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

مهندس علی محمدی مدیر عامل 
گفتگو  آغاز  در  خوزستان  فوالد 
در  ایم  توانسته  ما   : نمود  عنوان 
بیماری   ، تحریم  سخت  شرایط 
موجود  مشکالت  دیگر  و  کرونا 
را  محصوالتمان  از  درصد  پنجاه 
به هفده کشور صادر کنیم که اگر 
دولت اجازه دهد می توانیم حتی 
صادرات  درصدی  صد  شکل  به 
به  ما  محصوالت   . باشیم  داشته 
جهان  مهم  کشورهای  از  خیلی 
بسیاری  در  خودشان  ها  آن  که 
پیشرفته  کشورهای  ها  زمینه  از 
رسد. می  هستند  نامی  صاحب  و 

معیار  داشت:  اذعان  محمدی 
فوالد  ی  زنجیره  ی  شاخصه  و 
قیمت  ِمعیار  صد  تا  صفر  از 
شرکت   ، کشور  در  آن  گذاری 
باشدآن  می  خوزستان  فوالد 
آن. کیفیت  و  نوع  خاطر  به   هم  
های  شرکت  ما  که  حالی  در 
داریم  کشور  در  بسیاری  فوالدی 
ی  مبارکه  فوالد  جمله:  از   ،
فوالد   خراسان،  فوالد  اصفهان، 
کیش؛ ولی شاخص قیمت گذاری 
که  باشد  می  خوزستان  فوالد 
داراست. را  مهمی  های   ظرفیت 

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

سال  در   : کرد  تصریح  محمدی 
تولید  رکورد  مرتبه  سه  گذشته 
با  نیز  جدید  سال  در  و  زدیم  را 
وجود مشکالت تحریم و بیماری 
با  کشور  تمام  درگیری  و  کرونا 

امسال  ماه  مساله؛درفروردین  این 
سیصد و چهل و پنج هزار تن تولید 
تعطیالت  با  رقم  این  که   ( کردیم 
است(  بوده  کرونا  و  نوروزی 
تولیدماهیانه  رکورد  توانستیم  و 
بشکنیم را  خوزستان   فوالد 

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

مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان 
قطعات  تامین  دربحث  داد:  ادامه 
از  اعظمی  قسمت  تجهیزات  و 
داخل  در  را  خود  نیازمندیهای 
 . کنیم  می  تامین   استان 
گذشته  سال  زمینه  این  در 

میلیارد  هزار  سی  نیزحدود 
و  قطعات  استان  داخل  از  ریال 
خرید  و  اولیه  مواد  و  تجهیزات 
این  و  نمودیم  تامین  را  انژری 
داخلی. تولیدات  از   یعنی حمایت 

در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
بخش پایانی برنامه های شرکت را 
این  چنین بیان کرد: بنابر نامگذاری 
امسال  به  نسبت  انقالب،  رهبر 
تولید  جهش  شعار  با  همسو  نیز 
فروردین  یعنی  اول  ماه  همان  در 
و  زدیم  را  تولید  رکورد   1399
فرمایشات  به  لبیک  مصداق  این 
. است  بوده  رهبری  معظم   مقام 

در گام دوم بهره برداری از بزرگ 
ترین خط تولید کنستانتره در شرق 
میلیون  نیم  و  دو  میزان  به  کشور 
در  را  خواف  شهرستان  در  تن 
تابستان  در  انشاهلل  که  گرفتیم  نظر 
میرسد  برداری  بهره  به  امسال 
طرح  این  برای  که  ای  .هزینه 
انجام شده است حدود دو هزار و 
 دویست میلیارد تومان بوده است.
در گام سوم  جهش تولید نیز بهره 
برداری از خط تولید هشتصد هزار 
تنی فوالد شادگان را در نظر گرفته 
ایم که به امید خدای متعال دراواخر 
رسد. می  انجام  به  جاری  سال 

سعید آژده / همواره همینگونه بوده است چند نفر آدم متمول 
که نگاه اقتصادی و شخصی به خانه مطبوعات دارند این نهاد 
مهم را به بنگاه خانگی مبدل کرده اند هیچگونه حمایتی از 
رسانه ها صورت نمی گیرد،افراد سالم و زحمتکش سکوت 
کرده اند و کناره گرفته اند و عده ای کمسواد جوالن میدهند …
و  مسول  مدیران  همه  حضور  با  باید  گیری  رای 
اعضایی  و  باشد  جوروند  دکتر  شخص  حضور  البته 
. باشند  داشته  دادن  رای  صالحیت  که  بدهند  رای 

دادن  رای  صالحیت  اقاست  فالن  دفتر  مسئول  که  کسی 
بکارند  مشغول  چاپخانه  در  که  نفر  ها  ده  ام  شنیده  ندارد 
اینها را عضو خانه مطبوعات کرده اند.خب ابتدا تا صالحیت 
باطل  انتخاباتی  هرگونه  نباشد،  مشخص  دهنده  رای  افراد 
روبروست. مشروعیت  عدم  با  البته  و  انصاف  از  دور  و 
تجربه  و  اند  بوده  مدیر  قبال  که  نیز  افرادی 
دارند ضعیف  عملکرد  داده  نشان  آنان  مدیریت 
شوند؟ داوطلب  دوباره  خودشان  نباید  انصافا  اینها 
اداره کل فرهنگ ارشاد اسالمی این وسط باید نقش نظارتی 
خودش را ایفا کند و با دیدن هرگونه موارد مشکوک برخورد کند.

عرض  شفاف  باید  حاضر  افراد  لیست  موافقم  هم  بنده 
شودتا همه بدانند چرا سی نفر) مثال( باید عضو یک نشریه 
داردیا  عوامل  و  کارکن  نفر  چند  نشریه  یک  باشندمگر 
خانه  عضو  باید  آیا  روزنامه  دفتر  فالن  جاروکار  آیا  مثال 
خدماتی زحمتکش  قشر  به  احترام  ضمن  باشد  مطبوعات 
خب ببینید ما اگر سکوت می کنیم برای احترام به همکارانمان است
شویم! خطاب  نادان  که  نباشد  این  بر  دال  ما  سکوت 
آن برادران هییت مدیره خانه مطبوعات هم خودشان راضی به 
شرایط کنونی نیستند باالخره آنان نیز نظریات ارزشمندی خواهند 
داشت که قطعا سکوت آنان دال بر حرف نداشتن آنان نیست.
بجز ضعف مدیریتی ما اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم متوجه 
می شویم که مطبوعات از خود پایتخت هم که مثال بزنید دچار 
مشکالت این چنینی هستند و این مشکل خاصه خوزستان نیست
باید  آنان  باشد  داشته  گیری  یقه  توان  باید  مدیره  هییت 
این  باالخره  متولیان  از  بگیرند  را  ها  بچه  حق  بتوانند 
. کنونی  وضع  از  داریم  انتقاد  هم  ما  و  هست  انتقادات 

شنیده  و  مطرح  فضایی  همچین  در  باید  انتقادات  این   
 . برویم  جلو  نمیتوانیم  ما  راهکار  و  انتقاد  شود؛بدون 
فوالد  کرد  حمایت  ها  رسانه  از  انصافا  که  نهادی  تنها 
است. بوده  نیا  فروغی  غالمرضا  اقای  و شخص  خوزستان 
االن چند وقتی ست که ما در خرج و مخارج باالی نشریه 
است. خیلی سخت  شرایطی  چنین  در  کار  واقعا  ایم  مانده 
کند.انها  حمایت  را  ها  بچه  بتواند  باید  مطبوعات  خانه 
بگیرند. آنان  حیات  و  ها  رسانه  نفع  به  را  نهادها  یقه  باید 

        سعیدآژده
 مديرمسئول و صاحب امتیاز رسانه نخبگان خوزستان

  به شبکه های اجتماعی نخبگان 
بپیوندید: 
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شرکت فوالد خوزستان ظرفیت های مهمی را درکشور دارد 

گفتگوی اختصاصی نخبگان
 با مهندس علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان
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بــه گــزارش نخبــگان و بــه نقــل از ســایت شــهرداری اهــواز ، رضــا 
علیجانــی مدیــر کل ارتباطــات و امــور بیــن امللــل شــهرداری اهــواز گفــت: 
پــس از مثبــت اعــام شــدن تســت کرونــا موســی شــاعری شــهردار اهــواز 

ــد. ــرار مــی گیرن ــه ق ــه مــدت ۱۴ روز تحــت قرنطین ایشــان ب
وی ادامــه داد: در طــول مــدت شــیوع بیــاری کرونــا در اســتان شــهردار 
ــته و  ــال داش ــور فع ــا حض ــتاد کرون ــات س ــه جلس ــواره در کلی ــواز هم اه
بصــورت شــبانه روزی در عملیــات ضدعفونــی شــهر رشکــت و نظــارت مــی 

کردنــد .

علیجانــی افــزود: شــهردار اهــواز در ایــن مــدت پیگیــر فعالیتهــای 
ــه  ــور روزان ــر ام ــتگی ناپذی ــی خس ــا تاش ــد و ب ــز بودن ــهر نی ــی ش عمران

شــهرداری را کنــرل مــی کردنــد.

ــروردگار و فداکاریهــای  ــاری پ ــه ی ــدواری کــرد: ب ــراز امی ــان اب وی در پای
ــروس  ــوم وی ــایه ش ــتی س ــای بهداش ــت پروتکله ــامت و رعای ــان س مدافع
ــز  ــان کــم شــود و شــهردار پرتــاش اهــواز نی ــا از رس جهانی منحــوس کرون

ــد. ــزودی صحــت و ســامت خــود را بازیابن ب

تست کرونای شهردار اهواز مثبت اعالم شد 

  تست کرونای شاعری 
شهردار اهواز مثبت 

اعالم شد 

شهردار خرمشهر 
از اجرای 4 پروژه 

کالن عمرانی با 
اعتبار 347 میلیارد 

ریال خبر داد

31

مهندس علی محمدی:

همسو   با  شعار سال رکورد تولید فوالد را زدیم



بازدید شهردار مسجدسلیمان از نفتک و دیدار با اهالی بمنظور بررسی و رفع مشکالت موجود منطقه نفتک

 شـــهردار مسجدســـلیمان بـــه منظـــور بررســـی مشـــکالت و
ـــود ـــد نم ـــه بازدی ـــن منطق ـــک از ای ـــه نفت ـــالت منطق ـــع معض .رف

ـــلیمان ـــهرداری مسجدس ـــانی ش ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ  ب
 بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی ، در ابتـــدای بازدیـــد شـــهردار
ـــن ـــی ای ـــه اهال ـــا اســـتقبال گـــرم و صمیمان ـــه ب  مسجدســـلیمان، ک
ـــتان ـــاد شهرس ـــردم نه ـــای م ـــن انجمنه ـــی از فعالی ـــه و برخ  منطق
ـــی ـــه بررس ـــی ب ـــارک رودک ـــور در پ ـــا حض ـــود، وی ب ـــراه ب  هم
.معضـــالت و نواقـــص ایـــن مـــکان تفریحـــی پرداخـــت

ـــه و ـــس از بررســـی هـــای الزم، از ســـوی شـــهردار دســـتور تهی  پ
 نصـــب تجهیـــزات پـــارک شـــامل : وســـایل بـــازی، نیمکت و ســـطل

ـــارک، ـــوار کشـــی حاشـــیه پ ـــارک، دی ـــن روشـــنایی پ ـــه ، تامی  زبال
 اجـــرای رمـــپ ورودی ، هـــرس کاری ، حاشـــیه زنـــی و بازســـازی
ـــد ـــه صـــادر ش ـــی منطق ـــی در حضـــور اهال ـــارک رودک ـــن پ .چم
 در ادامـــه شـــهردار مسجدســـلیمان ضمـــن گفتگـــو بـــا
 اهالـــی منطقـــه و پیگیـــری مشـــکالت آنهـــا، بـــا حضـــور در
 مـــکان احـــداث حســـینیه حضـــرت ابوالفضـــل العبـــاس )ع(
ــت ــح جهـ ــه مصالـ ــن و تهیـ ــرداری زمیـ ــاک بـ ــتور خـ  دسـ
.احـــداث ایـــن مـــکان مذهبـــی را نیـــز صـــادر نمـــود

از نفتـــک  منطقـــه  اهالـــی   ، بازدیـــد  ایـــن  پایـــان   در 
 پیگیـــری هـــای شـــهردار مسجدســـلیمان جهـــت رفـــع
.کمبودهـــای ایـــن منطقـــه تشـــکر و قدردانـــی نمودنـــد

زیرسازی و آسفالت نوار حفاری خیابان حنیف نژاد و نمره چهل خیابان آموزش و پرورش توسط شهرداری مسجدسلیمان

استاد  شهادت  سالروز  مناسبت  به  مسجدسلیمان  شهردار 
مرتضی مطهری و روز معلم پیامی صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به 
نقل از روابط عمومی، متن پیام دکتر شعبانی به شرح زیر 

است:
به نام خداوند لوح و قلم

دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت متفکر عالی مقام و 
فرزانه، استاد شهید مرتضی مطهری و آغاز هفته بزرگداشت 
مقام شامخ معلم؛ یادآور کوشش های سازنده مردان و زنان 
به گوهر  را  بوم  و  مرز  این  فرزندان  که  ای ست  فرهیخته 

اخالق و دانایی زینت می بخشند.
ماندگاری و بزرگی کار معلم، ریشه در خلوص و صفای او 
دارد و بدون تردید جوشش چشمه سارهای زالل پویندگان 
راه دانش و کمال، حاصل مجاهدت های معلمان و مربیان 

فرزانه ای است که امانت دار انسان اند.

روا و سزاست که واالترین مراتب قدرشناسی را از آنان به 
عمل آوریم و در این باره چه عبارتی زیباتر از سخن مقام 
معظم رهبری که فرمودند: “امروز همه باید تکریم به معلمان 
را در فضای فرهنگی جامعه و در ذهن مردم بیش از پیش 

تشدید کنند.”
این جانب ضمن ادای احترام به شهدای واال مقام فرهنگی 
به معلمان،  ، هفته بزرگداشت مقام معلم را  مسجدسلیمان 
مربیان و کارکنان خدوم آموزش و پرورش شهرمان تبریک 

و تهنیت می گویم.
به  توفیق خدمت شایسته  برای همگان  منان  ایزد  از درگاه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تحقق اهداف متعالی 

نظام تعلیم و تربیت را مسالت می نمایم.

   شروع فاز دوم ضدعفونی معابر و خیابانهای سطح شهر مسجدسلیمان
 با ضدعفونی خیابان آزادی

و  معابر  ضدعفونی  دوم  فاز  مسجدسلیمان  شهرداری   
خیابانهای سطح شهر را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به 
معابر  مرحله  این  در  است  قرار   ، عمومی  روابط  از  نقل 
جهت  به  مسجدسلیمان  شهر  سطح  اصلی  خیابانهای  و 

پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ضدعفونی شوند.
این کار از شب گذشته و با ضدعفونی خیابان آزادی حد 
نیروهای  توسط  بیان  بی  دوراهی  تا  بانکملی  فلکه  فاصل 

خدماتی شهرداری مسجدسلیمان آغاز شده است.

محله  از  مسجدسلیمان  شهردار  بازدید 
در  محله  این  مشکالت  بررسی  و  نورآباد 

دیدار با اهالی
شهردار مسجدسلیمان در ادامه بازدید از محالت و مناطق 
محروم سطح شهر ، به محله نورآباد رفت  و از نزدیک در 

جریان مشکالت و کمبودهای این  محله قرار گرفت.

مسجدسلیمان  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
شهردار  بازدید  ادامه  در   ، عمومی  روابط  از  نقل  به 
دکتر   ، شهر  سطح  محروم  محالت  از  مسجدسلیمان 
شعبانی به همراه جمعی از معاونین خود به منظور بررسی 
مشکالت و کمبودهای محله نورآباد ، ضمن حضور در این 
منطقه محروم در دیدار با اهالی به گالیه ها و درخواست 

های آنان گوش داد.

اهالی محله نورآباد خواستار جمع آوری مراکز نگهداری 
احشام از محله شدند به گفته آنان برخی افراد با نگهداری 
زیست  و  بهداشتی  محل سکونتشان مشکالت  در  احشام 
مخاطره  به  را  آنها  زندگی  که  اند  آورده  بوجود  محیطی 

انداخته است.
آسفالت محله ، ساماندهی فاضالب رها شده در کوچه ها 
و مسیر تردد مردم و بوی تعفن آن ، احداث بوستان محلی 
دیگر  از  سطحی  آبهای  کانال  احداث  و  کاری  جدول   ،
شهردار  با  دیدار  در  نورآباد  محله  ساکنین  های  خواسته 

شهرشان  بود.

------------------------------------- 
شروع فاز دوم ضدعفونی معابر و خیابانهای 
ضدعفونی  با  مسجدسلیمان  شهر  سطح 

خیابان آزادی
و  معابر  ضدعفونی  دوم  فاز  مسجدسلیمان  شهرداری 

خیابانهای سطح شهر را آغاز کرد.

مسجدسلیمان  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
به نقل از روابط عمومی ، قرار است در این مرحله معابر 
جهت  به  مسجدسلیمان  شهر  سطح  اصلی  خیابانهای  و 

پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ضدعفونی شوند.

این کار از شب گذشته و با ضدعفونی خیابان آزادی حد 
نیروهای  توسط  بیان  بی  دوراهی  تا  بانکملی  فلکه  فاصل 

خدماتی شهرداری مسجدسلیمان آغاز شده است.

--------------------------------------
شنیدن  و  ولیعصر  شهرک  مشکالت  بررسی 
گالیه ها و درد دل اهالی در بازدید شهردار 

مسجدسلیمان از این مجموعه مسکونی

از  ولیعصر  شهرک  در  حضور  با  مسجدسلیمان  شهردار 
قرار  این شهرک  مشکالت  و  کمبودها  جریان  در  نزدیک 

گرفت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به 
نقل از روابط عمومی ، دکتر شعبانی در بازدید چند ساعته 
از این شهرک پای درد ودل اهالی نشست و به گالیه ها و 

خواسته های آنان گوش داد.

آسفالت، جدول کاری معابر و خیابانها ، جلوگیری از قطع 
درختان ، ساماندهی انشعابات فضای سبز ، َهَرس درختان 
، تسریع در تعیین تکلیف و نصب پُل عابر پیاده جهت تردد 
اهالی ، جمع آوری به موقع زباله ها ، جلوگیری از هدر 
رفت آبهای فضای سبز و نیاز به یک دستگاه اتوبوس خط 
واحد ، از خواسته ها و مطالبات مطرح شده اهالی شهرک 
معاونین  از  جمعی  و  شعبانی  دکتر  با  دیدار  در  ولیعصر 

ایشان بود.
و  مشکالت  رفع  جهت   : گفت  مسجدسلیمان  شهردار 
شهرک  اهالی  های  دغدغه  و  ها  گالیه  نمودن  برطرف 

ولیعصر از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
به پیشنهاد شهردار چند تن از افراد معتمد به نمایندگی از 
اهالی این شهرک با معاونین شهرداری در ارتباط و پیگیر 

مرتفع نمودن مشکالت خواهند بود.

حال  در  مسجد  از  بازدید  ضمن  همچنین  شعبانی  دکتر 
احداث شهرک ولیعصر ، برای سرعت بخشیدن به ساخت 
این مکان فرهنگی دستوراتی برای معاونین شهردار صادر 

کرد.

زیرسازی و آسفالت نوار حفاری مناطق نمره چهل و پُشت برج
 توسط شهرداری مسجدسلیمان

مسجدسلیمان  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
نوار  آسفالت  و  زیرسازی   ، عمومی  روابط  از  نقل  به 
حفاری مناطق نمره چهل و پُشت برج توسط واحد عمران 
شهرداری مسجدسلیمان انجام شد و در روزهای آینده نیز 

مناطق  در سایر  نوار حفاری  آسفالت  و  زیرسازی   ، ترمیم 
مسجدسلیمان  صورت خواهد گرفت .
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پیام تبریک شهردار مسجدسلیمان بمناسبت سالروز شهادت 
استاد مطهری و هفته گرامیداشت مقام معلم



  مراسم گرامیداشت روز شوراها با حضور اعضای شورای شهر 
خرمشهر در ادوار گذشته 

مراسم گرامیداشت روز شوراها در صبح روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه با حضور اعضا شورای اسالمی 
اسالمی شهر  اجتماعات شورای  سالن  در  پنجم(  دوره  تا  اول  دوره  )از  گذشته  ادوار  در  شهر خرمشهر 
خرمشهر برگزار شد. در این مراسم که برای اولین بار با حضور اعضاء شورای ادوار گذشته برگزار شد 
فرماندار ویژه خرمشهر و شهردار خرمشهر نیز حضور داشتند. در ابتدای مراسم آقای موسی مطور جزیره 
ریاست شورای اسالمی شهر خرمشهر ضمن عرض خیر مقدم به اهمیت نقش شوراها بعنوان یک نهاد 
مردمی پرداخت و در ادامه فرماندار ویژه خرمشهر نیز نهم اردیبهشت ماه روز شورا را به اعضاء شوراها 
تبریک گفت وافزود شوراها محلی برای خرد جمعی است و با توجه به نقش بی بدلیلی که دارد می تواند 
فضای الزم برای تعامل بین مردم دستگاه های اجرایی را بوجود آورد. وی در بخشی دیگر از سخنان خود 
خاطر نشان کرد : بدون شک شورای شهر در تسریع روند توسعه پایدار در سطوح مختلف بر کسی پوشیده 
نیست و همگان به نقش این نهاد مردمی بعنوان یک نهاد تصمیم گیرنده و نظارت کلی بر امور شهری و 
عملکرد شهرداری در چهار چوب قانون اعتماد و اعتقاد دارند. در ادامه داود دارابی شهردار خرمشهر ضمن 
تبریک این روز تصریح کرد اعضاء شورا که با رای مردم به صحن شورا راه یافتند در حقیقت سنگ زیرین 
آسیاب هستند. و دوستان عزیزی که در دوره های قبل شورای اسالمی شهر خرمشهر حضور داشتند ، 
همچنان جزئی از شاکله و بدنه ی شهرداری و شورای شهر خرمشهر محسوب می شوند. شهردار خرمشهر 
با اشاره به اینکه در خرمشهر کارهای بسیاری انجام شده است افزود : با وجود اعتبارات محدود و فضای 
سخت کار ، در حال اجرایی کردن انتظارات مردم هستیم و انتظارات مردم کامال به حق و در جایگاه خود 
وجود دارد و با مصوباتی که در شورا انجام شد توانستیم کارنامه ی خوبی ارائه دهیم. شهردار خرمشهر 
گفت : پروژه های زیادی برای خرمشهر تعریف شده است و در حال اجرا می باشد از جمله بهسازی 
معابر کوی نود هکتاری و همچنین مبلغ 350 میلیارد ریال در سال جاری جهت توسعه و انجام پروژه های 
نیمه تمام تعریف شده و پس از فرآیندی قانونی مناقصات اجرا می شوند. دارابی اضافه کرد : انتخاب من 
توسط اعضاء شورا یک نشان لیاقت برای من است، آن را مشیت الهی می دانم که شامل حال من شده و 
خود را برادر هشتم در کنار هفت عضو شورای شهر و خادم مردم میدانم. در پایان نیز به رسم یادبود با 
اهدا لوح از اعضاء شورای اسالمی ادوار گذشته توسط شورای پنجم تقدیر بعمل آمد و در بخش پایانی 
مراسم از خانواده شهید عبدالمهدی آلبوغبیش بعنوان اولین شهید دوره اول شورای اسالمی شهر خرمشهر 

و کشور تقدیر شد

  آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث بازار بزرگ دستفروشان در زمینی به مساحت 13 هزار مترمربع 

             

 عملیـــات اجرایـــی پـــروژه احـــداث بـــازار بـــزرگ
ــزار ــاحت 13 هـ ــه مسـ ــی بـ ــان در زمینـ  دستفروشـ
ـــط ـــت توس ـــدان مقاوم ـــب می ـــع در جن ـــع واق  مترمرب
 شـــهرداری خرمشـــهر آغـــاز شـــد. ســـاماندهی
ـــه ـــا ک ـــای روز و صف ـــژه در بازاره ـــان بوی  دستفروش
 همـــواره یکـــی از معظـــل هـــای اساســـی در خرمشـــهر
ـــهری ـــت ش ـــهروندان و مدیری ـــای ش ـــه ه  و از دغدغ
 محســـوب مـــی شـــد. دستفروشـــان کـــه در اغلـــب
ـــد ـــرده ان ـــا ک ـــهر را نازیب ـــره ش ـــا چه ـــه تنه ـــا ن  بازاره

ـــات ـــراوان موجب ـــای ف ـــی ه ـــی نظم ـــل ب ـــه بدلی  بلک
 ســـر معبـــر عمومـــی و عـــدم رعایـــت بهداشـــت و
ـــا ـــد. ام ـــوده ان ـــم نم ـــز فراه ـــکالت را نی ـــر مش  دیگ
ـــد ـــدا نیازمن ـــان در ابت ـــع آوری دستفروش ـــرح جم  ط
 اختصـــاص یـــک محـــل مناســـب در راســـتای
ـــد ـــی باش ـــد م ـــل جدی ـــه مح ـــبه ب ـــن کس ـــال ای  انتق
ــس ــرانجام پـ ــهر سـ ــهرداری خرمشـ ــن شـ  بنابرایـ
ــازار ــداث بـ ــروژه احـ ــادی پـ ــای متمـ ــال هـ  از سـ
ــاحت ــه مسـ ــی بـ ــان را در زمینـ ــزرگ دستفروشـ  بـ

ـــی ـــود عملیات ـــتور کار خ ـــع در دس ـــزار مترمرب  13 ه
 نمـــود و اجرایـــی کـــرد. در ایـــن بـــازار ســـرویس
ــب ــرض مناسـ ــا عـ ــرو بـ ــتی ، راهـ ــای بهداشـ  هـ
 جهـــت تســـهیل در تـــردد مـــردم و ســـایر مـــوارد
ـــی ـــات اجرای ـــت . عملی ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــاز پی  نی
ــبانه روزی در ــورت شـ ــازار بصـ ــن بـ ــداث ایـ  احـ
ـــه ـــدام ب ـــاری ، اق ـــوار حف ـــد. ن ـــی باش ـــرا م ـــال اج  ح
ـــرد ـــم ک ـــیر خواهی ـــفالت کل مس ـــل آس ـــش کام .روک

شهردار خرمشهر از اجرای 4 پروژه کالن عمرانی با اعتبار 347 میلیارد ریال خبر داد

 عملیات اجرایی آسفالت معابر و محوطه های کوی نود هکتاری توسط شهرداری
مناطق از  یکی  هکتاری  نود  کوی  شد.  آغاز  معابر  وضعیت  بهبود  هدف  با   خرمشهر 
را آسفالت  رنگ  آن  معابر  ها  سال  که  بوده  عمرانی  خدمات  لحاظ  به  برخوردار   کم 
این در  معابر  آسفالت  های شهروندان  دغدغه  از  یکی  همواره  و  بودند  ندیده   به خود 
 منطقه در راستای تسهیل در تردد عابرین و وسایل نقیله بوده است بنابراین شهرداری
در معابر  آسفالت  پروژه  را  خود  رویکردهای  از  یکی  جدید  سال  در  که   خرمشهر 
کار دستور  در  و  برشمرد  برخوردار  کم  محالت  بویژه  شهر  سطح  محالت  ی   عمده 
.خود قرارداد از این رو آسفالت معابر کوی نود هکتاری نیز در این راستا عملیاتی شد

 به گـــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شـــهرداری
به اســـالمی شـــهر خرمشهر  اعضا شورای   خرمشـــهر 
 همراه شهردارخرمشـــهر در ظهر روز ســـه شـــنبه نهم
 اردیبهشـــت ماه به مناسبت روز شـــوراها ضمن قرائت
 فاتحـــه و تجدیـــد میثاق با شـــهدای گمنام و شـــهید
 مدافـــع حرم در محوطه مقابل مســـجد جامـــع در ادامه
 با حجـــت االســـالم و المســـلمین آقای عـــادل پور
 امـــام جمعه خرمشـــهر دیـــدار و ضمن طـــرح برخی
 از مشـــکالت به تشـــریح بخشـــی از عملکرد شورا در
 دوره پنجـــم پرداختند. امام جمعه خرمشـــهر نیز ضمن
 عـــرض تبریک روز شـــوراها  بر حل مشـــکالت مردم
 و رفـــع معضالت شـــهر تاکیـــد نمودنـــد. در ادامه از
 زحمات شـــهرداری و شـــورا بدلیـــل اقدامات صورت
 گرفته در راســـتای پیشـــگیری از شـــیوع ویروس کرونا
/.از جملـــه عملیـــات ضدعفونی معابر نیز تشـــکر کرد

      پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت روز کار و کارگر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در   ) العالی  مدظله   ( رهبری  معظم  مقام  فرمایش  از  تاسی  با 
آموزه های دین مبین اسالم ، کار و کارگر از ارزش بسیار باالیی 
برخوردار است . عالوه بر احادیث زیادی که از پیامبر اکرم )ص( 
به  کارگر  ارزش  و  کار  فرهنگ  از  تجلیل  در  )ع(  بیت  اهل  و 
ما رسیده است ، سنت این بزرگواران نیز همواره چون الگویی 
بی مثال در برابر چشم جهانیان قرار دارد . روز کارگر فرصت 
شریف  کارگران  از  قدردانی  و  تکریم  جهت  است  ارزشمندی 
و  ناپذیر  و کوشش خستگی  با تالش  که همواره  بلند همتی  و 

خدمات صادقانه موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم آورده 
اینجانب روز کارگر را به   . امید را به جامعه هدیه می دهند  و 
جامعه شریف کارگری بویژه کارگران نجیب ، خدوم و تالشگر 
رسانی  راستای خدمت  در  توان  تمام  با  که  شهرداری خرمشهر 
به مردم گام بر می دارند تبریک عرض می نمایم و ضمن ارج 
نهادن به زحمات این عزیزان پرتالش ، از خداوند متعال سالمتی 

، عزت و سربلندی آنان را خواستارم .
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                                    بازدید ۶ ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی

       دیدار شهردار و اعضا شورای شهر با امام جمعه خرمشهر و در ادامه تجدید میثاق با شهدا

نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی سطح شهرآغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر و محوطه های کوی نود هکتاری

نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های خالی و رها شده ی سطح شهر با بکارگیری دو 
اکیپ با ماشین آالت لودر و کمپرسی توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد . این زمین ها که نه 
تنها باعث تجمع زباله ها و نخاله های ساختمانی شده بلکه سالمت شهروندان و بهداشت محیط 
را در معرض خطر و چهره نازیبایی در شهر را نیز بوجود آورده اند بنابراین شهرداری خرمشهر 
پاکسازی اینگونه زمین ها را در نقاط مختلف سطح شهر در دستور کار خود قرار داده است .

نخستین کتابخانه دیجیتال شهرداری خرمشهر راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شهرداری خرمشهر :

از  خرمشهر  شهردار  دارابی  داود 
در  عمرانی  پروژه  چهار  اجرای 
حوزه آسفالت معابر با اعتباری بیش 

از 347 میلیارد خبر داد. 

شهردار خرمشهراظهار کرد: 
همواره  معابر  آسفالت  وضع  بهبود 
و  شهروندان  دغدغه های  از  یکی 
مدیریت شهری بوده است؛ بنابراین 
در  شاخص  و  کالن  پروژه  چهار 
بیش  اعتبار  مجموع  با  بخش  این 
از 347 میلیارد ریال تعریف شد که 
انجام  قانونی  فرآیند  تکمیل  از  پس 
مناقصات، عملیات اجرایی آنها آغاز 

خواهند شد.

 وی افزود: آگهی های مناقصه برای 
اول  نوبت  در  پیمانکار  شناسایی 
انجام شده و در هفته آتی نوبت دوم 

نیز انجام خواهد شد.

 شهردار خرمشهردر ادامه به تشریح 
و  پرداخت  پروژه ها  این  جزئیات 

خاطر نشان کرد:
 این پروژه ها شامل پروژه زیرسازی 
کوی  معابر  از  قسمتی  آسفالت  و 
با  زهیریه  و  ایثار  کوی  بهروز، 
انجام  و  ریال  میلیارد   35 اعتبار 
از  بخش هایی  در  عملیات  همین 

یادمان ها،  بلوار  معابر کوی بوستان، 
منازل دادگستری، سی متری اروند، 
اعتبار  با  مبارز  کوی  و  معین  کوی 
افزود:  وی  است.  ریال  میلیارد   55
محوطه  و  آسفالت  و  زیرسازی 
)جاده  طویجات  منطقه  سازی 
نظامی( با اعتبار 43 میلیارد ریال و 
پروژه بهسازی و تکمیل معابر کوی 
اعتباری  با  هکتاری   90 و  طالقانی 
بالغ بر ۲14 میلیارد ریال دو پروژه 

دیگر آماده اجراست.

رویکرد  اینکه  بیان  با  دارابی   
 99 سال  در  خرمشهر  شهرداری 
حرکت خرمشهر در مسیر توسعه و 
با نگاه خاص به مناطق کم برخوردار 

است، افزود:
مناطقی  در  عمرانی  خدمات  ارائه   
سایر  در  همچنین  و  برخوردار  کم 
عمرانی  اقدامات  نیازمند  محالت 
سال  در  شهرداری  رویکرد  بعنوان 
از  عمده ای  بخش  که  است   99
پروژه ها  این  در  خرمشهر  محالت 
برای آسفالت معابر پیش بینی شده 

است 

وی ابراز امیدواری کرد در سال 99 
خرمشهر  عمرانی  خدمات  سرانه 
افزایش یابد که بتوان رضایت بیشتر 

شهروندان را جلب کرد.

داود دارابی شهردار خرمشهر به همراه آقای ربیعی 
از پروژه  فر عضو شورای اسالمی شهر خرمشهر 
اجرای شهرداری خرمشهر  در حال  عمرانی  های 
عملیات  روند  جریان  در  نزدیک  از  و  بازدید 

اجرایی پروژه ها قرار گرفت . 
پروژه هایی نظیر احداث پارک ساحلی ، احداث 
بازار بزرگ دستفروشان در زمینی به مساحت 13 
پروژه   ، مقاومت  میدان  در  واقع  مترمربع  هزار 
آسفالت معابر از جمله پروژه هایی بودند که طی 

بازدید ۶ ساعته مورد ارزیابی قرار گرفتند .
کلیه  رعایت  بر  تاکید  ضمن  خرمشهر  شهردار   
نکات فنی و اصولی در اجرای پروژه ها بر روند 
تسریع در کار با رعایت دقت الزم تاکید داشتند .

اندازی  راه  از  خرمشهر  شهردار  دارابی  داود 
نخستین کتابخانه دیجیتال شهرداری خرمشهر خبر 
داد و افزود : نخستین کتابخانه دیجیتال شهرداری 
خرمشهر با بارگذاری کتاب های مختلف در حوزه 
تاریخی   ، مذهبی   ، فرهنگی   ، علمی  متعدد  های 
خرمشهر  شهرداری  سایت  در   ... و  آموزشی   ،
قسمت  در   khorramshahr.ir آدرس  به 
»کتابخانه » راه اندازی شده است و عالقمندان به 
بصورت  توانند  می  راحتی  به  کتابخوانی  و  کتاب 
رایگان از کتاب های این کتابخانه استفاده نمایند . 
نشان  از سخنان خود خاطر  دیگر  وی در بخشی 
روز  به  و  افزایش  روزانه  بصورت  ها  کتاب  کرد 
مردم  بلکه  تنها شهروندان  نه  تا  رسانی می شوند 
کتابخانه  این  از خدمات  بتوانند  در سراسر کشور 

بهره مند شوند .
 شهردار خرمشهر تصریح کرد : بدون شک یکی 

است  کتاب  سودمند  و  ارزش  با  های  میراث  از 
چرا که کتاب ، مایه آرامش روحی انسان و سبب 
افزایش علم و آگاهی انسان میشود و باید تالش 
دهیم  افزایش  کشور  در  را  مطالعه  سرانه  تا  کنیم 
ها  کتاب  دیجیتال  کتابخانه  نظیر  اقداماتی  با  و 
راحت تر و بدون هزینه و اتالف وقت در دسترس 
در  فرصت  از  مردم  تا  گیرند  می  قرار  عالقمندان 
خانه ماندن در جهت مطالعه نهایت بهره و استفاده 
اقدام  این  شهرداری خرمشهر  لذا  باشند  داشته  را 

مهم را در دستور کار خود قرار داد .
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اجرای پروژه شبکه جمع آوری و دفع فاضالب شهر کوت عبداهلل اجرای طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب غرب اهواز در آینده ای نزدیک

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

مدير عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
با رد شايعه تضعیف شرکت  جنوب، 
توسعه  طرح های  در  حفاری  ملی 

باالدستی، تاکید کرد:
تولید،  افزايش  و  نگهداشت  طرح  
ضامن رونق و اشتغال در صنعت نفت 

و حفاری کشور است
مهندس  عمومی،  روابط  گزارش  به 
شرکت  عامل  مدير  محمدی  احمد 
با  جنوب،   نفتخیز  مناطق  ملی 
غیرمنصفانه  و  احساسی  مغرضانه، 
در  افراد  برخی  شايعات  خواندن 
به  آن ها  بی توجهی  و  مجازی  فضای 
و  ملموس  دستاوردهای  و  واقعیات 
تضعیف  کشور،  کنونی  اقتضائات 
طرح های  در  حفاری  ملی  شرکت 
نگهداشت و افزايش تولید اين شرکت 
تاکید  و  دانست  بی اساس  کامال  را 
توسعه   تعداد طرح های  و  کرد: حجم 
باالدستی اجرا شده و در دست اجرا 
نفتخیز جنوب  در شرکت ملی مناطق 
صورت گرفته  سرمايه گذاری  میزان  و 
طرحها،  اين  در  شده  برنامه ريزی  و 
است  بی سابقه  گذشته  سال   ۲۵ طی 
همه  پويايی  ضامن  آن ها،  اجرای  و 
پايداری  نیز  و  نفت  صنعت  ارکان 
در  کار  و  کسب  رونق  و  اشتغال 
ويژه  به  نفتخیز  استان های  و  کشور 

پیش  از  بیش  که  استان خوزستان  در 
توسعه  جهت  سرمايه  جذب  نیازمند 
و  منطقه ای  ملی،  زيرساخت های 

استانی است، خواهد بود.
علی رغم  افزود:  محمدی  مهندس 
شرايط پیچیده و دشوار کنونی صنعت 
شرايط  به ويژه  و  جهان  و  ايران  نفت 
گیری  همه  از  ناشی  مالی  دشوار 
بر خالف  تحريم ها،  و  ويروس کرونا 
نفتی  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری 
صنعت  کارکنان  از  يک نفر  نه  جهان، 
را  خود  شغل  ايران  حفاری  و  نفت 
از دست داده است و نه در پرداخت 

دستمزدها تاخیر داشته ايم.
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مديرعامل 
جهش  درسال  کرد:  تصريح  جنوب 
صورت  برنامه ريزی  اساس  بر  تولید 
گرفته در وزارت نفت و شرکت ملی 
نفت ايران و به خصوص با پیگیری های 
پیوسته وزير محترم نفت جناب آقای 
توسعه ای  طرح های  زنگنه،  مهندس 
ملی  شرکت  سطح  در  مهمی  بسیار 
و  شده  اجرا  جنوب   نفتخیز  مناطق 
که  است  شدن  اجرايی  مرحله  در  يا 

مهم ترين آن ها عبارتند از:
تولید   نگهداشت  و  افزايش  طرح   *  
)موسوم به طرح ۲۸ مخزن مناطق نفت 

خیز جنوب(

 * طرح جمع آوری گازهای مشعل
 * طرح توسعه میادين خامی

* طرح نوسازی و بازسازی تاسیسات 
روسطحی

حال  در  میادين  توسعه  طرح   *
پارسی،  میادين  )نظیر  بهره برداری 

پرنج، شادگان و ...(

مدير عامل بزرگترين شرکت باالدستی 
اين  اجرای  داد:  ادامه  نفت  وزارت 
از  ناشی  مشکالت  با وجود  طرح ها 
سخت  شرايط  و  ظالمانه  تحريم های 
مالی، نشان دهنده ی جايگاه ويژه اصل 
اراده  نفت، عزم و  توسعه در وزارت 
ی جدی در جهت رونق فضای کسب 
استانهای  در  )به ويژه  کشور  کار  و 
ايران  نفت  صنعت  پويايی  و  نفتخیز( 

است.
مهندس محمدی افزود:  بخش بزرگی 
توسعه  طرح های  اجرايی  ازعملیات 
باالدستی، مربوط به حفاری و تکمیل 
چاه هاست و اين قطعا به معنای رونق 
و اشتغال در صنعت حفاری کشور و 
حفاری  ملی  شرکت  علی الخصوص 

ايران است.
مناطق  ملی  شرکت  مديرعامل 
طرح  در  کرد:  تصريح  نفتخیزجنوب 
مخازن  تولید  افزايش  و  نگهداشت 
 ۲۸ )طرح  جنوب  نفتخیز  مناطق 
جديد  چاه  حلقه   ۲۸۰ حدود  مخزن( 
حفاری  برنامه  در  اجرا،  دوره ی  طی 
شرکت  حتم  طور  به  که  دارند  قرار 
ملی حفاری ايران به عنوان مهمترين و 
ترين شرکت حفاری کشور،  پرسابقه 
بیشترين سهم و نقش در اين بخش را 

بر عهده خواهد داشت.

توسعه   EPC/EPD های  پروژه   
برای  را  مضاعفی  شانس  باالدستی، 
شرکت ملی حفاری ايران ايجاد کرده 
مجموعه  اين  که  گونه ای  به  است 
در  مستقیمًا  تواند  می  هم  توانمند 
مناقصات عمده ياد شده شرکت نمايد 
برندگان  ساير  حفاری  عملیات  هم  و 

طرح ها را به اجرا برساند.
پیشبرد  نمود:  تاکید  محمدی  مهندس 
طرح های ياد شده، همزمان با رعايت 

فرايندهای  بهبود  و   مالی  انضباط 
اجرايی، منجر به افزايش بهره وری و 
تقويت همه ارکان اصلی صنعت نفت 
کشور و از جمله شرکت ملی حفاری 
ايران در سال جهش تولید خواهد شد؛ 
همانگونه که در سال ۹۸ نیز با اجرای 
با  همزمان  شديم،  موفق  طرح ها  اين 
بهینه کردن هزينه های عملیاتی، ظرفیت 
تولید مناطق نفتخیز جنوب را بیش از 
۱۰ هزار بشکه در روز نسبت به ابتدای 
سال ۹۸ افزايش دهیم و بخش عمده 
شرکت  و  داخلی  سازندگان  مطالبات 

ملی حفاری را هم پرداخت نمايیم.

بر  عالوه  کرد،  نشان  خاطر  وی 
اهداف  مهمترين  تولیدی،  برنامه های 
های  طرح   اجرای  در  نفت  وزارت 

توسعه ای در صنعت نفت شامل:
و  داخل  ساخت  سازی  حداکثر   *
تقويت سازندگان و صنعتگران داخلی

* اشتغال حداکثری نیروهای بومی در 
مناطق عملیاتی

های  مسئولیت  انجام  به  اهتمام   *
اجتماعی از طريق تخصیص بخشی از 
بودجه طرح به اين موضوع، می باشند.

مدير عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
درصد   ۶۰ از  بیش  افزود:  جنوب 
طرح های توسعه ای شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در استان خوزستان اجرا 
می گردد که عملیاتی شدن اين طرح ها 
به  اشتغال  رونق  و  توسعه  معنای  به 

ويژه در خوزستان خواهد بود.
از  بخشی  به عنوان  افزود:  وی 
طرح های  نخست  فاز  دستاوردهای 
اشتعال،  حوزه  در  باالدستی  توسعه 
بیش از ۱۱۰۰ نفر در ۶ بسته طرح ۲۸ 
مخزن که فاز اجرايی آنها شروع شده 
پیمانکاران  توسط   ۹۸ سال  در  است، 
مجری اين طرح ها، به کار گرفته شدند  
با اجرايی شدن  نیز  و در سال جاری 
ساير بسته های طرح ۲۸ مخزن و ديگر 
اجرا،  دست  در  توسعه ای  طرح های 
اشتغال زايی  در  چشمگیری  جهش 
وجود  به  کشور  نفتخیز  استانهای  در 

خواهد آمد.

طرح  نگهداشت و افزایش تولید، ضامن رونق و اشتغال در صنعت نفت و حفاری کشور است

انجام ۸3 درصد 
درخواست کارهای تعمیرات 

اساسی در سال 9۸

معــاون مدیــر تولیــد در خدمــات مهندســی تعمیــرات 
ــام  ــوب از انج ــز جن ــت خی ــق نف ــی مناط ــرکت مل ش
تعمیــرات  ابالغــی  کارهــای  درخواســت   …۸3
ــرایط  ــه ش ــال 139۸ ک ــرکت در س ــن ش ــی ای اساس
خبــرداد. بــود،  گردیــده  فراهــم  آنهــا  اجــرای 

ــه نقــل از روابــط عمومــی  ــه گــزارش نخبــگان و ب  ب
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب  پرویــز زکــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه عملیــات تعمیــرات اساســی در ســه 
ــدی  ــزات فرآین ــی، تجهی ــات فرآورش ــش تاسیس بخ
اســب بخار  هــزار   4 بــاالی  دوار  آالت  ماشــین  و 
ــن راســتا ۲0  ــزود: در همی ــود، اف ــزی شــده ب برنامه ری
ــین آالت دوار،  ــتگاه ماش ــی، ۶7 دس ــه فراورش کارخان
1۲۲ تجهیــز و 11 دســتگاه مولــد برق اضطــراری تعمیر 
اساســی گردیــد و هــم اینــک نیــز 7۲ دســتگاه ماشــین 
ــد. ــی می باش ــر اساس ــت تعمی ــر تح ــدی دیگ فرآین

 وی توضیــح داد: ایــن تجهیــزات و ماشــین آالت 
شــامل: انــواع مخــازن، مبدل هــای حرارتــی، تجهیــزات 
ــورها،  ــواع کمپرس ــای گازی، ان ــی، توربین ه نمک زدای
ســایر  و  ژنراتورهــا  پمپ هــا،  الکتروموتورهــا، 
ــت. ــدی اس ــین آالت فرآین ــی و ماش ــزات صنعت تجهی
معــاون مدیــر تولیــد در خدمــات مهندســی تعمیــرات 
در پایــان، ضمــن قدردانــی از همــکاران تالشــگر 
ــه در  ــوب ک ــز جن ــق نفتخی ــرات مناط ــت تعمی مدیری
ــتادند،  ــالش بازنایس ــم از ت ــا ه ــخت کرون ــرایط س ش
ــرفت  ــای پیش ــه معن ــزان کار ب ــن می ــد: ای ــادآور ش ی
ــا تعمیــرات  وزنــی ۶۶ درصــدی پروژه هــای مرتبــط ب
اساســی و صــدور مجــوز تمدیــد کارکــرد ایمــن 
اســت. آالت  ماشــین  و  تجهیــزات  ســایر  بــرای 

ــرات  ــع تعمی ــه جام ــه برنام ــت ک ــر اس شــایان ذک
نفت خیزجنــوب  مناطــق  ملــی  شــرکت  اساســی 
همــه ســاله بــا هــدف پایــداری تولیــد و ایمنــی 
از ســرمایه هــای ســازمان  تاسیســات و صیانــت 
ســوی  از  بهره بــردار،  هــای  شــرکت  ســطح  در 
مدیریــت تولیــد ایــن شــرکت برنامــه ریــزی و 
توســط مدیریــت تعمیــرات تجهیــزات صنعتــی و 
ــود ــذارده می ش ــرا گ ــه اج ــدی ب ــین آالت فرآین ماش

اهواز،   آبفا  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل این شرکت از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه تصفیه 
خانه فاضالب غرب اهواز پس از تاییدیه کشور فاینانسور خبر داد .

محل  از  غرب  فاضالب  خانه  تصفیه  نمودند:  تصریح  ایشان 
بخش  در  و   چین  جی  ای  سی  بی  شرکت  با  خارجی  فاینانس 
دیگر آن مشارکت چند شرکت داخلی است که  حدود 10 سال 

سی  ال  مالی  منبع  شدن  باز  راستای  در  تالش 
های  پیگیری  با  خوشبختانه  و  بود  شده  انجام 
به عمل آمده توسط مجموعه استانی ، استاندار 
تا  نیرو   آبفای کشور و وزارت محترم  محترم، 
قبل از اتمام سال گذشته این منبع مالی گشایش 
پس  طرح  اعتبار  از  درصد   ۸5 حدود  و  یافت 
شود. می  تامین  فاینانسور  کشور  تاییدیه  از 

اعتباری  حاضر  حال  در   : داشت  اظهار  وی   
و  هفت  معادل  یعنی  تومان  میلیارد   50 بر  بالغ 
تمام  با  را  مانده  باقی  درصد  از 15  درصد  نیم 
واریز  آن  اول  قسط  و  تامین  مالی  تنگناهای 
باز شدن  به  منتج  امر  این  نتیجه  شده است که 
منبع ال سی شد و خوشبختانه در حال حاضر 
تاییدیه  از   پس  و  باشیم  می  کار  انجام  آماده 
خورد.  خواهد  کلید  عملیات   ، چین  کشور 

 وی عنوان کرد: انشااهلل با اجرای طرح توسعه 
این تصفیه خانه که عالوه بر بازسازی و توسعه 
خانه  تصفیه  یک  ساخت  فعلی  خانه  تصفیه 
منجر  می شود  شامل  را  پمپاژ  ایستگاه  سه  و 
غرب  فاضالب  تصفیه  ظرفیت  افزایش  به 
. شود  می  مکعب  متر  هزار   100 تا  اهواز 

بهنام مریدی در پایان ابراز داشت: برای پروژه 
ساخت کلکتورهای فاضالب اهواز نیز انتظار می رود از محل  بودجه 
مصوب دولت) صندوق ذخیره ارزی( و بنابر فرمایش مقام معظم رهبری 
در خصوص ساماندهی وضعیت فاضالب اهواز  اقدام خواهیم نمود
یورو  میلیون   500 بر   بالغ  اعتباری  تزریق  با  داریم  امید  و   
کیلومتر   114 از   بخشی  شده   انجام  برنامه ریزی های  با  و 
. کنیم  احداث  را  اهواز  شهر  کلکتورهای  ی  نشده  اجرا 

افزایش 10 هزار بشکه 
اي ظرفیت تولید در مناطق 

نفت خیز جنوب

ــت  ــق نف ــي مناط ــرکت مل ــي ش ــور فن ــر ام مدی
ــام  ــت خ ــد نف ــوان تولی ــت: ت ــوب گف ــز جن خی
ــال  ــت امس ــداي اردیبهش ــرکت در ابت ــن ش در ای
ــزان  10  ــه می ــال 9۸، ب ــداي  س ــه ابت ــبت ب نس
اســت. یافتــه  افزایــش  بشــکه در روز  هــزار 

ــدس صــادق فتح الهــي  ــگان مهن ــه گــزارش نخب ب
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افزایــش ظرفیــت عــالوه 
بــر نگهداشــت تــوان تولیــد مطابــق برنامــه 
مصــوب شــرکت ملــي نفــت ایــران محقــق 
ــوان  ــش ت ــزان افزای ــن می ــت: ای ــده اظهارداش ش
تولیــد در شــرایط ســخت تحریم هــا و بــا وجــود 
ــن برخــي کاالهــا و  ــراي تأمی مشــکالت جــدي ب
ــر  ــا حداکث ــه ب ــن بودج ــکالت در تأمی ــز مش نی
ــاه  ــات چ ــازي اقدام ــر س ــا حداکث ــي ب صرفه جوی
ــدازي چاه هــاي توســعه اي  ــا راه ان ــز ب محــور و نی
تعمیــري روي  ترمیمــي و  اقدامــات  انجــام  و 
چاه هــا طــي ســال 9۸حاصــل شــده اســت.

ــت  ــزان ظرفی ــن می وی خاطــر نشــان ســاخت: ای
ــازار  ــت ب ــس از بازگش ــرایط پ ــرای ش ــازی ب س
بــه وضعیــت عــادی اهمیــت ویــژه ای دارد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،پروژه احداث خط ۸00 و ۶00 میلی متر فاضالب به متراژ 1100 متر 
در  کوت عبداهلل  شهرستان کارون در حال اجرا می باشد. 

اجراي عملیات شبکه و انشعابات فاضالب خانگي کوی سیاحي

آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرای  اهواز،  آبفا  شرکت  همگانی 
فاضالب  انشعابات  و  شبکه  پروژه 
مرحله  در  اهواز  سیاحی  کوی  خانگی 
خطوط  گذاری  لوله  و  حفاری  عملیات 
های  خیابان  در  انشعابات  نصب  و 
وضعیت  ساماندهی  هدف  با  فرعی 
تسهیالت  محل  از  و  منطقه  فاضالب 
باشد. می  اجرا  حال  در  نفت  کمکی 
 ۸00 خطوط  اجرای  شامل  پروژه  این   
به  ترتیب  به  متر   میلی   1۶0 و   315،
بوده  متر   5750 و   ۶333،  3۲3 متراژ 
و  خطوط  اجرای  حاضر  حال  در  که 
انشعابات در خیابان فرعی منطقه  نصب 

باشند.همچنین  می  اجرا  حال  در 
در  فاضالب  پمپ  منهول  باب  یک 
است. گردیده  احداث  منطقه  این 
الزم به ذکر است، پروژه ی یادشده 
از جمله ۲7پروژه ی فاضالب شرکت 
آبفا اهواز در منطق حاشیه نشین این 
کالنشهر است . و امید داریم با تزریق 
اعتباری بالغ بر  500 میلیون یورو و با 
برنامه ریزی های انجام شده  بخشی از  
114 کیلومتر اجرا نشده ی کلکتورهای 
. کنیم  احداث  را  اهواز  شهر 
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