشیم. 
دانشگاه مشوق هایی برای کادر درمان داشته اما هیچ پرداخت، مشوق و هدیه ای 

جبران این کار سخت و مجاهدت را نمی کند و تنها نزد خدا ثبت می شود.

استاندار خوزستان در ادامه درخصوص نحوه شناسایی افراد نیازمند آسیب دیده از 
کرونا، بیان کرد: برنامه ریزی کرده بودیم که بین ۲۵۰ تا 3۰۰ هزار بسته را به مردم 
نیازمند برسانیم که تا کنون 1۵۰ هزار بسته توزیع شده است. وظیفه پیدا کردن 
این افرد را بر عهده بسیج قرار دادیم، زیرا شناخت دارند و می توانند این افراد 
را شناسایی کنند تا خطا به حداقل برسد. با توجه به اشراف آن ها امکان انحراف 
به حداقل می رسد. ما می خواستیم از کسانی که معیشت و درآمد داشتند و اکنون 
معیشت آن ها به خطر افتاده، حمایت کنیم از این بابت بود که این کار را به بسیج 

سپردیم.

هیچ مدیری حق لغو مصوبه استفاده از یک سوم و دوسوم پرسنل را 
ندارد

شریعتی با اشاره به اینکه هیچ مدیری حق دخل و تصرف در زمینه استفاده از یک 
سوم و دو سوم نیرو را ندارد، گفت: این مصوبه ستاد ملی است و هیچ مدیری 
حق ندارد آن را لغو کند. طبق فرمایش مقام معظم رهبری مصوبه ستاد ملی حکم 
قانون را دارد و همه باید رعایت کنند و حق عدم رعایت ندارند و نمی توانند 

حقوق را تضییع کنند.
 از مدیران می خواهم مصوبات را رعایت کنند و تخلف نکنند؛ اگر چنین باشد ما 
مجبور به گرفتن تصمیمات دیگری می شویم. البته پرسنل می توانند تخلف را به 
سامانه 111 اطالع دهند شهروندان مسجدسلیماني از مدیران  انتظار  تالش  براي 
حل مشکالتي را دارند که دامن آنها را رها نکرده و بیشترشان را مجبور به انتخاب 
مهاجرت کرده است. برخي  از مدیریت هاي این شهر متاسفانه با وجود پیگیري 

زیاد خبرنگار ما، از دادن پاسخ به تماس هاي مکرر خودداري کردند 

 ممانعت در ورودی شهرها فعال الزم نیست / هیچ مدیری حق لغو مصوبه کاهش حضور پرسنل را ندارد
استاندار خوزستان:

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر 
داد:

  به کارگیری همه پتانسیل ها
 برای مقابله با گسترش کرونا در خوزستان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از به 
کارگیری تمامی پتانسیل های بهداشت و درمان خوزستان 

در مقابله با گسترش شیوع کرونا خبر داد.

دکتر علی احسان پور با اشاره به محدودیت های اعمال 
شده اظهار کرد: امیدواریم در هفته های آتی شاهد کاهش 
موارد جدید ابتال به کروناویروس در استان خوزستان 

باشیم .

به گزارش ایسنا، وی از به کارگیری تمامی پتانسیل های 
بهداشت و درمان خوزستان در مقابله با گسترش شیوع 
کرونا خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی اهواز به 

عنوان متولی اصلی سالمت استان خوزستان با بهره گیری 
از این فرصت، حجم گسترده ای از اقدامات بهداشتی و 
درمانی را برای مقابله با ویروس کرونا در دست اقدام دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان 
کرد: از جمله این اقدامات می توان به فعال کردن کامل 
بیمارستان شهید نیاکی ارتش در اهواز به عنوان بیمارستان 
تقویت  منظور  به  خوزستان  در  کرونا  بیماری  معین 
امیرکبیر،  طالقانی،  آیت اهلل  بیمارستان های  پشتیبانی  و 

امیرالمومنین)ع(، سینا، ابوذر و رازی اشاره کرد.

احسان پور اضافه کرد: تشدید بازرسی های بهداشتی در 
مراکز جمعیتی، ارایه آموزش های حضوری به صنوفی که 
مشمول تعطیلی در این ایام نیستند و کنترل مراکز ارایه 

خدمت به سالمندان و معتادان از دیگر اقدامات است.

وی با بیان اینکه با همکاری همه جانبه استانداری خوزستان 
تعداد آزمایشگاه های تشخیص کرونا رو به افزایش است، 
افزود: به طور کلی افزایش آمار مبتالیان را می توان نتیجه 

افزایش نمونه گیری ها و بیماریابی مطلوب تر دانست.

اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
تصریح کرد: در حال حاضر ۵۵۹ مورد قطعی ابتال در 
هستند  درمان  تحت  خوزستان  استان  بیمارستان های 
و تاکنون 3۷۷۴ بیمار، پس از بهبودی از مراکز درمانی 
ترخیص شده اند.رفع معضل به گوش مسئوالن شرکت 

برسانند.

 اگر می خواستیم طبق پروتکل وزارت بهداشت و دستورالعملی که 
کمیته علمی وزارت اعالم کرده عمل کنیم، فقط شهرستان کارون 
قرمز بود و ۸ شهرستان دیگر زرد بودند اما به نوعی متخصصان آن 
دستورالعمل را دارای نقص می دانند، بنابراین دستورالعمل را بومی 
تر کردند و محتاطانه تر برخورد کردند و با پروتکل جدید و موازی با 
آن پروتکل پیش می روند. طبق پروتکل طراحی شده توسط اساتید 
اپیدمیولوژی استان، ۹ شهرستان ما در خط قرمز قرار می گیرند و باید 

کنترل های محدودکننده ایجاد کنیم. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان گفت: ۲۱ 
بیمار  دارای  خانواده های  میان  بهداشتی  بسته  هزار 

صعب العالج خوزستانی توزیع می شود. 

به گزارش نخبگان، علی خدادادی امروز در نشست 
هفته  مناسبت  به  که  رسانه  اصحاب  با  مطبوعاتی 
صلیب سرخ برگزار شد، با بیان این که جمعیت اکنون 
به یک سرمایه اجتماعی برای نظام مقدس جمهوری 
رویداد  دو  در  داشت:  اظهار  تبدیل شده  اسالمی 
اربعین جمعیت هالل احمر  پیاده روی  بزرگ حج و 
حضور فعالی در زمینه ارائه خدمات پزشکی دارد 

به گونه ای که عدم حضورش اجتناب ناپذیر است.

از  بودن  محور  داوطلب  و  بی طرفی  افزود:  وی 
ویژگی های جمعیت هالل احمر است که سبب شده 
کشور  مرز های  از  خارج  به  نهاد  این  فعالیت های 
که  گذشته  سال  سیالب  مانند  کند  پیدا  گسترش 
کمک های بشردوستانه از کشور های دیگر به دست 

ما می رسید.

اشاره  با  خوزستان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی گفت: ما بدون 
پیش  نمی توانیم  را  کاری  هیچ  اجتماعی  سرمایه 
به  منجر  که  است  اجتماعی  سرمایه  این  و  ببریم 
تنگناهای  دلیل  به  مجموعه خواهد شد.  تاب آوری 
مالی و مشکالت دیگر مسئله تاب آوری حائز اهمیت 

خواهد بود.

خدادادی عنوان کرد: یکی از سرمایه های اجتماعی 
ما رسانه ها هستند چراکه در بحران ها یکی از ارکان 
امر  این  و  است  مردم  به  اطالع رسانی صحیح  مهم 
برای  آموزش  کرد.  جلوگیری  شایعات  انتشار  از 

پیشگیری و کاهش خطرپذیری ضروری است.

امری  را  به موقع در زمان وقوع حادثه  وی حضور 
می تواند  به موقع  حضور  داد:  ادامه  و  دانست  مهم 
از  یکی  شود،  حادثه دیده  فرد  جان  نجات  سبب 
تشکیل  هالل احمر  جمعیت  مهم  دستاورد های 
خانه های هالل و کانون های روستا یی برای کاهش 

خطرپذیری و حضور به موقع در عرصه بوده است.

تصریح  خوزستان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
است  از ۱0   8 ما  جامعه  کرد: ضریب خطرپذیری 

آموزش های  باشد پس  از ۱0  باید ۲  درصورتی که 
الزم برای رویارویی فرد با حوادث باید ارائه شود، 
»دادرس«  طرح  راستا  این  در  هالل احمر  جمعیت 
دانش آموز آماده در روز های سخت و طرح »خادم« 
خانواده آماده در مخاطرات را اجرا می کند که سبب 

افزایش آموزش همگانی می شود.

همواره  اسالمی  نظام  در  این که  بابیان  خدادادی 
توجه ویژه ای به قشر مستضعف بوده گفت: استان 
خوزستان دومین استان حاشیه نشین کشور است و 
نیاز به توجه ویژه دارد، جمعیت هالل احمر با ایجاد 
ایجاد  محرومیت زدایی،  و  توانمندسازی  برنامه های 
مرکز هدایت  حرکت های جهادی با کمک نیروهای 
عمرانی،  برنامه های  خوزستان  به  اعزامی  جهادی 

آموزشی و معیشتی را به انجام رسانیده است.

وی افزود: ایجاد ۱8 پایگاه امداد و نجات در استان، 
ناوگان  تجهیز  و  اسکی  جت  به  جمعیت  تجهیز 
موتوری از اقداماتی بود که در مجموعه هالل احمر 
نهاد  این  زیرساخت های  تقویت  به منظور  خوزستان 

انجام شده است.
به  کمک  برای  برنامه هایی  فعالیت ها  این  کنار  در   
بیماران صعب العالج مانند تأمین دارو و هزینه های 

آن ها را داریم.
 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان بابیان این که 
مرکز توان بخشی ما یکی از مراکز بی نظیر در استان 
است گفت: سعی می شود با کمترین هزینه نیاز این 
بیماران مرتفع شود. اخیراً در بحث کرونا رویکردی 
اجتماعی محور داشتیم و در این هفته ۲۱هزار بسته 
بهداشتی در بین بیماران صعب العالج که شناسایی 
شدند توزیع می شود. تا پایان ماه مبارک رمضان نیز 
بسته های معیشتی بین تعدادی از خانواده های نیازمند 

استان اهدا خواهد شد.
 

خدادادی بیان کرد: در زمینه تولید تجهیزات پزشکی 
۲۲ کارگاه به کمک داوطلبین جمعیت راه اندازی شد 
همچنین بیمارستان طالقانی با مشارکت علوم پزشکی 

تجهیز و درحال پذیرش بیمار است.

 با توجه به طوالنی شدن کرونا و محدودیت ظرفیت 
به سیستم بهداشت و درمان فشار زیادی واردشده و 
باید مراقب بود که سیستم بهداشت و درمان مانند 

سیل بندها تخریب نشود.
 

وی با تأکید بر لزوم پیشگیری و مراقبت مردم افزود: 
بحرانی تر  درصورتی که عدم رعایت مردم وضعیت 
و آسیب پذیرتر شدن افرادی که بیماری های زمینه ای 

دارند خواهد شد. 
در استان خوزستان ساالنه 6هزار مورد جدید ابتال به 
سرطان و بیماری های زمینه ای داریم که این افراد در 

برابر ویروس حساس هستند.
 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان گفت: برای 
مراجعه این دست از بیماران کلینیک ویژه جمعیت 
هالل احمر طی روز های آینده راه اندازی می شود تا 
بیماران بتوانند با خیال آسوده به پزشک مراجعه کنند.

قضیه  این  با  مسئوالنه  تا  شوند  مجاب  باید  مردم   
برخورد کنند. قطعًا در آینده همراه شدن این ویروس 

با آنفوالنزا می تواند تأثیرات بدتری داشته باشد.

21 هزار بسته بهداشتی میان خانواده های دارای بیمار صعب العالج خوزستانی توزیع می شود

       مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان :
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داود دارابی شهردار خرمشهر:

جایگاه بسیج نیروهای شهرداری خرمشهر برای جابجایی وسایل ساکنین ساختمان شش طبقه
 حضور فعال و نظارت مستقیم شهردار خرمشهر

 بر عملیات تخلیه ساختمان 6 طبقه 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری خرمشهر 

داود دارابی شهردار خرمشهر شخصًا با حضور 
میدانی فعال بر عملیات تخلیه کامل ساختمان 
جمهوری  خیابان  در  واقع  فرسوده  طبقه   ۶

در  تسریع  بر  عالوه  تا  دارد  مستقیم  نظارت 
روند کار ، مشکلی نیز به لحاظ جا به جایی 
در  جدید  های  ساختمان  به  ساکنین  وسایل 
تخلیه  باشد.  نداشته  وجود  شده  گرفته  نظر 
ساختمان 3 روز به طول می انجامد که تاریخ 
تخلیه کامل آن ۲۲ اردیبهشت اعالم شده است

 بسیج نیروهای شهرداری خرمشهر برای جا به جایی  توزیع ماسک و دستکش بین پاکبانان شهرداری خرمشهر
 وسایل ساکنین ساختمان شش طبقه

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل 
شهرداری خرمشهر :

با توجه به اینکه پاکبانان همچون مدافعان سالمت 
در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا قرار دارند 
 ، زباله  آوری  جمع  در  آنها  وظایف  لحاظ  به  و 
قرار  آسیب  معرض  در  شهر  پاکیزگی  و  نظافت 
راستای  در  خرمشهر  شهرداری  بنابراین  دارند 
از  پیشگیری  منظور  به  و  پاکبانان  سالمت  حفظ 
این  بین  مرتب  بصورت   ، کرونا  ویروس  شیوع 

می  توزیع  دستکش  و  ماسک  زحمتکش  قشر 
نماید .با عنایت به فصل گرما و روزهای پُرکار و 
سخت پاکبانان همچون سایر روزها از شهروندان 
خواستاریم که جهت جلوگیری از پخش آلودگی 
در محیط زندگی و حفظ سالمت افراد ، ماسک ها 
و دستکش های خود را در خیابان ها رها نکنند و 
به حرمت دستان خستگی ناپذیر پاکبانان با رعایت 
بهداشت فردی و عمومی بویژه در چنین روزهای 
. باشند  رسان  کمک  را  شهری  مدیریت  سخت 

از  بیش  گیری  بکار  با  خرمشهر  شهرداری 
شهری  خدمات  حوزه  کارگران  از  نفر   ۶۰
بعد  و  صبح  شیفت  دو  در  و  سبز  فضای  و 
از ظهر اقدام به جا به جایی وسایل ساکنین 
جمهوری  خیابان  ی  طبقه  شش  ساختمان 
کامل  تخلیه  در  تا  است  نموده  در خرمشهر 
ساختمان و انتقال ساکنین به ساختمان های 
جدید در نظر گرفته شده واقع در مسکن مهر 
پایانه مسافربری هجرت تسریع شود.  جنب 
خودروهای آتش نشانی شهرداری خرمشهر 
ساختمان  محل  در  ساعته   ۲۴ بصورت  نیز 
هر  از  پیشگیری  منظور  به  فرسوده  طبقه   ۶
در  و  دارند  حضور  احتمالی  حوادث  گونه 

با تجهیزات  نیز دو نفر آتش نشان  هر طبقه 
کامل نیز مستقر می باشند، نیروهای حراست 
شهرداری در کنار نیروی انتظامی در برقراری 
شهردار  دارند.  فعال  حضور  امنیت  و  نظم 
خرمشهر بصورت مستقیم بر عملیات تخلیه 
ساختمان ۶ طبقه نظارت کامل دارد، الزم به 
ذکر است که ساختمان ۶ طبقه خرمشهر که 
زمان  وقوع  زمان  در  دارد  ساله   ۶۰ قدمت 
دید  فراوانی  های  آسیب  تحمیلی  جنگ 
گرفتخستگی  قرار  تخریب  معرض  در  و 
فردی  بهداشت  رعایت  با  پاکبانان  ناپذیر 
سخت  روزهای  چنین  در  بویژه  عمومی  و 
. باشند  رسان  کمک  را  شهری  مدیریت 

 بازدید مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان
  از شبکه برق فاز دوم شهرک صنعتی خرمشهر 

عنوان پروژه: احداث شبکه برق فشار متوسط فاز دوم شهرک صنعتی 
 خرمشهر 

 اعتبار پروژه: ۲۸ میلیارد ریال 

مشخصات پروژه: طول ۵.۵ کیلومتر با هدف توسعه شبکه برق فشار 
متوسط و برق رسانی به واحدهای جدید االحداث در شهرک صنعتی 

 خرمشهر 

پیشرفت فیزیکی پروژه: به اتمام رسیده

  بازدید مهندس 
اخالق محمدیان 
مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی 

خوزستان از 
کارخانجات الکل 
فن آوران ، پیچ 

گستر ، اکسین بتن ، 
پروژه های خیابان 
سازی و شبکه برق 

فاز 2 شهرک صنعتی 
خرمشهر

پاسخ شرکت آب و فاضالب اهواز با انتشار مطلبی در خصوص کیفیت آب شرب 
در خصوص کیفیت آب شرب بحران هاست

مطلوبیت بهداشتی آب آشامیدنی اهواز بیش از ۹8درصد می 
باشد

شهروندان گرامی به شایعات توجه نکنند 

 ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان گرامی اهواز،  درخصوص 
انتشار مطلبی کذب با عنوان شیوع آلودگی از طریق آب شرب، به اطالع می 
رساند، تاسیسات تولید و توزیع آب آشامیدنی اهواز در کلیه ساعات شبانه 
اهواز  کیفیت آب  فرآیند و  کنترل  کارکنان و مسئولین  نظارت  روز تحت 
می باشد و از نظر کدورت، کلر باقیمانده و آزمایشات فیزیکی، شیمیایی 
آشامیدنی  کیفیت آب  استانداردهای  انتظار  از  بیش  تواتری  با  میکروبی  و 
گیرند. می  قرار  کیفی  پایش  مورد   ISIRI1011 و   ISIRI1053

آزمایشگاه  جزو  اهواز  آب  مرکزی  آزمایشگاه  است،  ذکر  به  الزم   
 ISO17025 آزمایشگاهی  استاندارد  دارای  و  کشور  برتر  های 
است شده  شناخته  مرجع  آزمایشگاه  عنوان  به  و  بوده 

 

موجبات   ، گذشته  روزهای  در  اساس  بی  مطلب  این  انتشار  متاسفانه   
یادآور  مجددا  که  است  ساخته  فراهم  را  اهواز  گرامی  شهروندان  نگرانی 
روزانه  و  است  کیفی  مشکل  هرگونه  فاقد  اهواز  شرب  آب  گردد،  می 
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  توسط  اهواز،  مرکزی آب  آزمایشگاه  بر  عالوه 
غرب  و  شرق  در  بهداشت  نظارتی  مراکز  و  شاپور  جندی  پزشکی  علوم 

دارد. قرار  کنترل  تحت  و  گرفته  قرار  کیفی  آزمایش  مورد  نیز  اهواز 

 
لذا خواهشمند است اخبار و مطالب در حوزه مسائل کمی و کیفی آب را 
صرفا از رسانه های رسمی، منابع موثق و معتبر دنبال نموده و به شایعات و 
اخباری که با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر می شوند، توجه نفرمایید.

ابتالی سومین آتش نشان اهوازی به کرونا

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رییس 
یک  کرونای  تست  گفت:  اهواز  شهرداری 
شد. اعالم  مثبت  اهواز  در  دیگر  نشان  آتش 

ابراهیم قنبری دوشنبه در گفت وگو  با خبرنگار 
ایرنا بیان کرد: هفته گذشته با مثبت اعالم شدن 
از  یکی  در   نشان  آتش  یک  کرونای  تست 
پرسنل  تمامی  اهواز  نشانی  آتش  های  ایستگاه 
آزمایش  برای  بودند  نفر   1۹ که  ایستگاه  این 
شدند. معرفی  اهواز  رازی  بیمارستان  به  کرونا 
وی گفت: متاسفانه تست کرونای یکی از این افراد 

مثبت اعالم شده است ، تا نهایی شدن آزمایش 
کرونای تمامی این افراد در قرنطینه خواهند بود .

رییس سازمان آتش نشانی ادامه داد: آتش نشانان 
در این شرایط سخت برای مقابله با ویروس کرونا 
و حفظ سالمت مردم شبانه روزی پای کار بودند 
داد. خواهند  ادامه  خدمات  ارائه  به  همچنان  و 
اهواز  در  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از 
ویروس  این  به  ابتال  اثر  بر  نشان  آتش  یک 
آتش   ۲ و  و  داده  دست  از  را  خود  جان 
اند. شده  مبتال  ویروس  این  به  نشان 
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در  اهواز  مردم  نماینده ی  راد،  کیانوش  محمد 
درگذشت  بهانه ی  به  یادداشتی  در  مجلس ششم 
نجف دریابندری، که در اختیار نخبگان قرار داده 

است، نوشت:

دیار  این  از  روشنفکرانی  نمونه  دریابندری  نجف 
دادند  ترجیح  گوناگونی  علل  و  دالیل  به  که  است 
زنده  و  نبایدها  و  »باید   ِ ساحت  از  و  سیاست  از 
باد و مرده باد« به عالم »اما و اگر و شاید« فرهنگ 

هجرت کند.

شاید، از ابتدا دریابندری، اشتباهًا، اما نه، درد مندانه 
تجددِ  ِدروازه  داشتنی  دوست  و  سیاسی  آبادان  در 
با سینماها و تاتر و موسیقی و تنوع  ایرانی،  انسان 
فرهنگی -سیاسی بینظیر، به عالم کنش گری سیاسی 
کشانده شد. کوله بار عملی سیاست برای بسیاری 
از سیاسیون شرافتمنِد ایرانی، از جمله نجف، زندان، 

اخراج، و حصر و دربدری بود.

هنری  و  علمی  زندگی  ارزیابی  و  توصیف  برای 
و  حد  در  کسانی  البته،  دریابندری،  نجف  استاد 
اندازه او، بزرگانی چون استاد محمد علی موحد و 

استاد شفیعی 
کنی  کد
حیت  صال
گفت   ِ

دارند.

 : ند گفته ا
باید  ف  معرِّ
از  اجلیٰ 
رف باشد. معَّ

دریابندری، ُمشکی است که بوی خوش ِ فرزانگی 
و اندیشگی او را بی نیاز از هر توصیِف مثل ِ من 

می کند.

فرهنگ  حوزه  دریابندری،  نجف  چون  افرادی 
و  مهم تر  و  ماناتر  اصیل تر،  را،  هنر  و  ادبیات  و 

زیربنایی تر از روزمرگی های سیاست یافتند.

ِجنوبی،  اندیشمند  این  وافتادگِی  همیشگی  تواضع 
بار  کوله  با  فخرفروشی،  و  هیاهو  از  دور  به  را  او 
دالیلی  به  کار،  از  شدن  اخراج  و  زندان  تجربه ی 
فرهنگ  حوزه  به  سیاست  ساحِت  از  سیاسی، 

عزیمت داد.

نزدیک به هشتاد سال پیش، محمد علی فروغی، با 
نگارش اثر ارزشمند »سیر حکمت در اروپا« مساله 
گوشزد  ایرانیان  به  را  غرب  در  تحول  سیر  اصلی 

کرد.

 کتاب فروغی همواره کتابی قابل استناد و خشِت 
روحانیون  حتا  و  ایرانی  روشنفکران  میان  در  اول 
ایرانی چون مطهری بود. سال ها بعد، در زندان و 

در دهه 3۰ کتاب معیارِ دیگری خودنمایی کرد.

عظیم،  فرهنگی  و  فکری  فعالیت  این  دوم  خشِت 
تأثیر  فیلسوفی  اثر  فلسفه غرب«  »تاریخ  ترجمه  با 
به  دریابندری  نجف  توسط  راسل،  برتراند  گذار، 

فضای فکری روشنفکران ایرانی عرضه شد.

روشن است این به معنای نادیده شدن تالش های 
بسیار زیاد روشنفکران در شناخت غرب، از سید 
و سید جمال  ملکم خان  تا  عبداللطیف شوشتری 
الدین اسدآبادی و بعدها سید فخرالدین شادمان و 
ٰ. دیگران نیست، اما کتابی مدون در معرفی اندیشه 
انتشار  و  اروپا«  در  حکمت  »سیر  با  غرب  فلسفی 
به صورتی  ایران  در  راسل  از  فلسفه غرب  »تاریخ 

مدون و یکپارچه صورت پذیرفت.

استناد  مورد  کراراً  راسل،  غرب  فلسفه  تاریخ 
و  می گرفت  قرار  مذهبی  و  سکوالر  روشنفکران 
غربی،  فیلسوفان  مورد  در  ها  نگاری  تک  از  فارغ 
تنها پس از انقالب اسالمی تالش هایی منسجم برای 
بازنمایی سیر فلسفه در غرب، که مبنای  معرفی و 
همه تحوالِت عظیم تمدنی و فرهنگی دنیای جدید 

است صورت گرفته است.

اصالح  و  روشنفکران  اصلی  مساله 
بود  این  اخیر  ساله  یکصد  در  گران 
و هست، که چرا غرب چنین شد و 
چرا ما درمانده ایم و چرا ما اینگونه 
و  همگرایی  روح  چرا  و  مانده ایم 
تا  ایرانی  نخبگان  اجماع  و  انسجام 

به این حد ضعیف است. 

ما  نسبت  و  چیست  تجدد  مساله 
هم  هنوز  مساله،  این  کجاست؟  تجدد  با  ایرانیان 

مساله انسان ایرانی است.

ذهن جستجوگر و دریایِی دریابندری به بیان استاد 
محمد علی موحد « خودساخته و خودآموز « بود. او 
به عالم شایدها راه یافته بود و از ورطه روشنفکری 
»قالبی و قالبی« هجرت نمود. به زعم خود او، او 
کمی سوسیالیست وکمی هم لیبرال شده بود و این 

آغازی بر فرار از جزم اندیشی های زمانه اش بود.

گشودگی ذهن و اندیشه، راه تعصب و یکتا انگاری 
برای  تالش  بود.  بسته  او  بر  را  گرایی  تقلیل  و 
دستیابی به حقیقِت حقایق را، در فهرست ترجمه ها 

و در نگاهی گذرا به آثار او می توان یافت. 

»افسانه  ترجمه  تا  غرب،  فلسفه  تاریخ  ترجمه  از 
آیزیا  روس«  »متفکران  و  کاسیرر  ارنست  دولت« 
راه  بهترین  که  متنوع،  های  رمان  ترجمه  تا  برلین، 
برای شناخِت دنیای تو در توی انسان عصر مدرن 

است در کارنامه اش می توان یافت.

 ِ اندیشمند  این  به  نسل جوان  و  ما  دِین  ادای  تنها 
بزرگ جنوبی، خواندن و اندیشیدن در آثار بی نظیر 

اوست

نجف دریابندری و هجرت از سیاست به فرهنگ

مدیران انتصابی خوزستان،
 

به اندازه ی یک رئیس جمهور
 قیافه می گیرند

عبدالرحمن نیک سرشت

مدیران انتصابی در خوزستان، از نخبگی و تبحر 
فقط احساس آن را یدک می کشند در حالیکه، 
 واقعیت امر، متاسفانه چیز دیگری را نشان می دهد.

با این وصف ما در خوزستان با یک توهم بزرگ 
روبرو هستیم، نوعی بی نیازی کاذب که مانع رجوع 
 به کارشناسان و افکار عمومی را حکایت می کند.
برای قطع زنجیره ی شیوع کرونا ویروس، باید 

یک چرخه ی دیگری برقرار و متصل شود .

اتصال  عبارتنداز؛  ارتباطی  ی  چرخه  آن 
ساز،)رسانه  تصمیم  گروه  به  عمومی  افکار 
باشد. می  اجرایی(  گیر)مدیران  تصمیم  و   ها( 

چنانچه اگر اتصال افکار عمومی به رسانه ها قویی 
انجام بگیرد در نتیجه تصویر واقعی از مشکالت 
 جامعه بوضوح به گروه تصمیم گیر منتقل می شود.

خوزستانی  های  رسانه  بیشتر  متاسفانه، 
منافع  بر  را  خود  اقتصادی  مصلحت 
تبدیل  بیشتر  و  دهند  می  ترجیح  اجتماعی 
شدند. اجرایی  مدیران  تریبون  و  بلندگو   به 

خوزستان  در  ما  اصلی  مشکل  حقیقت  در 
ارتباطی  ی  چرخه  این  اتصال  عدم 
شیوع  ی  زنجیره  فقدانش  در  که  است 
است. انقطاع  غیرقابل  ویروس   کرونا 

دریابندری،  نجف  چون  افرادی 
هنر  و  ادبیات  و  فرهنگ  حوزه 
و  مهم تر  و  ماناتر  اصیل تر،  را، 
روزمرگی های  از  زیربنایی تر 

یافتند. سیاست 

 نشریه نخبگان در سراسر خوزستان نمایندگی فعال می پذیرد 
شماره تماس:  09013169912   سعید آژده

                      

فرخ علیخانی معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید به 
همراه مدیران مناطق نفتخیز جنوب در راستای طرح نوسازی و بازسازی 
تاسیسات نفتی، از واحدهای بهره برداری و نمکزدایی اهواز-۱ )کریت( 

بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی، این بازدید توسط معاون مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران در امور تولید و مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و با همراهی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، 
مدیر تولید و برخی دیگر از مدیران ارشد مناطق نفتخیز جنوب روزهای 
با هدف  اردیبهشت ۱۳۹۹(  پنج شنبه، جمعه و شنبه )۱۱، ۱۲ و ۱۳ 

نوسازی و بازسازی تاسیسات نفتی شهر اهواز انجام گرفت.
علیخانی معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید درباره 
بازدید از تاسیسات گفت: طرح نوسازی تاسیسات برنامه وزارت نفت و 

شرکت ملی نفت ایران است که در چند فاز اجرا خواهد شد.

وی افزود: طرح نوسازی تاسیسات مناطق نفت خیز جنوب با توجه به 
فرسودگی و ظرفیت باالی فرآورشی آنها در دستور کار قرار گرفت و 

مجموعه اهواز-۱ به عنوان پایلوت انتخاب شد.

محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز گفت: طرح 
نوسازی تاسیسات در راستای دستیابی به تولید ایمن و پایدار تعریف 
شده است و شرکت ملی نفت ایران به طور جدی آن را پیگیری می کند.

وی، ایمنی تاسیسات، افزایش راندمان تاسیسات و توجه به محیط زیست 
و ذینفعان را از اهداف این طرح عنوان کرد.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز و سردبیر: دکتر سعید آژده 
مدیر اجرایی و صفحه آرا :آذین بهرامی

تلفن تماس : 09013169912
nokhbeganmis95@gmail.com: رایانامه
www.etedalenokhbegan.ir
مطالب و هر گونه پیشنهادات و انتقادات را به پست الکترونیک ما بفرستید

بازدید مسئوالن عالی رتبه شرکت ملی نفت از کارخانه بهره برداری اهواز 1
گام نخست طرح نوسازی تاسیسات مناطق نفت خیز جنوب

پندهای اخالقی رهبر انقالب
»معراج مومن««

ایام  در  انقالب  معظم  رهبر  اطالع رسانی  پایگاه 
اخالقی  پند های  از  گزیده ای  رمضان  مبارک  ماه 
معظم له را در قالب مجموعه پوستر های »مواعظ 

رمضانی« منتشر می کند.

به گزارشنخبگتن و به نقل از حوزه قرآن و عترت  
بخش  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  فرهنگی  گروه 
فرزانه  رهبر  اطالع رسانی  پایگاه  معارف  و  فقه 
انقالب در ایام ماه مبارک رمضان، مجموعه ای از 
مواعظ اخالقی معظم له را برای استفاده بیشتر از 
فرصت ارزنده و معنوی این ماه، در قالب مجموعه 

پوستر های »مواعظ رمضانی« منتشر می کند.

که  مجموعه  این  از  منتشرشده  پوستر  تازه ترین 
از ماه مبارک رمضان  پانزدهمین روز  به مناسبت 
تدارک دیده شده است، »معراج مومن« نام دارد.

بوی  که  است  ُمشکی  دریابندری، 
خوش ِ فرزانگی و اندیشگی او را بی 
نیاز از هر توصیِف مثل ِ من می کند.

سه شنبه ۲۳ اردی بهشت ۱۳۹۹ 
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مطالعات ارتقاي تاب آوری تاسیسات و دارایی های شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در برابر سیل و زلزله در دستور کار این شرکت قرار 

گرفت.

به گزارش نخبگان و به نقل از  روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب، در این مطالعات نقشه و اطالعات رقومی میزان معرضیت کل 
دارایی های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعم از چاه ها، تاسیسات 
فرآورشی، خطوط لوله، جاده ها، پل ها، ساختمان های صنعتی، اداری، 
فرهنگی، ورزشی و منازل سازمانی در برابر بالیای طبیعی سیل و زلزله 
واقع در پهنه جغرافیایی عملیاتی این شرکت و در 6 استان خوزستان، 

بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، لرستان و فارس تهیه گردید.

تهیه  ارزیابی ریسک،  این مطالعات فرآیند تحلیل خطر،  فاز بعدی  در 
منحنی های شکنندگی)احتمال انهدام تاسیسات در برابر سیل و زلزله های 
مخرب( و نحوه ارتقاء تاب آوری سازه ای و غیر سازه ای آنها در برابر 

سیل و زلزله صورت خواهد پذیرفت.

به همین منظور جهت تحلیل خطر و مطالعات ارتقاء تاب آوری تاسیسات 
در برابر سیل های ناشی از طغیان پنج رودخانه اصلی استان خوزستان 
نیاز  اعالم  درخواست  جراحی  و  مارون  دز،  کرخه،  کارون،  شامل 

پژوهشی همراه با شرح خدماتی در این زمینه تهیه و از شرکت های مشاور 
دانش بنیان دارای صالحیت در زمینه های مهندسی رودخانه و کنترل 

سیالب جهت انجام این مطالعات دعوت به عمل آمد.

نقشه معرضیت تاسیسات در برابر زلزله و سایر اطالعات تکمیلی در این 
زمینه نیز جهت بررسی های بعدی و انجام مطالعات تحلیل خطر و ارتقاء 
تاب آوری در اختیار مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی شرکت ملی 

نفت ایران قرار گرفت.

الزم به ذکر است طغیان رودخانه های کارون، کرخه و دز در ابتدای سال 
۱۳۹8 و درگیری بسیاری از زیرساخت های دستگاه های اجرایی از جمله 
تاسیسات نفت و گاز با سیل در سیالبدشت ها و تاالب های پایین دست 
این رودخانه ها و از سویی فعال شدن گسل ها و کمربند لرزه ای واقع 
در غرب و جنوب غرب کشور در طول سال گذشته، ضرورت بیش از 
پیش ارتقاء تاب آوری تاسیسات نفت و گاز را به منظور حفظ و استمرار 
تولید نفت و گاز کشور در زمان بحران و در عین حال پیشگیری از وقوع 
حوادث و بحران های انسانی و زیست محیطی بعدی ناشی از انهدام 

تاسیسات را ایجاب می نماید.

مطالعات ارتقاي تاب آوری تاسیسات و دارایی های مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد


