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سخن نخست

حفظ روند تولید باکیفیت و اجرا نمودن پروژه ها در مدت زمان معین اولویت ما در سال جهش تولید است
فوالد  تولید  قطب  دومین  عنوان  به  فوالدخوزستان  شرکت 
اقتصاد  در  موثری  نقش  برتر،  صادرکننده  و  کشور  در  خام 
از  یکی  عنوان  به  مجموعه  این  دارد.  ارزآوری  و  کشور 
حوزه  در  گذشته  سال  در  صنعتی  شرکت های  موفق ترین 
محمدی  علی  با  گویی  و  گفت  رو  این  از  است.  بوده  فوالدی 
می خوانید. ادامه  در  که  داشته ایم  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 

شرکت فوالد خوزستان در سال گذشته که رونق تولید نامگذاری 
کرد؟ کسب  شعار  این  تحقق  زمینه  در  نتایجی  چه  بود،  شده 
توانست،  خوزستان  فوالد  شرکت   ۱۳۹۸ سال  در  خوشبختانه 
به  دستیابی  دهد.  پوشش  را  خود  شده  تعیین  پیش  از  اهداف 
پنجاه  صادرات  و  فوالد  شمش  تن  هزار  و۷۰۰   میلیون   ۳ تولید 
شرایط  که  شد  محقق  حالی  در  تولیدی،  محصوالت  درصدی 
این  افتخار  می شد.  سخت تر  روز  هر  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
میزان از تولید همزمان با محدویت های بین المللی در کنار عمل به 
مسئولیت های اجتماعی، یعنی گام برداشتن در مسیر شعار سال ۹۸٫

شرکت  در  تولید  جهش  سیاست  اجرای  برای  جنابعالی 
دارید؟ برنامه ای  چه  جاری  سال  برای  خوزستان  فوالد 
همان طور که گفته شد، حفظ روند تولید با کیفیت از یک سو و اجرا 
نمودن پروژ هایی که در مدت زمان معین باید به بهره برداری برسند از 
سوی دیگر، اولویت فوالد خوزستان در سال جهش تولید است. البته 
این روند از سال های گذشته آغاز شده است و پروژه هایی نظیر: احداث 
کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن و پست برق 
۴۰۰ کیلو ولت نمونه ای از این پروژه ها است که در حال اجرا می باشند.

استمرار  تولید،  جهش  سیاست  اجرای  در  شما،  به نظر 
شرکت  و  است  برخوردار  اهمیتی  چه  از  صادرات 
دارد؟ زمینه  این  در  برنامه ای  چه  خوزستان  فوالد 
سال گذشته در بحث صادرات توانستیم با اولویت تامین نیاز داخلی 
کشور، بیش از ۵۰ درصد محصوالت خود را صادر کنیم. این حجم 
چشم  آوری  ارز  نفتی،  صادرات  جایگزینی  بر  عالوه  صادرات  از 
گیری برای کشور به همراه داشت و فوالد خوزستان را در میان صادر 
کنندگان نمونه ی کشور جای داد. از طرفی با توجه به تولید سفارشی و 
مرغوبیت بی بدیل بلیت تولیدی فوالد خوزستان در بازارهای جهانی، 
این شرکت تعیین کننده  ی قیمت پایه این محصول به شمار می آید.

این  با  است.  نفتی  اقتصاد  جایگزینی  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
به  توجهی  قابل  ارز آوری  می تواند،  که  بسترهایی  از  یکی  رویکرد، 

تامین  با  امسال هم  باشد، حوزه معدن و فوالد است.  داشته  همراه 
تولیدکننده محصوالت  از شرکت های که  اولویت داخل و حمایت 
نهایی در کشور هستند،  روند صادرات در این مجموعه ادامه دارد 
خود،  مشریان  و  خارجی  هدف  بازارهای  حفظ  با  داریم  سعی  و 
دهیم. گسترش  و  حفظ  را  خود  فعالیت  دامنه  نیز  حوزه  این  در 

صنایع  حوزه  در  کشور  نقل  و  حمل  صنعت  مدیرعامل  جناب 
است؟ روبرو  هایی  چالش  چه  با  فوالد  ویژه  به  و  معدنی 
صنعت  تولید  زنجیر  محصوالت  و  اولیه  مواد  نقل  و  حمل 
سنگ  معادن  بین  طوالنی  های  مسافت  به  توجه  با  فوالد، 
واحدهای  همچنین  و  سازی  گندله  کارخانه های  و  آهن 
از  یکی  که  است  مواجه  مشکالتی  با  اسفنجی،  آهن  تولیدی 
می باشد. نقل  و  حمل  امر  این  در  اثرگذار  پارامترهای  مهمترین 
 آمارها نشان می دهند ۳ کشور برتر در حوزه حمل و نقل ریلی بیش از 
۸۴ درصد خطوط ریلی جهان را در اختیار دارند و ایران نیز با داشتن 
حدود ۱۵ هزار کیلومتر خط ریلی، در شرایط فعلی رتبه بیست و 
یکمین را در جهان  به خود اختصاص داده است و البته حجم جابه 
که صرفًا ۱۲ درصد  بوده  تن  میلیون  باالی ۵۰۰  در کشور  جایی 
آن بصورت ریلی صورت می پذیرد. لذا الزم است با برنامه ریزی 
و هدف گذاری و اختصاص سهم عمده از اعتبارات کلی در این 
حوزه سرمایه گذاری ویژه ای شود و بر اساس برنامه ششم توسط 
دولت و مجلس و نهادهای عمومی نگاه ویژه ای به این بخش شود.

چالش هایی که در حوزه حمل و نقل وجود دارد، تولیدکنندگان 
این موضوع  با چه مشکالتی روبرو می کند؟  صنایع معدنی را 
چه تاثیری بر قیمت تمام شده و سود نهایی این شرکت ها دارد؟
یکی از اصلی ترین زیرساخت ها در حوزه صنعت و تولیدکنندگان، 
بخش حمل و نقل آن است که سهم قابل توجهی از نظر قیمت 
تمام نشده و تاثیر بسزای آن در نرخ تمام شده محصول وجود دارد.
 سیستم حمل و نقل ریلی یکی از موثرترین و ارزان ترین سیستم ها 
و  راندمان  می تواند  که  می باشد  ای  جاده  نقل  و  حمل  به  نسبت 
اما  دهد.  افزایش  قبولی  قابل  حد  تا  را  مجموعه  یک  بهره وری 
با  متناسب  کشور  ریلی  خطوط  توسعه  که  داده  نشان  بررسی ها 
است. نشده  انجام  شرکت ها،  محصوالت  تولید  و  معادن  توسعه 
میلیون تن کنسانتره  با ظرفیت حمل ۱۰  شرکت فوالد خوزستان 
به  نقل  و  حمل  حوزه  در  خوبی  ظرفیت  تولیدی  محصوالت  و 
ریلی  کیلومتر خط   ۷۰ داشتن  با  و  دارد  ریلی  نقل  و  ویژه حمل 
اختصاصی  اسکله  در  ریلی  خط  کیلومتر   ۱۴، شرکت  داخل  در 
مانوری  دیزل   ۸ و  خمینی  امام  بندر  در  صادراتی  زمین  و 

ظرفیت  با  تخلیه  سکوی  یک  و  برگردان(  )واگن  تیپلر  دو  و 
است. نموده  عمل  موفق  حوزه  این  در  تن،  میلیون   ۵ تخلیه 
در  مناسب  ریلی  زیرساخت  وجود  با  شرکت  این  همچنین 
تولید  محصوالت  کامل  ارسال  و  بارگیری  توان  شرکت،  داخل 
دارد. را  واگن  از  استفاده  با  تن  میلیون   ۳٫۸ ظرفیت  با  شده 
کافی  ریلی  ظرفیت  صنعت،  این  برای  کشور  ریلی  خطوط  در  اما 
وجود ندارد به همین دلیل سهم بخش ریلی با تالش های که صورت 
گرفته کمتر از ۵۰ درصد حمل و نقل این شرکت را تامین می نماید 
و  از طرفی با توجه به روند توسعه واحدهای معدنی و نیز افزایش 
میزان حمل و  نقل مواد معدنی و سنگ آهن و محصول در آینده 
نزدیک به ویژه در چشم انداز ۱۴۰۴ توسعه، الزم است توجه ویژه و 
یک نگاه کلی برای توسعه حمل و نقل ریلی در کشور بوجود آید.

صنایع  در  کشور  توسعه ای  اهداف  به  توجه  با 
حمل  ظرفیت های  در  کمبود  فوالد،  ویژه  به  معدنی 

می کند؟ مواجه  مشکالتی  چه  با  را  صنایع  این  نقل  و 
زنجیره تولید در موازنه زنجیره فوالد در تحقق اهداف برنامه ۱۴۰۴ 
بینی شده  پیش  برنامه  به  توجه  با  و  توسعه صنعت فوالد کشور  و 
در جهت رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن شمش فوالدی، با برآورد 
تقریبا ۸۹ میلیون تن سنگ آهن و ۵۰ میلیون تن آهن اسفنجی و ۸۰ 
این بخش را  نقل  ایجاد ظرفیت حمل و  نیازمند  میلیون تن گندله، 
می طلبد. با توجه به ظرفیت حمل و نقل ریلی و جاده ای، یکی از 
اصلی ترین چالش های بخش حمل و نقل در سال های آینده خواهد 
نیازمند برنامه ریزی دقیق و تحول اساسی در  بود و در این شرایط 
زیرساخت های حمل و نقل به ویژه در حوزه ریلی بایستی ایجاد گردد.
با  و  موجود  توان  تمامی  از  بهره گیری  با  خوزستان  فوالد  شرکت 
توانسته  لجستیک  فوالد  وجهی  چند  نقل  و  حمل  شرکت  ایجاد 
در حوزه تخصصی خود  را  این بخش  مدیریت  از  بخش عمده ای 
موجود  مشکالت  و  محدودیت ها  به  توجه  با  و  نماید  متمرکز 
اما  دهیم.  پوشش  را  موجود  کمبودهای  نقل  و  حمل  حوزه  در 
به ویژه در حمل و  نقل  و  با چالش هایی در حوزه حمل  همچنان 
ذینفع  مسئولین  امیدواریم  و  هستیم  مواجهه  جاده ای  و  ریلی  نقل 
دولت  آن  طبع  به  و  شهرسازی  و  راه  محترم  وزارت  حوزه  در 
نمایند. اتخاذ  را  الزم  تدابیر  و  تصمیمات  بخش  این  توسعه  در 

صنایع  نقل  و  حمل   در  آیا  سوال  آخرین  عنوان  به 
می شود؟  رعایت  کامل  طور  به   ایمنی  نکات  معدنی، 
دارد؟ وجود  خصوص  این  در  ضعفی  نقاط  چه 

به  است.  ایمنی  مسائل  رعایت  کارها  انجام  در  مساله  مهمترین 
حوادث  در  اصلی  کلید  جاده ای  نقل  و  حمل  در  مثال  عنوان 
آموزش  در  نقص  و  مهارت  کمبود  عموما  تصادفات،  و 
است. آنان  سوی  از  قوانین  نکردن  رعایت  و  رانندگان 
رعایت  درصد  صد  بطور  ایمنی  نکات  گفت  می توان  بنابراین   
نمی شود اما در عرصه رقابتی بازار کنونی تنها سازمان ها و صنایعی 
از  یافت که در زمینه های خدماتی خود  به موفقیت دست خواهند 
پیروی  خود  کار  ماهیت  و  نوع  با  متناسب  و  مرتبط  استانداردهای 
نموده و خود را هرچه بیشتر در جهت تحقق اهداف استانداردهای 
مورد نظر قرار دهند. با رشد روز افزون تکنولوژی و ماشینی شدن، 
های  سرمایه  اتالف  و  صنعتی  حوادث  باالی  آمار  شاهد  روزه  هر 
انسانی و مادی در کشور هستیم. لذا نیاز به استانداردهای ایمنی و 
بهداشت حرفه ای بیش از پیش احساس می شود و چنانچه سازمان ها 
از حدود مشخص شده تجاوز نمایند، مشکالتی بی شمار و در نهایت 
زد. خواهند  رقم  خود  سازمان  برای  جبران ناپذیری  زیان  و  ضرر 

این  بانیان  و  نامیم  می  مرگ  روزهای  بنام  ما  را  اینروزها 
کنیم! می  تحریر  خویش  ای  رسانه  تقویم  در  را   روزها 
! مطبوعات  عزیز  اهالی 

اینجانب بشما همکاران بزرگوارم اطالع می دهم که وضع 
 امروز خوزستان همانطور که کمابیش میدانید مناسب نیست
و یکی یکی مردمان این استان به خاطر شیوع کرونا و عوامل 
و  هایتان  قلم  با  که  شماست  بر  روند؛  می  بین  از  دیگر  
رسانه هاتان احقاق حق کنیدوگرنه همینطور صدها و هزاران 
نفر انسان بی گناه اطرافمان می میرند...بر شما و ماست که 
دانید! می  نیک  که  شیوه  هر  دهیم.به  نشان  را  مان   رسالت 
به خدا اگر خودمان کمک نکنیم کسی انگار 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.... مردمان اطراف ما متاسفانه دارند یکی 
 یکی میمیرند و تنها شعار دادن آقایان دردی را دوا نمی کند
اند  کرده  طی  را  نزولی  روند  دیگر  استانهای  چگونه 
باشد؟ داشته  صعودی  روند  باید  چرا   وخوزستان 
بوده  ما  آن  از  بحران ها  بوده  ما  برای  ها  بدبختی  همواره 
ما... آن  از  ها  آالیندگی  و  غبارها  بوده  ما  آن  از  ها  سیل 

                ادامه ی متن درصفحه سوم   
    

سعیدآژده
 مدیرمسئول و صاحب امتیاز رسانه نخبگان خوزستان

صدای خوزستان به گوش پایتخت رسیده می شود ؟ آیا صدای ما )خوزستان( 
پایتخت  گوش  به  امروز 
نشینان رسیده می شود ؟!
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 تعطیلی ۹ شهرستان خوزستان 
تا پایان هفته 
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صعود28پله ای خوزستان درارزیابی 
عملکرد اداره راه و شهرسازی 
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بجای  گرانی  مهار  برای  مسئوالن 
گفتار درمانی وارد عمل شوند 



 ۹ در  غیرضرور  اصناف  و  ها  بانک  ادارات،  تعطیلی  از  استاندار خوزستان 
شهرستان استان تا پایان هفته خبر داد.

غالمرضا شریعتی امروز، ۲۱ اردیبهشت ماه در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با 
بیماری کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مقام معظم رهبری و رییس 
و  رو  پیش  روزهای  و  استان  به شرایط  باتوجه  کرد:  اظهار  برگزار شد،  جمهور 
پیش بینی هایی که می شود، تشخیص دادیم که در برخی شهرهای استان، مجدد 
تا  بیماری را کاهش و قطع کنیم  انتقال  بتوانیم زنجیره  تا  ایجاد کنیم  محدودیت 

خدای ناکرده با طغیان مواجه نشویم.

بعضا  و  افراد  برخی  که  را  این موضوع  من  کرد:  عنوان  ایسنا، وی  گزارش  به 
مسئوالن بدون اطالع از شرایط استان خوزستان، توییت کرده بودند که خوزستان 
طغیان کرده است، رد می کنم زیرا چنین چیزی را شاهد نیستیم و الزم است که 
این دوستان بدون هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی موضوعی را مطرح نکنند تا 

باعث التهاب جامعه نشوند.

استاندار خوزستان گفت: شرایط تحت کنترل و پایدار است اما برای جلوگیری 
از ناپایدارشدن اوضاع، دانشگاه علوم پزشکی و همچنین کمیته علمی پیشنهاداتی 
ارائه دادند که شب گذشته نیز مفصل در خصوص آن ها بحث کردیم و نهایتا تمام 
اعضا نظرشان بر این بود که در شهرهای باوی، هویزه، اهواز، حمیدیه، هندیجان، 
دزفول، شوشتر، کارون و مسجدسلیمان که شهرهای قرمز اعالم شده اند تا پایان 
هفته تعطیل اعالم شوند و محدودیت های رفت و آمدها در مناطق مختلف شهر 

ایجاد و شرایط به صورتی مدیریت شود که زنجیره قطع شود.

وی بیان کرد: از ادارات و سازمان ها و همچنین اصناف به جز مشاغل الزم و 
ضروی می خواهیم که در این زمینه با ما همکاری کنند تا شرایط این شهرها نیز 
کنترل شود و به حالت عادی برگردند. البته روز جمعه نیز مجددا بررسی می کنیم 

و اگر الزم باشد، تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

شریعتی عنوان کرد: فرمانداران، فرمانداران انتظامی، بسیج و دانشگاه های علوم 
پزشکی و کادر بهداشت و درمان موظف هستند با تمهیداتی که می اندیشند، امور 
را در شهرها ساری و جاری کنند تا شرایط را مانند قبل به حالت عادی برگردانیم.

2
   استاندار خوزستان:  تعطیلی ۹ شهرستان خوزستان تا پایان هفته 

مدیر فرودگاه بین المللی آبادان خبر داد:
پیشرفت 8۰ درصدی ترمینال جدید فرودگاه آبادان

پروانه سهرابی مدیر فرودگاه بین المللی آبادان 
گفت: ترمینال جدید این فرودگاه ۸۰ درصد 

پیشرفت داشته است.

نخبگان: پروانه سهرابی در گفتگو با خبرنگار 
نخبگان اظهار کرد:

شیب دار  رمپ  دو  ریزی  بتن  کار  به  آغاز   
درصدی   ۵۰ پیشرفت  و  فرودگاه  در 
اقداماتی  از  فعلی  ترمینال  بهسازی  پروژه 
است. اجرا  حال  در  اکنون  هم  که  است 

 ۸۰ پیشرفت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
افزود:  جدید،  ترمینال  احداث  درصدی 
چه  هر  برداری  بهره  تالش،  و  سعی  تمام 
است. فرودگاهی  عظیم  پروژه  این  از  سریعتر 
مدیر فرودگاه بین المللی آبادان تاکید کرد: کار بتن 
ریزی سر درب ورودی این فرودگاه آغاز شده است
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عبدالرحمن نیک سرشت در نخبگان مطرح کرد:
                                  آیا متولیان مبارزه با کرونا در خوزستان علیل از تحلیل بحران هاست

تیم استقالل خوزستان برنده دیدار با ملوان اعالم شد

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز 
های  محدودیت  اعمال  به  اشاره  با 
اصلی  خیابان های  تمامی  در  جدید 
شهر، از ممنوعیت فعالیت تاکسیرانی 
مردم  حضور  از  جلوگیری  و  اهواز 
داد. خبر  ساحلی  بلوارهای  در 

علیرضا عالیپور در گفت وگو با ایسنا 
 ۹ تعطیلی  اعالم  پی  در  کرد:  اظهار 
شهرستان خوزستان از جمله اهواز و 
شهرستان های اطراف، امروز یکشنبه 
نحوه  برای  گیری  تصمیم  منظور  به 
جلسه  تردد،  محدودیت های  اعمال 
با  اهواز  شهرستان  تامین  شورای 
شهرستان های  مسئوالن  حضور 
در  مشترک  صورت  به  همجوار 
بر  شد.  تشکیل  اهواز  فرمانداری 
مجددا  جلسه،  این  مصوبات  اساس 
محدودیت های شدید ترافیکی و ایجاد 
هفته  آخر  تا  اجتماعی  فاصله گذاری 
شد. خواهد  اعمال  اهواز  در  جاری 

پنج  جز  به  اصناف  همه  افزود:  وی 
سوپرمارکت ها،  نانوایی ها،  صنف 
تره بار  و  میوه  پروتئینی ها، 
آخر  تا  داروخانه ها،  و  فروشی ها 
بود. خواهند  تعطیل  جاری  هفته 

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اهواز  تاکسیرانی  فعالیت  گفت: 
خصوصی  آژانس های  جز  به  نیز 
تدابیر  مجددا  و  بود  خواهد  تعطیل 
محدودیت  و  ترافیکی  شدید 
شد. خواهد  برقرار  تردد 

عالیپور با بیان اینکه بازار هسته مرکزی 
خواهد  تعطیل  مجددا  اهواز  شهر 
خیابان های  در  تردد  کرد:  بیان  شد، 

اصلی  خیابان  جمله  از  اهواز  اصلی 
زیتون،  چمران،  وهابی،  کیانپارس، 
آزادگان،  شریعتی،  کوروش،  پاداد، 
و  علوی  کوی  متری   ۶۸ خیابان 
خواهد  ممنوع  شهر  مرکزی  هسته 
محدودیت  نقاط،  این  در  و  بود 
شد. خواهد  اعمال  ترافیکی 

بودن  رو  پیش  در  به  اشاره  با  وی 
مجددا  کرد:  تصریح  قدر،  لیالی 
بود.  خواهد  تعطیل  مساجد  فعالیت 
آرامستان اهواز و فعالیت اتوبوسرانی 
بود. خواهد  تعطیل  همچنان  نیز 

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
خاموشی  ادامه  به  اشاره  با  اهواز 
حضور  از  گفت:  شهر،  پارک های 
نیز  ساحلی  بلوارهای  در  مردم 
گشت های  و  می شود  جلوگیری 
انتظامی، دستگاه های  نیروی  مشترک 
نظارتی، تعزیرات، اصناف، اتحادیه ها 
پایان محدودیت های  تا  و شهرداری 
کرد. خواهند  کار  به  آغاز  ترافیکی 

مجددا  کرد:  بیان  عالیپور 
پرتردد  مراکز  و  بازارها  ضدعفونی 
شد. خواهد  گرفته  سر  از  نیز 

محدودیت های  اینکه  بیان  با  وی 
 ۲۲( فردا  صبح  از  جدید 
شد،  خواهد  اعمال  اردیبهشت ماه( 
افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
اهواز،  در  کرونا  شیوع  به  ابتال  آمار 
جاری  هفته  پایان  تا  که  در صورتی 
مثبتی  اثرگذاری  اعمال محدودیت ها 
بیشتر  محدودیت های  باشند،  نداشته 
شد. خواهد  اعمال  جدیدتری  و 

نتیجه بازی نیمه تمام استقالل خوزستان و ملوان انزلی از سری رقابت های 
شد. اعالم  استقالل  سود  به  صفر  بر  سه  کشور،  فوتبال  یک  دسته  لیگ 

به گزارش ایرنا با اعالم کمیته انضباطی دیدار تیم های استقالل خوزستان و 
ملوان بندرانزلی از هفته بیست و ششم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های 
بر  مبنی  بندرانزلی(  )ملوان  میهمان  تیم  از سوی  تخلفاتی  برگزار و  کشور 
ترک زمین مسابقه صورت گرفت که منجر به نیمه تمام ماندن بازی شد.

نتیجه این دیدار سه بر صفر به سود تیم میزبان یعنی استقالل خوزستان اعالم شد. 
ترتیب  به  تیم  این  سرمربی  احمدزاده  محمد  و  ملوان  تیم  همچنین 
شدند. محکوم  نقدی  جریمه  ریال  میلیون   ۳۰ و   ۵۰ پرداخت  به  محکوم 

است. نظرخواهی  تجدید  قابل  بازی  نتیجه  خصوص  در  صادره  رای 

در  امتیاز   ۳۵ کسب  با  حاضر  حال  در  خوزستان  استقالل  تیم 
خوزستان  های  آبی  دارد.  قرار  بندی  رده  جدول  نهم  مکان 
دارند. را  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  در  قهرمانی  دوره  یک  سابقه 

جزئیات محدودیت های شدید در شهر اهواز
 جلوگیری از حضور مردم در بلوارهای ساحلی

نیک  عبدالرحمن   / نخبگان  اعتدال 
در  کرونا  با  مبارزه  متولیان  آیا   : سرشت 
هاست بحران  تحلیل  از  علیل  خوزستان 

میکنم: آغاز  برایتان  مثل  یک  ذکر  با  ابتدا 

یک مساله تقریبا مبهم را دو ماه پیش دوستی 
کرد. ایجاد  پرسش  یک  با  من  ذهن  در 

مثال  خوزستان  در  مگر  استاد  گفت،  او 
رحمت   ۸ تا  نفر  دو  روزانه  گویند  می 
. هستند  آمار شهرها  روند خب،  می  خدا 
ما هم بچه خوزستانیم ، کسی که می میرد 
باید یا لر باشد و یا عرب و یا دیگر اقوامی 
که ما با آنها داد و ستد فاتحه ای داریم و نه 
کسی اطالع رسانی می کند تا بفهمیم کی و 
کجا و چطور مبتال شده و از بین رفته است،

ذهنم امروز مشغول آن پرسش بود که مثال 
می دانم که دکتر کهرام بخاطر کرونا از میان 
ما رخت بر بست و یا وفات محسن باوی 
شدم  متوجه  کردند  که  رسانی  اطالع  را 

سپرد جان  بیماری  همین  اثر  بر  نیز  وی 
گذشته  جزیی  موردهای  این  از  حاال 
که: میشود  طرح  ذهنم  در  سوالی 

و  رقمی  دو  آمار  مجموعه  این  »پس 
چند  این  در  میر  و  مرگ  رقمی  سه 
صنف،  کدام  به  متعلق  گذشته،  ماه 
؟!« هستند  جماعتی  و  نهاد  یا  و  طایفه 

بیشتر  که  :»نکند  گفتم  خودم  پیش 
و  گمنام  اقشار  از  متوفیان  این 
»!!. هستند  جامعه  کار  و  کس  بی 

»اگر نیستند پس چرا وابستگان این متوفیان، 

اطالع  به  دست  خود  عزیزان  مرگ  برای 
رسانی نمی زنند ، آیا ترسی در میان است 
یا این که چیزهای دیگری این وسط بعنوان 
حلقه مفقوده وجود دارد که ما نمی دانیم.!؟«

طوری  پیش  ماه  دو  دوست  آن  البته 
که  بود  کرده  آغاز  را  خود  پرسشگرهای 
بیماری  این  که  برسم  پاسخ  این  به  من 
از  که  هستند  کاذب  آمارها  آن  و  واهی 
گردند. می  اعالم  بهداشت  وزارت  سوی 
که همان روز در پاسخ ایشان عرض کردم، 

خب، گیریم که ایران چنین کند پس این که :
دست  بیماری  این  به  دنیا  کل  »امروز 
دولت  بعضی  حتی  و  هستند  گریبان  به 
همه  این  شدند  مهتم  پنهانکاری  به  ها 
کنند.« می  بازی  فیلم  دارند،  یعنی،  کشور، 

کردم  عرض  کاملی  دکتر  به  سپس 
قادر  که  ها،  بهداشت  وزارت  شما   ،
و  مرگ  آمار  روی  از  تحلیلی  نیستید، 
درمانی  راهبردی  تعیین  برای  میرها 
، هستید  شفاف  اگر  الاقل  باشید  خود 

 لطف کنید لیست آماری متوفیان را با ذکر 
سجلی، آدرس، و مشخصات آماری کامل، 
و همچنین تعداد روز بستری شده و میزان 
خدمات بالینی و دارویی داده شده را منتشر 
مثل  و  شود  پیدا  کسی  یک  شاید  تا  کنید 
ی  رابطه   “ “پوروا  یا  و   “ هلمز  “شرلوک 
ابتال، نقص در درمان، محله یابی آلوده گر 
و یا عوامل آلوده گر را دریابد و در اختیار 
نسخه  یک  به  تا  بگذارد  نویسان  راهبرد 
واقعی از مبارزه با کرونا در هر شهر برسیم.

خب، این قدر بسته، خودگردان، انحصاری 
و غیرشفاف بودن مانع رسیدن به پیدا کردن 

یک نسخه و یا نقشه راه درمان نمی شود.!؟
کرونا  به  شکاک  مردم  که  این  برای  مثال، 
وزارت  کنند  رجوع  الکی  بیمارستان  به 
بهداشت بی عقلی کرده و چنان بیمارستان 
هراسی را تبلیغ کرده که مبادا، الکی برای هر 
به  آلوده  های  بیمارستان  به  سرماخوردگی 
کرونا بیایید این بیمارستان هراسی افراطی 
باعث شد که زنان بار دار و یا کودکانی که 
باید سر موقع معین واکسن هایشان را بزنند 
زمینه  یا  و  اورولوژی  قلبی و  بیماران  یا  و 
خدمات  به  نیاز  هفتگی  و  ماهیانه  که  ای 
درمانی دارند از ترس آلوده شدن به بیماری 
کرونا از آمدن به بیمارستان خود داری کنند

 خب، مالحظه بفرمایید همین بی تدبیری 
کشاند  جایی  به  را  کار  بهداشت  وزارت 

در  و  آمد  در  صدایش  حریرچی  که 
ابالغ  یعنی  وضعیت  این  اگر  گفت،  اهواز 
همینطور  اپیدمیک  نادرست  های  توصیه 
فزاینده  میر  و  مرگ  با  ما  کند  پیدا  ادامه 
شویم. می  روبرو  آینده  در  غیرکرونایی 

بهداشت  وزارت  نادرست  کار  دومین 
مبتالیان  آمار  از  درست  تحلیل  عدم 
است،  متوفیان  و  یافتگان  بهبود  و 
مغزهای  از  تهی  خود  فکر  اتاق  در  یعنی 
گران  تحلیل  و  پرور  ایده  و  متفکر 
کالم  مخلص  یعنی  هستند  نویس  راهبرد 
یافته  توسعه  فکر  اتاق  بهداشت  وزارت 
ضعف  نقاط   ، رژیم  رفتار،  که  ندارد 
کند. رصد  را  کروناویروس  قوت  و 

بهداشت  وزارت  ضعف  سومین 
کاالی  و  دارو  مافیای  از  ید  قطع  عدم 
است لوازمات  دیگر  و  پزشکی 

و  عزل  در  پزشکی  سوداگران  این   
و  کنند  می  البیگری  مدیران  نصب 
می  استفاده  دارویی  از  درمان  امر  در 
هستند  آن  فروشنده  خودشان  که  کنند 
بازرسی،  سازمان  و  وزارتخانه  حراست 
وزارت  ارتش،  سپاه،  اطالعات  سازمان 
وابسته  امنیتی  نیروهای  و  اطالعات 
کنند. ورود  باید  امنیت  شورای  به 

منطقی  تقسیم  در  نارسایی  چهارمین 
دارویی  و  پزشکی  امکانات  و  بودجه 
بعضًا  که  هاست  استان  به  تخصص  و 
گرایی  همشهری  شود  می  دیده 
وزارت  در  کار  قسمت  این  در 
خورد. می  چشم  به  بسیار  بهداشت 
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رتبه  جدول  در  گفت:  خوزستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
سراسر  شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  عملکرد  ارزیابی  بندی 
رسید.  ۵ رتبه  به  قبل  سال  در   ۳۳ رتبه  از  خوزستان  کشور 

 به گزارش نخبگان و بهنقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان، رضا رضایی با اعالم این خبر گفت: در جدول رتبه بندی 
ارزیابی عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور در حوزه زمین و 
مسکن خوزستان با ۲۸ پله صعود از رتبه ۳۳ در سال قبل به رتبه ۵ رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان اظهار داشت: این استان در میان ادارات کل 
راه و شهرسازی سراسر کشور بیشترین رشد را به نسبت سال قبل داشته است.

رضایی ضمن تقدیر از عملکرد کلیه پرسنل اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان تصریح کرد:

همکاران  همه  دریغ  بی  زحمات  و  تالش  ثمره  موفقیت  این  کسب   
وقفه  بی  تالش  از  نشان  موضوع  این  که  است  بوده  کل  اداره 
است. مسکن  و  زمین  حوزه  در  بویژه  همکاران  روزی  شبانه  و 

وی اظهار امیدواری کرد: تالش می کنیم با پیگیری مجدانه در زمینه سایر 
فعالیت های کاری نیز نسبت به سالهای قبل در رتبه های باالتری قرار بگیریم.

حاصل  موفقیت  این  اینکه  بیان  با  خوزستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
قوت  و  ضعف  نقاط  شناخت  و  وقفه  بی  تالش  دقیق،  ریزی  برنامه 
سالجاری  در  شود  می  بینی  پیش  داد:  ادامه  است  آمده  بدست  سیستم 
ارتقا  شاهد  همکاران  پشتکار  و  تالش  و  شده  اتخاذ  تمهیدات  با 
باشیم. استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  در  بیشتر  وری  بهره  و  عملکرد 

مدیریت محمدیان نشان از عملکرد قوی دارد

وقتی تحول در شهرک های صنعتی همواره با نام یک مدیر ثبت می شود
مدیریت محمدیان نشان از عملکردقوی دارد

استان  در  همه  از  بیش  نام  یک  آید  می  خوزستان  در  صنعت  نام  وقتی 
تحول  یک  گذشته  سال  چند  در  که  کسی  نام  هم  آن  میکند  خودنمایی 
کرد ایجاد  استان  صنعتی  شهرکهای  در  رنسانس  یا  نوزایی  و  عظیم 
شخصیتش  همراه  نامش  که  اخالق  با  و  متعادل  شخصیتی 
بگوییم خواهیم  می  محمدیان  اخالق  از  بوده  مترادف 
از  بیش  چراکه  بگیرد  قرار  تقدیر  مورد  باید  امروز  که  مدیری 
شود ظاهر  موفق  توانسته  صنعتی  واحدهای  در  دیگری  کس  هر 

صنعتگران  روی  بر  وی  درب  هیچگاه  محمدیان  اخالق  مدیریت  دوره  در 

استقبال  مردم  از  گشوده  روی  با  وی  همواره  و  نماند  بسته  داران  سرمایه  و 
بگیریم! وقت  قبل  از  باید  دیدنشان  برای  ها  خیلی  درحالیکه  است  کرده 

یا  باشد  اصولگرا  مدیر  یک  که  نیست  مهم  شریعتی  استاندار  برای 
است مهمتر  چیز  همه  از  بودن  تکنوکرات  وی  برای  طلب  اصالح 
دارد. وی  قوی  عملکرد  از  نشان  سالها  این  در  محمدیان  مدیریتی  دانش  و 

با خوشرویی و تکریم  بوده است و  پاسخگو  مدیری که همواره در هر حالتی 
نام  تولید  جهش  سال  عنوان  به  رهبری  تعبیر  به  که  سالی  در  رجوع  ارباب 
دهد. وفق  رهبری  فرموده  با  همسو  را  ها  شهرک  تا  می  کشد  وی  شده  برده 

فرمانداری مسجدسلیمان،در  از روابط عمومی  نقل  به  نخبگان و  به گزارش 
فرماندار  پاکدل  مسجدسلیمانی،محمد  معلم  امیدی  جمشید  خودسوزی  پی 
کرد. صادر  را  موضوع  این  بررسی  و  پیگیری  دستور  رسما  شهرستان  این 

ر  ا ند ما فر

مسجدسلیمان با تشریح این خبر گفت:این موضوع با دقت در دست بررسی است 
زیرا رعایت احترام به شهروندان و علی الخصوص قشر فرهنگیان یک امر ضروری 
و مهم محسوب می شود و تا حصول نتیجه این موضوع پیگیری خواهد شد.

فرماندار مسجدسلیمان: تا حصول نتیجه موضوع خودسوزی یک معلم، پیگیری خواهد شد

 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
استان  کتابفروشی   ۱۹ گفت:  خوزستان  اسالمی 
خوزستان در طرح بهارانه کتاب ۹۹ مشارکت می کنند.

و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  جمشیدی  مرتضی  خوزستان،  اسالمی  ارشاد 
اعالم این خبر گفت: این طرح از ۲۰ اردیبهشت ماه 
 ۳۰ تا  )ع(  مجتبی  حسن  امام  والدت  با  همزمان 
در  طرح  عضو  کتابفروشی های  در  اردیبهشت 
می شود. اجرا  خوزستان  استان  و  کشور  سراسر 

افزود:  طرح  عضو  کتابفروشی های  به  اشاره  با  وی 
یارانه ۲۰  با  در سیزدهمین دوره طرح های حمایتی 
درصدی، از اهواز کتابفروشی شرق، محام، رشد )شعبه 
مرکزی( اهواز، رشد )شعبه زیتون(، آرمات، جعفری 
)شعبه زیتون(، اسوه، شهر کتاب اهواز، شهر کتاب 
کیهان، رسانه بیداری و پاتوق کتاب شرکت کردند.

از  نیز  استان  های  شهرستان  از  گفت:  جمشیدی 
دزفول کتابفروشی رشد، کتاب معراج، وارثین و از 
شهر  نیز  آبادان  از  رشد،  کتاب  کتابفروشی  شوشتر 
دارند. الفبا حضور  دارالکتب سعید و  آبادان،  کتاب 

و  فرهنگ  اداره کل  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
ارشاد اسالمی خوزستان تصریح کرد: در این طرح 
و  کودک  عمومی،  کتاب های  می توانند  عالقه مندان 
درصد   ۲۰ با  را  دانشگاهی  کتاب های  و  نوجوان 
خریداری  طرح  عضو  کتاب فروشی های  از  تخفیف 
کرده و سقف مجاز خرید برای هر خریدار ۱۵۰۰۰۰۰ 
کتابفروشی های  مشخصات  و  اسامی  است.  ریال 
عضو طرح »بهارانه کتاب ۹۹« به تفکیک هر استان 
است. مشاهده  قابل    tarh.ketab.irسایت روی 

را  جدی  آسیب  کرونا  بیماری  که  این  بیان  با  وی 
ویژه  به  توزیع  تا  تولید  از  نشر  صنعت  چرخه  به 
کرونا  ایام  در  گفت:  کرد،  وارد  ها  کتابفروشی 
شد  مواجه  کساد  با  کتابفروشی ها  کار  و  کسب 
طریق  از  توانستند  کتابفروشی ها  درایت  با  ولی 

این  اندازه ای  تا  مجازی  فضای  و  سایت  پیک، 
بهارانه  طرح  برگزاری  اما  کنند  جبران  را  خالء 
می کند. ایجاد  قشر  این  برای  مثبتی  فرصت  کتاب 

جمشیدی اضافه کرد: به منظور رعایت فاصله گذاری 
ثبت  با  نیز  غیرحضوری  اجتماعی،خریدهای 
کتابفروشی ها  سوی  از  پنل  در  مربوطه  اطالعات 
پوشش داده می شود. همچنین مدیریت پروتکل های 
واحدهای  عهده  بر  اجرای طرح  زمان  در  بهداشتی 
بود. خواهد  کتاب  خریداران  و  شهروندان  صنفی، 

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با برگزاری 
جدیدی  فصل  امیدواریم   ،۹۹ کتاب  بهارانه  طرح 
آورد. پدید  کتابفروشان  صنف  اقتصادی  رونق  در 

مشارکت 1۹ کتابفروشی خوزستان در طرح بهارانه کتاب 
 ۹۹

آیا صدای ما )خوزستان( امروز به گوش 
پایتخت نشینان رسیده می شود ؟!

ادامه ی سرمقاله از صفحه نخست 

همانگونه که ما نقش اول را در اقتصاد ایران 
بیکاری  در  هم  را  اول  نقش  کنیم  می  ایفا 
بما  نگاه  آیا  ولی  داریم  را  ها  بحران  و 
خوزستانی ها از سوی پایتخت نشینان نگاه 
 مادر به فرزند بوده یا نگاه دایه به فرزند؟!

گوش  به  امروز  ما  صدای  آیا 
؟! شود  می  رسیده  نشینان   پایتخت 
می  اگر  را  ما  صدای  آیا 
کنند؟! می  مان  اجابت   شنوند 
که  هست  دست ها  میان  از  دستی  آیا 
را  خوزستان(  طفل)  این  دست  بیاید 
کند؟! معرفی  وطن  مام  به  را  او  و   بگیرد 
مام وطن می داند که خوزستان همواره خط 
اول جهاد و اقتصاد بوده است همانطور که 
دروازه تشیع کشور بوده است همانطور که 
 بدون خوزستان مام وطن برای ما معنایی ندارد!

ای  رسانه  همکاران  با  من  سخن  روی 
های  زندگی  که  همانها   ، است  خودم 
همواره  و  اند  داشته  ای  شرافتمندانه 
اند بوده  ایران  به  خوزستان  رسای   صدای 
ام! گرامی   همکاران 
امروز ما روزهایی را در اهواز و دزفول و 
که  کنیم  می  تجربه  استان  شهرهای  دیگر 
هرگز در تاریخ سابقه نداشته است و اگر هم 
 در تاریخ سابقه داشته بلکه چنین نبوده است!
اینروزها را ما بنام روزهای مرگ می نامیم 
رسانه  تقویم  در  را  روزها  این  بانیان  و 
ایندگان  تا  کنیم  می  تحریر  خویش  ای 
شمسی  سال۹۹  ابتدای  در  که  بدانند 
آمد! خوزستان  بیگناه  مردم  سر  بر  چه 

سعیدآژده
 مدیرمسئول و صاحب امتیاز

 رسانه نخبگان خوزستان

آغاز کار همه ادارات دولتی در روزهای 
1۹ و 23 رمضان با دو ساعت تأخیر

یکشنبه)۲۱  عصر  جلسه  در  دولت  هیات   
حجت االسالم  ریاست  به  اردیبهشت( 
رئیس  روحانی  حسن  دکتر  المسلمین  و 
توفیق  به منظور  که  کرد  تصویب  جمهور، 
زنده داری شب های  و شب  احیاء  در  بیشتر 
سازمان ها،  وزارتخانه ها،  کلیه  کار  قدر، 
روزهای  در  دولتی  مؤسسات  و  شرکت ها 
مبارک  ماه  بیست وسوم  و  نوزدهم 
شود. شروع  تأخیر  دوساعت  با  رمضان 

به گزارش ایسنا، همچنین در این جلسه، در 
نهایی  تامین حقوق مصرف کنندگان  راستای 
اجرایی  آیین نامه  ماده ۴  و حذف واسطه ها، 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 
و  فوق العاده  فروش  برای  خودرو 
رسید. تصویب  به  خودرو،  پیش فروش 

زلزله زده  مناطق  مصرفی  برق  احتساب 
قبول  قابل  هزینه  به عنوان  کرمانشاه 
استان برق  نیروی  توزیع  شرکت  مالیاتی 

با موافقت هیات دولت، برق مصرفی مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه در سال های ۱۳۹۶، 
رایگان، محاسبه  به صورت  ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت 
می گردد. تلقی  کرمانشاه  برق  نیروی  توزیع 

موافقت دولت با امضای موافقت نامه تأسیس 
با سالمت  مرتبط  پایه  مقوله دو علوم  مرکز 

یونسکو پوشش  تحت  انسانی  تغذیه  و 

انجام مذاکره، پیش امضاء  با  هیات وزیران 
»موافقت نامه  موقت  امضای  و  )پاراف( 
مرتبط  پایه  علوم  دو  مقوله  مرکز  تأسیس 
پوشش  تحت  انسانی  تغذیه  و  سالمت  با 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  یونسکو 
بهداشت،  وزارت  مسئولیت  به  مشهد« 
کرد. موافقت  پزشکی  آموزش  و  درمان 

هدف از تأسیس مرکز مزبور، ارتقای سطح 
تقویت  و  پزشکی  پایه  علوم  در  تحقیقات 

منطقه  سطح  در  همکاری ها  و  ظرفیت ها 
فهرست برداری،  شناسایی،  زمینه های  در 
و  پزشکی  پایه  علوم  مطالعه  و  مستندسازی 
تغذیه انسانی می باشد و این مرکز، تنها مرکز 
تمامی  که  است  پایه  علوم  زمینه  در  جامع 
داد. خواهد  پوشش  را  پایه  علوم  رشته های 

تصویب آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره 
مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

تعیین شاخص های  منظور  به  وزیران  هیات 
و  محتوا  تدوین  و  پرورشی  و  آموزشی 
هم چنین، صدور  و  مهدکودک ها  بر  نظارت 
مجوز و ارائه برنامه، آیین نامه اجرایی قانون 
آموزشی  مراکز  و  مدارس  اداره  و  تاسیس 
کرد. تصویب  را  غیردولتی  پرورشی  و 

بهزیستی  سازمان  آیین نامه،  این  اساس  بر 
همکاری  با  است  موظف  کشور 
مقررات  ذی ربط،  اجرایی  دستگاه های 
ساختمان های  ایمنی  )استانداردهای( 
برنامه  اساس  بر  و  تدوین  را  مهدکودک ها 
ساختمان  انطباق  برای  مشخص  زمانی 
نماید. ابالغ  یادشده،  مقررات  با  مهدکودک 

پیش دبستانی  دوره  اجرای  هم چنین، 
دوره  مجوز  اخذ  با  مهدکودک ها  در 
وزارت  ذی ربط  مراجع  از  مذکور 
است. امکان پذیر  پرورش  و  آموزش 
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منتخب مردم اهواز در مجلس شـــورای اســـالمی 
گفت: مســـئوالن متولـــی امر بازار بـــرای کنترل 
گفتار  جـــای  بـــه  سرســـام آور،  گرانی هـــای 
درمانـــی به صورت جـــدی وارد عمل شـــوند.

مجتبی یوســـفی در گفتگـــو با خبرنـــگار مهر با 
اینکه وظیفه نمایندگان آن هم در شرایط  به  اشـــاره 
ســـخت کنونی مطالبـــه گری اســـت، اظهار کرد:

 وزیر صنعت، معدن و تجارت و مســـئوالن تعزیرات 
حکومتی که وظیفه نظـــارت و تنظیم بازار را دارند 
بایـــد به جای گفتـــار درمانی، وارد عمل شـــوند

 و از چارچوبـــی کـــه جـــزو اختیـــارات آنها 
کنند. اســـتفاده  شرایط  کنترل  راســـتای  در  است 

همچنین  و  وزارتخانه هـــا  این  در  مـــا  افزود:  وی 
در هیئـــت دولت شـــاهد هســـتیم کـــه وقتی 
مصاحبه  یـــک  با  تنها  می شـــود  گـــران  کاالیی 
افتاده  در خصـــوص اینکه چـــرا گرانی اتفـــاق 
که  در صورتی  می کننـــد  تمـــام  را  کار  اســـت 
وظیفه قانونـــی آنها برخورد و رفع گرانی اســـت.

منتخب مردم اهواز در مجلس شـــورای اســـالمی 
بیان کـــرد: اکنـــون در همه دنیـــا از نظر فروش 
با رکود روبرو هســـتیم  تولید  نفت و هزینه هـــای 
افزایش قیمت  این میـــزان  با  اما چه دلیلـــی دارد 
مـــواد غذایی از جملـــه حبوبات روبرو باشـــیم، 
ایـــن گرانی ها توجیهـــی ندارد. واقعـــًا این کدام 
مافیا اســـت کـــه بـــا افزایش قیمت هـــا باعث 
کوچک شـــدن ســـفره مردم و ایجاد مشـــکالت 
در تأمین کاالهای اساســـی آنها شـــده اســـت؟

یوســـفی با بیان اینکه با ادامه ایـــن روند نا امیدی 
در بیـــن مردم به وجـــود می آیـــد، تصریح کرد:

خودرو  قیمـــت  نجومی  افزایـــش  حـــل  برای   
اما مـــردم نمی توانند  می توان خـــودرو نخریـــد 
ســـتاد  باید  لذا  نکننـــد،  تهیـــه  غذایی  مـــواد 
کند. عمـــل  خود  وظیفـــه  بـــه  بـــازار  تنظیم 

وی گفـــت: در مجلس جدید ســـعی می شـــود 
بـــه جـــای اولویـــت قـــرار دادن دعواهـــای 

سیاســـی و مصوبـــات غیـــر ضـــروری که در 
مجلـــس دهم بســـیار بـــه آن پرداخته شـــده به 
توجه شـــود. مردم  اولویت هـــای  و  مشـــکالت 

نیروهای  شهردار خرمشهر گفت: شهرداری خرمشهر 
خود را برای جابه جایی و استقرار ساکنان ساختمان در 
معرض تهدید ۶ طبقه این شهرستان بسیج کرده است.

اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دارابی  داوود 
گذشته  شب  از  شهرداری  خدمات  کانکس  کرد: 
قرار  و  شده  مستقر  طبقه   ۶ ساختمان  محل  در 
داشته  ساعته   ۲۴ حضور  مدت  این  در  است 
جابه جایی  برای  نیز  خدماتی  کارگر   ۶۰ و  باشد 
هستند. فعالیت  حال  در  طبقه   ۶ ساکنان  اسباب 

تخلیه  پروژه  اجرای  زمان  در  امنیت  تأمین  بر  وی 
خودرو  گفت:  و  کرد  تأکید  ساختمان  تخریب  و 
برای حوادث مستقر شده است و در هر  آتش نشانی 
طبقه نیز یک نفر آتش نشان با تجهیزات حضور دارد.

برای  زمان  روز   ۳ خرمشهر  شهردار  گفته  به  بنا 
که  است  شده  پیش بینی  ساختمان  کامل  تخلیه 
می شود. انجام  طبقه   ۲ تخلیه  عملیات  روز  هر 

خرمشهر  شهرداری  خدمات دهی  از  همچنین  دارابی 
و  داد  خبر  طبقه   ۶ ساکنان  اسکان  جدید  محل  در 
گذشته  شب  از  خرمشهر  شهرداری  مأموران  گفت: 
استقرار  برای  را  جایگزین  مسکونی  واحدهای 
ایجاد  برای  همچنین  و  ساخته اند  آماده  سکنه 

استقرار  کودکان،  بازی  وسایل  نصب  سبز،  فضای 
برای  ثابت  صورت  به  پاکبان  و  زباله  باکس های 
است. شده  برنامه ریزی  منازل  محدوده  در  نظافت 
طبقه خرمشهر   ۶ مهر، ساختمان  گزارش خبرنگار  به 
ساختمانی با خطر ریزش و دارای مشکالت بهداشتی 
بسیار بود که بعد از چند سال مطرح شدن به عنوان 
میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد   ۴ معادل  اعتباری  با  مشکل 
تومان، ۴۸ واحد منزل در پروژه مسکن مهر خرمشهر 
خانوار   ۴۷ برای  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از 
ساکن آن خریدار شد. روند جابه جایی سکنه آن صبح 
امروز با حضور نیروهای امنیتی و خدماتی آغاز شد.
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افتتاح خط بای پس ورودی آب غدیر به فیتلرهای ثقلی و مخزن 
۵۰هزار مترمکعبی در تصفیه خانه شماره دو اهواز 

شهردار خرمشهر خبر داد:
 ورود شهرداری خرمشهر برای جابه جایی ساکنان ۶ طبقه 

است آب  کمی  و  کیفی  سطح  ارتقای  پروژه  این  هدف  اهواز:  آبفا  شرکت  مدیرعامل   

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا  اهواز، بهنام مریدی از افتتاح پروژه 
احداث بای پس خط غدیر بر روی فیلتر های ثقلی و مخزن ۵۰ هزار متر مکعبی ذخیره 
آب در  تصفیه خانه شماره ۲ اهواز با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی آب اهواز خبر داد.

 مریدی جزییات این عملیات شبانه روزی را شامل اجرای خطی به طول ۳۰۰ متر از جنس 
فوالدی و به اقطار ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر اعالم کرد و گفت: با اجرای دو انشعاب به فیلترها 

و مخزن و با توجه به تزریق مواد شیمیایی بر خط، سطح کیفی الزم آب تامین می گردد.
  مدیرعامل شرکت آبفا اهواز تصریح کرد: پس از اجرای شبانه روزی این پروژه،  اجرای 
عملیات مرمت و بازسازی تأسیسات زالل سازی تصفیه خانه ی شماره دو انجام خواهد شد
مترمکعب  هزار   ۳۵۰ اهواز  دو  شماره  خانه  تصفیه  تولید  ظرفیت  افزود:  مریدی       
می یاید. افزایش  مترمکعب  هزار   ۴۵۰ به  طرح  این  اجرای  با  که  است  روز  شبانه  در 

این  از  است  متصل  هم  به  رینگ  صورت  به  اهواز  آب  شبکه  تمام  افزود:  وی 
می شود. اهواز  شهر  تمام  در  آب  کیفیت  افزایش  باعث  طرح  این  اجرای  رو 

کرونا در خوزستان صاحبخانه شد؛ 1۷۶ نفر دیگر در دام این ویروس افتادند
ساعت   ۲۴ در  گفت:  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
پیوستند. کرونایی ها  جمع  به  خوزستان  استان  در  دیگر  نفر   ۱۷۶ گذشته، 

درخصوص  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  پور،  احسان  علی 
هشدار ها  علیرغم  گفت:  خوزستان  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  وضعیت  آخرین 
تردد های  از  خودداری  و  بهداشتی  نکات  رعایت  بر  مبنی  شهروندان  به  تاکید  و 
طی  بطوریکه  هستیم،  مردم  توجهی  بی  شاهد  همچنان  شهر،  سطح  در  غیرضروری 
شدیم. مواجه  استان  در  ویروس  کرونا  به  ابتال  صعودی  روند  با  اخیر  هفته های 

او افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۶ نفر دیگر در استان خوزستان به ویروس کرونا مبتال 
مدت  طی  اینکه  ضمن  است،  رسیده  نفر   ۴۵۹ و  هزار   ۴ به  مبتالیان  شمار  و  اند  شده 

یافت. افزایش  نفر  به ۲۹۰  قربانیان  تعداد  از دست دادند و  نفر جان خود را  مذکور، ۱۱ 
شهرستان  تفکیک  به  ویروس  این  به  ابتال  جدید  موارد  درخصوص  پور  احسان 
مورد،   ۱۵ شوشتر  مورد،   ۱۶ کارون  ۲۳مورد،  دزفول  مورد،   ۷۱ اهواز  داشت:  بیان 
هر  مسجدسلیمان  و  شوش  مورد،   ۶ باغملک  مورد،   ۷ رامهرمز  مورد،   ۱۳ باوی 
رامشیر۲  مورد،   ۳ کدام  هر  حمیدیه  و  اندیمشک  مورد،   ۴ ماهشهر  مورد،   ۵ کدام 
است. شده  ثبت  ابتال  جدید  مورد  یک  کدام  هر  آزادگان  دشت  و  بهبهان  ایذه،  مورد، 
 ۵۲۰ حاضر  حال  در  اهواز،  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  گفته  به 
با تالش های  بیمار   ۶۴۹ و  هزار   ۳ و  هستند  درمان  تحت  استان  بیمارستان های  در  بیمار 
شدند. ترخیص  استان  درمانی  مراکز  از  بهبودی  از  پس  درمان  کادر  روزی  شبانه 

انتقال کرونا در اهواز راحت شده بود / وضعیت اهواز در دست مردم است
دبیر شورای سالمت اهواز با اشاره به بازگشت محدودیت ها 
در خوزستان در پی گسترش شیوع کرونا و افزایش موارد 
چرخه  زیادی  حدود  تا  محدودیت ها  اعمال  گفت:  ابتال 
دوش  بر  شده  وارد  مضاعف  بار  و  می کند  قطع  را  انتقال 
این  اگر  می دهد؛  کاهش  را  درمانی  و  بهداشتی  کادر 
تصمیمات گرفته نمی شد، روزهای سختی در پیش داشتیم.
توجه  با  کرد:   اظهار  گفت وگویی،  در  شریفی  مهرداد 
اجتماعی  فاصله گذاری  اخیر،  روز  چند  در  اینکه  به 
انجام  را  خود  کار  راحتی  به  اصناف  و  بود  نشده  رعایت 
رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های  نیز  مردم  و  می دادند 
می شد. انجام  راحتی  به  ویروس  انتقال  نمی کردند، 
و  است  چالش ها  جزو  مراسمات  برگزاری  افزود:  وی 
بوده ایم. زیادی  مراسم  برگزاری  شاهد  مدت  این  در 
رعایت  به  اصناف  و  مردم  توجه  عدم  گفت:  شریفی 
در  مردم  توجه  عدم  همچنین  و  بهداشتی  پروتکل های 
خودداری از برگزاری مراسمات، موجب افزایش موارد ابتال 
به کرونا در اهواز بوده است. افزایش تعداد نمونه گیری ها 
است. شده  سالم  حامل  افراد  شناسایی  موجب  نیز 

که  بود  این  دهنده  نشان  موارد،  افزایش  کرد:  اظهار  وی 
حامل  صورت  به  مبتالیان  این  اما  دارد  وجود  آلودگی 
پیشگیری  برای  بنابراین  هستند؛  ویروس  ناقل  و  سالم 
شد. گرفته  محدودیت ها  اعمال  تصمیم  طغیان،  از 
دبیر شورای سالمت اهواز بیان کرد: اعمال محدودیت ها تا 
حدود زیادی چرخه انتقال را قطع می کند و بار مضاعف وارد 
شده بر دوش کادر بهداشتی و درمانی را کاهش می دهد؛ اگر 
این تصمیمات گرفته نمی شد، روزهای سختی در پیش داشتیم.

باید  نیز  محدودیت ها  پایان  از  پس  گفت:  وی 
اما  بود  خواهد  چگونه  کرونا  شیوع  شرایط  ببینیم 
است. مردم  دست  در  اهواز  وضعیت  مجموع،  در 
کرونا،  انتقال  زنجیره  قطع  برای  کرد:  تصریح  شریفی 
کار  دستور  در  را  ماندن  خانه  در  شعار  مجددا  باید  مردم 
با  هم  آن  ضروری،  کارهای  برای  تنها  و  دهند  قرار  خود 
شوند. خارج  منزل  از  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 

زدن  دست  از  باید  منزل  از  خارج  در  اینکه  بیان  با  وی 
شود،  پرهیز   صورت   T ناحیه  ویژه  به  صورت  به 

بدتر  یا  بماند  ثابت  وضعیت  می خواهیم  اگر  افزود: 
منزل  از  غیرضروری  خروج  از  حتما  باید  مردم  نشود، 
کنند. رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های  و  خودداری 
به  ادامه داد: مردم اجازه ورود  اهواز  دبیر شورای سالمت 
فروشنده  و  ندارند  را  کوچک  محیط  با  صنفی  واحدهای 
باید همه کارهای مورد نیاز را انجام دهد. در فروشگاه های 
بزرگ نیز باید عالمت گذاری انجام و فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت شود و ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده در 
اختیار مردم قرار بگیرد. این اماکن باید تهویه مناسب داشته 
باشند و از پذیرش مشتری بیش از ظرفیت خودداری کنند.
وی تصریح کرد: اگر فرد آلوده به ویروس به مدت ۱۵ دقیقه 
در یک محیط بسته حضور داشته باشد و از وسایل حفاظت 
کند. آلوده  را  افراد  سایر  می تواند  نکند،  استفاده  فردی 
توجه  شایعات  و  کذب  اخبار  به  مردم  گفت:  شریفی 
زیرا  کنند  پیگیری  معتبر  منابع  از  را  اخبار  حتما  و  نکنند 
بیندازد  خطر  به  را  روانی  سالمت  می تواند  شایعات  این 
ضعیف  با  نتیجه  در  و  کند  ضعیف  را  ایمنی  سیستم  و 
شد. خواهیم  مبتال  بیماری  به  زودتر  ایمنی،  سیستم  شدن 

فرماندار اهواز:
محدودیت های ترافیکی شهر اهواز اعالم شد

های  محدودیت  اعمال  از  اهواز  فرماندار 
ادارات،  شدن  تعطیل  با  همزمان  ترافیزکی 
داد. خبر  هفته  پایان  تا  شهر  های  بانک  و  اصناف 

با خبرنگار  نیسی یکشنبه در گفت وگو  جمال عالمی 
اردیبهشت   ۲۲ دوشنبه  روز  از  اظهارداشت:  ایرنا 
 ۲۴ طالقانی،  شریعتی،  فارسی،  سلمان  خیابان های 
متری)آزادگان( مسیر اصلی کیانپارس ) بلوار چمران 
(، وهابی، خیابان اصلی پادادشهر، پل نادری، پل علی 
کوی  کارمندی،  زیتون  اصلی  خیابان  مهزیار)ع(،  بن 
به  دسترسی  مسیرهای  تمامی  و   ) کوروش   ( ملت 
جاده های ساحلی غربی و شرقی مسدود خواهند بود.

بر اساس دستور استاندار خوزستان برای جلوگیری از 
ناپایدار شدن وضعیت انتشار ویروس کرونا در استان، 
غیر  اصناف  و  ها  بانک  ادارات،  هفته جاری  پایان  تا 
ضروری در ۹ شهرستان خوزستان تعطیل خواهند بود.

ها  آن  در  دستورالعمل  این  که  شهرستانی   ۹
اهواز،  هویزه،  باوی،  شامل  شود  می  عملیاتی 
و  کارون  شوشتر،  دزفول،  هندیجان،  حمیدیه، 
کمیته  اعالم  اساس  بر  که  هستند  سلیمان  مسجد 
شدند  اعالم  استان  قرمز  های  شهرستان  جزء  علمی 
کنیم. قطع  مناطق  این  در  را  ویروس  زنجیره  باید  و 

اصول  نکردن  رعایت  و  ها  محدودیت  اهش 
افزایش  باعث  مردم  از  برخی  سوی  از  بهداشتی 
است. شده  خوزستان  در  کرونا  به  ابتال  آمار 

ویروس  از  ناشی  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
رییس  و  رهبری  معظم  مقام  حضور  با  کرونا 
صورت  به  خوزستان  استاندار  و  جمهوری 
شد. برگزار  امروز  صبح  کنفرانس  ویدئو 

حل مشکل توزیع نهاده های دامی با
 سفر وزیر جهاد کشاورزی به خوزستان

با  دامی  های  نهاده  توزیع  مشکل  حل 
خوزستان به  کشاورزی  جهاد  وزیر  سفر 

در  گفت:  خوزستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
نشستی که در بندر امام برگزار خواهد شد برای تسهیل در 
روند توزیع نهاده های دامی تصمیم گیری خواهد شد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به   
صدا  با  گفتگو  در  سازمان  رییس  خوزستان: 
نهاده  عمده  قسمت  گفت:  خوزستان   وسیمای 
و  جو   ، سویا  کنجاله   ، ذرت  جمله  از  دامی  های 
شود  می  کشور  وارد  امام  بندر  طریق  از  سویا  دانه 
نهاده  درصد   ۷۵ تا   ۷۳ متوسط  طور  به  ساالنه  و 
شود. می  وارد  امام  بندر  طریق  از  کشور  دامی  های 

نه  خوزستان  اینکه  بیان  با  چنگلوایی  کیخسرو 
ورود  در  بلکه  کشاورزی  های  نهاده  تولید  در  تنها  
حال  در  افزود:  دارد  اساسی  نقش  دامی  های  نهاده 
وجود  ها  نهاده  این  تأمین  در  مشکلی  هیچ  حاضر 
هستیم. مشکل  دچار  توزیع  در  فقط  و  ندارد  

وی به اولین سفر استانی وزیر جهاد کشاورزی به استان 
خوزستان اشاره کرد و اظهار داشت: کاظم خاوازی در 
این سفر از اسکله ها، کشتی های در حال تخلیه، محوطه 
کرد. بازدید خواهد  کشی  روغن  های  وکارخانه  ها  

چنگلوایی ادامه داد: در این بازدید استاندار خوزستان 
نیز وزیر جهاد کشاورزی را همراهی خواهند کرد و در 

نشستی که در بندر امام برگزار خواهد شد برای تسهیل در 
روند توزیع نهاده های دامی تصمیم گیری خواهد شد.

کنجاله  درصد   ۹۴ اینکه  به  اشاره  با  درپایان  وی 
نمود:  تصریح  شود  می  تأمین  کشور  خارج  از  سویا 
درانبارهای  دامی  نهاد  تن  میلیون   ۳ حاضر  حال  در 
نیز  کشتی  چندین  و  باشد  می  موجود  بندرامام 
هستند. امام  بندر  به  ورود  منتظر  لنگرگاه  در 


