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نکونام توانست مچ مجیدی را در 
اهواز بخواباند!

مدیریت اصولی شرکت فوالد خوزستان 
تاثیر خود را باالخره نشان داد

نخبگان : فوالد در یک غروب گرم در شهر 
اهواز و کنار کارون توانست تیم قدرتمند 
استقالل را شکست دهد و از میزبانی خود 
پیروزی  در  کرد  استفاده  شیوه  بهترین  به 
فوالد چند عامل بیشتر از بقیه نقش داشتند:
با  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیریت 
از  جانبه  همه  حمایت  با  و  خاص  تدابیر 
فصل  در  تیم  این  از  اند  توانسته  فوالد 
فوالد  کم  کم  و  بسازند  مدعی  یک  آتی 
با  و  آسیایی  سهمیه  آوردن  دست  به  با 
برای  خود  خوب  روزهای  به  رسیدن 
در  را  شادی  این  خوزستان  فوتبال 
اندوه کرونا به مردم هدیه دهند. روزهای 

ترین  قوی  از  که  فوالد  فوتبال  آکادمی 
ایران  اینروزهای  فوتبال  های  آکادمی 
اصولی  مدیریت  حمایت  تحت  است 
توانسته  سالها  این  در  فوالد  شرکت 
و  لیگ  تحویل  را  خوبی  های  بازیکن 
بازی  شاهد  نیز  امروز  که  دهد  ملی  تیم 
بودیم. فوالد  از  جوان  چند  چشمگیر 
آنچه مشخص است این است امروز فوالد 
از عدم هماهنگی استقالل توانست در نیمه 
دوم بهترین استفاده را ببرد و اگر چه داور 
سرمربی  نیز  و  استقالل  بازیکن  دو  بازی 
این تیم )مجیدی( را از بازی اخراج نمود 
و استقالل نه نفره به بازی ادامه داد اما این 
مهم چیزی از شایستگی و هماهنگی فوالد 
نمی کند آنها کم  برد شیرین  خوزستان و 
خوزستان  فوالد  شرکت  اصولی  مدیریت 
محمدی  علی  مهندس  آنها  رأس  در  و 
توانست  خود  مدیریت  و  حمایت  با 
را  فوالد  باشگاه  و  نکونام  آنقدر 
فوالد  سال  نه  از  پس  که  کند  حمایت 
داد. شکست  اهواز  در  را  استقالل 
روزهای  به  فوالد  رسیدن  یعنی  این 
مردم  شادمانی  و  خود  اوج 
کرونایی. روزهای  در  خوزستان 
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دکترسعید آژده

                مدیریت مهندس  علی محمدی تاثیر خود را گذاشت:

   برد فوالد مقابل استقالل پس از نُه سال در اهواز

مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: با توجه به شعار سال جاری که “جهش 
تولید” نام دارد، باید سعی شود موانع موجود در مسیر پیشرفت پروژه 
بخش فوالد سازی این شرکت هرچه سریعتر برطرف شده و در سال 

آینده شاهد بهره برداری فوالد شادگان در زمینه تولید فوالد باشیم.

                                                 ادامه ی مطلب در صغحه چهارم

 موانع موجود در مسیر بهره برداری
 از پروژه فوالد سازی شرکت صنعت

 فوالد شادگان برطرف می  شود

صفحه چهارم

فسخ کیسون ابالغ شده 
و غیر قابل برگشت است

فوالد پس از نه سال توانست استقالل
 را در اهواز شکست دهد

آغاز عملیات اجرایی راه اندازی مخزن پیش ساخته آب چوئبده ابادان                                  

وی افزود: گام نخست در رفع بیکاری حفظ 
بر  موجود  موانع  باید  است  موجود  اشتغال 
سر راه تولید کنندگان حوزه های مختلف را 
برداریم. یکی از مشکالت حال حاضر استان 
دخالت مدیران استانی و نمایندگان در تعیین 
تولیدی  شرکتهای  مدیره  هیات  و  مدیرعامل 
انتقاد  حسینی  است.  نیشکر  از جمله شرکت 
هیئت  اعضای  و  مدیران  کارگیری  به  از 
از جمله  مدیره غیربومی در شرکتهای بزرگ 
نیشکر بیان کرد:یک مدیر یا نماینده استان 
مصلحت  دلیل  به  صرفًا  نباید  خوزستان 
خود دست به تغییر هیئت مدیره در چنین 

شرکت هایی بزند.
صنایع  از  دیگر  یکی  شد:  یادآور  وی 
مهم استان خوزستان صنعت فوالد است 
برای  هلدینگ  یک  حاضر  حال  در  که 
است،  گیری  شکل  حال  در  صنعت  این 
صنعت فوالد امروزه بیش از صنعت نفت 

خوزستان درآمدزا می باشد.

در قانونگذاری باید به سمت 
الیحه محوری حرکت کنیم 

تا طرح محوری

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه  چهارم

صفحه دوم      مرور  اخبار خرداد ماه  شهرداری خرمشهر

رییس مجمع نمایندگان خوزستان : مدیران کارآمد مورد حمایت نمایندگان خوزستان هستند

خوزستان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
به  که  زمانی  تا  خوزستان  استان  مدیران  گفت: 
صورت کارآمد عمل کنند مورد حمایت مجمع 
نمایندگان هستند اما باید مدیران ناکارآمد هرچه 

سریعتر اصالح یا برکنار شوند.
ایرنا سیدکریم  از  نقل  به  و  نخبگان  به گزارش 
رسانه های  با  نشست  در  شنبه  روز  حسینی 
استان خوزستان در محل تاالر شهر اهواز ضمن 
گرامیداشت هفته قوه قضائیه بیان کرد: تغییرات 
ایجاد شده در قوه قضاییه را به فال نیک می گیریم 
زیرا اصالح قوه قضاییه به اصالح کشور کمک 
در  رده ها  تمام  در  فساد  با  مبارزه  و   کند  می 
است.وی  موثر  جرایم  ارتکاب  از  بازدارندگی 
شورای  یازدهم  مجلس  عمر  از  ماه  یک  گفت: 
اسالمی می گذرد و تالش می کنیم تا در پایان هر 
ماه یک نشست در خصوص اقدامات و عملکرد 
از  تا مردم به صورت شفاف  خود برگزار کنیم 
خود  نمایندگان  قوت  و  نقاط ضعف  اقدامات، 
شورای  مجلس  داد:  ادامه  شوند.حسینی  مطلع 
اسالمی در هفتم خرداد ماه سال جاری کار خود 
معظم رهبری  مقام  از سوی  پیامی  با صدور  را 
آغاز کرد پیامی که در عین اختصار نقشه راه با 
شورای  مجلس  آینده  سال  چهار  برای  ارزشی 

اسالمی است.
مقام  افزود:  خوزستان  نمایندگان  مجمع  رییس 
حال  مهم  اولویت  پیام  این  در  رهبری  معظم 
حاضر کشور را مباحث اقتصاد و فرهنگ عنوان 
با  مرتبط  مسائل  به  توجه  گفت:  کرده اند.وی 
و  است  ضروریات  جزء  امروز  مردم  معیشت 
قرار دارد.وی  نیز  یازدهم  در دستورکار مجلس 
افزود: تعامل با قوای مجریه و قضائیه از دیگر 
برنامه های مجلس شورای اسالمی است تا زمانی 
که مسئوالن اجرایی به صورت کارآمد در مسیر 
خدمت به مردم و جلب رضایت آنها تالش می 

کنند ما نیز حامی آنها خواهیم بود.
حسینی توضیح داد: در ارتباط با قوه قضائیه نیز 
مجلس  نمایندگان  سوی  از  همکاری  آمادگی 
شورای اسالمی در استان خوزستان وجود دارد 
این  استان  قضائیه  دستگاه  سمت  از  هنوز  البته 
اهواز،  مردم  است.نماینده  نشده  اعالم  آمادگی 
مساله  داشت:  اظهار  کارون  و  باوی  حمیدیه، 
مهم دیگر لزوم حرکت همگانی در مسیر قانون 
قانون  مسیر  در  اقدامات  و  گیری  موضع  است 
باید تقویت شوند و از سویی دیگر با افرادی که 
راه خروج از قانون را در پیش گرفته اند توسط 
برخورد  نظارتی  دستگاه های  و  قضایی  مراجع 

صورت گیرد.
مجلس  نمایندگان  حقوق  از  یکی  افزود:  وی 
شورای اسالمی نظارت بر عملکرد مدیران ضمن 
رعایت مساله عدم تداخل قوا است، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی براساس وظیفه نظارتی 
خود بر عملکرد مدیران استان ناظر هستند هرچند 
که در عزل و نصب ها دخالت نخواهند کرد.وی 
خوزستان  امروز  مشکالت  از  بخشی  گفت: 
که  است  مدیران  از  تعدادی  ناکارآمدی  نتیجه 

آنها برخورد شود.وی  با  باید  به صورت جدی 
حوادث  تمام  در  انقالبی  موضع گیری  گفت: 
داخلی و خارجی بدون توجه به حواشی از دیگر 
استان خوزستان و  نمایندگان  برنامه های مجمع 
سایر نمایندگان مجلس شورای اسالمی است در 
این راه از تخریب ها نمی هراسیم و به تمجیدها 
نمایندگان خوزستان  نمی بندیم.رییس مجمع  دل 
ادامه داد: وارد کردن انگیزه های شخصی و قومی 
یکی از آفت های کشور و استان خوزستان است 

که تالش می کنیم تا این مساله را حل کنیم.

   نمره نامطلوب در رعایت عدالت

رعایت  عدم  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
از  یکی  عدالت  و  پیشرفت  دهه  در  عدالت 
دغدغه های ما است و نمره مطلوبی در این مورد 
نگرفته ایم از این رو یکی از برنامه های ما ایجاد 

رویه رعایت عدالت خواهد بود.
حسینی بیان کرد: در مواجهه با مدیران اجرایی 
اما از  و استانی کمال احترام را خواهیم داشت 
نخواهیم  چشم پوشی  تخلفات  و  ناکارآمدی ها 
داریم.   عملکردی  نظارت  قاطعیت  با  و  کرد 
فرمایش رهبری در خدمت  : مطابق  افزود  وی 
به مردم رقابت سالم خواهیم داشت.وی گفت: 
مجمع  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
در  را  تغییر  باید  خوزستان  استان  نمایندگان 
عملکرد خود آغاز کنند به همین دلیل ۱۰ اصل 
توسط مجمع نمایندگان تعیین شده تا بر مبنای 
آن ها به وظایف خود عمل کنیم، نخستین اصل 
طرق  از  مردم  آحاد  با  موثر  و  مستمر  ارتباط 

مختلف ازجمله رسانه ها است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  اهواز  نماینده  این 
نظرات  نقطه  از  مندی  بهره  داد:  توضیح 
و  حوزوی  مختلف  سطوح  در  صاحبنظران 
دومین  تخصصی  کارگروه های  در  دانشگاهی 
اصل تعیین شده است تا به این ترتیب از افراد 
صاحب نظر برای پیگیری و رفع مشکالت کمک 
به  توجه  سوم  اصل  داشت:  اظهار  بگیریم.وی 
مطالبات از صنایع مختلف از جمله نفت است 
به عنوان نماینده مردم این مساله را به صورت 

جدی پیگیری می کنیم.
اقتصادی  محورهای  به  توجه  با  افزود:  حسینی 
اولویت مجمع  از جمله حوزه کشاورزی دیگر 
مشکالت  پیگیری  خوزستان  استان  نمایندگان 
ابراز تاسف از وضعیت  با  این حوزه است.وی 
امنیت  نبود  داد:  ادامه  استان خوزستان  کارگران 
قراردادهای  در  زیاد  تنوع  کارگران،  شغلی 
منعقد شده با کارگران و عدم پرداخت به موقع 
مطالبات از جمله مشکالت کارگران است و  به 
استان  کارگران  با  نامناسب  برخورد  هیچ عنوان 

خوزستان به اشکال مختلف را نمی پذیریم.
رییس مجمع نمایندگان خوزستان افزود: به طور 
بهانه های  به  کارون  هواپیمایی  شرکت  نمونه 
مختلف از جمله واگذاری این شرکت، کارگران 

را تعدیل کرده است که از استاندار درخواست 
پیگیری این مشکل را داشتیم.وی گفت: رسیدگی 
فاضالب  و  آب  شرکت  کارگری  مطالبات  به 
ما  دغدغه  دیگر  نیز  خوزستان  استان  روستایی 
داده  مربوطه  مدیران  سوی  از  وعده هایی  است 
را  مشکل  این  قاطع  صورت  به  نیز  ما  و  شده 
اصول  دیگر  کرد:  بیان  می کنیم.حسینی  پیگیری 
خوزستان  استان  نمایندگان  تایید  مورد  ۱۰گانه 
راه  از  یکی  عنوان  به  سرمایه گذاری  به  توجه 
مشکالت  رفع  و  استان  اقتصادی  رونق  های 
نشست هایی  گذشته  ماه  است.  گذاران  سرمایه 
با فعاالن بخش خصوصی برای شنیدن دغدغه ها 
و یافتن راه حل برگزار کردیم.این نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: به تازگی 
استان چهارمحال  نمایندگان  با  همکاری خوبی 
و بختیاری برای بحث انتقال آب داشتیم و قرار 
محیط  سازمان  رئیس  با  مشترکی  نشست  است 
سپردن  داد:  ادامه  وی  شود.  برگزار  زیست 
دیگر  از  واقعی،  معنای  به  جوانان  به  مدیریت 
خوزستان  نمایندگان  مجمع  تاکید  مورد  اصول 

است.

تعطیلی مترو به مصلحت شهر نیست

حسینی در بخشی دیگر در خصوص سرانجام 
از  یکی  گفت:  اهواز  متروی  کاره  نیمه  پروژه 
نمایندگان  مجمع  در  بررسی  مورد  موضوعات 
آغاز  روزهای  نخستین  از  خوزستان  استان 
بوده  پروژه  این  مشکل  حل  پیگیری  فعالیت، 
است پیگیری مسائل حقوقی و قانونی این پروژه 
 ۲ و  نیست  استان  نمایندگان  مجمع  حوزه  در 
افزود:  کنند. وی  را حل  آن  باید  قرارداد  طرف 
پروژه  تکلیف  تعیین  است  مهم  ما  برای  آنچه 
پروژه  مجدد  آغاز  برای  زمانی  جدول  ارائه  و 
به  پروژه  این  تعطیلی  زیرا  است  آن  تکمیل  یا 

مصلحت اهواز نیست
در  مردم  نمایندگان  خواسته  گفت:  .حسینی 
و  پروژه  شدن  فعال  اسالمی  شورای  مجلس 
این  در  است،  آن  احتمالی  متخلفان  با  برخورد 
پروژه هیچ شخص، شرکت یا گروهی برای ما 

مصونیت ندارند و در سطح ملی و استانی پیگیر 
در  بود.وی  خواهیم  مترو  پروژه  مشکل  حل 
پاسخ به سوالی پیرامون عدم موفقیت نمایندگان 
ریاست  صندلی  کسب  در  خوزستان  استان 
دوره ای  هیچ  در  افزود:  مجلس  کمیسیون های 
محقق  مجلس  نمایندگان  میان  کامل  اتحاد 
نشده اما در حال حاضر وحدت حداکثری میان 

نمایندگان وجود دارد.

نمایندگان  برخی  همراهی  عدم  کرد:  بیان  وی 
از  ها  برخی جایگاه  در کسب  ما  ناکامی  سبب 
مجلس  تخصصی  کمیسیون های  ریاست  جمله 
شورای اسالمی شد، برخی در کمیسیون انرژی 
از  سبب  که  کردند  ایجاد  مشکالت  ما  برای 
دست دادن ریاست کمیسیون شد.حسینی گفت: 
دنبال  به  نمایندگان  مجموعه  از  خارج  عده ای 
به  خوزستان  استان  نمایندگان  بین  تفرقه  ایجاد 
ویژه نمایندگان قدیم و جدید هستند.وی افزود: 
کمیسیون انرژی ۲۳ عضو دارد که هشت نماینده 
تعداد  این  از  هستند  عضو  آن  در  خوزستانی 
ریاست  برای  خوزستان  نمایندگان  از  نفر  پنج 
رایزنی  با  که  کردند،  نامزدی  اعالم  کمیسیون 
های صورت گرفته به سه و سپس در روز رای 

گیری به ۲ نفر تقلیل یافتند

اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  .این 
توضیح داد: یکی از نمایندگان استان خوزستان 
هفت  هر  و   نشد  حاضر  گیری  رای  روز  در 
رای  روز  در  حاضر  خوزستانی  نماینده  نفر 
انتخاب نماینده ماهشهر به عنوان  گیری بر سر 
اعالم  اما  داشتیم  نظر  توافق  کمیسیون  رییس 
نامزدی از سوی یکی دیگر از نمایندگان استان 
آغاجری  آقای  آرای  تساوی  باعث  خوزستان 
نماینده  دوانی  عباسی  آقای  و  ماهشهر  نماینده 
کازرون شد که مطابق قانون در این حالت باید 
قرعه کشی صورت می گرفت و ما این کرسی را 
در مرحله قرعه کشی از دست دادیم.وی افزود: 
مجلس  ساله  چهار  عمر  در  شود  می  پیش بینی 
شورای اسالمی همواره ۲ الی سه عضو مجمع 
از  متفاوت  رویه ای  خوزستان  استان  نمایندگان 
مسئله  این  اما  بگیرند  پیش  در  نمایندگان  سایر 
نمی کند و  دار  نمایندگان را خدشه  اتحاد سایر 

لطمه جدی نخواهدزد.

مطالبه  نیز  خوزستان  استان  در  داد:  ادامه  وی 
بخشی  و  است  گرانی ها  با  برخورد  ما  جدی 
از کم کاری دستگاه های  ناشی  این مشکالت  از 
و  معدن  صنعت،  سازمان  جمله  از  مربوطه 
تجارت می دانیم.حسینی در خصوص وضعیت 
بیان  کرونا  ویروس  شیوع  در  خوزستان  استان 
تعداد  بیماری،  شیوع  میزان  در  خوزستان  کرد: 
از  ناشی  میر  و  مرگ  آمار  و  بستری  بیماران 
توجیه  دارد،  قرار  قرمز  وضعیت  در  کرونا 
مدیران استانی برای عدم ارائه آمار روزانه استان 
خوزستان اضافه نشدن نگرانی به سایر مشکالت 

و دغدغه ها مردم است.
وی ادامه داد: اگرچه اعالم شده اهواز در حال 
اما وضعیت  دارد  قرار  زرد  در وضعیت  حاضر 
این شهر خوب نیست، تعداد تست ها و نحوه 
تخت های  برخی  اشغال  و  آزمایش ها  گرفتن 
مبتال  بیماران  به  یافته  اختصاص  بیمارستان های 
این  در  که  بود  ما  انتقادات  جمله  از  کرونا  به 
وزارت  کارشناسان  و  وزیر  معاون  خصوص 

بهداشت در اهواز حاضر شدند.

آمار  ارائه  عدم  استانی  مسئوالن  گفت:  حسینی 
کشوری  مسئوالن  تصمیم  از  ناشی  را  روزانه 
به  روزانه  آمار  ارائه  ما  خواسته  اما  می دانند 
مشکل  خصوص  در  است.وی  سریع  صورت 
بیان  استان خوزستان  بسیاری شهرهای  در  آب 
و  نیرو  وزیر  با  نشست  در  پیش  چندی  کرد: 
شرب،  آب  تامین  جمله  از  مختلف  مباحث 
های  کشت  برای  کشاورزی  مجوز  صدور 
مختلف از جمله برنج، اجرای مجوز تامین آب 
به  فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، رسیدگی 
ویژه  به  و  استان  شهرهای  فاضالب  وضعیت 
قرار  بررسی  مورد  آب  انتقال  مساله  و  اهواز 
گرفت.وی اضافه کرد: در این نشست مقرر شد 
که اجرای پروژه انتقال آب تونل بهشت آباد تا 
از سوی سازمان محیط  کتبی  نامه  زمان صدور 
زیست به تاخیر بیافتد ما انتظار داریم که ریییس 
سازمان محیط زیست تصمیم خود در خصوص 

این پروژه را به صورت کتبی اعالم کند.

توضیح  کارون  و  باوی  اهواز،حمیدیه،  نماینده 
دیگر  از  پروژه  این  کارگاه  آوری  جمع  داد: 
به  االنبیا  خاتم  قرارگاه  فرمانده  از  ما  مطالبات 
اعالم  نیز  آنها  است  پروژه  این  پیمانکار  عنوان 
این  محیطی  زیست  پیوست  بدون  کرده اند 
سازمان  نظر  اگر  و  کرد  نخواهد  آغاز  را  پروژه 
باشد  پروژه  این  اجرای  عدم  بر  زیست  محیط 
کارگاه خود را جمع خواهند کرد. به گفته وی 
آب  مشکل  حل  برای  مهم  پروژه های  از  یکی 
در  که  است  غدیر  طرح  اجرای  خوزستان  در 
استاندار خوزستان  نیرو،  وزیر  با  این خصوص 
نشست هایی  فاضالب  و  مدیران شرکت آب  و 
برگزار شده است،  برای اجرای این پروژه باید 
خط لوله هشت کیلومتری از سمت کانال دز به 
مقرر  که  ساخته شود  الدبس  ام  ایستگاه  سمت 
شده ظرف ۲ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری 
برسد اجرای این پروژه نقش مهمی در افزایش 

کمیت و کیفیت آب خواهد داشت.

مشکل  خصوص  در  دیگر  بخشی  در  حسینی 
داشت:  اظهار  خوزستان  استان  در  بیکاری 
آمار  ارائه  به  اکتفا  و  شعارگونه  صحبت های 
جوانان  تا  شده  سبب  خوزستان  در  بیکاری 
اطمینان خود را به بعضی از مسئوالن از دست 
بدهند هیچ کس منکر مشکالت موجود در این 
زمینه ای  باید  حاضر  حال  در  اما  نیست  حوزه 



2w w w. e t e d a l e n o k h b e g a n.i r            یکشنبه 8 تیر 1399 / شماره سی ام

جلسه مقابله با تخلیه و رها سازی 
ضایعات ساختمانی در حریم رودخانه 

کارون برگزار شد

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
، جلسه مقابله با تخلیه و رها سازی نخاله و ضایعات 
ساختمانی در بستر و حریم رودخانه  کارون به ریاست 
جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز و با حضور بهمن یوسفی 
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار و سایر  مسئوولین 
شهرستان در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.  

در این جلسه بر ارائه تمهیدات و برنامه ها جهت جلوگیری 
از رها سازی نخاله های ساختمانی تاکید شد و دستگاه ها 
به ارائه  گزارش و نحوه برخورد با این مشکل پرداختند. 

بررسی مشکالت بخش مرکزی اهواز با 
حضور استاندارخوزستان

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
ظهر  اهواز  مرکزی  بخش  مشکالت  بررسی  جلسه   ،
شنبه به ریاست غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان و 
با حضور جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز و جمعی 
از مسئوالن در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.

شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
بخش  این  در  مختلف  مشکالت  جلسه  این  در  اهواز، 
ارتباطی،  های  جاده  آموزشی،  فضاهای  جمله  از 
بررسی  سنتی  انهار  و  آبرسانی  تاسیسات  و  شبکه 
شد. تاکید  مقرر  زمان  در  مشکالت  این  رفع  بر  و 

مردم  نماینده  حسینی  کریم  سید  جلسه  این  در 
مجلس  در  حمیدیه  باوی،  کارون،  اهواز،  شهرستان 
امور  هماهنگی  معاون  عبیات  فاضل  اسالمی،  شورای 
بخشدار  چی  بلم  علی  خوزستان،  استاندار  عمرانی 
مرکزی اهواز و جمعی از مسئوالن نیز حضور داشتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان به نقش بسزای شوراهای فرهنگی در ریل گذاری فرهنگی تاکید کرد

شوراهای  اهمیت  بر  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
فرهنگ عمومی و نقش بسزای این شوراها در ریل گذاری فرهنگی و 

احیا و نهادینه ساختن ارزش های ایرانی اسالمی تاکید کرد.

و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
با سید محمدرضا  ارشاد اسالمی خوزستان،محمد جوروند در دیدار 
موالی زاده دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور در دفتر ایشان، با مهم 
خواندن شرایط جغرافیایی،انسانی و تاریخی استان خوزستان در کشور 

و منطقه، این استان را سرشار از ظرفیت های ناب فرهنگی دانست.
وی با تاکید بر اهمیت شوراهای فرهنگ عمومی و نقش بسزای این 
شوراها در ریل گذاری فرهنگی و احیا و نهادینه ساختن ارزش های 
در  گرفته  های صورت  برنامه  و  اقدامات  از  اسالمی،گزارشی  ایرانی 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارایه کرد.
جوروند در خالل ارایه گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان 
و شهرستان ها، از همت بلند آیت اهلل سلیمانی به عنوان رییس شورای 
با مدیران فرهنگی استان و  فرهنگ عمومی شوشتر که تعامل خوبی 
شهرستان دارند و پیگیری های علی بهرامی دبیر شورای شهرستان که 
بین شهرهای  در  را  نخست  رتبه ی  اخیر  در چند سال  موفق شدند 
استان در شورای فرهنگ عمومی به خود اختصاص دهند، تقدیر و از 
همدلی و همراهی همه ی مسئوالن شوشتر در این راستا قدردانی کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان ضمن قدردانی از حضور 

ارزشمند موالی زاده در استان خوزستان در ایام کرونا و تاکید ایشان 
اهتمام ویژه مردم و  بر  به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
تاثیرگذار  را  اقدام  این  بیماری،  این  ساختن  کن  ریشه  در  مسئوالن 

خواند.
وی ادامه داد: زمانی که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان 
یک شخصیت برجسته علمی و فرهنگی و با حساسیت های یک استان 
مثل خوزستان آشنایی کامل و دیرینه دارد و پیگیر مسایل خوزستان می 
شوند این حرکت برای مردم نجیب و صبور خوزستان و البته مسئوالن 
دلگرم کننده و تحرک آفرین است؛ آنچنان که به خوبی بعد از ورود 
مقابله  را در بحث  مردم و مسئوالن  بیشتر  نشانه های جدیت  ایشان 

جدی با ویروس منحوس کرونا مشاهده کردیم.
جوروند از اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه در خوزستان که در امر مبارزه 
با ویروس کرونا و آگاه سازی جامعه با برگزاری برنامه های پرمایه، 
شاد و مفرح به سالمت روحی و روانی جامعه کمک کردند،تشکر و 

قدردانی کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی خوزستان افزود: فعالیت های بی شماری 
در حوزه ی فرهنگ و هنر به شکل مجازی با توجه به شرایط پیش 
آمده در خوزستان به همت همه ی هنرمندان و اهالی فهیم فرهنگ و 
هنر طرح ریزی و اجرایی شد و می توان گفت ویروس کرونا نتوانست 

حتی روشنایی چراغ فرهنگ و هنر در این استان را کم سو سازد.

خوزستان یکی از استان های مطرح در حوزه شورای فرهنگ عمومی 
است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن قدردانی از اقدامات خوب 
نماینده وزارت و دبیر شورای فرهنگ  به عنوان  و مثمرثمر جوروند 
عمومی در استان خوزستان در بحث توجه به فرهنگ عمومی، گفت: 
ای  ویژه  توجه  عمومی  فرهنگ  به شورای  در خوزستان  خوشبختانه 
شده و تاثیر جلسات و خروجی آن بین مردم و جامعه آن چنان که 
بررسی کرده ایم،قابل توجه و رضایت بخش بوده و بی شک یکی از 

      خبر  

              

     ﴿

شهردار خرمشهر جهت رسیدگی 
ویژه به وضعیت آرامستان تشکیل 

جلسه داد

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل شهرداری خرمشهر ؛داود دارابی شهردار 
خرمشهر در شامگاه شنبه ۳۱ خرداد ماه در محوطه 
اداره مرکزی شهرداری با معاونت خدمات شهری ، 
مسئول آرامستان ، پیمانکار آرامستان و برخی دیگر 
و  ویژه  رسیدگی  محوریت  با  ذیربط  مسئولین  از 
شرایط  به  رسیدن  تا  آرامستان  وضعیت  به  فوری 
مطلوب ، تشکیل جلسه داد . در این جلسه به هر 
کدام یک از مسئولین و حوزه های مربوطه دستور 
کاری توسط شهردار خرمشهر ارائه که مکلف شدند 
از فردا یکم تیرماه تمامی دستور العمل های جدید 
تا موجبات رضایت  نمایند  اجرا  دقیق  به شکل  را 

مندی کامل شهروندان شریف خرمشهر فراهم شود 
اسالمی  شورای  رئیس  نائب  پورحمزاوی  آقای   .

شهر خرمشهر نیز در جلسه حضور داشتند .

 نظافت و پاکسازی عمومی باغ 
رضواِن آرامستان با بیش از ۵۰ 

کارگر خدماتی شهرداری خرمشهر

عمومی  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
ادامه  ؛در  خرمشهر  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
اساسی و ویژه شهرداری خرمشهر  اقدامات  سلسله 
آرامستان  رضواِن  باغ  وضعیت  بهبود  راستای  در 
به  خرمشهر  شهردار  ابالغی  دستورهای  به  نظر  و 
مسئولین ذیربط مبنی بر رسیدگی فوری به وضعیت 
آرامستان ، از این رو در صبح روز پنج شنبه ۵ تیرماه 
پاکبانان خدمات  از  نفر  پنجاه  از  بیش  بکارگیری  با 
شهری شهرداری خرمشهر معابر و محوطه آرامستان 
بخش  در  و  شد  پاکسازی  و  نظافت  کامل  طور  به 
هایی از محوطه باغ رضوان که نیازمند نخاله برداری 

این  کمپرسی  و  لودر  خودروهای  با  بود  تسطیح  و 
تا به لحاظ نظافت  انجام شد  نیز  عملیات پاکسازی 
شرایط مطلوبی در باغ رضوان برقرار شود و همچنین 
مقرر شد باکس های زباله در محل توسط شهرداری 
جاده  مسیر  در  رضوان  باغ   . گردد  مستقر  خرمشهر 
بودن  خاکی  لحاظ  به  که  است  شده  واقع  شلمچه 
به  بنابراین  مسیر  در طی  باد  و شدت  جاده  اطراف 

صورت مرتب نیازمند نظافت است .

 تمهیدات گسترده  تر برای کنترل شیوع کرونا در مناطق نفتخیز جنوب

جلسه ستاد فرماندهی مقابله با ویروس کرونا برگزار شد
تمهیدات گسترده  تر برای کنترل شیوع کرونا در مناطق نفتخیز 

جنوب
ملی  شرکت  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  فرماندهی  ستاد  نشست 
این  ارشد  مدیران  و  مدیرعامل  حضور  با  جنوب  نفتخیز  مناطق 
شرکت و همچنین رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، روز 
یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار 
مدیرعامل  عمومی،  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به  شد. 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این نشست رعایت دستور 
العمل های صادره از وزارت نفت و ستاد ملی مبارزه با کووید۱۹ و 
حفظ سالمت کارکنان بویژه کارکنانی که بیشتر در معرض خطر 

قرار دارند را مورد تأکید قرار داد
فاصله  رعایت  و  تردد  کاهش  گفت:  محمدی  احمد  .مهندس 
عنوان  به  را  کار  و محل  اداری  در سرویس های  اجتماعی  گذاری 
خواستار  کرونا  ویروس  انتشار  از  پیشگیری  برای  موثر  راهکار 
تأسیسات  در  بویژه  پیمانکاران  فعالیت  بر  باید  گفت:  شد.وی 
صنعتی و حوزه تعمیرات اساسی نظارت دقیق  تری صورت گیرد و 
پیمانکاران ملزم به رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی و توزیع 
اقالم مورد نیاز مقابله با ویروس کرونا بین کارکنان خود می باشند.

دکتر بهرام دهقان رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز نیز 

در این نشست گفت: مهمترین راهکار برای پیشگیری از گسترش 
ویروس کرونا رعایت بهداشت؛ حفظ فاصله  اجتماعی و به ویژه 
استفاده از ماسک در اماکن بسته است چون بسیاری از پروتکل های 
درمانی برای کرونا در مرحله تحقیقاتی قرار دارند و هنوز درمان 

ثابت شده  ای برای این بیماری وجود ندارد.
وی، با بیان اینکه در بحران های بهداشتی، سازمان بهداشت و درمان 
و  بهداشت  سازمان  داشت:  اظهار  دارد  قرار  مقدم  خط  در  نفت 
دستورالعمل   ۴۸ تاکنون  کرونا  با  ارتباط  در  نفت  صنعت  درمان 
ارائه داده که ۱۲ مورد مرتبط با شرکت های تولیدی از جمله  مناطق 
نفتخیز جنوب بوده است.دکتر دهقان با اشاره به ضرورت رعایت 
وسایل  گفت:  عملیاتی  و  ستادی  محیط  های  در  اجتماعی  فاصله  

نقلیه باید با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت بکارگیری شوند.
وی خاطرنشان ساخت: تالش ما آن است که تا حدود یک ماه آینده 
اهواز عملیاتی  نفت  درمان صنعت  بهداشت و   PCR آزمایشگاه 
خواهد شد.در این نشست درخصوص ضرورت مشارکت کارکنان 
تشکیل  کرونا،  به  مبتالیان  نقاهتگاه  راه  اندازی  غربالگری  ها،  در 
تیم های واکنش سریع برای گندزدایی محل های آلوده، توزیع اقالم 
بهداشتی بین کارکنان و مدیریت هوشمند فاصله  گذاری بحث و 
تصمیم  گیری شد.در این نشست مدیران و روسای ادارات ستادی 
صورت  اقدامات  درخصوص  تابعه،  شرکت های  عامل  مدیران  و 
گرفته در زمینه پیشگیری شیوع کرونا در واحدهای زیرمجموعه 

خود گزارش دادند.

آئین تکریم 
و تجلیل از 

بانوان شاغل 
در شهرداری 

خرمشهر 
به مناسبت 

والدت حضرت 
معصومه )س(

به گزارش نخبگان و به 
نقل از روابط عمومی و 
امور بین الملل شهرداری 

شنبه  سه  روز  عصر  در  ؛  خرمشهر 
سوم تیرماه طی مراسمی به مناسبت 
خجسته والدت حضرت معصومه » 
سالم اهلل علیها » و روز دختران ، از 
بانوان شاغل در شهرداری خرمشهر 
تکریم و تجلیل بعمل آمد . در این 
مراسم داود دارابی شهردار خرمشهر 
مناسبت  به  تبریک  عرض  ضمن 
»سالم  معصومه  حضرت  والدت 
کریمه  و  کرامت  بانوی  علیها«  اهلل 

اهل بیت عصمت و طهارت و روز 
دختران به بانوان همکار ، به تشریح 
برخی از فضائل اخالقی آن حضرت 
و  الگوپذیری  خواستار  و  پرداخت 
راه   ، زندگانی  روش  دقیق  مطالعه 
اطهار  ائمه  زندگی  سیره  و  پرنور 
شهردار  مراسم  این  ادامه  در   . شد 
 ، گل  های  شاخه  اهدا  با  خرمشهر 
و  زحمات  از  تقدیر  لوح  و  هدیه 
تقدیر  همکار  بانوان  های  تالش 

بعمل آورد .

نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح زمین های 
خالی سطح شهر خرمشهر

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
پاکسازی و   ، برداری  نخاله  اجرایی  ؛ عملیات  شهرداری خرمشهر 
تسطیح زمین های خالی سطح شهر همچنان به شکل ویژه توسط دو 
اکیپ بصورت همزمان در نقاط مختلف سطح شهر بصورت روزانه 
در دستور کار خدمات شهری شهرداری خرمشهر قرار دارد . زمین 
های خالی که تا پیش از این محل تخلیه نخاله های ساختمانی و 

زباله ها شده بود که متاسفانه برخی از مردم بدلیل ساخت و ساز 
شهر  سطح  خالی  های  زمین  در  را  خود  ساختمانی  های  نخاله   ،
نازیبایی در سیما و منظر شهری ، به  تخلیه می کنند که عالوه بر 
لحاظ زیست محیطی مشکالت عدیده ای را برای شهروندان بوجود 
آورده است . بنابراین شهرداری خرمشهر در راستای برون رفت از 
وضعیت فعلی و بهبود وضعیت اینگونه زمین ها همچنان عملیات 
نخاله برداری ، تسطیح و پاکسازی را در دستور کار خود قرار داده 
است . در خرمشهر بخش عمده ای از شهر را زمین های خالی و 

رها شده تشکیل داده اند .

تامین روشنایی باغ رضواِن آرامستان با نصب 
پایه های روشنایی توسط شهرداری خرمشهر

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
ارائه  و  خرمشهر  شهردار  جلسه  از  پس  ؛  خرمشهر  شهرداری 
دستورکارهای الزم به معاونت خدمات شهری ، مسئولین آرامستان 
و سایر مسئولین ذیربط با محوریت رسیدگی ویژه به وضعیت باغ 
رضواِن آرامستان ، شهرداری خرمشهر بالفاصله با نصب پایه های 
روشنایی اقدام به تامین روشنایی کامل معابر و محوطه باغ رضواِن 

آرامستان نمود . 
شهرداری خرمشهر بصورت همزمان کفپوش گذاری و احداث پیاده 
بهسازی   ، گیاه  و  گل  کاشت  و  سبز  فضای  ایجاد   ، آرامستان  رو 
وسایل  به  ها  غسالخانه  کامل  تجهیز   ، بهداشتی  های  سرویس 

سرمایشی مجهزتر ، نصب تابلو ورودی باغ رضوان ، کاهش هزینه 
های غسل و کفن و دفن اموات و برخی دیگر از اقدامات را به شکل 

جدی و ویژه در دستور کار خود قرار داده است .

•

افتتاح پروژه های احداثی و تعمیری در ۱۰ شهرستان سیل زده خوزستان

از پروژه های احداثی و تعمیری  بهره برداری  از  استاندار خوزستان 
بهزیستی خبر  با هفته  بهزیستی در ۱۰ شهرستان سیل زده همزمان 

داد.
استان  اجتماعی  شورای  نشست  پایان  در  شریعتی  غالمرضا 
خوزستان که روز )یکم تیرماه( برگزار شد، توضیح داد: برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی، آموزش غیرمستقیم بهترین راه است که از 
دارد.به  بیشتری  اثرگذاری  فرهنگی  محتواهای  تولید  و  هنر  طریق 
در  افزود:  استانداری خوزستان، وی  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش 

شرایط کرونا باید مراقب تداخل آسیب های اجتماعی و آسیب های 
ناشی از کرونا باشیم و در این زمینه باید برنامه ریزی ها و تدابیر الزم 

انجام شود.
و  زندگی  مهارت های  همسریابی،  شیوه های  کرد:  اظهار  شریعتی 
است  نیاز  و  است  تاثیرگذار  طالق  بر  اعتیاد  همچون  آسیب هایی 
دستگاه های فرهنگی با هدف پیشگیری و کاهش آمار طالق بیش از 

پیش به این مهم توجه کنند.
تعمیری  و  احداثی  پروژه های  کرد:  تصریح  خوزستان  استاندار 
بهزیستی در ۱۰ شهرستان سیل زده در هفته بهزیستی افتتاح خواهد 
شد. تجهیز مراکز مدیریت بحران، خانه امن و پایگاه های خدمات 

اجتماعی نیز باید مدنظر باشد تا منشاء اثر باشیم.

وی خاطرنشان کرد: آموزش پیش از ازدواج در مراکز بهداشت باید 
به شکل غیرحضوری انجام شود و نتایج این آموزش ها هم رصد 
شود. سطح آموزش ها نیز باید متناسب با شرایط اجتماعی فرهنگی 

بین اقشار مختلف متناسب باشد تا اثربخشی الزم را داشته باشد.

شریعتی گفت: پروژه اجتماعی “امام محله” سازمان تبلیغات اسالمی، 
پروژه خوبی است اما باید مراقبت شود به ضد خود تبدیل نشود 
و از آسیب های جانبی آن پیشگیری شود و تحکیم ارتباط ملت و 
حاکمیت را در پی داشته باشد و از گسست های اجتماعی جلوگیری 

کند
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در  اینکه  بیان  با  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
حرکت  الیحه محوری  سمت  به  باید  قانونگذاری 
کنیم تا طرح محوری،گفت: خیلی اوقات مصوبات 

مجلس قوانینی نبوده که به درد جامعه بخورد.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت 
اظهار  یازدهم،  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
انتقاد صورت  این  از مجلس  بیرون  کرد: بعضًا در 
می گرفت که ساختار و فرایند مجلس چرا دیر شکل 
گرفت، باید این گونه توضیح دهم که این اتفاقی بد 
نیست؛ کمیسیون ها مغز متفکر و اتاق فرمان مجلس 
در  بتوانند  باید  کمیسیون ها  و  می شوند  محسوب 
و  قانون گذاری  بُعد  در  چه  تخصصی  موضوعات 
به  لذا  کنند.  عمل  کارشناسی  نظارت  بعد  در  چه 

اصالح آیین نامه داخلی مجلس نیاز بود.
به گزارش نخبگان و به نقل از نماینده؛ وی ادامه داد: 
کمیسیون ها باید هم بعد دانشگاهی داشته و هم بعد 
اجرایی داشته باشند؛ زیرا اگر صرفًا دانشگاهی عمل 
نماینده ای  هر  می شویم.  محسوب  ایدئال گرا  کنیم، 
که هم کار علمی و دانشگاهی کرده و هم سابقۀ کار 

اجرایی داشته باشد موفق تر خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی افزود: 
در حوزه تقنین باید به سمت الیحه محوری حرکت 
کنیم تا طرح محوری. طی ۱۱۰ سال قانون گذاری 
قانون   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ به  نزدیک  کشورمان  در 
که  فرانسه  کشور  به طوری که  است؛  شده  مصوب 
شاید دو برابر بیشتر از ما سابقه قانون گذاری دارد، 
سه هزار و ۸۰۰ قانون مصوب کرده است که این 
نشان می دهد در خیلی از اوقات مصوبات مجلس 

ما قوانینی نبوده که به درد جامعه بخورد.
در  گرفته  شکل  ساختار  به  اشاره  با  یوسفی 
کمیسیون ها،  عملکرد تخصصی  برای  دهم  مجلس 
را  موضوع  این  این گونه  باید  کرد:  خاطرنشان 
امتیازبندی  برای  دهم  مجلس  مصوبۀ  که  کنم  بیان 
منتخبان در تعیین کمیسیون های تخصصی، عملکرد 

درمجموع بد نبود، اما چون افراد سالیق فردی خود 
را در آن دخیل کردند خللی در قانون ایجاد شد و 
قانون با این نگاه نوشته شد که نفع شخصی افراد نیز 
در آن بود. به طوری که قانون را به گونه ای تصویب 
کردند که در دور بعد اگر خودشان به مجلس آمدند 

به عضویت کمیسیون مطلوب خود در بیایند.
بخش  در  یازدهم  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
معظم  مقام  تأکیدات  به  خود  سخنان  از  دیگری 
تأکیدات  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  رهبری 
پیامی  در  هم  و  گذشته  ادوار  در  هم  رهبری 
دادند  یازدهم  مجلس  کار  به  آغاز  مناسبت  به 
شاخص ها را مشخص کردند. به نظرم اگر بخواهیم 
این ها  به  باید  بگوییم،  را  اصلی  شاخص  چند 
عدالت  اقتصاد،  اشتغال،  موضوعات  که  کرد  اشاره 
از  می توان  را  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات  و 
برای  رهبری  رهنمودهای  اولویت های  مهم ترین 

مجلس یازدهم عنوان کرد.
ارائه کردم  را  پیشنهادی  بنده  یوسفی تصریح کرد: 
و طرحی را نوشتم که به جای فراکسیون، جمعی از 
متخصصین مجلس کارویژه هایی را تشکیل دهند و 
محقق شدن اهدافمان در موضوعات مهم را پیگیری 
کنند. مثاًل یک کارگروه مختص تولید و جهش ملی 
باشد که بتواند به جوانب مختلف موضوع بپردازد.

وی با تأکید بر اینکه باید نظامات به سمت بهره وری 
جهت پیدا کند، گفت: یکی از کارهایی که مجلس 
خود  جدی  توجه  مورد  را  آن  می تواند  یازدهم 
لوایح موضوعات  فرایندهای طرح ها و  قرار دهد  
تخصصی هم در بحث قانون گذاری و هم در حوزۀ 

نظارت است.
بر  مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  اهواز  مردم  نماینده 
اینکه اولویت های شما برای عضویت در کمیسیون 
گفت:  چیست؟  اسالمی  شورای  مجلس  عمران 
حوزه مسکن اولویت اصلی ما در مجلس یازدهم 
است و تالشمان را خواهیم کرد با همکاران عضو 
را در جهت ساماندهی  برنامه ریزی هایی  کمیسیون 

این حوزه داشته باشیم.
با  مدون  برنامه  یک  ما  متأسفانه  داد:  ادامه  وی   
در  مسکن  حوزه  در  بلندمدت  و  کوتاه مدت  سیر 
کشور نداشته ایم و تأسف برانگیزتر اینکه تصمیمات 
مسکن  حوزه  در  عقب ماندگی  باعث  خلق الساعه 

شده است.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به طرح مالیات بر 
این   ۹۴ سال  در  کرد:  خاطرنشان  خالی،  خانه های 
که  دارد  اشکاالتی  البته  است،  شده  مصوب  طرح 

باید مرتفع شود.
یوسفی با بیان اینکه در حوزه مسکن با دو بخش 
تولید و عرضه روبرو هستیم، گفت: در زیرمجموعه 
تولید دو بخش اساسی برای تعیین نوع ساخت و 
قیمت مسکن داریم. اول بحث زمین و دوم بحث 

مصالح است.
وی ادامه داد: اگر بازار کنترل شود می توان بر روی 
حدودی  تا  و  کرد  نظارت  مصالح  قیمت گذاری 
این بخش را مدیریت می شود. در بحث زمین نیز 
و  سفته بازی ها  همه  که  کنم  مطرح  این گونه  باید 
می شود،  انجام  زمین  قیمت گذاری  در  دالل بازی ها 
که وزارت راه و شهرسازی باید بانی اصلی نظارت 

و قیمت گذاری شود.
از  زمین  قیمت  که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  یوسفی 
امیدوار  زیاد  نمی توان  نشود،  قیمت مسکن حذف 
بنده را کامل  بود که نمونه مسکن مهر این حرف 
نیز اضافه کنم که مسکن مهر  را  این  البته  می کند. 
به  زیرا  بزرگ  نه  بود  کوچک خوب  شهرهای  در 
بروز  باعث  زیرساخت ها  به  دسترسی  عدم  دلیل 

مشکالتی شد.
حذف  را  زمین  قیمت  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
بگیرد،  صورت  باید  که  مهمی  کار  می کنیم، 
که  است  کسانی  برای  تخصصی  مشوق های 

به صورت تخصصی ساخت وساز انجام می دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید 
از خانه های  مالیات  برای دریافت  ما  پیشنهاد  کرد: 

خالی این است که تا یک سال تنفس داده شود و 
پس از آن باید به صورت پلکانی از مالکان مالیات 
سال،   ۵ از  بعد  مثاًل  که  گونه ای  به  شود  دریافت 
شود  اخذ  مالیات  افراد  از  خانه  قیمت  درصد   ۵۰
اقتصادی  دیگر صرفه  مالکان  برای  داشتن خانه  تا 
نداشته باشد و آنان مجبور شوند که ملک خود را 

به چرخه بازگردانند.
یوسفی با تاکید بر اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی 
استفاده  مسکن  وضعیت  ساماندهی  برای  خود 
می کند، تاکید کرد: از ابتدای مجلس یازدهم، بارها 
به رئیس جمهور و وزرای صمت و راه و شهرسازی 
به دلیل ناکارآمدی و عدم نظارت و برنامه ریزی در 
حوزه مسکن تذکر دادیم چرا که آنان هیچ برنامه ای 
در حوزه نظارت بر وضعیت مسکن ندارند و مردم 
به ویژه کسانی که درآمد پایدار ندارند، در وضعیت 

معیشتی و تأمین مسکن دچار مشکل هستند.
مسکن  قیمت  که  شاهدیم  روزها  این  گفت:  وی 
در  گسیخته  لجام  به صورت  و  مبنایی  هیچ  بدون 
حال افزایش است که معتقدم در حوزه مسکن نباید 
گفتار درمانی کرد و باید برای مقابله با گرانی آن، 

برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.

در قانونگذاری باید به سمت الیحه محوری حرکت کنیم تا طرح محوری
برگزیدگان پویش مجازی کتابخوانی 
خوزستان  در خانه با کتاب می مانیم 

معرفی شدند

برگزیدگان نخستین پویش مجازی کتابخوانی »در خانه 
با کتاب می مانیم« ویژه باشگاه های کتابخوانی خوزستان 

معرفی شدند.

اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
فرهنگی  اسالمی خوزستان،معاون  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رسانه  و 
باشگاه های  جام  دبیرخانه  گفت:  مطلب  این  اعالم  با 
کتابخوانی خوزستان با هدف تشویق و ترغیب کودکان و 
نوجوانان خوزستانی جهت گفت وگو پیرامون کتاب های 
فعالیت  بودن  ادامه دار  ایام خانه نشینی،  در  خوانده شده 
نوجوانان  و  کودکان  کتابخوانی  جلسات  در  باشگاه ها 
مجازی  فضاهای  در  موجود  امکانات  از  استفاده  و 
استان  سراسر  در  کتابخوانی  گسترش  و  ترویج  جهت 
کرد. مجازی  کتابخوانی  پویش  این  برگزاری  به  اقدام 
مرتضی جمشیدی افزود: از بین آثار رسیده به دبیرخانه 
جام باشگاه های کتابخوانی استان در دو بخش کلیپ فیلم 
۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه ای و مرور خاطرات کودکان و نوجوانان 
در مبارزه با شکست ویروس کرونا و نحوه برخورد با 
شهرستان های  از  نفر   ۲۰ داوری  و  بررسی  از  پس  آن، 
یافتند. راه  پایانی  بخش  به  اهواز  و  رامهرمز  بهبهان، 

مجازی  پویش  دبیرخانه  به  رسیده  آثار  به  اشاره  با  وی 
کتابخوانی تصریح کرد: بیشترین آثار از شهرستان رامهرمز 
باشگاه های  اعضای  از  نفر   ۱۴ داوری  از  پس  که  بود 
کتابخوانی این شهرستان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
از  کریمی«  »بهاره  فیلم،  بخش  در  داد:  ادامه  جمشیدی 
باشگاه  بیگدلی«  »ریحانه  مریم،  گل  کتابخوانی  باشگاه 
»رژان  دانایی،  جاده  باشگاه  جاشی«  »ریحانه  قصه،   ۱۰
باغ  باشگاه   » دیلمی  »بهاره  ماه،  و  مهر  باشگاه  مرادی« 
اعتمادی«  رخساره  و  »رضوان  نوذری«،  »یاسمن  قصه، 
»فاطمه  نژادیان ،  حسین  شهید  باشگاه  از  مشترک  کار 
ترنم  و  »علیرضا   ، اسکندی«  »محسن  سماعی«، 
بعنوان  یوسف  کاکا  و  تشکوه  باشگاه  از  کریمی« 
شدند. معرفی  رامهرمز  شهرستان  برگزیده  نفرات 
وی اضافه کرد: هئیت داوران در بخش فیلم »یگانه توکلی فر« 
از باشگاه پیرسیک بهبهان، »فاطمه میرساالری« از باشگاه 
باشگاه  از  دو  هر  پنجه«  پگاه  و  »یکتا  و  بهبهان  سیمرغ 
تیتمیک های بهبهان را نفرات برتر این بخش اعالم کردند.

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
همداوی«،  »ساجده  اهواز  از  گفت:  خوزستان  اسالمی 
کتابخوانی  باشگاه  از  شویخ«  »زهرا  و  بدوان«  »فاطمه 
شدند. معرفی  فیلم  بخش  برگزیده  نفرات  مهربان  یار 
بخش  در  داوران  هئیت  افزود:  جمشیدی 
»مهدی  و   » سرکوهکی  »ستایش  نویسی،  خاطره 
تشکوه  کتابخوانی  باشگاه  از  دو  هر  را  اسکندری« 
کرد. اعالم  تقدیر  شایسته  رامهرمز  یوسف  کاکا  و 

اعمال محدودیت های کرونایی در 
شهرهای قرمز، در صورت ابالغ اختیار

گفت:  خوزستان  در  کرونا  مدیریت  ستاد  سخنگوی 
به  محدودیت ها  اعمال  تصمیم  شدن  محول  موضوع 

استان ها، تاکنون رسما و کتبا به ما ابالغ نشده است.
در  نجاتی  رضا  ایسنا  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
گفت وگویی ، در خصوص محول شدن تصمیم اعمال 
محدودیت ها به استان ها، اظهار کرد: هفته گذشته اعالم 
با نظر دانشگاه های  استان های دارای شهر قرمز  شد که 
اعمال  برای  را  خود  پیشنهادات  پزشکی،  علوم 
این  اما  دهند  ارائه  کرونا  ملی  ستاد  به  محدودیت ها 

موضوع تاکنون رسما و کتبا به ما ابالغ نشده است.

وی افزود: در صورت ابالغ محول شدن اختیار تصمیم 
به  کامل  اختیار  دادن  و  استان ها  به  اعمال محدودیت ها 
نظر  اساس  بر  خوزستان  در  کرونا  مدیریت  ستاد  ما، 
خصوص  در  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارشناسی 

اعمال محدودیت ها در شهرهای قرمز، عمل می کند.
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان با اشاره به 
تعداد شهرهای قرمز، گفت: فکر می کنم حدود هشت تا 
۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. دزفول، 
و  امیدیه  آبادان،  شوش،  اندیمشک،  ماهشهر،  شوشتر، 

رامهرمز از شهرهای قرمز خوزستان هستند.

با  مبارزه  در  اجتماعی  تامین  پتانسیل های سازمان 
بیماری کرونا اگر نبود دانشگاه علوم پزشکی دچار 
بحران می شد . سازمان تامین اجتماعی تمام قد و 
با توان مالی خودش پای کار آمد و به هیچ عنوان 

منتظر کمک وزارت خانه نماند
 ، بهداشت  وزارت  نماینده  افشار  علیرضا  دکتر 
درمان و علوم پزشکی با حضور در مدیریت درمان 
مدیر  با  دیدار  ضمن  خوزستان  اجتماعی  تامین 
نمکی  دکتر  ابالغ سالم  با   ، معاونین وی  و  درمان 
وزیربهداشت به مردم خوزستان و تشکر از زحمات 
و  مدیران  خصوص  به  پزشکی  جامعه  خدمات  و 
کادر درمان تامین اجتماعی خوزستان ، و با اذعان 
به وضعیت ناپایدار خوزستان از نظر شیوع بیماری 
های  توصیه  تا  ازمردم خوزستان خواست   ، کرونا 

بهداشتی را جدی بگیرند
به گزارش نخبگان و به نقل از اداره روابط عمومی 

مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان :
 ، بهداشت  وزارت   نماینده  افشار  علیرضا  دکتر 
درمان و علوم پزشکی با حضور در مدیریت درمان 
مدیر  با  دیدار  ضمن  خوزستان  اجتماعی  تامین 
نمکی  دکتر  ابالغ سالم  با   ، معاونین وی  و  درمان 
وزیربهداشت به مردم خوزستان و تشکر از زحمات 
و  مدیران  خصوص  به  پزشکی  جامعه  خدمات  و 
کادر درمان تامین اجتماعی خوزستان ، و با اذعان 
به وضعیت ناپایدار خوزستان از نظر شیوع بیماری 
کرونا ،  ازمردم خوزستان خواست تا توصیه های 

بهداشتی را جدی بگیرند
اختیار  تیرماه  هفتم  شنبه  روز  از  افزود  وی 
تا  واگذر خواهد شد  استانها  به  کرونا  ستادمرکزی 
هراستان طبق شرایط و حسب صالحدید مسئوالن 

استانی ، اقدامات مقتضی را به عمل آورند
نماینده اجرایی وزیربهداشت در امرمبارزه با بیماری 
کووید ۱۹ خاطرنشان کرد : سازمان تامین اجتماعی 
به عنوان دومین تولید کننده درمان ، از زمان شروع 
در  و  پا  هم  و  هماهنگ  کشور،  در  کرونا  بحران 
راستای سیاستهای وزارت بهداشت و بابسیج  تمام 
امکانات ، مراکز درمانی اش را در اختیار دانشگاه 
علوم پزشکی قرار داد و به کمک وزارت بهداشت 
آمد و در کنار دانشگاه به بیماران ارائه خدمت می 

نماید وی افزود : در خوزستان هم طبیعتًا با افزایش 
بیمارستانی  بستری  ظرفیتهای  کرونا  بیماری  شیوع 

دانشگاه علوم پزشکی به علت محدودیت و تعداد
شرایطی  به   بنا   . بود  اشباع  حال  در  بیماران  زیاد 
که حاکم بود از سازمان تامین اجتماعی درخواست 
ابتدا  در  اجتماعی  تامین  سازمان  و  شد  کمک 
بیماران  برای  اهواز  میالد  امنایی   بیمارستان هیات 
بیماران  تعداد  که  بعد  و   گرفت  درنظر  کرونایی 
افزایش پیدا کرد بیمارستان امیرالمومنین )ع( اهواز 
استان  در  اجتماعی  تامین  بیمارستان  بزرگترین  که 
است نیز در اختیار دانشگاه قرار گرفت و به عنوان 
بیماران  مختص  االن  تا  و  انتخاب  کرونا  سانتر 

کرونایی  بصورت شبانه روزی فعالیت دارد
وزیر  نماینده  عنوان  به   : داشت  اظهار  افشار 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،  از مجموعه 
مدیریت درمان و پرسنل زحمتکش تامین اجتماعی 
 ، )ع(  امیرالمومنین  های  بیمارستان  خصوص   به 
)ع(   کاظم  موسی  امام  و  ۱۷شهریورآبادان   ، میالد 
ماهشهر که پا به پای دانشگاه علوم پزشکی مشغول 
خسته  و  تشکر  هستند  بیماران  به  رسانی  خدمت 
نباشی عرض می کنم  و آرزوی توفیق و سالمتی 
برای همه دارم و امیدوارم که این همکاری ، ادامه 
پیدا کند وبحران کرونا  در استان خوزستان به نقطه 

کنترل رسیده وبزودی ریشه کن شود
دکتر افشار بر کمک های دولت به درمان سازمان 
تامین اجتماعی تآکید کرد و گفت  نگاه دولت در 
وتقویت  تجهیز  و  ها  کمک  اختصاص  خصوص 
بیمارستانها و باالبردن  انگیزه کارکنان ، نگاه مثبت 
تامین  و  دانشگاهی  مراکز  بین  تبعیضی   و   است 
اجتماعی نیست نماینده اجرایی وزیربهداشت افزود 
کسی فکر نمی کرد که سیستم درمان کشور ما بتواند 
این کار بزرگ  برآید .خیلی از کشورهای  از پس 
دنیا دچار بحران شدند آنهایی که زیرساختها و منابع 
مالی قوی تری داشتند دچار بحران شدند و مدتی 

طول کشید تا از این شوک وسرگیجه در آیند.
دکتر افشار گفت : سیستم ما جهادی عمل کرد و 
الگو شد باید قدر این مدیران و کارکنان را دانست 
باید پشت سرش  ، هر کار نیکی یک پاداش نیک 

وجود داشته باشد .
تعطیلی  و  گذاری  فاصله  رعایت  مورد  در  وی 
که    ) وان  )الک  تعطیلی  نوع   این  در  گفت  هم  
 ، کنیم   قفل  را  بیائیم یک سیستمی  به  اصطالح  
به  نیستند  موافق  آن  با  دولت  و  بهداشت  وزارت 
دلیل اینکه اینکار تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی 
معیشت  بیماری  کنار  در  مشکالت  از  یکی   . دارد 
خطر  به  را  مردم  معیشت  که  .تعطیلی  است  مردم 
بیندازد طبیعتًا فایده ندارد . ولی بحث فاصله گذاری 
اجتماعی و الزام مردم به استفاده از ماسک باید در 

جامعه نهادینه شود .
های  عزاداری وجشن  مثل  تجمعات  از  جلوگیری 
 . گیرد  قرار  استان  کار  دستور  در  باید  عروسی 

بستگی به شرایطی که  در  شهرستان ها اتفاق می 
افتد شهرستان هایی  که  قرمز می شود اجرا  می 
شود و شهرستانهایی که سفید می شود محدودیت 
کنیم  عادت  و  بگیریم  یاد  باید  ما   . شود  کمتر  ها 
فاصله  است  جامعه  در  ویروس  این  که  زمانی  تا 
گذاری اجتماعی را رعایت کنیم و با ماسک زندگی 
کنیم  تا بتوانیم بیماری را کنترل کنیم .بیماری کرونا 
، بیماری است تا زمانی که واکسن و دارویی ساخته 
نشود کماکان خطرناک است این بیماری می تواند 
وحشی شود و از کنترل خارج شود . ولی با رعایت 
اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و فاصله گذاری 

اجتماعی قطعًا کاهش پیدا میکند
دکترافشار در پاسخ به این سئوال که رابطه وزارت 
است  چگونه  اجتماعی  تامین  سازمان  با  بهداشت 
مقامات  سطح  در  بهداشت  وزارت  تعامل   : گفت 
عالی با سازمان تامین اجتماعی خیلی خوب است و 
در دوره وزارت دکتر نمکی  تعامالت و هماهنگی 

ها خیلی بهترشده است
 ، بهداشت  وزارت  در  بار  اولین  برای  افزود  وی 
عنوانی  همچین  قبال   . دارد  ای  بیمه  مشاور  وزیر 
وجود نداشت . این نشان می دهد نگاه به بیمه ها 
به خصوص بیمه تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین 
سازمان بیمه گر و دومین تولید کننده درمان مثبت 

و مهم است
و  هستم  ای  بیمه  یک  اینجانب  افزود  افشار  دکتر 
نماینده وزیر در شورای عالی بیمه هستم واین می 
تواند کمکی به بیمه ها باشد وبار تصمیم گیری را 
به نفع بیمه ها رقم بزندو جلوی خیلی  از تنش ها 

وچالش ها رابگیرد
افشار خاطر نشان کرد  این تعامل باید یواش یواش 
به سطوح پایین تر کشیده شود . این موضوع حاصل 
از طرح تحول  بعد  بهداشت  با وزارت  بیمه  تقابل 
با خرسندی  بهداشت  وزیر  .نماینده  است  سالمت 
سازمان  امکانات  و  توانمندی  از  رضایت  اعالم  و 
کرونا  بحث  در  الحمداهلل   : گفت  اجتماعی  تامین 
توانمندی  تا  آمد  پیش  خوبی  خیلی  فرصت  یک 
کنار  در  اجتماعی  تامین  قابلیت سازمان سازمان  و 
از  خیلی  در   . شود  دیده  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اگر  اجتماعی  تامین  سازمان  های  پتانسیل  استانها 
شد  می  بحران  دچار  پزشکی  علوم  دانشگاه  نبود 
مالی  توان  با  و  قد  تمام  اجتماعی  تامین  سازمان   .
خودش پای کار آمد و به هیچ عنوان منتظر کمک 

وزارت خانه نماند
نماینده وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنان خود 
باالی  آمار  و  درمان   کادر  کار  به سختی  اشاره  با 
به  و  اجتماعی  تامین  درمانی  مراکز  به  مراجعان 
ارتقای  و  پرسنل  از زحمات  بخشی  منظور جبران 
وعنایت  توجه  خواستار   ، کارکنان  کاری  انگیزه 
افزایش  به  نسبت  اجتماعی  تامین  سازمان  مقامات 
دریافتی و باالبردن مزایای تشویقی و انگیزشی آنان 
گردید .مدیردرمان تامین اجتماعی استان خوزستان 

دکتر  مستمر  و  مجدد  حضور  از  قدردانی  با  نیز 
در  بهداشت  وزیر  نماینده  عنوان  به  افشار  علیرضا 
استان خوزستان ، از ُحسن نظر و نگاه مثبت ایشان 
به سازمان تامین اجتماعی و مدیریت درمان تامین 
اجتماعی خوزستان تقدیر وتشکر کرد و گزارشی از 

اقدامات انجام شده ، را ارائه داد
تختخوابی   ۲۵۶ بیمارستان  گفت  جلیلی  دکتر 
کرونا  سانتر  عنوان  به  اهواز   ) )ع  امیرالمومنین 
انتخاب شد و تاکنون نیز  فعالیت صددرصدی  این 

بیمارستان درخصوص بیماران کرونایی می باشد
شهید   ، رامهرمز   ، ایذه  درمانگاههای  افزود  وی 
نریمی و امام حسین )ع ( اهواز نیز به عنوان مرکز 

غربالگری انتخاب و فعالیت دارند
بعداز  کرد  نشان  خاطر  خوزستان  مدیردرمان 
 ، اهواز  میالد  و  )ع(  امیرالمومنین  بیمارستان 
۱۷شهریورآبادان،شهیدمصطفی  های   بیمارستان 
و  ماهشهر  )ع(  کاظم  موسی  بهبهان،امام  خمینی 
شفای مسجدسلیمان  نیز در اختیار بیماران کرونایی 
مدیریت  افزود  جلیلی  صادق  دکتر  گرفتند  قرار 
امکانات  باتمام   ، اجتماعی خوزستان  تامین  درمان 
بیماران  ، درامردرمان  و توانمندی و بضاعت خود 
وارد  بیماری  این  از  وپیشگیری  مبارزه  و  کرونایی 

عمل شده است
مدیردرمان خوزستان نمره کارکنان جامعه پزشکی 
سرویس  زمینه  در  را  خوزستان  درمان  مدیریت 
دهی به بیماران کرونایی ۲۰ اعالم کرد واززحمات 

وخدمات کارکنان درمان تشکر وقدردانی نمود .

              

      خبر  ﴿     

نماینده وزیر بهداشت در امرمبارزه با کرونا ، با دکتر جلیلی مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان دیدار وگفتگو کرد
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موانع موجود در مسیر بهره برداری از پروژه فوالد سازی شرکت صنعت فوالد شادگان برطرف می  شود

اولین جلسه راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان برگزار شد.

به گزارش نخبگان و به نقل از سایت باشگاه فوالد خوزستان، بابک داودی 
مدیر مدارس فوتبال باشگاه فوالد خوزستان در این خصوص اظهار داشت: 
تاکید  و  فوالد خوزستان  محترم شرکت  مدیره  هیات  مصوبه  به  توجه  با 
جناب آقای آذری در خصوص تعیین برنامه سه ساله استراتژیک باشگاه 
که متاثر از چشم انداز کالن شرکت می باشد، صبح روز شنبه مورخ ۳۱ 
جلسه  اولین  مدیران،  از  جمعی  و  مدیرعامل  حضور  با   ۱۳۹۹ خردادماه 
 )swot( راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان بر اساس مدل

برگزار گردید.
برنامه  تهیه  در  ابتدایی  گام  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
شرایط  ارزیابی  خوزستان  فوالد  باشگاه  ساله  سه  راهبردی  و  استراتژیک 

موجود است، در این جلسه مقرر شد کلیه نقاط ضعف، قوت، فرصت و 
تهدیدهای باشگاه در ۱۲ حوزه شناسایی شود.

هر  شرط  پیش  داشت:  اظهار  ریزی،  برنامه  اهمیت  به  اشاره  با  داودی 
موفقیتی، برنامه ریزی و هدف گذاری است و قطعا این رویکرد نوین در 
آینده باشگاه فوالد خوزستان و ارتقاء جایگاه آن تاثیر بسزایی دارد؛ ما برای 

رسیدن به یک هدف، نیازمند چشم انداز و سند راهبردی هستیم.

مدیر مدارس فوتبال باشگاه فوالد خوزستان در خاتمه اظهار داشت: باشگاه 
فوالد خوزستان در حال حاضر با داشتن زیرساخت های کم نظیر به یک 
مجموعه برتر فوتبالی در کشور تبدیل شده و قطعا با توجه به این ظرفیت 
باشگاه  استراتژیک  برنامه  بر  تکیه  با  آینده  در  توانیم  می  قوت  نقاط  و 

درآمدزایی و رشد اقتصادی را تجربه کنیم.

نشریه نخبگان
 از سراسر خوزستان نمایندگی فعال می پذیرد 

شماره تماس :  ۰9۰۱3۱699۱2   آژده

سرپرست امور آبفا منطقه آبادان از عملیات 
در  ساخته  پیش  مخزن  اندازی  راه  اجرایی 
تاسیسات چوئبده به جهت تامین آب پایدار 

چوئبده آبادان خبر داد.
به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب خوزستان، مهرانفر با 
تاکید بر بکارگیری تمام توان اداره متبوعش 
به شهر  آبرسانی  پایداری شبکه  راستای  در 
این مخزن پیش ساخته را  چوئبده، ظرفیت 

۱۲۰۰ متر مکعب در روز عنوان کرد.
وی افزود: این مخزن که بصورت موقت و 
تا پایان ساخت تصفیه خانه این شهر جهت 
کمک به تهیه آب ساکنین محترم خریداری 
و  تکمیل  آینده  هفته  طی  گردیده  نصب  و 

وارد مدار بهره برداری می شود.
وی همچنین، به اجرای پروژه ساخت تصفیه 
خانه شهر چوئبده با مخزن بتنی به ظرفیت 
۳۵۰۰ متر مکعب در روز، ساختمان اداری و 

دیگر ملزومات، بصورت شبانه روزی اشاره 
تأسیسات  این  تکمیل  با  شد:  یاداور  و  کرد 
این  به  آبرسانی  وضعیت  آینده،  ماه   ۵ طی 

شهر به ثبات خواهد رسید. 

برگزاری اولین جلسه راهبردی باشگاه فوالد خوزستان

اعضای  همراه  به  مدیرعامل  محمدی  علی 
روز  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیره  هیات 
چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹ از روند پیشرفت 
شادگان  فوالد  صنعت  شرکت  پروژه های 

بازدید نمودند.
فوالد  مدیرعامل  نخبگان  گزارش  به 
های  تالش   از  تشکر  ضمن  خوزستان 
هیات مدیره صنعت فوالد شادگان، مرحوم 
قاسم  سعید  و  اسبق  مدیرعامل  احمدیان 
اظهار  شرکت  این  کنونی  مدیرعامل  زاده 
مناطق  از  این  که شادگان  با وجود  داشت: 
پیشرفت  لیکن  بوده،  استان  برخوردار  کم  
پروژه های این شرکت تاکنون جای تقدیر 

و تشکر دارد.
به شعار سال  با توجه  ادامه گفت:  وی در 
باید  دارد،  نام  تولید”  “جهش  که  جاری 
سعی شود موانع موجود در مسیر پیشرفت 
پروژه بخش فوالد سازی این شرکت هرچه 
سریعتر برطرف شده و در سال آینده شاهد 
بهره برداری فوالد شادگان در زمینه تولید 

فوالد باشیم.
پروژه  تکمیل  با  امیدواریم  افزود:  محمدی 
به  خوزستان،  فوالد  گروه  زنجیره  در  ها 

محصوالت  تن  میلیون   ۶ تولید  ظرفیت 
فوالدی که مدنظر است، دست یابیم.

در ادامه عاشوری عضو هیات رییسه سهام 
در  خوزستان  فوالد  گروه  عمده  داران 
فوالدسازی  روند طرح  پیشرفت  از  بازدید 
گفت:  شادگان  فوالد  صنعت  شرکت  در 
را  خود  سعی  تمامی  عمده  داران  سهام 
کار  به   موجود  موانع  نمودن  برطرف  برای 

می گیرند.
وی با تقدیر از زحمات کارکنان گروه فوالد 
خوزستان در گرمای طاقت  فرسای تابستان 
های  قدم  برداشتن  ما  هدف  داشت:  اظهار 
تعیین  انداز  به چشم  برای رسیدن  سریعتر 
در  بیشتر  آفرینی  نقش  برای  است.  شده 
با جهشی  باید  کشور،  فوالد  تولید  زنجیره 
چشم گیر خود را به رتبه نخست برسانیم 
و این امر با همت و تالش بخش تولیدی 

امکان پذیر است.
عاشوری در پایان سخنان خود تاکید کرد: 
ما نیز به عنوان سهام داران عمده این گروه، 
نمودن  برطرف  برای  را  خود  تالش  تمام 

موانع به کار خواهیم گرفت.
پس  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 

نشستی  تولیدی،  های  بخش  از  بازدید  از 
مدیرعامل  ساختمان  کنفرانس  سالن  در 
و  برگزار  شادگان  فوالد  صنعت  شرکت 
سعید قاسم زاده مدیرعامل این شرکت، به 
بیان توضیحاتی درباره تاریخچه ی شرکت 
در  تولید  وضعیت  شادگان،  فوالد  صنعت 
بررسی  شرکت،  مالی  عملکرد   ،۹۸ سال 
پیشرفت پروژه ی فوالد سازی و مشکالت 
و سرعت  آن  راهکارهای حل  و  رو  پیش 
در  حاضران  برای  پروژه  انجام  به  بخشی 

جلسه پرداخت.

با حضور مدیران بیمه ای و درمانی تأمین اجتماعی خوزستان برگزار شد :
نشست هم اندیشی و تشریح برنامه های استراتژیک 

سازمان در افق 1400-1404

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان ؛ سید محمد 
برنامه  بر نقش  تاکید  با  تأمین اجتماعی استان خوزستان  مرعشی مدیر کل 
ریزی در تحقق اهداف و لزوم مواجهه منطقی با مسائل و چالش های پیش 
رو گفت : سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان ارائه دهنده بیمه 
های اجتماعی در کشور مدام در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی است 
که این تعامل مستمر و دایمی و اثرات محیط بیرونی بر آن، تأمین اجتماعی 
کند. می  رهنمون  بهینه  و  بلندمدت  برنامه  یک  اجرای  و  تهیه  به سوی  را 
وی با تاکید بر ضرورت باور و پایبندی تمامی مدیران ارشد سازمان در رسیدن 
به نتیجه تصریح کرد : بطور کلی نباید فراموش کرد که سازمانها در یک محیط 
متغیر به حیات خود ادامه می دهند و سازمان تأمین اجتماعی نیز متاثر از همین 
رویکرد دائما در حال مبادله و اثرگذاری و تاثیرپذیری از محیط خود است 
و از این رو درک این فرآیند منجر بگونه ای از برنامه ریزی براساس نگرش 
اجتماعی  تأمین  استراتژیک و رویکرد  برنامه ریزی  و  بینانه می شود  واقع 
از همین ضرورت ناشی گردیده است. برنامه ریزی  این  به تهیه و اجرای 
مرعشی به انتصاب اعضا وتشکیل کمیته برنامه ریزی استان اشاره وافزود: 
حسب  و  سالجاری  در  سازمان  راهبردی  زمانی  دوره  پایان  به  توجه  با 
تکلیف تعیین شده در نظام نامه تدوین ، اجرا ، نظارت و کنترل برنامه های 
عملیاتی سازمان و با نگاه به ساختار تشکیالتی جدید تدوین برنامه راهبردی 
سازمان در افق زمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۰ در دستور کار استان قرار گرفته است.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اعالم اینکه در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد 
از مردم استان یعنی قریب به ۲ میلیون و ششصد هزار نفر بیمه شده اصلی و 
تبعی و همچنین بیش از ۲۰۰ هزار نفر مستمری بگیر اصلی تحت پوشش این 
سازمان هستند اظهار داشت : بی شک استان خوزستان دارای ویژگی هایی 
است که این تفاوت و شرایط منطقه ای می بایست بیش از پیش در شاخص 
گیرد. قرار  مدنظر  استراتژیک  و  راهبردی  های  برنامه  تدوین  و  تهیه  های 

                                        

  شهردار اهواز:
 فسخ قراردادکیسون ابالغ شده وغیرقابل بازگشت است 

 
مراحل  و  اعالم  رسما  کیسون  با  قرارداد  فسخ  نخبگان  گزارش  به 
ندهد  تحویل  را  کارگاه ها  کیسون  اگر  و  است  شده  طی  آن  قانونی 
شد. خواهد  دنبال  قضایی  مراجع  در  ید  خلع  موضوع  بعد  به  این  از 
موسی شاعری شهردار اهواز دقایقی پیش در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
اهواز در پاسخ به این سوال که شرکت کیسون طی اطالعیه ای مدعی شده 
فسخ قرارداد شهرداری اهواز با این شرکت قانونی نیست و اشتباهی رخ داده 
است اظهار داشت:فسخ قرارداد کیسون ابالغ شده و غیرقابل بازگشت است.
شورای  مصوبه  کیسون،  با  قرارداد  فسخ  تصمیم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اعالم  رسما  قرارداد  کرد:فسخ  تصریح  است  اهواز  شهری  قطار  سازمان 
تحویل  را  کارگاه ها  کیسون  اگر  و  است  شده  طی  آن  قانونی  مراحل  و 
از این به بعد موضوع خلع ید در مراجع قضایی دنبال خواهد شد. ندهد 

کیسون  شرکت  با  داد  قرار  فسخ  قصه  اینکه  بیان  با  اهواز  شهردار 
بعدی  مراحل  انجام  حال  در  گفت:  است  شده ای  تمام  موضوع 
این   ، هستیم.  اهواز  شهری  قطار  پروژه  سازی  فعال  برای  کار 
شد. نخواهد  لحاظ  شده  بیمه  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  جزو  مدت 
در ادامه مقررگردید بمنظور عدم کسر سهمیه از شعب تأمین اجتماعی استان 
، سوابق کشوری متقاضی بررسی و درصورت دارا بودن سوابق بیمه کارگران 
ساختمانی در هر یک از شعب تابعه ، جهت نامنویسی مجدد به شعبه ای 
که دارای سابقه موصوف می باشد ، معرفی و بمنظور بازرسی به هر یک از 
شعب کشور که محل سکونت و اشتغال وی در حوزه عملکرد آن قرار دارد 
ارجاع گردد ، از دیگر تصمیمات این جلسه می توان به الزام ابطال کارت 
مهارت فنی ساختمانی پس از بازنشستگی و یا فوت بیمه شده اشاره نمود.

      خبر  

              

     ﴿
              

     ﴿

•

آغاز عملیات اجرایی راه اندازی
 مخزن پیش ساخته آب شهر چوئبده 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان 
آزمایشگاه های  بر وجود مدرن ترین  تأکید  با 
نگران  استان، گفت: مردم  این  کیفی آب در 
زیرا  نباشند  خوزستان  شهرهای  آب  کیفیت 

کرونا هیچ ارتباطی با آب شرب ندارد.

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب خوزستان، طی چند 
بر  مبنی  اخیر خبری در فضای مجازی  روز 
به  خوزستان  آشامیدنی  آب  شبکه  آلودگی 
ندارد  که صحت  منتشر شد  ویروس،  کرونا 

و تکذیب می شود.

خبر  این  خصوص  در  حقیقی پور  صادق 
اظهار کرد: مردم نگران کیفیت آب شهرهای 
خوزستان نباشند چرا که کرونا هیچ ارتباطی 

با آب شرب ندارد و اصاًل آب کرونا ندارد.
وی افزود: آبی که وارد خانه های شهروندان 

می شود به وسیله »ُکلر« گندزدایی شده است 
و قدرت ُکلر به حدی است که حتی باکتری ها 
از  ویروس  رفتن  بین  از  و  می برد  بین  از  را 

جمله کرونا، به مراتب بسیار آسان تر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان 
تصریح کرد: مدرن ترین آزمایشگاه های کیفی 
فعال هستند و آب  استان خوزستان  در  آب 
شربی را که در اختیار مردم قرار می گیرد، به 
طور مرتب هر ۱۰ یا ۲۰ دقیقه یک بار از نظر 

»کیفی« و »بهداشتی« آزمایش می کنند.

وی در پایان گفت: طراحی خطوط لوله های 
آب در خیابان ها به شکلی انجام شده است که 
این خطوط به طور کامل از خطوط فاضالب 
باعث  فاضالب  اینکه  امکان  و  هستند  جدا 

آلودگی آب شرب شود نیز وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان:

کرونا ارتباطی با آب شرب ندارد

حرکتی مهم در مسیر توسعه خدمات و یکپارچه سازی آبفا استان خوزستان

انتصاب نماینده های مدیر عامل در حوزه اجرایی و خدماتی در شهرها و روستاهای خوزستان 

در راستای توسعه خدمات و یکپارچه سازی 
نمایندگان  فاضالب خوزستان  شرکت آب و 
مدیرعامل در حوزه اجرایی و خدماتی شهرها 

و روستاهای خوزستان منصوب شد.
به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
حکم  با  خوزستان،  فاضالب  و  آب  شرکت 
آقایان  شرکت  عامل  مدیر  پور  حقیقی  دکتر 
افشین محمدی، آرمین سلطانی، احمد حسن 
زداه و فرزان عباسیان به عنوان نماینده مدیر 
و  اجرایی و خدماتی شهرها  عامل در حوزه 
روستاهای خوزستان منصوب شده اند.گفتنی 
نماینده مدیر  عنوان  به  افشین محمدی  است 
عامل در حوزه اجرایی و خدماتی شهرستان 
رامهرمز،  هفتکل،  باغملک،  ایذه،  های 
تابعه  روستاهای  و  بهبهان  رامشیر،  آغاجری، 

منصوب شده است.
عامل  مدیر  نماینده  عنوان  به  عباسیان  فرزان 
های  شهرستان  خدماتی  و  اجرایی  حوزه  در 
چمران،  هدیجان،  امیدیه،  ماهشهر،  شادگان، 
شده  منصوب  تابعه  روستاهای  و  امام  بندر 

است.
احمد حسن زداه به عنوان نماینده مدیر عامل 
های  شهرستان  خدماتی  و  اجرایی  حوزه  در 
گتوند،  شوش،  دزفول،  اندیمشک،  اهواز، 
روستاهای  و  اللی  اندیکا،  سلیمان،  مسجد 

تابعه منصوب شده است.
عامل  مدیر  نماینده  عنوان  به  سلطانی  آرمین 
های  شهرستان  خدماتی  و  اجرایی  حوزه  در 
آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و روستاهای 

تابعه منصوب شده است. 


