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             » انتخابات امریکا و دیدگاه های مختلف در ایران «    
نوشتاری از ملک محمد مکوندی                                  

          موضع گیری  جناح ها در یاران در قبال انتخابات آمریکا

 
   ملک محمد مکوندی

را  بایدن  رسمی  های  خبرگزاری  گرچه 
اما  نمودند  معرفی  امریکا  جمهور  رییس 
نهادهای رسمی تاکنون اعالم موضع نکردند 
بخش  و  ترامپ  حقوقی  کارزار  طرفی  از 
اندکی از جمهوری خواهان بشدت در حال 
پرونده  کشاندن  و  حقوقی  مسائل  پیگیری 

تقلب در انتخابات، به دیوان عالی هستند,
نتایج  و  رو  پیش  شرایط  به  توجه  با 
ایاالت باقیمانده تکلیف را تا حد ۹۸ درصد 
را  اندک  ولو  تغییر شرایط  اما  نمود  روشن 
این  در  بنابراین  داشت،  دور  نظر  از  نباید 
انتخابات  اثر  است  این  بر  سعی  نوشتار 
انها  مردم  و  احزاب  کشورها،  بر  امریکا 
گیرد  قرار  بررسی  مورد  ایران  بخصوص 
بعنوان  امریکا  در  تحول  و  تغییر  نوع  هر 
اقتصادی،  نظر  از  دنیا  کشور  قدرتمندترین 

نظامی، و تسلط ان بر نظام های مالی بانکی 
و سازمان های بین المللی،اثرات مستقیم و 
های  نظام  و  سایر کشورها  بر  مستقیم  غیر 
رهبران  سیاسی  دارد،تصمیمات  دنیا  مالی 
امریکا بیشتر از رهبران خیلی از کشورها در 
فضای سیاسی انها اثرگذار است و تغییرات 
فراوانی در مولفه های سیاسی، اقتصادی و 
اورد. در شرایط  انها بوجود می  مالی  نظام 
فعلی، کشورهایی نظیر چین، روسیه اروپا، 
با  اختالفات  بدلیل  شرقی  جنوبی  اسیای 
دنیا  تحوالت  ثقل  مرکز  خاورمیانه  چین، 
حاشیه  کشورهای  و  اسراییل  بخصوص 
پاکستان،  افغانستان  ایران،  فارس،  خلیج 
از  بخشی  قفقاز،  حوزه  کشورهای  هند، 
با دامنه های  افریقا  افریقا نظیر مصر ،شاخ 
امریکاست،  انتخابات  از  متاثر  متفاوت 
انتخابات  به  نسبت  انها  حساسیت  بنابراین 
امریکا باالست هر کشوربنا به مصالح خود 

خواهان انتخاب گزینه مورد نظر است نکته 
ای حائز اهمیت این است که در بسیاری از 
اقشار  با  رسمی  نظر حاکمین  کشورها  این 
مختلف مردم و جناح های سیاسی متفاوت 
کشورها  تمامی  وضعیت  بررسی  است، 
مستلزم وقت طوالنی است، در این نوشتار 
سعی می شود وضعیت ایران مورد بررسی 
نهادهای  از  ای  عمده  بخش  گیرد.  قرار 
کاندیدای  نظامی،  و  سیاسی  گیر  تصمیم 
انها  ان شرایط  در  است،  ترامپ  مطلوبشان 
می  امریکا  با  مخالفت  طبل  بر  همچنان 
کوبند و توافق با ترامپ بعنوان قاتل سردار 
سلیمانی را خیانت به ارمانها و خون شهدا 
می دانند و با این شعار هم چنان تسلط خود 
را بر اقتصاد بیمار کشور و منافع حصل از 

ان حفظ می کنند.

مدیریت بازار و حذف واسطه ها
 اولویت فوالد خوزستان است

 مدیریت بازار و حذف واسطه ها اولویت فوالد خوزستان است
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سخن نخست
منتظرکنترل 

اپیدمی نباشید!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

دکتر سعیدآژده

کشور وزیر  توجه   قابل 
محترم!! فرمانداران  و   ،استانداران 

ادارات  و  بانکها  تعطیلی  بدون 
نباشید! اپیدمی  منتظرکنترل 
کنترل اپیدمی کاری بسیار دشوار 
موارد  و  مناصب  تعطیلی  که  است 
زیادی  تاثیر  چه  اگر  شده  اعالم 
اما  دارد  کرونا  کنترل  و  کاهش  بر 
ادارات  تا  که  کرد  فراموش  نباید 
نشوند،تعطیلی  تعطیل  وبانکها  
در  دلخواه  و  کافی  تأثیر  بازار 
کرونا  منحوس  ویروس  مهار 
را  در  که  چرا  داشت  نخواهد 

شوند! می  وارد  پنجره  از   ببندید 
برای  مردم  شرایطی  درچنین 
ناچار  خود  افتاده  عقب  کارهای 
می  هجوم  ها  بانک  و  ادارات  به 
درگیر  که  نیز  ای  عده  و  اورند 
ساماندهی  خود  اقتصادی  کارهای 
موقعیتی  چنین  در  هستند  آنان  به 
 گریزی جز هجوم به بانکها ندارند!

کافی ست سری به بانکها و ادارات 
گفته  این  صدق  متوجه  تا  بزنید 
شیوع  عامل  ترین  اصلی  که  شوید 
ادارات  و  بانکها  در  باید  را  کرونا 

جستجو کرد!

هتـل رویانـگ

داستان 

هتل شوم گره شمالی !
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ادامه در صفحه دوم

شرکت  مدیرعامل  نخبگان/  اعتدال 
و  بازار  مدیریت  خوزستان  فوالد 
فوالد  اولویت  را  واسطه ها  حذف 

خوزستان عنوان کرد.

محمدی  علی  نخبگان  گزارش  به 
خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
اظهار  ما  خبرنگار  با  خود  گفتگوی  در 
قیمت  گذاری  یکپارچه سازی  داشت: 
محصوالت  و  شمش  معادن،  تولید  در 
نوردی آرامش بازار را به دنبال دارد و 
هدف اصلی ما تامین نیاز تولیدکنندگان 
داخلی است و با توجه به سیاست های 
جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دنبال مدیریت بازار، حذف دالالن و 
با  نهایی  محصول  تا  هستیم  واسطه ها 
کننده  اختیار مصرف  در  مناسب  قیمت 

نهایی قرار گیرد.
گویی  و  گفت  مطلب  این  ادامه  در 
خوزستان  فوالد  مدیرعامل  با  صمیمانه 

داشته ایم که می خوانید.

افزایش  به  توجه  با  مهندس  جناب 
به  و  جهانی  بازار  در  فوالد  قیمت 
فوالد  برنامه  داخل،  بازار  در  آن  تبع 
بازار  عطش  کاهش  برای  خوزستان 

چیست؟

بیشتر  درآمد  به  فوالد  قیمت  افزایش 
نمی شود،  منجر  فوالدی  شرکت های 
و  اولیه  مواد  قیمت  آن  تبع  به  که  چرا 
مطمئنًا  می کند .  پیدا  افزایش  تجهیزات 
و  بازار  آرامش  به  ارز  نرخ  در  ثبات 
می انجامد.  تقاضا  و  عرضه  در  تعادل 
تعیین  و  شناسایی  برای  مکان  بهترین 
شرط  البته  کاالست.  بورس  قیمت، 
موفقیت بازار بورس، پرهیز از دستوری 

کردن و دخالت در بازار است.

در  صمت  وزارت  نقش  جنابعالی 
ارزیابی  چطور  را  فوالد  بازار  کنترل 

می کنید؟

سمتی  به  باید  تقاضا  و  عرضه  بازار 
و  عرضه  شفافیت،  که  کند  حرکت 
نقش  گیرد.  شکل  واقعی  تقاضای 
و  باشد  نظاراتی  باید  صمت  وزارت 
دستورالعمل  و  سازکار  تهیه  سمت  به 
مستقیم  دخالت  تا  کند  اجرایی حرکت 
شمش  عرضه  قیمت  تعیین  بازار.  در 
و  شده  تمام  قیمت  اساس  بر  فوالدی 
و  صمت  وزارت  است.  بازار  وضعیت 
با  می بایست  حاکمیتی  نهادهای  سایر 
نظارت کامل و توجه به ظرفیت واقعی 
شرکت ها و سابقه عملکرد آنها، از ایجاد 
تقاضای کاذب جلوگیری نموده و دست 
دالالن را که صرفًا به دنبال سودای سود 

می باشند، از صنایع کوتاه نمایند.

به عنوان مدیرعامل فوالد خوزستان 
اهمیت رعایت استاندارد را در تولید 
ارزیابی  چطور  فوالدی  محصوالت 

می کنید؟

دسته  دو  المللی  بین  استانداردهای 
رعایت  مدیریتی.  و  فنی  هستند، 
نوع  اساس  بر  فنی  استانداردهای 
حتی  است  اجباری  کاماًل  محصول 
سنگ  هم  یا  مشابه  ملی  استاندارد  اگر 
نداشته باشند. اما انطباق با استانداردهای 
شرایط  به  بستگی  مدیریتی  بین المللی 
دارد.  هدف  بازارهای  و  کار  و  کسب 
از  مدیریتی  استانداردهای  برخی 
صورت  به  یا  و  کشورها  برخی  سوی 
و  هدف  بازارهای  مبنای  بر  منطقه ای 
خدمت  کننده  دریافت  سازمان های  یا 
اختیاری  برخی  و  اجباری  محصول  یا 
عنوان  به  می توانند  ولی  هستند 
بر  سازمان ها  فعالیت  بر  صحه گذاری 
باشند.  داشته  جدی  اثر  کار  و  کسب 
انطباق  وجود  علیرغم  موارد  بعضی  در 
با استانداردهای مورد نیاز، سازمان های 
حداقل  کاال  یا  خدمت  کننده  دریافت 
سازمان های  مستقیم  بطور  یکبار  برای 

یا  خدمت  کننده  عرضه  یا  تولید کننده 
خاص  استانداردهای  اساس  بر  را  کاال 
مورد  تخصصی  لیست های  چک  یا  و 
قرار می دهند که  بازرسی  یا  ممیزی و 
می تواند دامنه کاربرد محصول یا سیستم 

و یا هر دو را در بر بگیرد.
قطعا تحریم ها می تواند بر فرآیندهای 

تولید از منظر زمان کیفیت و 
هزینه تاثیرگذار باشد ولی سازمان های 
و  طراحی  اساس  بر  بزرگ  ویژه  به 
از  مدت  دراز  دیدگاه های  به  پای بندی 
این  کردن  بهینه  برای  فرصت ها  تمامی 
اساسی  نکته  می کنند.  استفاده  پارامترها 
از  جلوگیری  حال  هر  در  که  است  آن 
خدمت  یا  محصول  کیفیت  کاهش 

مهمترین چالش سازمان ها می باشد.

شده  تولید  فوالدی  محصوالت  آیا 
در کشور از استانداردهای بین المللی 

برخوردار هستند؟

در  خوزستان  فوالد  محصوالت 
اقبال  با  همیشه  بین المللی،  بازارهای 
طوری  به  است،  بوده  همراه  مشتریان 
هم  باز   CIS کشورهای  وجود  با  که 
فوالد  محصوالت  سراغ  به  خریداران 

خوزستان می آیند.
نگاه  دالیل  مهمترین  از  یکی  قطعًا   
از  تولیدات  برخورداری  مشتری 
به  تحویل  است.  بین المللی  استاندارد 
موقع، سفارش گیری به دلخواه مشتری، 
از  مطلوب  کیفیت  و  ارسال  در  تداوم 
مهمترین دالیل برتری محصوالت فوالد 

خوزستان در بازارهای جهانی است.

استاندارد  رشد  جنابعالی  عقیده  به 
بر  تاثیری  چه  فوالدی  محصوالت 
در  محصوالت  این  فروش  بهبود 

بازارهای بین المللی دارد؟

اولین شرط برای حضور در بازارهای 
استاندارهای  از  برخورداری  بین المللی 

بازار  این  حفظ  برای  است.  جهانی 
برتر،  برندهای  میان  در  گرفتن  قرار  و 
در  و  کیفیت  با  تولید  سمت  به  باید 
حرکت  مشتری  سلیقه  گرفتن  نظر 
سخت  جزو  فوالد  استانداردهای  کرد. 
با  مطمئنًا  استاندار هاست.  گیرانه  ترین 
رعایت استاندارد و در نظر گرفتن ذائقه 
جهانی  بازارهای  در  می توان  مشتری 

جایگاه خود را تثبیت کرد.

استانداردهای  نکردن  رعایت 
محصوالت  تولید  در  بین المللی 
دادن  از دست  بر  تاثیری  فوالدی چه 

بازارهای جهانی می شود؟

هرچقدر رعایت استاندارد در حضور 
اثرگذار  و  مهم  رقابت  بازار  در  موفق 
نکردن  رعایت  نسبت،  همین  به  است، 
و تولید محصول بدون کیفیت، تهدیدی 
برای از دست دادن بازار است. کیفیت، 
و  مشتری  رضایت  رقابت پذیری، 
فاکتورهای  مهمترین  سرمایه گذاری، 
است.  قابلیت جهانی  با  تولید محصول 
به  شده،  یاد  موارد  از  کدام  هر  خالء 
بین   بازارهای  دادن  دست  از  و  حذف 

المللی ختم می شود.

منفی  تاثیر  تاکنون  تحریم ها  آیا 
تولید  در  استانداردها  رعایت  بر 

محصوالت فوالدی داشته است؟

قطعًا تحریم ها می تواند بر فرآیندهای 
هزینه  و  کیفیت  زمان،  منظر  از  تولید 
تاثیرگذار باشد ولی سازمان های به ویژه 
پای بندی  و  طراحی  اساس  بر  بزرگ 
تمامی  از  مدت  دراز  دیدگاه های  به 
فرصت ها برای بهینه کردن این پارامترها 
است  آن  اساسی  نکته  می کنند.  استفاده 
کاهش  از  جلوگیری  حال  هر  در  که 
مهمترین  خدمت  یا  محصول  کیفیت 

چالش سازمان ها می باشد.

مهندس علی محمدی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان عنوان کرد:

شهروندان گرامی اهوازی : 

شما می توانید با نصب اپلیکیشن 
برق من در تلفن همراه خود ، نه تنها 
دریافت  را  مشترکین  خدمات  کلیه 

نمایید، 
خاموشی  زمانبندی  برنامه  بلکه 
های احتمالی محل مسکونی خود را 

از قبل مشاهده نمایید، 
همچنین در این نرم افزار میتوانید 
موقعیت مصرف برق خود را در سه 
سطح تعریف شده شامل: کم مصرف 
ها )قبض صفر( خوش مصرف ها و پر 
مصرف ها مشاهده نموده و با برنامه 
ریزی و بکار گیری روش ها و توصیه 
برق،  بهینه  مصرف  مدیریت  های 
برق  صنعت  تشویقی  های  طرح  از 

ایران بهره مند شوید.

                                                       
   روابط عمومی

 شرکت توزیع نیروی برق اهواز

درباره محبوب ترین هنرمند ایران

توافق  تیم های نفتی خوزستان
 با وزارت نفت برای حل مشکالت

بر اساس توافقنامه 9 ماده ای، تمامی مشکالت باشگاه نفت 
مسجدسلیمان برای فصل جاری مرتفع گردید

طبق این توافق با وزارت نفت، مشکالت باشگاه نفت مسجدسلیمان و نفت 
آبادان در بحث لزوم حمایت وزارت نفت از این باشگاه ها، مجوز جذب اسپانسر 

مالی و تشکیل هیات مدیره مرتفع گردید

   رئیس صنعت ، معدن و تجارت خوزستان :

تفویض اختیارات به مدیران استانی 
در حل مشکالت موثر است
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رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی

3
رسانه ها باید مردم را بیشتر به رعایت پروتکل ها 

تشویق کنند

دکتر شریعتی؛ استاندار خوزستان

کمیسیون انرژی مجلس پیگیر تاسیس شهرک 
فناوری نفت و پتروپاالیش خوزستان است

خوزستان با رتبه دوم تولید ناخالص ملی 
همچنان مشکل اشتغال دارد

سرمایه گذاری خوزستان در صنعت تولید 
سیمان عراق
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هدف اصلی فوالد خوزستان تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی ، مدیریت 
بازار، حذف واسطه ها و تولید محصولی با قیمت مناسب است

در گفتگو با مهندس محمدی ؛ مدیر عامل فوالد خوزستان عنوان شد:



محدودیت های  اعمال  از  استاندار خوزستان 
جدید کرونایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار نخبگان غالمرضا شریعتی 
در حاشیه نشست ستاد استانی مدیریت کرونا 
در خوزستان که در روز 17 آبان برگزار شد، 

با اشاره به مصوبات امروز ستاد ملی مقابله با 
اظهار  جدید  محدودیت های  اعمال  و  کرونا 
داشت: در این جلسه مقرر شد محدودیت ها 
در اهواز و مسجدسلیمان مانند گذشته ادامه 
مشاغل  فعالیت  پایان  که  شد  مقرر  و  یابد 
غیرضروری شامل مشاغل سطح ۲، ۳ و ۴ در 
این دو شهر به مدت یک ماه از ۲۰ آبان ماه 
همچنین  باشد   1۸ ساعت  تا  آذرماه   ۲۰ تا 
مقرر شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
در  تا  باشد  داشته  بهداشت صحبتی  وزیر  با 
صورت امکان این محدودیت در خوزستان تا 
ساعت 1۹ باشد و در صورت عدم موافقت، 

همان ساعت 1۸ اعمال می شود.
وی با بیان اینکه فرمانداران موظف به مداخله 
شده اند،  کرونا  با  مقابله  خصوص  در  بیشتر 
افزود: میزان کارکرد در اهواز و مسجدسلیمان 
مقرر  و  است  نبوده  مطلوب  اما  بوده  خوب 
مانند  اهواز  مجاور  شهرهای  فرمانداران  شد 

فرماندهی  تحت  حمیدیه  و  باوی  کارون، 
فرماندار اهواز باشند تا مراقبت بیشتری کنند.

شد  مقرر  کرد:  بیان  خوزستان  استاندار 
شهرهای دیگر نیز که شرایط نگران کننده ای 
دارند و می توانند شامل این وضعیت شوند، 
بررسی  پزشکی  علوم  دانشگاه های  توسط 
شود،  تصویب  جلسه  این  در  آنچه  و  شوند 
ابالغ  و  بود  خواهد  استانی  ستاد  تصویب 

می شود.
معاونت  که  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی 
در  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
زمینه  در  باشد.  کار  محور  گندزدایی،  زمینه 
فاصله گذاری، استفاده از ماسک و سایر موارد 
نیز تاکید شد که کار به همین منوال و بهتر 

دنبال شود.
خوزستان  کرد:  عنوان  شریعتی  غالمرضا 
قبولی  قابل  شرایط  استان ها  سایر  به  نسبت 
دارد اما با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، 

هر آن ممکن است وضعیت به شرایط سختی 
اما  است  ثابت  شرایط  فعال  شود.  تبدیل 

مطلوب نیست.
به  را  بیماری  جهت  باید  کرد:  تصریح  وی 
با  تنها  موضوع،  این  که  ببریم  نزولی  سمت 
همکاری همه دستگاه ها و مشارکت همه مردم 
امکان پذیر است اما متاسفانه شاهد برگزاری 
سطح  شهرهای  برخی  در  عزاداری  مراسم 
استان بودیم که به فرمانداران این شهرها تذکر 
داده شد و مقرر شد هماهنگی بیشتری شود 
و نیروی انتظامی مداخله بیشتری داشته باشد.
استاندار خوزستان افزود: رسانه ها باید مردم 
کنند.  تشویق  پروتکل ها  رعایت  به  بیشتر  را 
همچنین مقرر شد تا حد امکان فعالیت دفاتر 
تامین  سازمان  و  قضایی  دفاتر  پیشخوان، 

اجتماعی به صورت غیرحضوری باشد.

*عکس مجتبی محمدلو

رسانه ها باید مردم را بیشتر به رعایت پروتکل ها تشویق کنند

اعتدال نخبگان/ عضو مجمع نمایندگان استان 
خوزستان گفت: استان خوزستان با توجه به 
در  ملی،هنوز  ناخالص  تولید  دهم  و سه   1۴
وجود  مشکل  اشتغال  و  زیرساختی  حوزه 

دارد.
در  یوسفی  مجتبی  نخبگان  گزارش  به 
اشاره  با  ملت،  با خبرگزاری خانه  گفت وگو 

انتخابیه  حوزه  مشکالت  های  پیگیری  به 
گفت: با توجه به سفر رئیس مجلس به استان 
آن  از  قبل  و  بنده  پیگیری های  و  خوزستان 
سفر 1۲ نماینده به استان،برای حل مشکالت 
مجلس  ظرفیت  از  کردیم  ،سعی  تپه  هفت 
خوزستان  استان  مشکالت  پیگیری  برای 

استفاده کنیم.
متاسفانه  اهواز  انتخابیه  حوزه  افزود:  وی 
با  این حوزه  و  دارد  زیادی  بسیار  مشکالت 
،حدود  سد   ۶ و  بزرگ  رودخانه   ۵ داشتن 
نداشته  آشامیدنی  آب  روستا   دو  و  هفتصد 

و مشکل فاضالب دارند.
کارون  و  ،باوی،حمیدیه  اهواز  مردم  نماینده 
تامین  به مشکل  اشاره  با  ادامه  در  درمجلس 
استان خوزستان  داد:  ،ادامه  منطقه  مردم  آب 
با 1۴ و سه دهم تولید ناخالص ملی بعد از 
تهران رتبه دوم تولید ناخالص ملی را دارد،اما 
متاسفانه در حوزه زیرساختی و حوزه اشتغال 

مشکل وجود دارد.یوسفی با اشاره به عدم به 
کارگیری نیروهای بومی در حوزه انتخابیه اش 
مطرح کرد: عدم بکارگیری نیروهای بومی هم 
و  از شرکت ها  بسیاری  مدیریتی  ساختار  در 

هم در نیروهای انسانی وجود دارد.
با اشاره به سفر رئیس مجلس و برخی  وی 
نمایندگان به استان خوزستان تاکید کرد: در 
این سفرها تالش شد که واقعیت ها و کم و 
و  شود   دیده  خوزستان  استان  های  کاستی 
عملکرد  بهترین  شد.  گرفته  تصمیماتی  بعد 
،قرار  و تصمیمات در بودجه سنواتی 1۴۰۰ 
است لحاظ شود و در این موضوعات تالش 

هایی صورت بگیرد.
کرد:  مطرح  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
تومان   میلیارد   1۲۰  ، بنده  پیگیری هایی  با 
نفت درخصوص حل مشکالت که  از وزیر 
آب  مشکالت  حل  برای  تومان  میلیارد   ۵۰
شرب غیزانیه و 7۰ میلیارد تومان برای شبکه 

فاضالب مناطق شهری درخواست شد.
های  شرکت  مشکالت  به  بااشاره  یوسفی 
گروه ملی، خاطرنشان کرد:موضوعاتی را در 
حل مشکالت شرکت های گروه ملی پیگیری 
اولیه  مواد  تامین  موضوع  کردیم،همچنین 
از  اهواز  لوله سازی  و  فوالدی  های  شرکت 
مسائل مهمی است که در حال پیگیری است.
در  خوزستان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
حوزه  در  دیگر  پیگیری  به  اشاره  با  مجلس 
انتخابیه اهواز ،تاکید کرد: موضوع آب شرب 
به  باتوجه  است؛  پیگیری  حال  در  اهواز 
مقام معظم رهبری در جهت حل  نگاه ویژه 
حوزه  شهرهای  وفاضالب  آب  مشکالت 
 1۰۰ تخصیص   با  ایشان  اهواز،  انتخابیه 
حال   به  تا  که  کردند  موافقت  یورو  میلیون 
۵۰ میلیون یورو آن تامین شده است و ظرف 
حوزه  فاضالب  موضوع  آینده  های  هفته 

انتخابیه شروع خواهد شد.
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مشارکت ۲۰ کتابفروشی 
خوزستان در طرح پاییزه 

کتاب

مدیرکل  رسانه  و  فرهنگی  معاون  نخبگان/  اعتدال 
طرح  در  گفت:  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
پاییزه کتاب، امسال 2۰ کتابفروشی از استان خوزستان 
شرکت می کنند.به گزارش نخبگان مرتضی جمشیدی 
نخبگان گفت:  فرهنگی  به خبرنگار  این خبر  اعالم  با 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  همت  به  طرح  این 
مناسبت  به  کتاب  خانه  موسسه  و  اسالمی  ارشاد  و 
هفته کتاب و کتابخوانی از 2۴ تا 3۰ آبان ۹۹ برگزار 
طرح های  دوره  پانزدهمین  در  داد:  ادامه  می شود.وی 
حمایتی )پاییزه کتاب( سقف خرید برای هر خریدار 
افزایش  تابستانه کتاب ۹۹  به طرح  نسبت  2۵ درصد 
یارانه  درصد   2۰ از  می توانند  عالقه مندان  و  داشته 

خرید، تا سقف 2۰۰ هزار تومان بهره مند شوند.
جمشیدی بیان کرد: از 2۰ کتابفروشی شرکت کننده 
شش  و  اهواز  در  کتابفروشی   ۱۴ پاییزه،  طرح  در 
استان  شهرستان های  سایر  به  متعلق  دیگر  کتابفروشی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  اعالم  هستند.براساس 
شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان  او  خوزستان،  اسالمی 
می توانند  متقاضیان  کرونا  بیماری  شیوع  و  موجود 
به  را  کتاب  خرید  پاییزه،  پنل  در  اطالعات  ثبت  با 
و  فرهنگی  دهند.معاون  انجام  غیرحضوری  صورت 
خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  رسانه 
گفت: مدیریت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله 
اما  اجتماعی در زمان طرح برعهده  کتابفروشی است 
کنترل مختصات و ارزیابی عملکرد کتاب فروشی ها بر 
عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است.جمشیدی 
با بیان اینکه کرونا آسیب جدی به پیکره کتابفروشان 
با  امیدواریم  کرد:  تاکید  است،  کرده  وارد  ناشران  و 
و  استان  کتابفروشی های  رونق  بر  طرح،  این  اجرای 

ترغیب مردم به خرید کتاب افزوده شود.

انعکاس
          ملک محمد مکوندی:

انتخابات امریکا و دیدگاه 
های مختلف در ایران

ترامپ  انتخاب  خواهان  گرایان  اصول  عمده  بخش 
به  شود  انتخاب  بایدن  اگر  کنند  می  تصور  انها  هستند 
این موضوع ممکن است گشایش  بر می گردد و  برجام 
بوجود  کشور  داخل  در  توجه  قابل  ومعیشتی  اقتصادی 
اورد و دولت روحانی و اصالح طلب هااز این وضعیت 
سود ببرندو جایگاهشان مستحکم شود، در انصورت راه 
رسیدن اصول گراها به پاستور مشکل خواهد شد،انتخاب 
سازد  می  هموار  را  قدرت  به  انها  رسیدن  راه  ترامپ 
اقای  برسند،  توافق  به  ترامپ  با  ادامه  در  وامیدوارند 
مهاجری که خود از نظریه پردازان اصول گراهاست خبر 
از موج جدید تخریب ظریف در صورت ناکامی ترامپ 
داد او در حساب توییتری خود نوشت “با اطالع می گویم 
قرار است عده ای انتقام رای نیاوردن ترامپ را از ظریف 
بگیرند!! او افزود سخت مشغول تهیه متن های توییتری 
اینستاگرام تلگرام سروش و …هستند هم از اکانت های 
واقعی و هم مستعار. با لفظ انتقادی از این افراد، می گوید
قاتل سردار سلیمانی  از رفتن  نداریم که  “انقدر غیرت 

دلمان خنک شود، ما اصول گراها اینقدر بی غیرتیم”

از  شدید  ناراحتی  بدلیل  مردم  از  توجهی  قابل  بخش 
شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ناامیدی 
بدون  هستند،انها  ترامپ  انتخاب  خواهان  اصالح،  از 
تصور  کشور،  تجزیه  خطر  حتی  و  مبهم  اینده  به  توجه 
کشور  تحریک  و  اسراییل  همکاری  با  ترامپ  کنند  می 
را  اسالمی  نظام جمهوری  کار  فارس  های حاشیه خلیج 
یکسره می کند،حتی وقتی از خطرات رفتن نظام گوشزد 
می شود،می گویند وضع از این بدتر نخواهد شد مطمئن 
هستم نهادهای اجتماعی امنیتی و اطالعاتی گزارش های 
واقع بینانه از زیر پوست جامعه تهیه،و در اختیار مسئولین 
تصمیم گیر قرار خواهند داد، از واقعیات نباید فرار کرد 
انرا به  با بررسی و شناخت عوامل تهدید می توان  بلکه 
نمود  تبدیل  نظام  تقویت  در جهت  مناسب  فرصت  یک 
مسئولین اگر واقعا خواهان حفظ نظام هستند نباید نسبت 
راتغییر  خود  روش  وباید  باشند  اعتنا  بی  شرایط  این  به 
دهند و با اصالحات سیاسی و اقتصادی و بهبود وضعیت 
معیشتی مردم اعتماد انها را به نظام جلب نمایند، اعتماد 
مردم باالترین سرمایه اجتماعی نظام است و همین پشتوانه 
بود که تا کنون نظام را از گردنه های سخت و باریک عبور 
داده و انرا همچنان حفظ کرد، عدم توجه به خواست مردم 
نظام  امیدوارم حفظ  داشت،  نخواهد  عواقب خوشایندی 

اولویت اصلی تصمیم گیران باشد،
هستند،انها  بایدن  انتخاب  خواهان  ها  طلب  اصالح 
توافق  امکان  برخواهد گشت و  برجام  به  بایدن  معتقدند 
و رفع تحریم ها  افزایش می یابد حاصل ان بهبود شرایط 
اقتصادی، اجتماعی ورضایتمندی مردم است و راه رسیدن 

انها به به پاستور هموار می شود
انتخابات  با  رابطه  در  مردم  وضعیت  طبقاتی  نظر  از 
سرمایه  بدلیل  جامعه  مرفه  بخش  است  متفاوت  امریکا، 
و  خودرو،  سکه،  طال،  دالر،  ملک،   ، مسکن  در  گذاری 
منابع  و  بانکی،  اقتصادی،  اطالعاتی،  رانت  به  دسترسی 
ارزی و سودهای باد اورده حاصل از واردات با همکاری 
تا  هستند  ترامپ  انتخاب  خواهان  حاکمیت  از  بخشی 
اما بخش عمده جامعه  بیفزایند،  ثروت خود  به  همچنان 
که از نظر وضعیت اقتصادی و معیشتی در تنگنا هستند، 
در  فرجی  ها  تحریم  رفع  و  بایدن  انتخاب  با  امیدوارند 

وضعیت اقتصادی کشور فراهم شود،

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان 

برنامه های هفته کتاب در خوزستان اعالم شد

اعتدال نخبگان / مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هفته  دوره  هشتمین  و  بیست  برنامه های  خوزستان 

کتاب در این استان را اعالم کرد.

دکتر محمد جوروند دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
در  کل  اداره  این  های  برنامه  به  اشاره  با  نخبگان  ادبی 
شامل  برنامه  ها  این  داشت:  اظهار  کتاب  هفته  طول 
نقد  و  رونمایی  استان،  نشر  خادمان  از  تجلیل  همایش 
کتاب از نویسندگان استانی، بازدید اهالی فرهنگ و هنر 
از کتابخانه ها و کتابفروشی ها،همچنین برگزاری پنجمین 
درهفته  خوزستان،  کتابخوانی  های  باشگاه  جام  دوره 

کتاب می باشد.
کتاب  و  کتاب  فرهنگ  افزایش  لزوم  به  تاکید  با  وی 
خوانی افزود:اهدای کتاب به دفاتر تسهیلگری در مناطق 
کم برخوردار اهپاز مانند عین ۲ و کوی علوی نیز انجام 

می گیرد .
گفت:  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برای  مناسبی  فرصت  می تواند  کتاب  هفته   برنامه های 
تشویق  همگان به مطالعه و بهره گیری از گنجینه  کتاب را 
فراهم آورد.بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری 
اسالمی ایران از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه 1۳۹۹ با شعار »دانایی؛ 
مدارس،  در  کتاب،  هفته  می شود.در  برگزار  مانایی« 
و  نمایشگاه ها  کشور  استان های  و  دانشگاه ها،  مساجد، 
نشِر  و  موضوع چاپ  در  و سخنرانی  کتاب  جشن های 

کتاب برگزار می شود.

سرمایه گذاری 
خوزستان در صنعت 

تولید سیمان عراق

معاون  نخبگان/  اعتدال 
خوزستان  استانداری  اموراقتصادی  هماهنگی 
مسووالن  پیگیری  با  سیمان  کارخانه  یک  گفت: 
ساخته  عراق  کشور  العماره  شهر  در  استانی 
برای  گذاری  سرمایه  نوعی  که  است  شده 
. شود  می  محسوب  استان  سیمان  صنعت 

زاده  حسن  سیدنوراله  نخبگان  گزارش  به 
این  کرد:  بیان  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  دوشنبه 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  سیمان  کارخانه 
شهر  در  خوزستانی  مسووالن  پیگیری  و 
با  فراوان  رایزنیهای  از  بعد  عراق  العماره کشور 
مسووالن کشور عراق توسط  ساخته شده است.

وی گفت: با بررسی های انجام شده ۱۸ میلیون 
تن تولید مازاد کلینکر)مواد دانه ای به قطر 3 تا 2۵ 
میلی مترکه در ساخت سیمان به کار برده می شوند( 
در کارخانه های استان انجام می شود که از این 
ظرفیت برای درآمدزایی در استان استفاده کردیم.

حسن زاده بیان کرد: با ساخت این کارخانه در 
عراق کلینکرهای تولید مازاد استان به این کارخانه 
ارسال و به سیمان تبدیل می شود و در نهایت برای 
کارخانجات سیمان استان تولید درآمد می شود.

استانداری  اموراقتصادی  هماهنگی  معاون 
فروش  برای  روشی  کار  این  افزود:  خوزستان 
مواد اولیه تولید سیمان مازاد تولید شده در استان 
است و منبع درآمد بسیار خوبی برای استان است.

وی با اشاره به اینکه برای ساخت این کارخانه 
داد: ساخت  ادامه  کردیم  هزینه  دالر  میلیون   3۰
این کارخانه تضمینی برای صنعت تولید سیمان 
خوزستان است تا دیگر کارخانجات تولید سیمان 
استان با مشکالت کارگری و نقدینگی مواجه نشوند.

که  بزرگی  های  طرح  به  اشاره  با  زاده  حسن 
کرد:  بیان  است  ساخت  دست  در  استان  در 
استان  بزرگ  های  طرح  از  بیدبلند  پاالیشگاه 
است که مراحل پایانی ساخت آن در حال انجام 
است، ساخت این پروژه در شرایط سخت تحریم 
استان  و  منطقه  توسعه  برای  و  گرفت  انجام  ها 
شود. می  محسوب  مهم  بسیار  های  طرح  از 

سرمایه  تامیـن  با  بهبهان  بلند  بید  )پاالیشگاه 
از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
صندوق توسعه ملی و کنسرسیوم بانک  های ایرانی 
به عاملیت بانک سپه در دست احداث است. آذر 
از  دالر  میلیارد   2.2 مبلغ  مجـوز   ،۱3۹۵ سال 
تسـهیالت ارزی صنـدوق توسـعه ملی اخذ شد. 
همچنیـن اعتبـار اسنادی بخـش پاالیشـگاه بـه 
مبلغ ۹۴3 میلیـون یورو گشایش یافت و اعتبـار 
بهره  برای  شد.  فعال  سال  همان  دی  از  مذکور 
برداری از این پاالیشگاه نیاز به اخذ استانداردهای 
شود.( تولید  چرخه  وارد  تا  است  المللی  بین 

استان  از دیگر پروژه های مهم در  افزود:  وی 
روهینا  وفوالد  سلیمان   مسجد  پتروشیمی 
روهینا  فوالد  تولید  درشرکت  که  است  دزفول 
شود. می  انجام  فوالد  تولید  روش  مدرنترین  با 

حسن زاده با اشاره به راه اندازی مجدد کارخانه 
تولید قند و شکر اهواز ادامه داد: این کارخانه که 
مدت طوالنی تعطیل بود به بخش خصوصی توانمند 
برای راه اندازی مجدد سپرده شد، این کارخانه 
با  ظرفیت تولید ساالنه 3۱ هزار تن قند و شکر 
دارد. را  کارگر   ۵۰۰ برای  شغلی  فرصت  ایجاد 

رویداد 

عضو مجمع نمایندگان خوزستان:

خوزستان با رتبه دوم تولید ناخالص ملی همچنان مشکل اشتغال دارد

تفویض اختیارات به مدیران استانی در حل مشکالت موثر است

صنعت،  سازمان  رییس   / نخبگان  اعتدال 
معدن و تجارت خوزستان گفت: تفویض 
در  استانی  مسووالن  و  مدیران  به  اختیار 
خوزستان  مشکالت  از  بسیاری  حل 

تاثیرگذار است.

امیرحسین  نخبگان  خبرنگار  گزارش  به 
بازار  تنظیم  ستاد  در  دوشنبه  نظری 
اهواز،  مردم  نماینده  با حضور  خوزستان 
باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس شورای 
اسالمی در سرسرای سازمان صمت استان 
بیان کرد: از نمایندگان در مجلس شورای 

تا  کنند  تالش  که  داریم  تقاضا  اسالمی 
تا  شود  بیشتر  استانی  مدیران  اختیارات 
در  را  مشکالت  از  بسیاری  حل  امکان 

استان داشته باشیم.
بازار  بر  زیادی  عوامل  داد:  ادامه  نظری 
نقش دارند و ارز همواره نقش مهمی در 
نوسانات بازار دارد، در موارد زیادی برای 
که  واردکنندگانی  با  گرانی  از  جلوگیری 
تخلف می کنند و باعث افزایش قیمت ها 
می شوند برخورد می کنیم وولی آنها نیز 

برای واردات با چالشهایی مواجه هستند.
مثال کولر گازی در  به عنوان  وی گفت: 
به  ها  استان  سایر  خالف  بر  خوزستان 
عنوان یکی از کاالهای حیاتی و کاربردی 
برای مردم است اما امسال با افزایش قیمت 
و  بودیم  مواجه  این کاال  در  برابری  چند 

فشار زیادی به مردم استان وارد شد.
داد:  ادامه  استان  صمت  سازمان  رییس 
کاال  این  خصوص  در  رود  می  انتظار 
اختیاراتی را به مدیران استان دهند تا این 

مشکل در استان حل شود.

در ادامه این نشست نماینده مردم اهواز، 
باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: وضعیت بازار و معیشت 
و  مجلس  های  برنامه  اولویت  در  مردم 
این  در  ای  گونه  به  باید  و  است  دولت 
به وضعیت مطلوب  بخش عمل کنیم که 

تری دست یابیم.
خروجی  کرد:  بیان  حسینی  کریم  سید 
تنظیم  برای  که  هایی  تالش  و  زحمات 
بازار در استان انجام می شود باید در بین 

مردم و بازار دیده شود.
از  جلوگیری  برای  باید  داد:  ادامه  وی 
برخی اتفاقها و شرایطی که ایجاد می شود 
و  داد  انجام  را  بینی های الزم  پیش  باید 
برای بروز هر گونه  همواره آمادگی الزم 

اتفاق را در بازار داشت.
و  کارون  باوی،  اهواز،  مردم  نماینده  این 
حمیدیه در مجلس شورای اسالمی افزود: 

از دستگاه ها انتظار داریم که در جلسات 
بیشتر  تا  کنند  دعوت  را  مردم  نمایندگان 
و  باشیم  مطلع  استان  وضعیت  از  بهتر  و 
به  بیشتر  اطالع  با  را  استان  مشکالت 

مقامات کشوری اطالع دهیم.
وی بیان کرد: مدیران استانی باید رسیدگی 
به مشکالت استان از سوی نمایندگان را 
مطالبه کنند و مدام با نمایندگان در ارتباط 
باشند و از این ظرفیت برای حل مشکالت 

در استان استفاده کنند.
که  هایی  محدودیت  به  اشاره  با  حسینی 
و  تجهیزات  در  استان  صمت  سازمان 
نیروی انسانی برای بازرسی از بازار دارد 
نظارت  برای  بسیج  نیروی  از  باید  افزود: 

بیشتر بر بازار و قیمت ها کمک بگیریم.
باشیم  داشته  سازوکاری  باید  گفت:  وی 
تا از نیروهای کمکی برای کنترل و رصد 
بازار استفاده کنیم، متاسفانه شاهد افزایش 
این  و  هستیم  کاالها  از  بسیاری  قیمت 

شرایط باید هر چه زودتر کنترل شود.

پیرو پیشنهاد اختصاصی نخبگان به فرماندار مسجدسلیمان
در صورت نیاز از ظرفیت بیمارستان تامین اجتماعی و شرکت نفت برای 

پذیرش بیماران مبتال به کرونا در مسجدسلیمان استفاده خواهد شد
اختصاصی  پیشنهاد  پیرو   / نخبگان  اعتدال 
به  نخبگان  مدیرمسئول  سعیدآژده  دکتر 
نمودند  عنوان  ایشان  فرماندار مسجدسلیمان 
بیمارستان  ظرفیت  از  نیاز  صورت  در  که 
تامین اجتماعی و شرکت نفت برای پذیرش 
درمسجدسلیمان  کرونا  به  مبتال  بیماران 

استفاده خواهیم کرد .
اعمال  تمدید  خصوص  در  همچنین  وی 
محدودیت ها در این شهرستان گفت: بهمدت 

ها  محدودیت  ماه  آذر  روز۲۰  تا  و  ماه  یک 
تمدید شده اند.

 به گزارش نخبگان محمد پاکدل فرماندار 
به آخرین وضعیت  با اشاره   ، مسجدسلیمان 
مسجدسلیمان در شرایط فوق پرخطر کرونا و 
پس از اعمال محدودیت ها، اظهار کرد: بازار 
ضروری  مشاغل  تنها  و  است  شده  تعطیل 
فعالیت  نانوایی ها  و  سوپرمارکت ها  مانند 
اصناف  فعالیت  از  راستا  این  در  می کنند. 

صنفی  واحد   ۵1 تاکنون  و  می شود  بازدید 
متخلف که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
با کرونا را  یا قوانین ستاد ملی مقباله  نکرده 

تمکین نکرده بودند، پلمب شده اند.
وی با اشاره به نحوه پذیرش بیماران کرونا 
بهمن   ۲۲ بیمارستان  افزود:  منطقه  این  در 
نیز  را  اللی  و  اندیکا  بیماران  مسجدسلیمان، 
شهرستان  دو  این  بیماران  و  می کند  پذیرش 
محسوب  مسجدسلیمان  آمار  نیز جزو  دیگر 

تصریح  مسجدسلیمان  می شوند.فرماندار 
بیمارستان  ظرفیت  از  نیاز  صورت  در  کرد: 
تامین اجتماعی و شرکت نفت برای پذیرش 
کرد.  استفاده خواهیم  کرونا  به  مبتال  بیماران 
وی بیان کرد: کادر بهداشت و درمان با تمام 
بیماران  به  خدمات  ارائه  حال  در  ظرفیت 
هستند و تنها بیمارانی را که اصرار به اعزام 
بیمارستان های  به  داشتند،  دیگر  شهرهای  به 

شهرهای دیگر منتقل کرده ایم.

فرهنگ 

دبیرصفحه : آرین تیرآژن 2

عملیات اجرایی احداث نخستین
 پیاده راه در بلوار ساحلی خرمشهر

 از سر گرفته شد
از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
الملل  بین  و امور  عمومی  روابط 
شهرداری خرمشهر ؛ عملیات اجرایی 
راه  پیاده  نخستین  احداث  پروژه 
قدیم  پل  از  بعد  ساحلی  بلوار  در 
توسط  ترافیکی  گذاری  کفپوش  با 
چند  از  پس  خرمشهر  شهرداری 
شد.  گرفته  سر  از  مجدداً  توقف  ماه 
رودخانه  مجاورت  در  ساحلی  بلوار 
کارون یکی از جاذبه های گردشگری 
در خرمشهر محسوب شده  تفریحی 
که نه تنها شهروندان بلکه همه ساله 
گردشگران زیادی از این مکان دیدن 
می کنند از این رو در بخشی از بلوار 
پروژه  بار  نخستین  برای  ساحلی 
شده  بینی  پیش  راه  پیاده  احداث 

است. 

 ، رو  پیاده  این  های  کفپوش 
بسیار  مقاومت  از  و  بوده  ترافیکی 
ها  راه  پیاده  برخوردارند.  باالیی 
که  بوده  شهری  فضاهای  از  قسمتی 
به خاطر دارا بودن برخی پتانسیل ها 
در  ساعات  از  بخشی  یا  و  تمام  در 
طی شبانه روز کامال بر روی حرکت 
به  طورکامل  به  و  شده  بسته  سواره 
اختصاص  پیاده  عابرین  حرکت 
را  مهمی  نقش  روها  پیاده  یابد.  می 
برقراری   ، فراغت  اوقات  گذران  در 
تعامالت اجتماعی و زیباسازی سیما 
این  از  کنند  می  ایفا  شهری  منظر  و 
رو شهرداری خرمشهر پروژه احداث 
نخستین پیاده راه در بلوار ساحلی را 

عملیاتی و اجرا نمود.

 * ادامه از صفحه نخست

تمهیدات شهرداری خرمشهر
 جهت کاهش آبگرفتگی 

معابر ناشی از بارندگی

عمومی  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
و امور بین الملل شهرداری خرمشهر ؛ منصور علوانی 
سرپرست شهرداری خرمشهر در گفت و گو با برنامه 
اقدامات  از  آبادان  مرکز  سیمای  و  صدا  از  بازتاب 
کاهش  راستای  در  خرمشهر  شهرداری  تمهیدات  و 
آبگرفتگی معابر ناشی از بارندگی گفت و خاطر نشان 
کرد : کارگروه هایی را تشکیل دادیم و نقاط بحرانی 
که هر ساله شاهد آبگرفتگی معابر می شدند شناسایی 
کانال  الیروبی  جمله  از   ، شد  انجام  نیز  اقداماتی  و 
های دفع آب های سطحی بویژه در نقاط حادثه خیز 
و الیروبی جوی های روباز در برخی از مناطق مانند 
اقدامات  دیگر  از  زهیریه  کوی  و  کوی سوم خرداد 

صورت گرفته بوده است. 
علوانی تصریح کرد : پمپ هایی را خریداری تا در 
مواقع اضطراری جایگزین نمائیم و خیابان حافظ نیز 
که هر ساله یکی از معابر بحرانی بوده لوله گذاری 
آن انجام شد  تا ان شاهلل در سال جاری شاهد کاهش 
آبگرفتگی معابر ناشی از بارندگی های با حجم باال 
باشیم. سرپرست شهرداری خرمشهر در ادامه افزود: 
با توجه به اینکه خرمشهر فاقد شبکه دفع آب های 
سطحی می باشد از این رو مطالعاتی را انجام و در 
حال آماده سازی طرح هستیم ، جلساتی نیز با سازمان 
منطقه آزاد اروند در جهت تامین اعتبار اجرای پروژه 

پروژه  این  و  اخذ  الزم  اعتبار  اگر  که  شد  تشکیل 
عملیاتی شود ما دیگر شاهد آبگرفتگی معابر ناشی از 
بارندگی در خرمشهر نخواهیم بود. علوانی خواستار 
همکاری مشترک اداره آب و فاضالب خرمشهر در 

این زمینه بویژه الیروبی کانال های فاضالب شد.

سرمایه
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رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی:

کمیسیون انرژی مجلس پیگیر تاسیس شهرک فناوری نفت و پتروپاالیش خوزستان است
    خوزستان از ظرفیت ویژه ای در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار است و صنایع کوچک ایجاد شده در این بخش ها باید از سوی صنایع بزرگ مورد حمایت قرار بگیرند.

رییس مجمع نمایندگان مردم خوزستان 
طرح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
و  گاز  نفت،  فناوری  شهرک  تاسیس 
پتروپاالیش خوزستان از طریق کمیسیون 
مورد  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 

پیگیری قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار نخبگان سید کریم 
راهکارهای  بررسی  نشست  در  حسینی 
و  نفت  تجهیزات  سازندگان  از  حمایت 
بازرگانی  اتاق  در  خوزستان  استان  گاز 
اهواز ، اظهارداشت: این طرح می تواند در 

بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت های 
مناسب شغلی در استان تاثیر بسیار زیادی 

داشته باشد.
وی ادامه  داد: استان خوزستان از ظرفیت 
گاز  نفت،  حوزه  در  ویژه ای  توانایی  و 
صنایع  و  است  برخوردار  پتروشیمی  و 
باید  بخش ها  این  در  ایجاد شده  کوچک 
از سوی صنایع بزرگ مورد حمایت قرار 

بگیرند.
حمیدیه  کارون،  اهواز،  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  باوی  و 
طریق  از  که  اقداماتی  با  تصریح کرد: 
می شود،  انجام  مجلس  انرژی  کمیسیون 
هماهنگی های الزم تاسیس شهرک فناوری 
نفت، گاز و پتروپاالیش از طریق وزارتخانه 
های صمت و نفت پیگیری خواهد شد.وی 
با بیان اینکه ایجاد این شهرک در تامین و 
صادرات تجهیزات کاربردی صنعت نفت 
وجود  گفت:  دارد،  کننده ای  تعیین  نقش 

حوزه،  این  تجهیزات  سازنده  واحد   ۴۰۰
با  باید  که  است  ارزشی  با  بسیار  ظرفیت 
تجمیع و تقویت آن به ایجاد فرصت های 

متعدد و پایدار شغلی تبدیل گردد.
رییس مجمع نمایندگان مردم خوزستان 
ارتباط  ایجاد  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بخش  فعاالن  و  نمایندگان  بین  مستقیم 
و  دانست  تقویت  روبه  را  خصوصی 
شرایط  این  که  صورتی  در  اضافه کرد: 
تداوم داشته باشد، امکان رفع موانع تولید با 
درک صحیح و تخصصی از شرایط، فراهم 

خواهد شد.
در  متعددی  مشکالت  افزود:  حسینی 
استان خوزستان رسوب کرده که از جمله 
تولید  حوزه  در  موجود  چالش های  آن 
است و بر همین اساس، مجمع نمایندگان 
تالش دارد تا با ایجاد هماهنگی های الزم 
بین وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی؛ در 
مسیر تحقق چشم اندازهای تعریف شده 

گام بردارد.
شورای  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
اسالمی خاطرنشان کرد: استان خوزستان به 
لحاظ ظرفیت ها بخصوص در بخش نفت، 
از  کشور  استان های  دیگر  به  نسبت  باید 
پیشرفت های بیشتری برخوردار می شد اما 

چنین امری محقق نشده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از 
واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی 
دارند،  قرار  رکود  شرایط  در  یا  و  تعطیل 
گفت:  به منظور آسیب شناسی این وضعیت 
در  خوزستان  مردم  نمایندگان  مجمع  در 
مطالعات  مرکز  و  نوآوری  مرکز  مجلس، 

راهبری تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش، تعداد ۴۰۰ واحد 
شهرک   7۲ در  مستقر  کوچک  صنایع 
صنعتی استان در حوزه ساخت تجهیزات 

نفت و گاز فعالیت دارند.

بر اساس توافقنامه 9 ماده ای، تمامی مشکالت باشگاه نفت مسجدسلیمان
 برای فصل جاری مرتفع گردید

خواست  به  ورناصری:  علیرضا  دکتر 
و  شما  خادم  بسیار  تالش های  و  خدا 
همکارانم در استان ، طی عقد توافقنامه 
ای ۹ ماده ای با وزارت نفت، مشکالت 
باشگاه نفت مسجدسلیمان و نفت آبادان 
از  نفت  وزارت  حمایت  لزوم  بحث  در 
این باشگاها، مجوز جذب اسپانسر مالی 

و تشکیل هیات مدیره… مرتفع گردید
به گزارش نخبگان و به نقل از روابط 
مردم  خدمتگزار  و  نماینده  عمومی 
مسجدسلیمان  های  شهرستان  شریف 
مجلس  در  اندیکا  و  هفتکل   ، اللی 
شورای اسالمی، دکتر علیرضا ورناصری 
با حضور در آنتن زنده ی برنامه ورزش  
خوزستان  استان  مرکز  صداوسیمای  از 
نفت  باشگاه  مشکالت  خصوص  در 

مسجدسلیمان گفت:
بسیار  تالش های  و  خدا  خواست  به 

خادم شما و دیگر نمایندگان و مسئوالن 
با  استانی ، طی تالش های چندین ماهه 
وزارت  با  ای  ماده   ۹ ای  توافقنامه  عقد 
نفت  باشگاه  مشکالت  توانستیم  نفت 
مسجدسلیمان در بحث لزوم حمایت این 
وزارت از باشگاه، مجوز جذب اسپانسر 
هیات  تشکیل  و  باشگاه  برای  مالی 

مدیره… برای یک فصل دست یابیم
توضیح  در  ورناصری  علیرضا  دکتر 
نفت  باشگاه  قانونی  مشکالت 
مسجدسلیمان با اشاره به اصل ۴۴ قانون 
اساسی افزود: متاسفانه در ۲1 شهریورماه 
سال 1۳۹۸ طی ابالغی از سوی وزارت 
این   ، مسجدسلیمان  نفت  باشگاه  به 
فصل  فعالیت های  ادامه  جهت  باشگاه 
قانونی  موانع  و  مشکالت  با  خود  آینده 
مواجهه شده  بود وی در ادامه توضیحات 
خود افزود  : متولیان مربوطه با کم لطفی 

و عدم اقدام در بازه زمانی مشخص شده 
چالش های  برای  را  تیم  این  ابالغ،  در 
مواجهه  بعدی  فصل  در  بزرگی  قانونی 

کردند
علیرضا ورناصری گفت: باشگاهی که 
امید دلهاِی پر از درد و رنج های بسیاری 
نجابت حوزه  با  و  اصالت  با  مردمان  از 
انتخابیه ی این جانب بود ، با کوتاهی در 
انجام وظایف متولیان مربوطه وقت ، این 
باشگاه در همان ابتدای فصل لیگ کنونی 
مسائلی  برای  می بایست  که  حالی  در 
مربی  و  بازیکنان  انتقاالت  و  نقل  چون 
چاره اندیشی کند، سرنوشت این باشگاه 
را مبهم و ناامید کننده می دیدند و همین 
علت باعث شد تا ما بازیکنان بسیاری را 

از دست دهیم.
ورناصری در پایان با اشاره به وعده ای 
که پیش تر در مصاحبه با رادیو خوزستان 

که  کسانی  از  افشاگری  بابت  مردم  به 
این باشگاه را برای مقاصد سیاسی خود 
با  مردمان  از   : گفت  بودند  کرده  طعمه 
و  انتخابیه  حوزه  نجابت  با  و  اصالت 
تمامی هواداران پرشور این باشگاه بابت 
عدم افشاگری عذرخواهی میکنم چراکه 
باشگاه  کنونی  خاص  شرایط  مصلحت 

ایجاب می کند تا آرامش حفظ شود

بیمه دانا حامی باشگاه نفت 
مسجدسلیمان شد

باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجدسلیمان برای حضور در 
بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر با شرکت سهامی بیمه دانا 
قرارداد همکاری امضا کرد. به گزارش خبرنگار ورزشی نخبگان 
باشگاه نفت مسجدسلیمان که فصل گذشته عنوان هشتم جدول 
رده بندی را به خود اختصاص داد برای فصل جدید رقابت های 
لیگ برتر با شرکت بیمه دانا وارد مذاکره شد تا بحث اسپانسرینگ 

و حمایت مالی این تیم خوزستانی را برعهده بگیرد.
ابوذر شجاعی عضو هیات مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان در 
این خصوص  به نخبگان گفت: این اقدام در حوزه  مسئولیت 
اجتماعی و ورود به حوزه ورزشی توسط بیمه دانا انجام شده است.
وی عنوان کرد: این قرارداد به مدت یک فصل خواهد بود و قطعا 
بخشی از هزینه های تیم از این طریق پرداخت خواهد شد. به این 
ترتیب تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در رقابت های لیگ برتر و 
جام حذفی با آرم بیمه دانا که بر روی لباس های این تیم حک شده 

اند به میدان می رود.
عضو هیات مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان ادامه داد: تمرینات 
تیم پس از مدت ها از امروز در شهرستان مسجدسلیمان برگزار می 
شود و در فرصت باقی مانده تا شروع هفته دوم رقابت ها، به دنبال 

ارائه یک یا ۲ بازی تدارکاتی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه به دنبال جذب ۲، سه بازیکن دیگر هستیم گفت: 
بازیکنان ما در بازی با تراکتورسازی جانانه جنگیدند و توانستیم یک 
امتیاز مهم کسب کنیم. امیدوارم در ادامه مسابقات بتوانیم عملکرد 

خوب فصل گذشته را تکرار کنیم.
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در هفته دوم مسابقات روز ۲۹ 
آبان ماه پذیرای تیم سایپا خواهد بود. نفتی ها فصل گذشته با کسب 

۳۸ امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی قرار گرفتند.

سه بیمارستان تامین اجتماعی 
خوزستان وارد چرخه درمان 

بیماران کرونایی شدند

خوزستان  اجتماعی  تامین  مدیردرمان 
در  کرونا  ویروس  شیوع  دوم  موج  افزایش  با  همزمان  گفت: 
خوزستان ، سه بیمارستان تامین اجتماعی دوباره به چرخه بستری 

و درمان بیماران کرونایی بازگشتند.
دکتر صادق جلیلی روز یکشنبه در گفت وگویی به خبرنگار 
نخبگان گفت: بیمارستان امیرالمومنین)ع( اهواز به عنوان بزرگترین 
مرکز درمانی تامین اجتماعی در جنوب غرب کشور به طور کامل 
در خدمت بیماران مبتال به ویروس کرونا قرار گرفت و بخش هایی 
بستری  برای  بهبهان  و  ماهشهر  اجتماعی  تامین  بیمارستان  از۲ 

بیماران کرونا اختصاص یافته است.
وی گفت:براساس تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا و دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، ارائه خدمت رسانی به بیماران 
کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی استان به هر میزان که 
نیاز باشد ادامه می یابد.مدیردرمان تامین اجتماعی خوزستان در ادامه 
با بیان اینکه برای بستری بیماران کرونایی کمبود تخت نداریم 
افزود: بیشترین کمبود ما برای ارائه خدمات درمانی به بیماران 

کرونایی، ناکافی بودن تحت های آی. سی. یو است.
وی گفت: ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی به گونه ای 
برنامه ریزی شده تا خدشه و خللی در ارائه خدمات درمانی به 

جمعیت هدف تامین اجتماعی وارد نشود.  
مدیردرمان تامین اجتماعی خوزستان با اشاره به وضعیت قرمز 
کرونایی در مسجدسلیمان از کمک این مدیریت به تامین نیروی 
انسانی )پرستار( مورد نیاز برای بیمارستان دولتی ۲۲ بهمن این 

شهرستان خبرداد.
جلیلی افزود: بیمارستان شفای تامین اجتماعی مسجدسلیمان 
همچنان به فعالیت عادی خود و ارائه خدمات درمانی به افراد 

زیرپوشش ادامه خواهد داد.
هم اکنون شهرهای اهواز ، کارون و مسجدسلیمان در شرایط حاد 
و قرمز کرونایی قرار دارند و بنا است از ۲۰آبان ماه محدودیت های 
سختگیرانه تری در این شهرها به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا 

شروع شود.
شیوع  بحران  گفت:  خوزستان  اجتماعی  تامین  مدیردرمان   
ویروس کرونا هزینه های درمانی جامعه زیرپوشش تامین اجتماعی 
را به شدت افزایش داده است.جلیلی با اشاره به اینکه پرداخت 
مطالبات به مراکز دانشگاهی و بیمارستانی دولتی استان به روز 
شده و مطالبات مراکز غیردانشگاهی تا مرداد 1۳۹۹  پرداخت شده 
است افزود: از ابتدای امسال پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز به 
مراکز دانشگاهی وغیردانشگاهی پرداخت شد.وی علت تسریع 
در پرداخت مطالبات موسسه های طرف قرارداد تامین اجتماعی 
را افزایش توان ارائه خدمت درمانی و پزشکی به جامعه هدف 
درشرایط سخت شیوع ویروس کرونا عنوان کرد.حدود ۲.۶میلیون 
نفر از جمعیت ۴.7میلیون نفری خوزستان زیرپوشش سازمان تامین 
اجتماعی هستند.بیش از ۲ هزار موسسه درمانی ، آزمایشگاهی و 

داروخانه  با تامین اجتماعی خوزستان قرارداد همکاری دارند.

تاکید وزیر میراث فرهنگی 
برای حفظ چغازنبیل

میراث  وزیر   / نخبگان  اعتدال 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
از استاندار خوزستان خواست برای حفظ عرصه جهانی 

چغازنیل وارد میدان شود.
به گزارش نخبگان و به نقل از خبرگزاری صداوسیما 
برنامه  یک  در  مونسان  اصغر  علی  خوزستان،  مرکز 
کارخانه  گونه  هر  احداث  اینکه  به  اشاره  با  تلویزیونی 
در حریم درجه یک آثار میراث فرهنگی به ویژه میراث 
جهانی، همچنین تسطیح، ریگالژ و خاک برداری و تبدیل 
است  ممنوع  محدوده  این  در  صنعتی  به  سنتی  کشت 
گفت: استاندار خوزستان باید برای جلوگیری از ساخت 
چغازنبیل  جهانی  عرصه  حریم  به  تجاوز  و  کارخانه 

جلوگیری کند.
فعالیت  اینکه گارد ویژه ای هر گونه  به  اشاره  با  وی 
در محدوده این عرصه جهانی را کنترل می کنند افزود: 
مصوبات  بر  عالوه  چغازنبیل  یک  درجه  حریم  ضوابط 
طرف  از  و  است  رسیده  ثبت  به  نیز  یونسکو  در  ملی 

پایگاههای جهانی رصد می شود.
سوی  از  قند  کارخانه  ساخت  مجوز های  صدور 
سال۹7  به  صمت  وزارت  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
بازمی گردد گفت: اواخر سال۹7 بود که استعالمی مبنی 
بر انجام ساخت وساز در اراضی ملی که در حریم درجه 
1و۲ چغازنبیل قرار دارد به دست پایگاه میراث جهانی 

چغازنبیل رسید.

اعتدال نخبگان/ رییس کل دادگستری 
خوزستان با اشاره به اینکه حجم بسیار 
انبارهای  در  توقیفی  اموال  از  زیادی 
استان انبار شده است، گفت: این شرایط 
باعث ضرر به بیت المال گردیده و قطعا 
با عوامل متخلف در این زمینه برخورد 

خواهد شد.
صادق  نخبگان  خبرنگار  گزارش  به 
بازدید  حاشیه  در  دوشنبه  روز  مرادی 
سرزده از انبارهای سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی خوزستان در جمع 
 1۳۹۴ سال  از  اظهارداشت:  خبرنگاران 
تاکنون در خصوص فروش اموال موجود 

خوزستان  تملیکی  سازمان  انبارهای  در 
بیش از ۲ هزار حکم قضایی صادر شده 
اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته 
دادگستری  اینکه  بر  تاکید  با  است.وی 
افرادی  و  اشخاص  با  خوزستان  استان 
که در انجام این وظیفه کوتاهی کرده اند؛ 
دلیل  به  افزود:  کرد،  خواهد  برخورد 
دچار  بیت المال  کاالها،  این  شدن  انبار 
ضرر و زیان شده است در صورتی که 
از فروش در  اقالم می توانست بعد  این 
اختیار عموم مردم قرار گیرد.رییس کل 
بخشی  اضافه کرد:  دادگستری خوزستان 
واردات  انجام  به منظور  ارزی  منابع  از 
کاالهای مورد نیاز مردم از کشور خارج 
شده است و به هر دلیلی این کاالها از 
محسوب  قاچاق  مربوطه  مراجع  سوی 
موجود  کاالهای  از  بخشی  شده اند.وی 
در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش 
مصرفی  را  خوزستان  تملیکی  اموال 
برودتی  تجهیزات  ادامه داد:  و  عنوان کرد 
مانند کولر بخش زیادی از این کاالها را 

تشکیل می دهد و باوجود اینکه این نوع 
تجهیزات در استان خوزستان از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار هستند، اما عمال 

در انبارها نگهداری شدند.
که  پیگیری هایی  با  یادآورشد:  مرادی 
سازمان  جدید  ریاست  گرفته،  صورت 
تملیکی  اموال  فروش  و  آوری  جمع 
خوزستان قول داد تا هرچه سریعتر این 
کاالها بفروش برسند که این اقدام باعث 
بازار  نفع مردم در  به  تاثیرگذاری مثبت 
تجهیزات برودتی خواهد شد.رییس کل 
تجار  به  خطاب  خوزستان  دادگستری 
این  فعاالن  بیان داشت:  بازرگانان،  و 
اگر  که  باشند  داشته  توجه  باید  حوزه 
کنند   کشور  وارد  را  کاالیی  می خواهند 
رویه های  و  اصول  به  هرچیز  از  پیش 

قانونی تعیین شده توجه داشته باشند.
باید  تجار  همچنین  داد:  ادامه   وی 
رعایت  با  را  خود  کاالهای  صحت 
تایید  به  شده  تعیین  قانونی  موازین 
ارگان هایی از جمله  سازمان غذا و دارو 

الزم  مجوزات  از کسب  بعد  و  برسانند 
نسبت به واردات آنها اقدام کنند.مرادی 
این  رعایت  در صورت  خاطرنشان کرد: 
قاچاق  بهانه  به  وارداتی  کاالهای  رویه، 
مشکالت  بروز  از  و  نمی شوند  توقیف 
شد.براساس  خواهد  پیشگیری  بعدی 
فروش  و  جمع آوری  سازمان  قانون، 
اموال تملیکی وظیفه تعیین تکلیف کلیه 
توامان  رعایت  با  دولت  تملیکی  اموال 
را  دولت  صالح  صرفه  و  مردم  حقوق 
به  عهده دارد؛ به عبارت بهتر، طبق قانون 
سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت 
طبق  است.بر  مردم  حقوق  حافظ  و 
هرگونه  سازمان،  این  تشکیل  قانون 
طبق شرایط خاصی  که  دارائی  و  اموال 
در  باید  می آید  در  دولت  مالکیت  به 
اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین 
استرداد  واگذاری،  )فروش،  آن  تکلیف 
اموال  این  نگهداری  و  اداره  غیره(  و 
فروش  و  جمع آوری  سازمان  به عهده 

اموال تملیکی خواهد بود.

انتقاد رییس کل دادگستری خوزستان از انبار شدن اموال تملیکی
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به گزارش نخبگان و به نقل از 
روابط عمومی شرکت نمایشگاه 

های بین المللی خوزستان ؛

نمایشگاه  یکمین  و  بیست   
ساختمان  صنعت  تخصصی 
خوزستان، در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ 
محل  اهواز،  در   ۱3۹۹ آذرماه 
بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 

خوزستان برگزار خواهد شد. 

به مشارکت و رزرو  عالقمندان 
غرفه، می توانند با شماره های ذیل 

تماس حاصل نمایند:

۲376-337-۰613 
 8594-895-۰91۲ 

                 خانم صالحی

شرح کاریکاتور: وضعیت قرمز کرونا در استان  خوزستان  
کرونا  تست  هزار   1۰ از  کرد:  بیان  خوزستان  استاندار 
خوزستان  به  مربوط  آن  تست   1۲۰۰  ، کشور  در  روزانه 
است . تعداد افراد بستری ۶۰ درصد افزایش داشته و این 

امر فشار بر کادر درمان را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. 

م 
سنی

ت
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کنکاش

5۰ میلیارد ریال برای 
رفع مشکالت دانشگاه 
علوم پزشکی دزفول 

تخصیص یافت 

اعتدال نخبگان/ نماینده مردم دزفول در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در راستای بهبود وضعیت 
حوزه بهداشت و درمان دزفول، ۵۰ میلیارد ریال 
از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی 

این شهرستان اختصاص داده شد.
سید  تسنیم  از  نقل  به   و  نخبگان  گزارش  به 
در  داشت:  اظهار  گفتگویی،  در  آوایی  احمد 
درمان  و  بهداشت  حوزه  وضعیت  بهبود  راستای 
برنامه  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون  با  دزفول 
شد.  گفت وگو  و  دیدار  بهداشت  وزارت  ریزی 
وی با بیان اینکه "در این دیدار مشکالت دانشگاه 
افزود:  گفته شد"  پزشکی شهرستان دزفول  علوم 
در  کرونا  بیماری  که  ویژه ای  شرایط  به  توجه  با 
کار  حجم  ؛  آورده  وجود  به  دزفول  شهرستان 
نیازمند  برای همین  باال است.  این دانشگاه بسیار 
اعتبارات  تخصیص  همچنین  و  تجهیزات  تکمیل 
نیروهای  پرداخت  و  مشکالت  حل  جهت  الزم 
نماینده  هستیم.  پزشکی  فوریت های  شرکتی 
این دیدار اشاره  به جزئیات  مجلس مردم دزفول 
کرد و گفت: معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 
داد  این دیدار دستور  بهداشت در  ریزی وزارت 
هر چه  دزفول  پزشکی  علوم  دانشگاه  کمبودهای 
به  ریال  میلیارد   ۵۰ فوراً  و  شود  مرتفع  سریع تر 

دانشگاه علوم پزشکی دزفول اختصاص یابد.

محدودیت های کرونایی 
در 1۰ شهر خوزستان

 اجرا می شود

سخنگوی  نخبگان/  اعتدال 
اجرای  از  خوزستان  در  کرونا  مدیریت  ستاد 
استان  این  شهر   ۱۰ در  کرونایی  محدودیت های 

خبر داد.
رضا  مهر،  از  نقل  به  و  نخبگان  گزارش  به 
کرد:  اظهار  رسانه ای  گفت وگویی  در  نجاتی 
محدودیت های کرونایی به مدت 3۰ روز )2۰ آبان 
شهرستان های  در  جاری(  سال  آذرماه   2۰ تا  ماه 
ادامه  اهواز و مسجدسلیمان اجرا می شود.وی در 
تصریح کرد: همچنین این محدودیت ها از فردا به 
آبان ماه سال جاری(  تا 2۷  مدت یک هفته )2۰ 
در شهرستان های آبادان، دزفول، شوشتر، بهبهان، 

امیدیه، رامهرمز و باوی اجرا خواهد شد.
بر  تأکید  با  خوزستان  کرونا  ستاد  سخنگوی 
اینکه همه مشاغل و اصناف در ۱۰ شهر خوزستان 
پایان  به  عصر   ۱۸ ساعت  تا  را  فعالیتشان  باید 
شامل  محدودیت ها  این  گفت:  ادامه  در  برسانند، 
مطب ها  درمانی،  بهداشتی  مراکز  و  بیمارستان ها 
مواد  فروشگاه های  آتش نشانی،  داروخانه ها،  و 

غذایی، سوپرمارکت و نانوایی ها نمی شود.

تعدد شهرک های صنعتی در خوزستان تامین زیرساخت را سخت کرده است
شرکت  مدیرعامل  نخبگان/  اعتدال 
اشاره  با  خوزستان  صنعتی  شهرک های 
صنعتی  شهرک  و  ناحیه   7۳ اینکه  به 
تعدد  گفت:  دارد  وجود  استان  این  در 
شهرک های صنعتی در خوزستان تامین 
این  برای  را  زیرساخت  و  امکانات 

فضاها سخت و دشوار کرده است.
ایرنا  از  نقل  به  به گزارش نخبگان و 
مهندس اخالق محمدیان روز چهارشنبه 
در گفت و گویی بیان کرد: شاید تصور 
شود که تعداد باالی شهرک صنعتی در 
باالی  آمار  اما  است  مزیت  یک  استان 
شهرک ها و نواحی صنعتی و پراکندگی 

را  این شهرک ها  زیرساخت  ایجاد  آنها 
تالش  دلیل  همین  به  می کند  مشکل 
داریم تا از افزایش بی رویه شهرک ها و 

نواحی صنعتی جلوگیری کنیم.
وی گفت: البته یک شهرک تخصصی 
در امیدیه در دست ساخت است و در 
شهرستان کارون نیز که شهرک صنعتی 
وجود ندارد تصمیم به ساخت شهرک 
صنعتی داریم تا سرمایه گذاران در این 

منطقه نیز امکان فعالیت داشته باشند.
شرایط  اینکه  به  اشاره  با  محمدیان 
برای  در شهرک های صنعتی خوزستان 
فعالیت سرمایه گذاران فراهم است ادامه 

شهرک  پارسال  سیل  جریان  در  داد: 
دچار خسارت  اهواز   ۲ صنعتی شماره 
زیادی شد که بدون دریافت هیچگونه 
این  آسیب های  مرکز  از  مالی  کمک 

شهرک برطرف شد.
اینکه ترویج فرهنگ  به  اشاره  با  وی 
شرکت  برنامه های  از  یکی  کارآفرینی 
است  خوزستان  صنعتی  های  شهرک 
دولتی  استان  یک  خوزستان  داد:  ادامه 
سرمایه  صاحبان  اینکه  برای  و  است 
خوزستان  در  گذاری  سرمایه  برای 
ترغیب شوند باید برای این گروه انگیزه 

و شرایط الزم را فراهم کرد.

در استان خوزستان ۳۴ شهرک و ۳۹ 
 ۵1 در  که  دارد  وجود  صنعتی  ناحیه 
شهرک و ناحیه صنعتی واگذاری زمین 
در  بقیه  و  صورت  گرفته  متقاضیان  به 
زیرساخت های  تکمیل  و  احداث  حال 

اولیه هستند.
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اقتصاد خوزستان

ساخت شهرک فناوری انرژی 
در اهواز پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی  نخبگان معاون وزیر صنعت 
و  کوچک  صنایع  سازمان  سرپرست  و  تجارت  و  معدن 
شهرک های صنعتی ایران گفت: سازمان صمت برای ایجاد 
شهرک فناوری انرژی در اهواز نهایت همکاری را خواهد 

کرد و این موضوع را پیگیری می کند.
مستقر  مشاوران  با  نشست  در  دوشنبه  مصاحب  اصغر 
و  نفت  سازندگان  انجمن  و  اهواز  کار  و  کسب  مرکز  در 
گاز استان در شهرک صنعتی شماره چهار اهواز بیان کرد: 
انرژی  فناوری  شهرک  اندازی  راه  موافق  صمت  سازمان 
در خوزستان است و مطالعات آن انجام گرفته و با انجام 

یکسری اصالحات کار اجرایی آن انجام خواهد شد.
وی افزود: با نشست هایی که با وزارت نفت انجام دادیم 
مسووالن این وزارتخانه نیز مساعدت های خوبی برای راه 
اندازی این شهرک دارند و در شرکت ملی نفت نیز پیگیر 

راه اندازی این شهرک در اهواز هستیم.
مصاحب ادامه داد: در نظر داریم با الهام گرفتن از مدلی 
که در اهواز ایجاد می شود در چند شهرستان دیگر نیز این 
مدل را اجرا کنیم و شرکت نفت نیز عهده دار تامین سرمایه 

ساخت این شهرک خواهد بود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به ۲ مورد 
از اهداف این سازمان افزود: عارضه یابی و تربیت مشاوران 
سازمان  این  اهداف  از  تولیدی  واحدهای  به  کمک  برای 
به  تا  شود  می  باعث  آگاه  و  دانا  مشاوران  وجود  است، 
و حل  بهتر  هر چه  تولید  داشتن  برای  تولیدی  واحدهای 

مشکالت خود بهتر عمل کنند.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران بیان کرد: در مواردی در کشور تب مشاور باال گرفت 
و هر فردی که مدرک دانشگاهی را کسب کرده بود فکر 
می کرد که می تواند در حوزه مشاوره فعالیت کند اما این 

چنین نیست.
داشته  مهارت  و  دانش  باید  مشاوران صنایع  افزود:  وی 

باشند و بتوانند بین مهارت و دانش پیوند ایجاد کنند.
مصاحب اظهار داشت: مشاوران باید از دانش انجمن های 
با مشکالت واحدهای صنعتی آشنا  علمی استفاده کنند و 
واحدهای  مشاوران  بخش  در  خوزستان  گفت:  باشند.وی 
و  است  بوده  پیشرو  دیگر  های  استان  به  نسبت  تولیدی 
برای داشتن مشاورانی کارا و آگاه این سازمان در نظر دارد 
که آموزش هایی را در نظر بگیرد.مصاحب افزود: رویکرد 
سازمان توسعه ای و حمایتی است وتمام تالش این سازمان 

توسعه فعالیت های صنعتی در کشور است.
در روز دوشنبه با حضور معاون وزیر و سرپرست سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت ایرمان 
استیل حفاری کیش که در تولید و تعمیر قطعات حفاری 
فعالیت خواهد داشت در شهرک صنعتی شماره سه اهواز 
افتتاح شد.این شرکت با سرمایه گذاری یکصد میلیارد ریال 
اندازی شد.در خوزستان  و یجاد اشتغال برای ۳۵ نفر راه 

7۳ ناحیه و شهرک صنعتی وجود دارد.

بازدید دبیر کارگروه تسهیل 
ورفع موانع تولید کشور از 

کارخانجات گروه ملی

اقتصادی  خبرنگار  گزارش   به 
صمت  سازمان  عمومی  روابط  از   نقل  به  و  نخبگان 
خوزستان؛ در روز 1۲ آذرماه دکتر زالی دبیر ستاد تسهیل 
مدیران و  از  تن  به همراه چند  تولید کشور  موانع  رفع  و 
روسای صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از شرکت 

گروه ملی بازدید نمودند.
در ابتدای جلسه دکتر جنتی معاون برنامه ریزی و توسعه 
روی  پیش  مشکالت  و  اخیر  فعالیتهای  از  کاملی  گزارش 

گروه ملی پرداخت.
کشور  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  دبیر  زالی  دکتر 
دولت   ، رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  مطابق  کرد  اظهار 
دارد.  کشور  داخلی  تولید  از  حمایت  برای  جدی  عزمی 
مشکالت،  رفع  در  توان  تمام  با  که  گردید  متعهد  ایشان 
حامی شرکت و پرسنل گروه ملی است و خود را از بدنه 
این شرکت جدا نمی داند.در ادامه آقای مهندس محمدی 
معاون بازرگانی و جانشین مدیرعامل با بیان این موضوع 
که گروه ملی یکی از اولین بنگاه های صنعتی کشور است 
در  ویژه ای  فوالدی جایگاه  مقاطع  تولید  تنوع  دلیل  به  که 
وزارت  حمایت  خواستار  دارد،  کشور  فوالد  مارکتینگ 
و  کارخانجات  اولیه  مواد  تهیه  تسهیل  راستای  در  صمت 

اخذ کارت بازرگانی این بنگاه اقتصادی شد.
در پایان دکتر زالی خاطر نشان کرد که در جهت حمایت 
تولید داخلی با تمام توان تا حصول نتیجه مطلوب در کنار 
هیات  و  زالی  دکتر  است.ضمنا  آن  پرسنل  و  شرکت  این 
همراه به اتفاق معاونین و جمعی از مدیران ارشد شرکت 
در بدو ورود از کارخانه های نورد کوثر ، لوله سازی و نورد 

میلگرد و مفتول بازدید بعمل آوردند.

بازرسی از معادن آغاجاری 
در دستور کار بازرسین صمت  

در هفته ای که گذشت

 به گزارش خبرنگار اقتصادی  نخبگان و به نقل از  روابط 
اداره  رییس  مردانی  خوزستان؛  صمت  سازمان  عمومی 
ای که  هفته  در   : استان خوزستان گفت  آغاجاری  صمت 
گذشت از معادن شهرستان بازرسی به عمل امد که در این 
راستا برای سه معدن سنگ که تخلف گرانفروشی داشتند 
صدور  و  رسیدگی  جهت  تعزیرات  به  و  تشکیل  پرونده 

حکم مقتضی ارسال گردید .

اخبار صنعت گردونه  صنعتی

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط 
عمومی شرکت فوالداکسین خوزستان، 
مجمع  جلسه   ۹۹ آبان   ۲۰ شنبه  سه 
مصرف  تعاونی  سالیانه  عادی  عمومی 
کارکنان شرکت فوالد اکسین خوزستان 
با حضور دکتر یارعلی زاده نائب رئیس 
مدیره  هئیت  اعضای  و  مدیره  هیئت 
سالن  در  کارکنان  مصرف  تعاونی 

اجتماعات اکسین برگزار گردید.

نایب  زاده  یارعلی  جلسه  این  در 
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین 
تشکر  ضمن  سخنانی  طی  خوزستان 
اعضای  و  پرسنل  بین  که  تحرکی  از 
دادن  برای سامان  تعاونی  هیئت مدیره 
آمده  وجود  به  تعاونی  این  امورات  به 

هرچه  عضویت  به  تشویق  را  کارکنان 
بیشتر در تعاونی مصرف فوالد اکسین 
کرد تا رویکرد و کارکرد آن برای رفاه 

همه ی پرسنل محقق شود.

در بخش دیگری از این جلسه حسین 
مصرف  تعاونی  عامل  مدیر  ناطقی 
کارکنان برنامه ها و اهداف وچشم انداز

اعالم   ۹۹ سال  در  تعاونی  این  آینده 
کرد و آنها را در بخشهای مختلف برای 

حضار تحلیل نمود.
رئیس  کاهکش  احمدی  همچنین 
کارکنان  مصرف  تعاونی  مدیره  هیئت 
و   ۹۸ سال  عملکرد  گزارش  اکسین 

صورتهای مالی تعاونی را بصورت 
پاورپوینت ارائه کرد.

به  این جلسه  دستورات  گفتنی ست 
شرح ذیل بود:

هیئت  عملکرد  گزارش  ارائه   -1
مدیره در سال ۹۸

۲- ارائه گزارش عملکرد بازرسان در 
سال ۹۸

۳- طرح و تصویب صورتهای مالی و 
ترازنامه سال ۹۸

۴- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال ۹۹

علی  و  اصلی  اعضای  انتخاب   -۵
البدل بازرس

۶- تعیین خط مشی آتی شرکت
7- تغییرات اعضا و سرمایه

روز شنبه 17 آبان جلسه بررسی اسناد 
مناقصه و چگونگی اجرای طرح فوالد 
خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت  سازی 

عامل،  مدیر  ارشد  مشاوره  حضور  با 
مناقصه،  در  کننده  شرکت  پیمانکاران 
سرمایه  شرکت  نمایندگان  و  مشاور 
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در 
محل این شرکت برگزار شد.به گزارش 
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  نخبگان 
امیر  ابتدای جلسه مهندس  شرکت، در 
غالمی مشاوره ارشد مدیر عامل، ضمن 
اعضای حاضر در جلسه،  به  خیرمقدم 
شامل پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه 

سرمایه  شرکت  نمایندگان  و  مشاور 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  گذاری 
بخش  تامین  برای  سهامداران  آمادگی 
ریالی پروژه را به اطالع شرکت کنندگان 
در مناقصه رساند. در ادامه مشاور طرح 
خصوص  در  توضیحاتی  فوالدسازی 
روش  بر  مبنی  جدید  بازرگانی  اسناد 
فوالد  پروژه  نمود.مشاور  ارائه   BOT
سازی در این جلسه کلیات اسناد، شامل 
دوره   ، ساخت  دوره  طرفین،  تعهدات 

بهره برداری، نحوه ارائه قیمت پیمانکاران 
و شرایط پیمانکاران و دستورالعمل تعیین 
برنده مناقصه را بصورت خالصه تشریح 
این جلسه شرکت کنندگان در  کرد.در 
مناقصه سواالت و ابهامات خود را مطرح 
نمودند و مشاور نیز در پاسخ نسبت به 
نمود. اقدام  موضوعات  سازی  شفاف 

در خاتمه مقرر شد، پیمانکاران پس از 
مطالعه اسناد سواالت و ابهامات احتمالی 

را برای مشاور ارسال کنند.

جلسه بررسی ابعاد مناقصه اجرای طرح فوالد سازی فوالد اکسین برگزار شد

گزارش تصویری گشت ویژه نظارت بر طرح محدودیت فعالیت اصناف در اهواز

با  برخورد  طرح  نخبگان  گزارش  به 
اصناف متخلف در سطح کالنشهر اهواز 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  منظور  به 
کرونا، باتوجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه 

فرمانداری  مسووالن  شد.  آغاز  کرونا  با 
اهواز و سازمان صنعت و معدن به همراه 
درمان  و  بهداشت  کارشناسان  از  جمعی 
داشتند  حضور  بازرسی  این  در  اهواز 

طرح  دادند.  تذکر  متخلف  اصناف  به  و 
آبان   ۲۰ از  اصناف  فعالیت  محدودیت 
از  پیشگیری  منظور  به  ماه  به مدت یک 
شیوع ویروس کرونا به صورت همزمان 

اصناف  و  شده  آغاز  کشور  سراسر  در 
مشخص شده باید ساعت 1۸ به فعالیت 

خود پایان دهند.
                    عکس: علی معرف

توجه مناطق نفت خیز به فرصت های گردشگری زاگرس

در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با 
مدیرعامل مناطق نفتخیزجنوب تصریح شد:

فرهنگی  میراث  مدیرکل  دیدار  در 
و  کهگیلویه  استان  گردشگری  و 
ملی  شرکت  مدیرعامل  با  بویراحمد 
تشریح  ضمن  نفت خیزجنوب،  مناطق 
فرصت های  و  امکانات  زیرساخت ها، 
نیز مواهب طبیعی زاگرس  گردشگری و 
به ویژه در حوزه ی کهگیلویه و بویراحمد، 
بهره مندی  جهت  زمینه ها  بودن  مهیا  بر 
کارکنان مناطق نفتخیز جنوب از امکانات 
گردشگری و رفاهی این استان تاکید شد.

نخبگان  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
محمدی  احمد  مهندس  نشست،  این  در 
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
همکاری ها  پیشینه ی  به  اشاره  با  جنوب، 

زمینه ی  در  نفت  صنعت  فعالیت های  و 
استان های  فرهنگی  و  اجتماعی  توسعه 
این  کارکنان  استفاده  لزوم  بر  میزبان، 
شرکت از فرصت ها و خدمات رفاهی و 
بویراحمد  منطقه کهگیلویه و  گردشگری 
و طبیعت زاگرس پس از فروکش کردن 
بحران کرونا تاکید نمود و اظهار داشت: هر 
چند این شرکت در شرایط کنونی امکان 
ویژه  شرکتی  گردشگری  اماکن  توسعه 
کارکنان را ندارد، لیکن تالش خواهد شد 
در چارچوب مقررات و امکانات موجود، 
افزایش  هدف  با  فی مابین  همکاری های 
بهره مندی کارکنان از پتانسیل های طبیعت 
هدف  با  زاگرس  منحصربه فرد  و  جذاب 
توسعه  نیز  و  ایشان  رضایت  و  آرامش 

و  کهگیلویه  استان  گردشگری  صنعت 
بویراحمد تقویت گردد.

میراث  مدیرکل  صفایی  مجید   
کهگیلویه  استان  گردشگری  و  فرهنگی 
رویکرد  از  قدردانی  با  نیز  بویراحمد  و 
در  نفت  صنعت  همیشگی  و  مسئوالنه 
مواریث  و  طبیعی  سرمایه های  قبال 
فرهنگی یادآور شد: افزون بر ۳۰ مجتمع 
گردشگری و اقامتی توسط این سازمان در 
نقاط مختلف استان نفت خیز کهگیلویه و 
بویراحمد احداث شده است که کارکنان 
فرهنگی  سفیران  عنوان  به  نفت  صنعت 
شرکت های  هماهنگی  با  می توانند 
خدمات گردشگری و سازمان های متبوع 
از آنها استفاده و زمینه ی رونق این مراکز 

را فراهم نمایند.
 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
با حضور  این دیدار که  پایان  جنوب در 
گاز گچساران  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
پتانسیل  لزوم  بر  پذیرفت  صورت 
تفریحی  و  گردشگری  امکانات  سنجی 
استان های همجوار برای استفاده کارکنان 
و  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت 
خانواده های آنان تاکید کرد و به مدیریت 
خصوص  این  در  غیرصنعتی  عملیات 

دستور پیگیری داد.

مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی در خوزستان گشایش یافت

های  فوریت  روزی  شبانه  مرکز   
تولیدی  واحدهای  مشکالت  بررسی 
و طرح های سرمایه گذاری خوزستان 
با حضور استاندار و جمعی از  امروز 
صنعت،  سازمان  در  استانی  مسووالن 

معدن و تجارت استان افتتاح شد.
اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مراسم  استاندار خوزستان در  نخبگان 
این مرکز در سرسرای سازمان  افتتاح 
تحریمهای  به  اشاره  با  استان  صمت 
بیان  کشورمان  علیه  غرب  ظالمانه 
کرد:  مسووالن آمریکایی گفته بودند 
براثر فشار این  ایران به مدت سه ماه 
تحریم ها به زانو در خواهد آمد ولی 
هدف  به  نهایت  در  آنها  که  دیدیم 
خود نرسیدندوایران همچنان مقتدرانه 
ایستاده است.وی بیان کرد: هر چند در

این شرایط وضعیت معیشتی مردم
در  اما  شده  سخت  بسیار 
برابرکشورهای مستکبر تسلیم نشدند 

خلق  و  کشور  در  تولید  رونق  با  و 
کار و ثروت مانع تحقق اهداف شوم 

شدند. انقالب   و  اسالم  دشمنان 
اینکه  به  اشاره  با  خوزستان  استاندار 
تکیه بر تولید داخلی، عامل ایستادگی 
است  فشار  و  ظلم  برابر  در  کشور 
تولید  از  باید  دلیل  همین  به  افزود: 
حمایت کنیم و در این شرایط خاص 
مشکل  دچار  که  تولیدکنندگانی  به 
اورژانسی  صورت  به  باید  هستند 

رسیدگی شود.
شریعتی اظهار داشت: در این مرکز 
در  تا  است  نیاز  جهاد  های  تیم  به 
واحدهای  مشکالت  به  زمان  کمترین 
توقف  از  و  کنند  رسیدگی  تولیدی 

چرخهای تولید جلوگیری نمایند.
دستگاه  تمامی  کرد:  تاکید  شریعتی 
با  همکاری  به  موظف  اجرایی  های 
برای  مرکز  این  در  صمت  سازمان 

کمک به واحدهای تولیدی هستند.

انجام مطالعات راه اندازی 
شهرک فنآوری نفت، گاز و 

پاالیش خوزستان

نفت  حفاری  قطعات  کننده  تولید  صنعتی  واحد  یک   
سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیأت  عضو  با حضور  گاز  و 
خوزستان  در  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 

افتتاح شد.
سفر  جریان  در  نخبگان،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
واحد  خوزستان،  استان  به  مصاحب  اصغر  دوشنبه  روز 
صنعتی "ایرمان استیل حفاری کیش" فعال در زمینه ساخت 
و تعمیر قطعات حفاری با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۵ 
نفر و سرمایه گذاری 1۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی 

شماره ۴ اهواز به بهره برداری رسید.
تولید  بهتا"  "واشرسازی  صنعتي  واحد  از  همچنین  وي 
ایجاد  با  گاز  و  نفت  صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات  کننده 
اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر و سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد 
ریال در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز نیز بازدید کرد و به 
ارزیابی و بررسی کیفیت تولید و مسائل و مشکالت این 

واحد صنعتي پرداخت.
عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و 
با مشاوران  در نشست  ادامه  در  ایران  شهرک های صنعتی 
مستقر در مرکز خدمات فنآوری و کسب و کار و اعضاي 
انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمي استان 
خوزستان در شهرک صنعتی شماره چهار اهواز، مسائل و 
مشکالت تولید کنندگان در این صنعت استراتژیک کشور 

را مورد بررسي قرار داد.
صنایع  سازمان  داشت:  اظهار  نشست  این  در  مصاحب 
اندازی  راه  موافق  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
خوزستان  استان  در  پاالیش  و  گاز  نفت،  فنآوری  شهرک 
است و مطالعات آن انجام گرفته و با انجام اصالحات مد 

نظر، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وي به دو وظیفه مهم سازمان متبوع خود در حمایت از 
عارضه  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  متوسط  و  صنایع کوچک 
یابی و تربیت مشاوران برای کمک به واحدهای تولیدی از 
اهداف این سازمان است؛ چرا که وجود مشاوران توانمند 
بهره  ارتقاء  و  تولید  فرآیند  در  تسهیل  ساز  زمینه  آگاه،  و 

وری می باشد.
کوچک  صنایع  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیأت  عضو 
این که یک مشاور  بر  تأکید  با  ایران  و شهرک های صنعتی 
پتانسیل  از  برخورداری  مستلزم  بودن  کار مسلط  و  کسب 
با فرصت ها و تهدیدهاي ملي  علمی و اجرایی و آشنایی 
و بین المللي است، اضافه کرد: مشاوران صنایع باید دانش 
و مهارت ایجاد ارتباط بین علم و صنعت را داشته باشند.
مصاحب ادامه داد: خوزستان در بخش مشاوران واحدهای 
برای  و  است  پیشرو  دیگر  استان های  به  نسبت  تولیدی 
داشتن مشاورانی کارآمد و آگاه با توجه به شرایط کنونی 
انسانی،  غیر  تحریم های  و  کرونا  بیماری  از  گرفته  نشأت 
نیازمند برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی با روش هاي 

به روزتر هستیم.
در  اقتصادي  آوري  تاب  برای  این که  بر  تصریح  با  وی 
مقابله با تحریم ها باید به شهرک های صنعتی و رونق تولید 
توجه مضاعف داشت، عنوان کرد: تا پایان سال جاری باید 
۲ هزار واحد تولیدی راکد در سطح کشور به چرخه تولید 
بازگردانی شوند که تا کنون بیش از ۸۰۰ واحد راه اندازی 

مجدد شده اند.
کوچک  صنایع  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیأت  عضو 
کار،  و  کسب  فضای  بهبود  ایران  صنعتی  شهرک های  و 
رفع نیازهای فنآورانه، انتقال فنآوری، توسعه نظام مبادالت 
پیمانکاری فرعی و توسعه خوشه های صنعتی، عارضه یابی 
از  را  توسعه زیرساخت های عمرانی  تولیدی و  واحدهای 

مهم ترین برنامه های عمل این سازمان بیان کرد.
مصاحب گفت: پایدار نمودن اشتغال از ایجاد آن مهم تر 
صنعتی  واحدهای  بودن  پذیر  آسیب  به  توجه  با  و  است 
کوچک و متوسط، باید همواره نسبت به تهدیدهای موجود 
این مسیر، ستاد تسهیل و  آگاهی و آمادگی داشت که در 
رفع موانع تولید زمینه و ابزاری مطلوب برای مقابله با موانع 

و دست اندازهاي تولیدی است.
وي با اشاره به برخورداری استان خوزستان از 7۳ شهرک 
و ناحیه صنعتی مصوب یادآور شد: ۸۵۰ شهرک و ناحیه 
صنعتی در کشور فعال است که هفت درصد از این تعداد 
در خوزستان واقع اند و در این استان تنوع و ارزش افزوده 

واحدهای صنعتی در سطح باالیی قرار دارد.
کوچک  صنایع  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیأت  عضو 
نمایشگاه ساخت  از  ادامه  در  ایران  و شهرک های صنعتی 
در  فلزی  صنایع  زمینه  در  شده  احصاء  نیازهای  و  داخل 

شهرک صنعتی شماره چهار اهواز بازدید کرد.
مصاحب در حاشیه این بازدید، فرهنگ سازی برای توجه 
به تولید و تولید کننده داخلی را مهم ترین اقدام برای پویایی 
یک  پایان سفر  در  برشمرد.وی  کشور  اقتصادی  توسعه  و 
روزه خود به خوزستان، از شهرک و ناحیه صنعتی رامهرمز 
واقع در منطقه کمتر توسعه یافته این استان نیز بازدید کرد.
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