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مقدس جمهوری اسالمی بوده است .
خیلی ها آمدند و رفتند و خواســتند که خوزســتان را استان دیگری کنند که 
دستشان بریده شــد ، خیلی ها حرکت های تجزیه طلبانه کردند و به کوه و 
صخره مقاومت مردم خوردند و پیشــانی شان شکست؛ خیلی ها هم بمب 
گذاری کردند و هموطنانمان را شهید نمودند و در مراسم تروریستی یکی دو 

سال قبل در اهواز هویت آنان برمال شد….
تروریست ها بدانند که خوزستان را مدفن آنان خواهیم کرد

همانطور که پدران و برادران و هموطنان ما در این اســتان نگذاشــتند یک 
وجب از خاک ما به دست صدام بیفتد )یا اگر افتاد هم با خون خودشان پس 

                 بیانیه دکتر ســعید آژده مدیر مســئول نخبگان در خصوص 
دســتگیری ســرکرده منافقیــن تجزیــه طلــب و کــوردل األحوازیه

تروریســت ها بدانند که خوزســتان را مدفن آنان خواهیم کرد؛ مردم 
خوزستان از همیشه مقاوم ترند و با آرمان های نظام و رهبری در بیعت 

اند
دستگیری فرج الله چعب سیلی مردم و نظام به منافقین کوردل بود

نخبگان: خوزســتان از دیربــاز مورد طمع منافقیــن و مخالفین نظام 

گرفتند( نســل امروز هم اجازه نخواهد داد تروریست ها در خوزستان خودنمایی 
کنند. تروریست ها بدانند مردم خوزســتان از همیشه مقاوم ترند و با آرمان های 
نظام و رهبری در بیعت اند و هیج چیزی باعث نخواهد شد که مقاومت مردم شهید 

پرور ما در خوزستان شکسته شود یا متاثر از کوردالن وطن فروش شوند
مرگ بر تروریست هایی همچون حبیب فرج الله چعب، که سرکرده گروهک تجزیه 
طلب حرکه النضال االحوازیه بود و در هفته گذشــته توســط سربازان گمنام امام 

زمان )عج( دستگیر شد.
                         دکترسعید آژده

                          مدیر مسئول مجموعه رسانه های نخبگان

تروریست ها بدانند 
که خوزستان را مدفن 

آنان خواهیم کرد

استیضاح 
وزیر نیرو 

توسط 
نمایندگان 
خوزستان 
کلید خورد

شرکت بوژنه در 
خوزستان می ماند

وزارت صمت مسئول تامین کاالهای اساسی

به گزارش نخبگان و به نقل از  روابط عمومی ســازمان صمت 
خوزســتان؛ وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: هم اکنون ۲ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاالی اساسی در بندرامام خمینی )ره( 
در جنوب خوزســتان موجود بوده و ۴۹۰ هزار تن در لنگرگاه در 

حال تخلیه است.
علیرضا رزم حســینی روز شنبه در بازدید از بنادر مجتمع بندری 
امام خمینی )ره( در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه پیش از 
این حــدود ۱۷۰ هزار تن کاالی اساســی از این بندر ترخیص 
شــده بود بیان کــرد: در مجمــوع از بندر امــام خمینی)ره( و 

بندرعباس ۸۰۰ هزار تن کاالی اساسی ترخیص شده است.
وی بــا بیــان اینکه با توجه به حساســیت بــازار، وزارت صمت 
خود را مســوول می داند که در تامین کاالی اساســی اقدامات 
الزم را انجــام دهد افزود: با توجه به دســتور رییس جمهوری 
در ســه هفته پیش مبنی بر ترخیص فوری کاالهای موجود در 
بنادر کشــور، امروز از انبارهای منطقه ویژه بندرامام )ره( بازدید 
داشتم. خوشــبختانه کاالهای موجود در بنادر زیاد است و باید 
هر چه ســریعتر کار ترخیص آنها انجام می شــد که با دســتور 

رییس جمهوری زمینه این کار فراهم شد.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت:با توجه به موجودی خوب 
بنادر و وضعیــت ذخایر راهبردی کاال کــه در انبارها داریم، از 
لحاظ کاالی اساسی مشکلی نداریم ولی باید عملیات ترخیص 
کاال را سرعت می دادیم تا کاالها زودتر دست مردم و واحدهای 

تولیدی برسد.
وی ادامــه داد: حدود چهار میلیون تــن کاالهای کارخانجاتی 
در بنادر موجود اســت که اگر ترخیص شوند چرخه تولید بیشتر 
می چرخــد و تولید کشــور رونق بهتری می گیــرد. به طور قطع 
بــرای کاهش قیمت در بازار باید فراوانی کاال داشــته و عرضه 

را زیاد کنیم.
رزم حســینی افزود: دولــت برای تامین نهاده های کشــاورزی 
نزدیــک به ۶ میلیارد دالر در ســال اعتبــار تخصیص داده که 
تاکنــون انواع این نهاده ها با اعتبــار نزدیک به پنج میلیارد دالر 
وارد کشــور شده و به تدریج در حال ورود به شبکه توزیع است. 
کار ما بــه عنوان وزارت صمــت تحویل کاال از بنــادر به جهاد 

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خوزســتان 
گفــت: با مذاکــرات و هماهنگی که بین مدیران شــرکت 
بوژنــه و همچنیــن دســتگاه های اجرایی اســتان صورت 
گرفــت، موضوع خارج شــدن این شــرکت از خوزســتان 
منتفی شــد.به گزارش نخبگان و به نقل از ایرنا سید نوراله 
حســن زاده در گفتگویــی در مورد آخرین وضعیت شــرکت 
بوژنــه اظهارداشــت: با دســتور اســتاندار و پیگیری های 
انجام شــده طی برقــراری ارتباط با مدیران این شــرکت ، 
مقرر شــد نسبت به رفع مشــکالت آن از جمله  اختصاص 
زمین به منظور تاســیس فازهای بعدی کارخانه و همچنین 
موضوعات مرتبط به حوزه مجوزهای قانونی اقدامات الزم 
صورت گیرد.وی ادامه داد: در مورد تداوم  فعالیت شــرکت 
در مکان فعلی به دلیل مشــکالت قضایی و حقوقی، مقرر 
شــد از طریق مقامات ذیربط پیگیری های الزم انجام شود 
و فعالیت شــرکت تا تعییــن تکلیف زمین و مــکان جدید، 
ادامه پیدا کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خوزســتان خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل ناهماهنگی 
در مراجعه مدیر اســتانی شــرکت به مراجع ذیصالح، این 
تصور برای مدیران شرکت ایجاد شده بود که ادامه فعالیت 
در استان امکان پذیر نیســت.در مذاکره با مدیران شرکت 
گلرنــگ به آنهــا اطمینان داده شــد که آمــاده همه گونه 
همکاری با مجموعه گلرنگ هســتیم.وی اضافه کرد: این 
شرکت در هر نقطه ای از استان که مایل به سرمایه گذاری 
باشد، استانداری خوزستان زمینه تسهیل این امر را فراهم 
خواهد کرد تا زیرســاخت هــای الزم جهــت تولیدات این 
مجموعه در اســتان بیش از پیش فراهم گردد.بر اســاس 
ایــن گــزارش خطوط تولیــد کارخانه بوژنــه در اهواز بیش 
از  ۴۰ ســال اســت که فعالیت دارد و پیــش از این برخی 
رســانه ها از ایجــاد مقدمات خطوط تولید ایــن کارخانه به 

استان های اصفهان و تهران خبر داده بودند.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان خوزستان از 
استیضاح وزیر نیرو خبر داد.

بــه گــزارش خبرنــگار نخبگان ســیدکریم 
حســینی، رئیس مجمع نمایندگان اســتان 
خوزستان اظهار کرد: مسئله استیضاح وزیر 
نیرو از ســوی نمایندگان خوزســتان مطرح 
شــده و آقای اردکانیان در نوبت اســتیضاح 

است.
وی به عدم شــفافیت وزیر نیــرو در موضوع 
انتقال آب اشــاره کرد و افــزود: نمایندگان 
اســتان به صورت جدی بحــث انتقال آب را 
پیگیری میکنند و در این موضوع شفافیت از 

سوی وزارت نیرو وجود ندارد.

کشاورزی اســت و توزیع و تامین مرغ و 
تخم مرغ توسط جهاد کشاورزی صورت 
می گیــرد.وی در پاســخ به این پرســش 
که آیا ســود واردات نهاده های دامی به 
جیــب دالالن می رود گفــت: اختالف 
قیمت ارز و ۲ نرخی بودن، منشــا فساد 
اســت و با توجه به شــرایط کشور که در 
جنگ اقتصادی هستیم دولت تدابیری 
اندیشــیده که کاالهای اساســی به نرخ 

ارزانتر به دست مردم برسد. 
ما قدری در شــبکه توزیع با مشــکالتی 

رو بــه رو هســتیم امــا به تازگــی وزارت 
جهاد کشاورزی با برنامه ریزی که انجام 
داده در جهت اصالح شــبکه توزیع گام 
برداشــته تــا کاال بــا قیمت مناســب به 

دست مردم برسد.
بندر امام خمینــی)ره( از بندرهای مهم 
کشــور در جنوب خوزســتان و در کرانه 
خلیج فــارس اســت که با داشــتن ۳۸ 
اســکله فعال به طول هفــت کیلومتر، 
تامین کننده عمده کاالی های اساسی 

است.

منطق حمایت رهبر انقالب از 
یک تصمیم اقتصادی

رهبر انقالب در پاســخ به  راه حل اصلی عبور 
از مشــکالت فعلــی اقتصــادی  و مصادیق 
بیمــاری هــای اقتصادی کشــور بیــان می 
نماید : »اگـــر چنانچـــه ایـــن تفکر و روحیه 
خوداتکایــی و اعتمــاد بــه نفس ملی_ کـــه 
امـروز خوشـــبختانه عمومیت پیـــدا کـرده و 
بخصـوص در بیـن قشـر جـوان تحصیلکـرده 
ی بـــا عـزم و اراده رشـد پیـــدا کـرده_ و این 
اعتماد به نیروی داخلـی در اقتصاد به همیـن 
شـــکل پیـش بـــرود و امیدهـــای واهـی که 
گاهی انسـان مشـــاهده می کنـد بـه بیـرون 
از مرزهــا وجـــود دارد و اقتصـــاد کشـــور را 
شـرطی می کنـد نســـبت بـه تصمیم گیـری 
بیگانـــگان، اگـــر چنانچـه وجـــود نداشـته 
باشـــد یـــا ضعیـــف بشـــود و اعتمـــاد ملی 
افزایـش پیـدا کنـد، بـــه نظـر بنـده همـه ی 
ایـن مشـکالتی کـه امـروز در اقتصـاد وجـود 
دارد قابـــل رفـــع و برطـــرف کـــردن اسـت. 
بایسـتی از ایـن بنیـه ی قـوی کشـور اسـتفاده 
کـرد.»مشـکالت اقتصـادی کـه از آن تعبیـر 
کردیـــم بـه بیماری، خـب عمده ترینـش تورم 
اســـت، کاهش ارزش پول ملی است، گرانی 
هـای بی منطـــق اسـت، مشـــکالت بنگاه 
هـــای تولیـدی اسـت، وجـــود تحریم هـای 
خارجـی اسـت -کـه نقـش ایـن تحریم هـا را 
نبایـد نادیـده گرفـت- و نتیجـه ی این ها هـم 
سـختی معیشـت طبقـــات پاییـن و متوسـط 
اسـت.« »در مقولـه اقتصـــاد اگـر بخواهیـم 
مســـائل کلیـــدی را مطـرح کنیـــم، مسـئله  
تولیـد جدا کلیـــدی اسـت... مسـئله  اشتغال 
جـزو مسـائل کلیـدی اسـت کـه البته با تولیـد 
ارتبـــاط پیـدا می کنـد. مسـئله ی مهـار تـورم 
مسئله ی جدا کلیدی اســت... مدیریت نظام 
پولی و مالـــی جـزو مســـائل کلیـدی اسـت؛ 
عـــدم وابســـتگی اقتصـاد کشـــور بـه نفـت 
جـزو مسـائلِ  کلیـدی اسـت؛ این هـا مسـائل 
مهـم اســـت، در زمینه هـای اقتصـادی.« و 
نهایتا این که  »مشـــکالت مـا حقیقتـا ناشـی 
از ایـن اسـت کـه خودمان کم توجهی کردیم: 
ْیِدی 

َ
َظَهَر اْلَفَســاُد ِفی اْلَبِرّ َواْلَبْحِر ِبَما َکَسَبْت أ

اِس؛ )روم/۴۱( خود مـــا یـک جاهایـی بی  الَنّ
توجهی کردیم، کم توجهی کردیم.

نسخه درمان 
اقتصاد

مشکالت اقتصادی 
مردم را حل کنید

تیترخوانی

قیمت 1000 تومان

مدیران  به  اختیارات  تفویض 
استانی در حل مشکالت موثر است 4

بیانیه دکتر سعید آژده مدیر مسئول 
نخبگان در خصوص دستگیری سرکرده 

منافقین تجزیه طلب و کوردل األحوازیه

انجام مطالعات راه اندازی 
شهرک فناوری  نفت،گاز و 

پاالیش خوزستان توسط شرکت 
شهرک های صنعتی خوزستان

 آغاز عملیات اجرایی طرح 
اقدام ملی مسکن در خوزستان 

چگونه فوالد اکسین به 
جهش تولید رسید؟ 

توسعه جامعه مستلزم افزایش 
سرانه مطالعه است 

در سخن نخست خواهیم خواند:

دربازدید سرپرست سازمان  صنایع کوچک 
ایران اتفاق افتاد:

 افتتاح واحدهای مســکن مهر و واگذاری 
صــورت  خوزســتان  در  زمیــن  گروهــی 

گرفت؛

تشریح چگونگی عملکرد رو به رشد فوالد 
اکسین در یکسال گذشته

پیام استاندار شــریعتی؛ بمناسبت هفته 
کتابخوانی:

3

4

3

4

1

 کارون؛ شیرجه درعدالت اجتماعی
4

خوزستان
  با رتبه دوم 

تولید ناخالص 
ملی همچنان 

مشکل 
اشتغال دارد

    عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان خوزســتان گفت: اســتان 
خوزســتان با توجه به ۱۴ و ســه دهم تولید ناخالص ملی،هنوز در 

حوزه زیرساختی و اشتغال مشکل وجود دارد.

به گزارش نخبگان و به نقل از خانه ملت؛مجتبی یوسفی با اشاره 
به پیگیری های مشــکالت حوزه انتخابیه گفت: با توجه به سفر 
رئیس مجلس به اســتان خوزســتان و پیگیری هــای بنده و قبل 
از آن ســفر ۱۲ نماینده به اســتان،برای حل مشکالت هفت تپه 
،ســعی کردیم از ظرفیت مجلس برای پیگیری مشکالت استان 

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

و دو روستا آب آشامیدنی نداشته و مشکل فاضالب دارند.
 نماینــده مردم اهواز ،باوی،حمیدیــه و کارون درمجلس در ادامه 
با اشــاره به مشــکل تامین آب مردم منطقه ،ادامه داد: اســتان 
خوزســتان با ۱۴ و ســه 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.
 یوســفی با اشــاره به عدم بــه کارگیری نیروهای بومــی در حوزه 
انتخابیه اش مطرح کرد: عــدم بکارگیری نیروهای بومی هم در 
ســاختار مدیریتی بسیاری از شــرکت ها و هم در نیروهای انسانی 

وجود دارد.
وی با اشــاره به ســفر رئیس مجلس و برخی نمایندگان به استان 
خوزستان تاکید کرد: در این سفرها تالش شد که واقعیت ها و کم 
و کاستی های استان خوزستان دیده شود و بعد تصمیماتی گرفته 
شــد. بهترین عملکرد و تصمیمات در بودجه سنواتی ۱۴۰۰ ،قرار 
است لحاظ شود و در این موضوعات تالش هایی صورت بگیرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس مطرح کرد: با پیگیری هایی بنده ، 
۱۲۰ میلیارد تومان از وزیر نفت درخصوص حل مشکالت که ۵۰ 
میلیارد تومان برای حل مشکالت آب شرب غیزانیه و ۷۰ میلیارد 

تومان برای شبکه فاضالب مناطق شهری درخواست شد.

چرا کاری می کنید که برای انتقال آب از سرشاخه های کارون بین استان ها شکاف ایجاد شود؟

» بهره گیری از سرمایه های 
ملی، باید عادالنه باشد« 

س: مفاطمه رحیم اویان- میزان
عک

مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان: 
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شبکه آب و فاضالب اهواز نیاز است 
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معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر)عج( خوزستان گفت: 
امســال هزار و ۵۳ برنامه را در بســیج مکتــوب کرده ایم که برخالف 
سال های گذشته، امسال به دلیل وجود کرونا، تمام برنامه ها با رویکرد 
خدمت رسانی، محرومیت زدایی، کمک های مومنانه و فرهنگی است.

سرهنگ عبدالرضا حاجتی در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج 
دانش آموزی در اهواز، ضمن تبریک به مناســبت فرا رسیدن سالروز 
شکست حصر سوسنگرد اظهار کرد: فرا رسیدن هفته بسیج را خدمت 
بزرگان، آزادگان و همه آنهایی که دلداده مردم، آزادی و والیت هستند، 
تبریک عرض می کنم. شعار هفته بسیج امسال "پیشرو خدمت و امید 
آفرینی" است، یعنی در خدمت کردن پیشرو هستیم و در امیدآفرینی 
وظیفه اصلی ما ایجاد امید اســت زیرا دشمن برای ما یاس و ناامیدی 
ایجاد می کند. به جوانان این مملکت که باعث شــدند در ۴۱ سالگی 
بسیج، افتخار کنیم و بگوییم در خدمت پیشرو هستیم، تبریک عرض 
می کنم. شــعار محوری بسیج در هفته بسیج امسال برای مشخص 

کردن وظایف ما است.
به گزارش نخبگان و به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه امروز ۴۱ سال 
از عمر بســیج که با فرمان امام تشــکیل شــد می گذرد، افزود: امروز 
دشمن رو به افول و مردم ایران با وجود فشارهای سخت در حال رویش 
هستند. جوانان ما در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، نظامی و 
اجتماعی رشــد کرده اند و باید از کسانی تجلیل کنیم که با تمام وجود 
در برابر ســختی ها ایستادند. بسیج متعلق به روزهای سختی است و 
با دسیســه های سرویس های جاسوسی به هم نخواهد ریخت. ما در 
تمام عرصه ها حضور داریم و در عرصه های حدید، حضوری پررنگ تر 
خواهیم داشت و امام به این دلیل بسیج را تشکیل داد که در عرصه های 

مختلف از کیان این مملکت دفاع کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر )عج( خوزستان با اشاره 
به روز شمار هفته بسیج امسال، تصریح کرد: روز شمار هفته بسیج در 
روز جمعه )۳۰ آبان( بسیج و معنویت، روز شنبه )یکم آذر( بسیج فرزند 
مســجد و خادم مردم، یکشــنبه )دوم آذر( بسیج مبتکر حل مساله، 
دوشنبه )سوم آذر( بسیج الگوی سبک زندگی اسالمی ایرانی، سه شنبه 
)چهارم آذر( بسیج والیی انقالبی و تمدن ساز، چهارشنبه )پنجم آذر( 
بســیج نیروی مقاومت ملت ایران و روز آخر، بســیج خدمات مومنانه 
است.وی بیان کرد: قرار شد در هفته بسیج برنامه های خاص خود را 

در استان داشته باشیم.
 امســال هزار و ۵۳ برنامه را در بســیج مکتــوب کرده ایم که با رویکرد 
خدمت رســانی اســت و برخالف سال های گذشــته، امسال به دلیل 
وجود کرونا، تمام برنامه ها با رویکرد خدمت رسانی، محرومیت زدایی، 
کمک های مومنانه و فرهنگی است. از این تعداد برنامه، ۸۲۵ برنامه 
در نواحی شهرســتان و ۲۲۵ برنامه در مرکز استان توسط بسیج اقشار 
اجرا می شوند. وی با اشاره به همکاری سپاه با سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان، افزود: به این منظور جلساتی برای کاهش قیمت 
اجناس در بازار تشکیل و قرار شد در این زمینه کمک کنیم و در هفته 
بسیچ این کار را آغاز خواهیم کرد. اگر بتوانیم کاهش قیمت اجناس را به 
نحوه احسن انجام دهیم، در حوزه بهداشت و سالمت نیز شاهد کاهش 

افت شاخص ها و کاهش قیمت ها خواهیم بود.

امسال رویکرد 
برنامه های هفته بسیج 
محرومیت زدایی است

مدیریت بازار و حذف واسطه ها 
اولویت فوالد خوزستان است 
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مهم و اثرگذار است، به همین نسبت، رعایت نکردن و تولید 
محصــول بدون کیفیت، تهدیدی برای از دســت دادن بازار 

است.
 کیفیت، رقابت پذیری، رضایت مشــتری و ســرمایه گذاری، 
مهمترین فاکتورهای تولید محصول با قابلیت جهانی است. 
خالء هر کدام از موارد یاد شــده، به حذف و از دســت دادن 

بازارهای بین  المللی ختم می شود.

آیــا تحریم هــا تاکنــون تاثیــر منفــی بــر رعایت 
اســتانداردها در تولید محصوالت فوالدی داشــته 

است؟

قطعًا تحریم ها می تواند بــر فرآیندهای تولید از منظر زمان، 
کیفیــت و هزینه تاثیرگذار باشــد ولی ســازمان های به ویژه 
بزرگ بر اساس طراحی و پای بندی به دیدگاه های دراز مدت 
از تمامی فرصت ها برای بهینه کردن این پارامترها اســتفاده 
می کنند. نکته اساســی آن اســت که در هر حال جلوگیری 
از کاهــش کیفیــت محصول یــا خدمــت مهمترین چالش 

سازمان ها می باشد.

موقع، ســفارش گیری به دلخواه مشتری، تداوم در ارسال و 
کیفیت مطلــوب از مهمترین دالیل برتری محصوالت فوالد 

خوزستان در بازارهای جهانی است.

به عقیــده جنابعالی رشــد اســتاندارد محصوالت 
فوالدی چه تاثیری بر بهبود فروش این محصوالت 

در بازارهای بین المللی دارد؟
اولین شرط برای حضور در بازارهای بین المللی برخورداری 
از اســتاندارهای جهانی اســت. برای حفظ این بــازار و قرار 
گرفتن در میان برندهای برتر، باید به ســمت تولید با کیفیت 

و در نظر گرفتن سلیقه مشتری حرکت کرد.
 استانداردهای فوالد جزو سخت گیرانه  ترین استاندار هاست. 
مطمئنًا با رعایت اســتاندارد و در نظر گرفتن ذائقه مشــتری 

می توان در بازارهای جهانی جایگاه خود را تثبیت کرد.

رعایت نکردن اســتانداردهای بین المللی در تولید 
محصــوالت فوالدی چه تاثیری بر از دســت دادن 

بازارهای جهانی می شود؟

هرچقــدر رعایت اســتاندارد در حضور موفــق در بازار رقابت 

یکبار بطور مستقیم سازمان های تولید کننده یا عرضه 
کننــده خدمت یــا کاال را بر اســاس اســتانداردهای 
خاص و یا چک لیســت های تخصصی مورد ممیزی 
و یا بازرســی قرار می دهند کــه می تواند دامنه کاربرد 

محصول یا سیستم و یا هر دو را در بر بگیرد.
قطعا تحریم ها می تواند بــر فرآیندهای تولید از منظر 
زمان کیفیت و هزینه تاثیرگذار باشد ولی سازمان های 
بــه ویژه بــزرگ بر اســاس طراحــی و پای بنــدی به 
دیدگاه های دراز مدت از تمامی فرصت ها برای بهینه 
کردن این پارامترها اســتفاده می کنند. نکته اساسی 
آن اســت که در هر حال جلوگیری از کاهش کیفیت 
محصــول یا خدمــت مهمتریــن چالش ســازمان ها 

می باشد.

آیا محصوالت فوالدی تولید شده در کشور از 
استانداردهای بین المللی برخوردار هستند؟

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

محصوالت فوالد خوزستان می آیند. 
قطعًا یکی از مهمترین دالیل نگاه مشتری برخورداری 
تولیــدات از اســتاندارد بین المللی اســت. تحویل به 

تمــام شــده و وضعیت بــازار اســت. وزارت صمت و ســایر 
نهادهــای حاکمیتی می بایســت با نظارت کامــل و توجه به 
ظرفیت واقعی شــرکت ها و ســابقه عملکرد آنهــا، از ایجاد 
تقاضای کاذب جلوگیری نموده و دســت دالالن را که صرفًا 

به دنبال سودای سود می باشند، از صنایع کوتاه نمایند.

بــه عنــوان مدیرعامل فــوالد خوزســتان اهمیت 
رعایت اســتاندارد را در تولیــد محصوالت فوالدی 

چطور ارزیابی می کنید؟

استانداردهای بین المللی دو دسته هستند، فنی و مدیریتی. 
رعایت اســتانداردهای فنی بر اســاس نوع محصول کاماًل 
اجباری اســت حتی اگر اســتاندارد ملی مشابه یا هم سنگ 

نداشته باشند.
 اما انطباق با اســتانداردهای بین المللی مدیریتی بســتگی 
بــه شــرایط کســب و کار و بازارهــای هــدف دارد. برخــی 
اســتانداردهای مدیریتــی از ســوی برخی کشــورها و یا به 
صورت منطقه ای بر مبنای بازارهای هدف و یا سازمان های 
دریافــت کننده خدمت یا محصول اجباری و برخی اختیاری 
هســتند ولی می توانند به عنــوان صحه گذاری بــر فعالیت 

سازمان ها بر کسب و کار اثر جدی داشته باشند. 
در بعضی موارد علیرغم وجود انطباق با استانداردهای مورد 
نیاز، سازمان های دریافت کننده خدمت یا کاال حداقل برای 

جناب مهندس بــا توجه بــه افزایش قیمت 
فــوالد در بــازار جهانی و به تبــع آن در بازار 
داخل، برنامه فوالد خوزســتان برای کاهش 

عطش بازار چیست؟

افزایــش قیمت فوالد به درآمد بیشــتر شــرکت های 
فوالدی منجر نمی شود، چرا که به تبع آن قیمت مواد 
اولیــه و تجهیزات افزایش پیدا می کند . مطمئنًا ثبات 
در نرخ ارز بــه آرامش بازار و تعادل در عرضه و تقاضا 

می انجامد.
 بهترین مکان برای شناسایی و تعیین قیمت، بورس 
کاالســت. البته شــرط موفقیت بازار بورس، پرهیز از 

دستوری کردن و دخالت در بازار است.

جنابعالــی نقش وزارت صمت در کنترل بازار 
فوالد را چطور ارزیابی می کنید؟

بــازار عرضه و تقاضا باید به ســمتی حرکــت کند که 
شــفافیت، عرضه و تقاضای واقعی شکل گیرد. نقش 
وزارت صمــت بایــد نظاراتی باشــد و به ســمت تهیه 
ســازکار و دســتورالعمل اجرایی حرکت کند تا دخالت 

مستقیم در بازار. 
تعیین قیمت عرضه شــمش فوالدی بر اساس قیمت 

خبرهای شهر من

مشارکت ۲۰ کتابفروشی خوزستان در طرح پاییزه کتاب
معاون فرهنگی و رســانه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزستان 
گفت: در طرح پاییزه کتاب، امســال ۲۰ کتابفروشی از استان خوزستان 
شــرکت می کنند.به گزارش نخبگان مرتضی جمشــیدی بــا اعالم این 
خبر به خبرنــگار فرهنگی نخبگان گفــت: این طرح بــه همت معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و موسســه خانــه کتاب به 
مناســبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۹۹ برگزار می شــود.

کتــاب(  )پاییــزه  حمایتــی  طرح هــای  دوره  پانزدهمیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ســقف خرید بــرای هــر خریــدار ۲۵ درصد نســبت به طــرح تابســتانه کتاب 
۹۹ افزایــش داشــته و عالقه منــدان می تواننــد از ۲۰ درصــد یارانــه خریــد، 
تــا ســقف ۲۰۰ هــزار تومــان بهره منــد شوند.جمشــیدی بیــان کــرد: بــا توجه 
بــه شــرایط موجــود و شــیوع بیمــاری کرونــا متقاضیــان می تواننــد بــا ثبــت 
اطالعــات در پنل پاییــزه، خرید کتــاب را به صــورت غیرحضوری انجــام دهند.

جمشیدی گفت: مدیریت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی در 
زمان طرح برعهده  کتابفروشی است اما کنترل مختصات و ارزیابی عملکرد 
کتاب فروشی ها بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است.جمشیدی 
با بیان اینکه همه گیری ویروس کرونا آسیب جدی به پیکره کتابفروشان 
و ناشــران وارد کرده اســت، تاکید کرد: امیدواریم با اجــرای این طرح، بر 
رونق کتابفروشی های استان و ترغیب مردم به خرید کتاب افزوده شود.

3تکاپوی شهر

استانداردهای فوالد 
جزو سخت گیرانه  ترین 

استاندار هاست. مطمئنًا 
با رعایت استاندارد و 
در نظر گرفتن ذائقه 

مشتری می توان در 
بازارهای جهانی جایگاه 

خود را تثبیت کرد.

هومن خورشیدمدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد اکسین خوزستان در 
گفتگویی، چگونگی عملکرد رو به 
رشــد و موفق اکســین در یکسال 

گذشته تا کنون را تشریح کرد،
وی گفت، در ســال ۹۸ با تغییر مدیریت شــرکت فوالد اکســین و تحول 
اســتراتژی های مدیریتی و افزایش تعامل ســازنده مدیریتــی و بازرگانی 
بــا فوالد خوزســتان و تعامل فنی با فــوالد مبارکه اصفهان، این شــرکت 
توانست با کنترل گرفتن محصوالت انحصاری خود، فروش واسطه ای و 
داللی ورقهای اکسین را از گردونه خارج کند و خود به فروش مستقیم و 
صادرات ورق های خاص و کم نظیرش بپردازد.مهندس خورشید افزود، 
اهم اقدامات زیر باعث شد تا فوالد اکسین در سال ۹۸ عالوه بر پرداخت 
بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مطالبات حقوقی شده طلبکاران، ۵۱۳ 
میلیارد تومان نیز ســود خالص به دست بیاورد درحالی که باالترین سود 
شــرکت فوالد اکسین در ســال ۹۲ فقط ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
بوده اســت و تا سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان زیاد زیان انباشته 
و حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان انواع دیون و بدهی را به مشــتریان و بانک 

ها و بازار داشته است.
وی گفت، مهمترین اقداماتی که باعث شــد اکســین به این ســودآوری 

دست یابد به شرح ذیر است:
۱- تغییر سیاســت های تولید و فروش محصــوالت از تولید کارمزدی به 

فروش مستقیم با همکاری شرکت فوالد خوزستان

۲- تغییــر ترکیــب ســبد تولیــد از محصوالت تجــاری و ســاختمانی به 
محصوالت آلیاژی و ورق های مورد نیاز خط لوله نفت و گاز کشور

۳- تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده خط تولید، تامین قطعات مورد نیاز 
که منجر به کاهش توقفات و افزایش بهره وری شد

۴- افزایش مزایای کارکنــان بخش صف با هدف ترغیب و ایجاد انگیزه 
جهت تولید بیشتر

۵- بومی ســازی مواد اولیه مورد نیاز تولید ورق های نفتی محیط ترش با 
کمک شــرکت فوالد مبارکه اصفهان لوله سازی اهواز و اخذ تاییدیه های 

الزم تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران
۶- تعامل و همکاری با شرکت فوالد خوزستان و استفاده از زیرساختهای 
صادراتی آن شــرکت با هدف توســعه بازارهای صادراتی جهت ارزآوری و 

صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر
۷- خریــد به موقع مواد اولیه مــورد نیاز و انبارش آن با هدف حفظ ارزش 

نقدینگی در طوفان تورمی اقتصاد کشور
خورشــید ادامه داد، حفظ این روند و تالشــهای مدیران و پرسنل شرکت 
در شــش ماهه نخست سال ۹۹ باعث شد ســود خالص اکسین بیش از 
۳۰۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ داشته باشد و مهمتر 
اینکه چشم انداز طرح توسعه فوالد سازی اکسین در آستانه آغاز عملیات 
اجرایی است که می طلبد تمامی ارکان اداری و سازمانی استان خوزستان 
در کنار ســهامداران ضمن کمک به حفظ ثبات این شــرکت و رفع موانع 
تولید و صادرات در راه اندازی بزرگترین طرح اشــتغال زایی خوزستان در 

سال جاری یاری کنند.

آمادگی بزرگترین 
تولیدکننده نفت 

برای مقابله با 
سیالب  های احتمالی

شــرکت  بحــران  مدیریــت  ســتاد  نشســت   
ملــی مناطــق نفت خیز جنــوب بــرای مقابله 
بــا ســیالب  های احتمالــی پاییز و زمســتان، 
شــد. برگــزار   ۹۹ آبان مــاه   ۲۵ یکشــنبه  روز 
بــه گزارش نخبگان و به نقــل از پایگاه اطالع 
رسانی نفت  خیز، این نشست در پی هشدارهای 
ســازمان هواشناســی در خصوص پیش  بینی 
بــارش  طی روزهــای آینده، باحضــور اعضای 
ســتاد بحــران و مدیــران عامل شــرکت های 
بهره بردار از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شــد.

در ایــن نشســت ایمنــی تأسیســات و خطوط 
لولــه انتقــال نفت و گاز شــرکت ملــی مناطق 
نفت خیــز جنــوب واقــع در اســتان های حوزه 

فعالیــت بــه  ویــژه تأسیســاتی که بیشــتر در 
معرض آســیب های ناشی از ســیالب هستند 
ارزیابی و مورد بررســی قــرار گرفت.همچنین 
ضمــن اعالم آمادگی برای کمك به شــهرها و 
روســتاهای در معرض ســیالب های احتمالی 
در راســتای مســئولیت  هــای اجتماعــی، در 
خصوص اتخاذ تدابیــر الزم برای محافظت از 
تأسیســات و صیانت از تولید در مقابل حوادث 
ناشــی از ســیل بحــث و تصمیم گیری شــد.
مدیــران ســتادی و مدیــران عامــل شــرکت  
هــای بهره بــرداری نفــت و گاز کارون،  مارون 
و گچســاران و مدیــران عملیات شــرکت های 
و  آغاجــاری  گاز  و  نفــت  بهره بــرداری 
مسجدســلیمان نیز در این نشســت گزارشــی 
از اقدامات انجام شــده و در دســت اجرا برای 
مقاوم ســازی تأسیســات اداری و صنعتی ارائه 
دادند.آخریــن وضعیــت جاده های دسترســی 
بــه چاه هــا و واحدهای عملیاتــی و پروژه های 
تعمیــر و بازســازی آنهــا، پایش خطــوط لوله 
جریانــی و انتقالی، وضعیت شــیرهای ایمنی 
لولــه در مقطــع رودخانــه   بــر روی خطــوط 

هــا، وضعیت ماشــین  آالت ســنگین و ســیار 
ســاختمانی، آماده  ســازی اســکیمرها و بوم ها 
مقاو   م  ســازی  رودخانه هــا،  پاکســازی  بــرای 
ســیل  بندها، تعمیــر و آماده ســازی پمپ های 
جمــع  آوری و انتقــال آب و مولدهــای بــرق 
اضطــراری،  آمــاده باش نیروهــای عملیاتی و 
ســازماندهی نیروی انســانی مرتبط با مدیریت 
دســتورالعمل های  رعایــت  ســیالب،  بحران 
بهداشــتی ویروس کرونا و اســتفاده از تجارب 
مقابلــه بــا ســیالب در ســال های گذشــته از 
جمله موارد مطرح شــده در این نشســت بود.

شــهرک ها در خصوص پنجره واحد سرمایه گذاری و درگاه خدمات 
الکترونیک ســازمان صنایع کوچک و شــهرک هــای صنعتی ایران 
)Eservice( برگزار شــد. عملیات ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری 
از سال ۹۶ در استانداری خوزستان بعنوان نمونه کلید خورد و امسال 
این ســامانه در شرکت شــهرکهای صنعتی خوزســتان اجرایی شده 
اســت.از این پس ســرمایه گذاران بدون طی مراحل اداری و بدون 
صــرف هزینه و وقت می توانند امورات مربوط به ســرمایه گذاری را 
از طریق این ســامانه انجام دهند. در خوزســتان ۷۳ شهرک و ناحیه 

صنعتی وجود دارد.

چگونه فوالد اکسین به جهش تولید رسید

بــه گــزارش نخبگان و به نقــل از روابط عمومــی ؛  دوره های 
آموزشــی پنجره واحد ســرمایه گذاری امروز ســه شــنبه مورخ 
)۲۶/۰۸/۱۳۹۹( برای مدیران شهرک های صنعتی خوزستان 

در محل شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شد.
دوره های آموزشــی پنجره واحد سرمایه گذاری امروز سه شنبه 
مــورخ )۲۶/۰۸/۱۳۹۹( برای مدیران شــهرک های صنعتی 
خوزســتان در محل شرکت شهرک های صنعتی استان  برگزار 
شــد.  به گزارش نخبــگان و به نقل از  روابط عمومی شــرکت 
شــهرک های صنعتی خوزســتان ، دوره آموزشی برای مدیران 

 مدیرعامــل شــرکت فوالد خوزســتان مدیریت بــازار و حــذف واســطه ها را اولویت فوالد 
خوزستان عنوان کرد.

علــی محمدی مدیرعامل اظهار داشــت: یکپارچه ســازی قیمت  گــذاری در تولید معادن، شــمش و 
محصوالت 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 واسطه ها هستیم تا محصول نهایی با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد.

در ادامــه این مطلــب گفت و گویی صمیمانه با مدیرعامل فوالد خوزســتان داشــته ایم که 
می خوانید.

مهندس محمدی ؛ 
مدیر عامل فوالد 

خوزستان:

برگزاری دوره های 
آموزشی پنجره واحد 
و خدمات الکترونیک 
سرمایه گذاری برای 
مدیران شهرک ها و 

نواحی صنعتی خوزستان 

آگهی فراخــوان نمایشگاه
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

تخصصــی  نمایشــگاه  یکمیــن  و  بیســت 
صنعت ســاختمان خوزســتان، در تاریخ 11 
الی 1۴ آذرمــاه 1399 در اهواز، محل دائمی 
خوزســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
برگزار خواهد شد. عالقمندان به مشارکت 
شــماره های  بــا  می تواننــد  غرفــه،  رزرو  و 
ذیــل تماس حاصــل نماینــد: 337-۰613-
صالحــی خانــم   859۴-895-۰912  2376

نخبگان مسجدسلیمان

تفکر  2
دبیر صفحه: سپیده مزین

دکتر 
محسن رضایی

برطرف شودفاضالب آن کند تا مشکل تخصیص پیدا کالنشهر اهواز و فاضالب شبکه آب برای اصالح سال آینده میلیون یورو امسال و ۵۰ میلیون یورو کردند تا ۵۰ موافقت داشتند خوزستان به مسایل اشرافی که و ایشان با انعکاس داد معظم انقالب را به رهبر شهرستان ها فاضالب این دولت مشکل 

مدیریت جهادی 
راهکار حل مشکالت

نقش آمریکا در 
منطقه کمرنگ 

می شود
بــه گزارش نخبگان و به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، 
ارسالن غمگین گفت: باتاکید ستاد ملی مقابله 
با ویروس کرونا، پیشــنهاد اجرای مجازی اتاق 
فکر بخش تعاونی توسط دبیرخانه استانی اتاق 
فکــر، دوازدهم مهرماه مطــرح و با پذیرش آن 
توسط مدیر کل دفتر ترویج ،آموزش و تحقیقات 
وزارت متبوع، این ایده به عنوان الگوی نمونه و 

پایلوت به کل کشور اعالم شد.
وی افزود: این اســتان در تاریخ چهاردهم آبان 
دومیــن جلســه اتاق فکــر خود را بــا همکاری 
ســازمان جهــاد دانشــگاهی اســتان، بــرای 
نخســتین بار در کل کشــور به صورت مجازی 

برگزار کرد.
رییــس اتاق فکر مجازی بخش تعاونی اســتان 
اظهار کرد: با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و 
به منظور حفظ و صیانت از ســالمت همکاران 
و میهمانان شایســته اســت ســایر زیر ساخت 
الزم برای تشکیل ســایر جلسات نیز به صورت 

مجازی فراهم شود.
گفتنی اســت: در نخســتین اتاق فکر مجازی 
بخــش تعاونــی خوزســتان، ارایــه نتایج طرح 
" بررســی و شناســایی شــبکه هــای ارتباطی 
تعاونــی هــای تولیــدی و توزیعی خوزســتان با 
رویکــرد زنجیره تامین در شــرکت های کوچک 
و متوســط" )میکروپــرژه مصوب ســال ۹۸ ( ، 
تصویــب عنــوان و مجــری ذی صــالح طرح 
تحقیقاتی برای ســال ۹۹ حوزه مدیریت تعاون 
و همچنین بررســی تدوین و چاپ کتاب پرسش 
و پاسخ حقوقی بخش تعاونی در معاونت تعاون 

مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی اســت: در پایان این نشســت مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از مدیریت 
و کارشناسان حوزه تعاون استان بابت ارایه ایده 
های نو و نمونه شــدن کشــوری در بسیاری از 
امــور مرتبط قدردانی کــرد.ی بخش تعاونی در 

معاونت تعاون مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی اســت: در پایان این نشســت مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از مدیریت 
و کارشناسان حوزه تعاون استان بابت ارایه ایده 
های نو و نمونه شــدن کشــوری در بسیاری از 

امور مرتبط قدردانی کرد. 

تاکید فرماندار اهواز بر 
آمادگی دستگاه ها در 

بحران و ساماندهی سیستم 
دفع آب های سطحی

 به گزارش نخبگان و بــه نقل از روابط عمومی 
فرمانداری اهواز، جمال عالمی نیسی فرماندار 
شهرستان اهواز پنجشنبه شب به همراه فاضل 
عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
خوزســتان، حقیقی پور مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب خوزســتان و جمعی از مســئوالن از 
وضعیت آبگرفتگی معابر و خیابان های مناطق 
مختلف کالنشــهر اهواز به علت بارندگی شدید 
از جمله کوی علوی،۶۸ متری هاشــمی، کوی 
مندلــی بازدیــد کردنــد. فرماندار اهــواز در این 
بازدید بر آمادگی ادارات و دستگاه های اجرایی 
ذیربط، در پیش، حین و پس از بحران، تســریع 
در جمع آوری آب های ســطحی بارندگی اخیر 
و ساماندهی سیســتم دفع آب های سطحی و 

فاضالب تاکید کرد.

ردیف بودجه نداشته اند ،اعتباری در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون خاطرنشــان 
کرد: باید اجرای طرح ها را همانند زمان جنگ تحمیلی 
انجــام دهیم؛ در شــهر اهواز حــدود ۴۰۰ نقطه بحرانی 
وجــود دارد که باید برطرف شــود، نباید این طرح ها را به 
صــورت یکجا عملیاتی کنیم که اختاللی در نظم شــهر 
ایجاد شــود، بلکه طرح ها را به صورت نقطه ای عملیاتی 

کنیم.
          پشــت پرده انتقال آب در خوزســتان باید 

روشن شود
یکــی از نمایندگان مردم خوزســتان در مجلس خبرگان 
رهبــری نیز گفت: در بحــث انتقال آب بایــد بدانیم که 
انتقال آب یک ظاهر دارد و یک پشــت پرده هایی؛  وجود 
رودخانه هــای کارون ، کرخــه و  دز و چند رودخانه دیگر 
در خوزستان که به خلیج فارس می ریزند و نیز در فالت 
مرکزی که نیاز اســت که نعمت آب برخوردار شوند ظاهر 

قضیه است.
آیت ا… محســن حیدری ادامه داد: این مســایل ظاهر 
ماجرای انتقال آب است اما مردم خوزستان با تمام وجود 
پشت پرده های طرح به ظاهر قانونی انتقال آب را لمس 
می کنند که پشت پرده چیز دیگری است و قانونی نیست.
وی بــا بیــان اینکه بــر اثر انتقــال آب ، خوزســتانی که 
اســتعداد شــکوفایی داشــته و ایده رهبر  معظم  انقالب 
احیای ۲ میلیون هکتار زمین کشــاورزی در این اســتان 
اســت گرفته می شــود گفت: طــرح ۵۵۰ هــزار هکتار 
مقدمه ای اســت برای احیای دیگر زمیــن های زراعی 
استان که اگر آن احیا شود مواد غذایی کل کشور تامین 
خواهد شد؛ اگر تمام دنیا کشور را تحریم کنند این استان 
به تنهایی می تواند مواد غذایی کل کشــور را تامین کند، 
امــا انتقال آب جلوی تحقق ایــده رهبر معظم انقالب را 
برای اجــرای طرح ۵۵۰ هزار هکتــاری که نیمی از آن 
اجرا شــد را گرفته اســت.عضو مجلس خبرگان رهبری 
ادامه داد: آب خوزستان به کجا رفته است که می گویند 
آب برای اجــرای نیمه دیگر طــرح ۵۵۰ هزار هکتاری 
نداریــم؟ آب بــه بهانه آب شــرب، برای فضای ســبز ، 
صنعت ، کشــاورزی به جای دیگر منتقل شــده اســت. 
کدام مســوول عاقل و عادل این را می پذیرد که به بهای 

به خاک سیاه نشاندن استانی، جایی دیگر را آباد کند.

باید این نکات را مد نظر داشته باشد که به عنوان متولی 
، اجــرای این طرح را به پیمانکاران دســت دوم و ســوم 

ندهد.
سیدکریم حســینی افزود: تاکنون نگاه قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــا پیمانکاری و نــگاه به اجــرای پروژه ها در 

کشور و خوزستان نبوده است.
 با توجه به مشکالت کشور به ویژه مشکالت اقتصادی 
ممکن اســت در اجرای این طــرح و ادامه این عملیات 
اجرایی با مشــکالت اعتباری و تخصیــص بودجه روبه 
رو شــود که انتظار می رود این موضوع را مد نظر داشــته 

باشد.
وی گفــت: گالیه مردم خوزســتان از قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا در بحث انتقال آب است ، برای این قرارگاه 
که منصوب به ســپاه پاســداران انقالب اسالمی است،  
شایسته نیست در انتقال آب و تصمیمات غیرکارشناسی 

و غیرمنطقی برای انتقال آب خوزستان دیده شود.
حسینی خاطر ادامه داد: انتظار می رود قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا در اینگونه قراردادها حضور نداشــته باشــد 
و به شــکل شــفاف و صریح اعــالم کند کــه هیچ گونه 
حضوری در پیمان های انتقال آب از خوزســتان به سایر 

نقاط کشور ندارد
.  وجــود ۴۰۰نقطــه بحرانــی فاضالب در 

اهواز

 یکی از نمایندگان مــردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون 
نیز دراین آیین گفت: قرار اســت هفته آینده در نشســت 
علنی مجلس شــورای اســالمی گزارشــی در خصوص 
عملکــرد قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا در کشــور ارایه 
دهیــم. این قرارگاه با حجم عظیم طرح های در دســت 

اجرا نقش کلیدی در کشور دارد.
مجتبی یوسفی ادامه داد: از مسووالن قرارگاه سازندگی 
 خاتم االنبیا درخواست می کنیم که از بنیه فنی نیروهای 
متخصــص در خوزســتان بــرای اجــرای طــرح ها در 
خوزستان اســتفاده کند تا گردش مالی که در این پروژه 

وجود دارد به خوزستان برگردد.
وی افــزود: در نشســتیکه در شــرکت آب و فاضالب و 
معاونت عمرانی وزارت کشور برگزار شد مقرر شد تا برای 
برطرف شــدن مشکل دفع فاضالب شــهرهای ویس ، 
مالثانی و شــیبان از توابع شهرســتان باوی، که تاکنون 

کالنشــهر اهواز و کارون به رودخانــه ، ۱۰۰ میلیون یورو از 
صندوق توســعه برای اجرا و توســعه شــبکه فاضالب شهر 

اهواز و کارون تخصیص داده شده است .
صــادق حقیقی پــور بیــان کرد: اجــرای این طــرح از ورود 
فاضالب کالنشــهر اهــواز و کارون در ۲۵ نقطه از شــرق و 
غرب اهواز که وارد رودخانه کارون می شود جلوگیری می کند 

که در گام نخست این حجم به نصف کاهش پیدا می کند.
وی ادامه داد: نکته بســیار مهم دیگر در اجرای این طرح ، 
اجرای ُکِلکتورهای شــهر اهواز است که با اجرای آن تعداد 
منهول پمپ ها که بســیاری از آنها ناقص می باشند به اندازه 
زیــادی کاهش پیــدا می کند؛ در طرح فاضــالب اهواز ۷۰ 
دســتگاه ایستگاه پمپاژ پیش بینی شده که هم اکنون حدود 
۱۸۶ عــدد منهول پمپ و ایســتگاه فاضالب وجود دارد و با 
اجرای ُکِلکتورها تعداد زیادی از این منهول پمپ ها کاهش 
پیدا می کند.حقیقی پور افزود: دلیل نارضایتی مردم به خاطر 
خرابی عملکرد این منهول پمپ ها است که با راه اندازی این 
ُکِلکتور پمپ ها بخش زیادی از مشــکل فاضالب شــهری 
برطرف خواهد شــد و  در ۸۰ نقطه شــهر اهواز رضایتمندی 

بیشتری در خصوص دفع فاضالب خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب خوزســتان ادامه داد: نبود 
شبکه جمع آوری آب های سطحی در ایام بارندگی مشکالت 
فراوانی دربرخی نقاط خوزســتان ایجاد کرده که با راه اندازی 
۱۰ ایســتگاه پمپاژ اصلی و مادر در شــهر اهواز  نقش بسیار 

مهمی در دفع آب های سطحی ایجاد می شود.
وی گفت:یکی از اولویت های این پروژه اجرای ۱۵ کیلومتر 
ُکِلکتــور و هفت ایســتگاه پمپاژ بزرگ در شهرســتان کارون 
است که با اجرای آن، شاهد اثربخشی باالیی در پیشرفت و 
تحول چشمگیر در دفع فاضالب در شهرستان کارون)کوت 
عبدالــه( خواهیــم بود. وی ادامه داد : ســه مصوبه بســیار 
مهم از ســازمان برنامه و بودجه کشــور در خصوص توسعه 
فاضالب شــهرهای آبادان ، خرمشــهر و مسجدسلیمان با 
ارزشی حدود هفت هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال گرفته شده تا در 
کنار اجرای این پروژه  شــاهد پیشرفت چشمگیری در سطح 

خدمات رسانی این شهرها باشیم
. قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا خــود باید 

مجری طرح اصالح شبکه فاضالب باشد

رییس مجمع نمایندگان اســتان خوزســتان نیز در این آیین 
گفت:برای اجرای این طرح ها قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

بــه گزارش خبرنــگار نخبــگان غالمرضا شــریعتی روز 
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ در آغاز عملیات اجرایی طرح 
جامــع فاضالب اهواز و شهرســتان کارون کــه در تاالر 
امام خامنه ای مجتمع تفریحی و فرهنگی فجر در اهواز 
برگزار شد بیان کرد: در بحث فاضالب معضل جدی در 
اهواز و کارون وجود داشــت که کارهای بسیار خوبی در 
حوزه اصالح شبکه آب و فاضالب انجام شده است.وی 
ادامه داد: دولت مشــکل فاضالب این شهرســتان ها را 
به رهبر معظم انقالب انعکاس داد و ایشــان با اشــرافی 
که به مســایل خوزســتان داشــتند موافقت کردند تا ۵۰ 
میلیون یورو امســال و ۵۰ میلیون یورو سال آینده برای 
اصالح شبکه آب و فاضالب کالنشهر اهواز تخصیص 
پیدا کند تا مشکل فاضالب آن برطرف شود.وی افزود: 
همچنین مراحل نهایی قرارداد احداث تصفیه خانه غرب 
اهواز با ۴۰ میلیون یورو به صورت فاینانس از سوی چین 
در حــال انجام اســت تا این پروژه شــروع بــه کار کند؛ 
قرارداد دیگــری به مبلغ  ۲۵ میلیون یورو با قرارگاه خاتم 
االنبیا بسته شده که در مجموع ۱۶۵ میلیون یورو برای 
اصالح شــبکه آب و فاضالب اهواز و کارون اختصاص 
داده شده است .استاندار خوزستان ادامه داد: با اجرایی 
شــدن این پروژه حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکالت 
فاضــالب اهواز حــل می شود.شــریعتی با بیــان اینکه 
بهره مندی طرح آبرسانی غدیر از آب دز با ۲ هزار میلیارد 
ریال از دیگر طرح های درنظر گرفته شــده در خوزستان 
اســت گفت: دسترســی به آب دز از طــرح غدیر در این 
طــرح کار بســیار بزرگی اســت که نیاز بــه زمانی حدود 
پنج ســال دارد تا به نتیجه برســد.وی همچنین با اشاره 
به اینکه ســه طرح بزرگ آبرسانی آب غدیر ، آب شمال 
شرق و آب جنوب شــرق خوزستان طراحی شده افزود: 
طرح آبرســانی غدیر از سال های گذشته شروع شده که 
حدود ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد و  کیفیت آب 
را نســبت به قبــل از اینکه از رودخانه  کارون برداشــت 
می شــد مناســب تر کرده ، اما هنوز تا نقطه نهایی که از 

آب باکیفیت برخوردار شویم فاصله داریم
 اختصاص 1۰۰ میلیون یــورو برای اجرای 

طرح فاضالب اهواز و کارون

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب خوزســتان نیز گفت: 
باهــدف اصــالح شــبکه و جلوگیــری از ورود فاضالب 

افتتاح چند پروژه ورزشی در خوزستان با حضور وزیر ورزش
افشین حیدری با اعالم این خبر در مجمع انتخاب رییس هیات شمشیربازی 
خوزســتان، اظهار کرد: اهدای تجهیزات ورزشی به ۷۰ خانه ورزش روستایی 
که در کشور بی سابقه است و همچنین افتتاح خانه بوکس، هفته آینده به 
صورت ویدئوکنفرانس و با حضور ورزیر ورزش انجام خواهد شد. همچنین 
در این مراسم احتماال حضور یکی از معاونان وزیر ورزش را در استان خواهیم 
داشت.به گزارش نخبگان و به نقل از ایسنا، وی با اشاره به افتتاح بزرگترین 

باشگاه خصوصی در جنوب غرب کشور، عنوان کرد: مجموعه ورزشی بانوان 
اهواز با زیربنای ۵ هزار مترمربع که کاری بســیار خاص است نیز به افتتاح 

خواهد رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزســتان خاطر نشان کرد: تا پایان سال، چندین 
افتتاحیه دیگر خواهیم داشــت امــا در کنار همه این  مــوارد، تامین اعتبار 
۱۱۵ زمین چمن مصنوعی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان که یک اتفاق تاریخی در 

خوزســتان و کشور محسوب می شود، انجام شد که مناقصه آن نیز تا هفته 
آینده انجام می شود.

وی بیان کــرد: در کنار تمام ایــن موارد، با پیگیری که از طریق ســلطانی فر 
وزیر ورزش، زنگنه وزیر نفت و شریعتی استاندار خوزستان صورت گرفت، 
مشکالت تیم های نفتی خوزستان نیز حل شد و این تیم ها برای فعالیت در 

لیگ امسال مشکلی نخواهند داشت.

دهکده جهانی

۴۰هزار میلیارد ریال برای اصالح شبکه آب وفاضالب اهواز نیازاست
 آغاز عملیات اجرایی طرح جامع فاضالب اهواز و شهرستان کارون

ایران /  امریکا /  روابط منطقی ملک محمد مکوندی

ملک محمد مکوندی فعال سیاســی-اجتماعی یادداشــتی 
باعنوان: ایران / امریکا/ روابط منطقی را در اختیار نخبگان 

گذاشته که آن را با هم می خوانیم:

بحــث امریــکای بعد از ترامــپ و چگونگی برگشــت ان به 
برجام، شــر  وط جدید انهــا، وضعیت تحریم ها،سیاســت و 

استراتژی دولت  ایران در رابطه با امریکا،
ســخن روز مردم، کارگزاران نظام و کنشــگران سیاســی و 
اجتماعی است و در این راستا تحلیل ها و صداهای متفاوت 
و گاها متضاد شنیده می شود. برخی موافق مذاکره و برخی 
مخالــف اننــد، انچه مهم اســت نگرانی مــردم از وضعیت 
موجــود اســت.انها همچنان نگران، با کور ســوی امید، به 

اینده می نگرند
امانوئــل والرشــتاین امریکایــی هــم متاثر از دیــدگاه های 
مارکسیســتی بود، و هم تحــت تاثیر نظریه وابســتگی قرار 
داشــت،و در زمان حیاتش یکبار در انجمن جامعه شناسان 
ایران شــرکت کرد.او اعتقاد داشت که کشور های پیشرفته 
وقدرتمنــد و صاحــب علــم و صنعت و تکنولــوژی با قدرت 
نظامی باال، به استثمار و غارت منابع و مواد خام کشورهای 
در حال توســعه می پردازند، نظریه توســعه خود را بر مبنای 
اســتقالل و دوری از قدرت های مرکــز تعریف نمود. برنامه 
ریزان کشور طی چهل ســال با تکیه بر نظریه نظام جهانی 

والرشتاین با شــعار اســتقالل خواهی و تنها نگاه به داخل، 
توسعه ی کشور را بدون نگاه به بازار جهانی بخصوص غرب 
و امریکا و نزدیکی سیاسی با چین و روسیه به امید ضربه گیر 
تحریــم ها برنامه ریزی کردند. اما این دو کشــور تحت تاثیر 
تحریــم های امریکا نه تنها هیچ اقدام موثری برای توســعه 
اقتصــادی ایران بعمــل نیاوردند،بلکــه از کارت ایران برای 
معامله با امریکا و غرب در مقاطع حســاس بیشــترین بهره 
ها را بردند. حاصل این سیاست وضعیت شکننده اقتصادی 
و اجتماعی  کنونی و کاهش اعتماد عمومی بعنوان ســرمایه 

اجتماعی نظام و کاهش امید به زندگی در کشور است
 در ایــران اصــول گراها و کاســبان تحریم هــر دو خواهان 
پیــروزی ترامپ بودند و هنوز هم امیــدوار به تغییر در نتیجه 
انتخابــات امریکا به نفع ترامپ هســتند، پیــروزی ترامپ با 
تداوم تحریم ها می تواند به کاســبان تحریم کمک شــایانی 
بکند تا همچنــان به غارت و چپاول خود ادامه دهند.در این 
میــان دولت پنهان هم می تواند با این توجیه که چگونه می 
توان با قاتل ســردار ســلیمانی مذاکره کرد؟ به تقویت قدرت 
خود از طریق تضعیف جامعه مدنی و خانه نشین کردن مردم 
بپردازنــد  حضور حداقلی مردم در انتخابــات مجلس در دور 
اول و دوم هــم به این امید دامن زد کــه پیروزی ترامپ می 
تواند به ابعاد ناامیدی موجود دامن زده و با کاهش مشــارکت 
مــردم ،پیروزی نامــزد خود را در انتخابات خــرداد اینده رقم 

خواهند زد.
در مقابــل بخش عظیمــی از جامعه بر این باورنــد که اداره 
امور کشــور به شــیوه فعلی، ایران را به قهقــرا، ویرانی و فرو 
پاشــی اجتماعــی و اقتصادی ســوق خواهــد داد.به همین 
جهت تالش مضاعفی می کنند تا جلوی این ســیر قهقرایی 
را بگیرند، و صاحبان قدرت را متقاعد و مجاب نمایند دســت 
از لجاجت و یکدندگی برداشــته و به خواســت ملت تمکین 

نماینــد، و در جهــت اصــالح ســاختار سیاســی و اصالح 
قانون اساســی و تغییر سیاســت خارجــی از ایدئولوژیک به 
پراگماتیســم بر اســاس منافع ملی گام بردارنــد. عده ای از 
روی دلســوزی می گویند در شــرایط نابســامان کنونی شاید 
تغییر ساختار سیاسی کشور به مصلحت نباشد غافل از اینکه 
شرایط نابسامان کنونی زائیده همین ساختار معیوب و فساد 
خیز اســت شــرایط به گونه ای رقم خورده کــه باید بپذیریم 
درسراشــیبی ســقوط قرار گرفتیم هرچه تعلل شــود شرایط 
بغرنج تر می شــود درنگ کــردن و تعلل ورزیدن تنها فرصت 
ها را از بین خواهد برد. بنابراین تنها راه باقیمانده افق گشایی 
است، که همان تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی و اصالح 

قانون اساسی در داخل و تعامل تجاری با دنیاست.
بر خالف تصور برخی از اصول گرایان که این روزها شــرط و 
شروط برای ارتباط با امریکا تعیین می کنند، این امریکاست 
که دســت برتر در مذاکره با ایــران را دارد  که در ادامه به ان 
اشاره خواهد شد.بنابراین تعیین شرط و شروط از طرف ایران 
برای ارتباط با امریکا  از عقل سیاسی و دیپلماسی بدور است
اگر بــه امید قرارداد ۲۵ ســاله با چین هم چنــان بر تئوری 
توســعه والترشــتاین و تصمیمات ایدئو لوژیک اصرار ورزیم، 
باید گفت چین به منافع ملی خود بیشتر از هر موضوع دیگر 
اهمیــت می دهد اقتصاد چین انچنــان در اقتصاد امریکا و 
اروپا تنیده شده که جداسازی انها علی رغم اختالفات فعلی 
و بستن تعرفه های متعدداز سوی ترامپ و سرد شدن روابط 
دو کشور غیر ممکن است. چنانکه علی رغم اقدامات تعرفه 
ای ترامــپ بر علیه کاالهــای چینی،و کــش و قوس های 
فــراوان، نهایتا منجر به قــرارداد جدید تجــاری بین چین و 
امریکا شد، و نشان داد شرکت های بزرگ و صاحبان سرمایه 
اجازه نخواهنــد داد مبادالت صدها میلیارد دالری بین چین 
و امریکا دســتخوش تصمیمات نابجا شود. در حقیقت چین 

به واسطه ســرمایه گذاری صاحبان سرمایه در امریکا و اروپا 
و کشــورهای متحد انها نظیر کره جنوبی و ژاپن و همچنین 
تکنولوژی و دانش غرب به توســعه اقتصادی دست یافت. از 
طرفی ســرمایه گذاری امریکا در بخش دانشگاه ها و تربیت 
نیروهای علمی و جذب نخبگان سایر کشورها که حاصل ان 
تولید دانش است، حرف اول را در دنیا می زند و قابل مقایسه 
با چین و حتی ســایر کشــورهای پیشــرفته نیست. سیستم 
اموزشــی و تحقیقاتــی چین کــه هم چنان بر اســاس کپی 
برداری اســتوار اســت قادر به تامین دانش الزم برای ادامه 
توسعه خود نیســت، و هم چنان به فن اوری برتر تولید شده 
در امریکا جهت توسعه اتی نیاز دارد. محور توسعه اقتصادی 
در قرن حاضر دانش  اســت که بر خالف سایر عوامل تولید، 
منبعی است پایان ناپذیر، بنابراین در شرایط تحریمی امریکا 
بر علیه ایران چین به هیچ وجه منافع اصلی و حیاتی خود را 

فدای مبادالت اندک با ایران نخواهد کرد
در ســالهای گذشــته ســالح نفت بعنوان یک اهرم از طرف 
ایــران در معــادالت جهانی اثر گــذار بود، وتهدیــد به توقف 
صدور ان می توانســت بحران اقتصــادی در دنیا بخصوص 
برای امریکا کــه بزرگترین مصرف کننده نفت دنیا بود ایجاد 
کند.امــا در شــرایط حاضر امریکاییها با تولید نفت شــل و با 
حجمی بیشــتر از تولید نفت روســیه و عربســتان، به صادر 
کننــده ایــن کاال تبدیل شــدند. بنابراین ســالح نفت که در 
سالهای گذشته می توانست اهرم فشار و امتیاز مثبت ایران 
در سیاست خارجی بخصوص در مناسبات با امریکا اثر گذار 
باشــد، نه تنها اثر خود را از دســت داد، بلکه در شرایط فعلی 
این امریکاست که با تولید ۱۲ الی ۱۳ میلیون بشکه نفت در 
روز، بــر قیمت نفت در بازار های جهانی اثر گذار اســت. در 
واقع می توان نتیجه گرفت در امد حاصل از نفت کشورهای 

خاور میانه، متاثر ازسالح نفتی امریکاست.

موقعیت اســتراتژیک تنگه هرمز در رابطــه با صدور نفت به 
ســایر نقاط دنیا اهمیــت خود را برای امریکا از دســت داده 
اســت. کما اینکه بــا تهدید اخیر ایران مبنی بر بســتن تنگه 
هرمــز، امریــکا این عمــل را تهدیــدی برای اقتصــاد خود 
تشخیص نداد و حاضر به قبول مسئولیت تامین امنیت تنگه 
هرمز نشد. و به کشــورهای نیازمند نفت خاورمیانه از جمله 
ژاپــن چین اروپا کره جنوبی هنــد، به صراحت اعالم کرد که 
خود ان کشورها بایستی امنیت تنگه هرمز را تامین، و هزینه 
انرا متقبل شــونددر وضعیت بحران بین آمریکا و ایران هیچ 
کشــوری حاضر به همکاری اقتصادی با ایران نیست.حتی 
کشــور های دوســت نظیر چین، عراق، هند، کره جنوبی و 
روســیه نه تنها حاضر به همکاری اقتصادی به صورت فعال 
با ایران نیســتند بلکه پول های بلوکه شده متعلق به ایران در 
کشورشان را پس نمی دهند.گرچه تشکیل جبهه مقاومت در 
نزدیکی مرزهای اســراییل می تواند امتیاز مهمی برای ایران 
در مذاکــره با امریکا باشــد اما باید گفت امریــکا نیز با ایجاد 
ارتباط بین اســراییل و کشــورهای عرب حــوزه خلیج فارس 
انهم بــدون هزینه، انها را به حیاط خلوت اســرائیل در کنار 
مرزهای جنوبی ایران تبدیل و حلقه محاصره ایران از سواحل 
جنوبی را تنگ تر نمود. در شــمال نیز از طریق حضور تعیین 
کننده اســراییل در کشــور اذربایجان  و رابطــه تنگا تنگ ان 
بــا حکومت الییک علی اف حلقــه محاصره را بر ایران تنگ 
نمود. نقش راهبردی و اطالعاتی اســراییل و فروش سالح 
های پیشــرفته از جملــه پهبادها، عامل موثــری در پیروزی 
هــای اخیر اذربایجــان و تصرف بخش عمده قــره باغ بوده 
اســت. مرز بین ایران و ارمنستان که با اتصال اذربایجان به 
نخجوان و نهایتا ترکیه، دراســتانه قطع شدن است؛ اقدامی 
اســت که امریکا بــا هماهنگی ترکیه دومیــن قدرت نظامی 
ناتو و در ســکوت روسیه به منظور محاصره ایران انجام داده 

است  بنابراین اگر نگوییم امریکاییها دست برتر در این زمینه 
را دارند حداقل امتیازی برابری با ایران خواهند داشت

آمریــکا بــا علم کردن ایــران بعنوان یک هیــوال و یا به قول 
رییس جمهور ســابق محمود احمدی نــژاد “لولو” موفق به  
احداث ۱۰ پایگاه نظامی در کشــورهای همسایه ایران انهم 
بــا هزینه میزبان، و همچنین فروش میلیاردها دالر ســالح 
های پیشــرفته به ان کشورها شد بنابراین ارتباط فعلی انها با 
ایران و شرایط موجود بین دوکشور از نظر اقتصادی و امنیتی 
برای امریکا مطلوب تر اســت و تمایل زیادی برای مذاکره با 
ایران ندارد و به بهانه ها ی مختلف، انواع و اقسام تحریم ها 
را بــه ایران تحمیل می نماید. کافی اســت بدانیم ۳۵ درصد 
معامالت تســلیحاتی جهان مربوط به کشورهای خاورمیانه 
اســت که سهم امریکا از ان حدود ۹۰ درصد است. برعکس 
این ایران اســت که طی مدت عدم ارتباط با امریکا باالترین 
خســارت را متحمل شده اســت که ذکر انها بدلیل طوالنی 

شدن بحث در این مقاله اورده نشد
تصمیــم ســازان حکومت ایــران باید بــا درک واقعیت های 
موجــود و توجه بــه شــرایط نامتعادل سیاســی و اقتصادی 
و اجتماعی جامعه، دســت از شــعارهایی هم چون پرداخت 
غرامــت و عذر خواهی امریکا و اینکــه امریکا در حال افول 
اســت، و شــرایط پیشــنهادی افرادی مثل شــریعتمداری، 
برداشــته و واقع بینانه وبــا هوش سیاســی و دیپلماتیک به 
ســوی مذاکــره منصفانه، منطقــی و متوازن بــا امریکا گام 
بردارند و از فرصتی بنام جوبایدن اســتفاده کنند. بایدن قرار 
نیست برای ما دل بسوزاند یا معجزه کند اما همین اندازه که 
اعالم امادگی برای بازگشــت به برجــام کرد باید بعنوان یک 
فرصت در جهت حل مشــکل فعلی جامعه ایران از ان بهره 
برد. در جامعه ای که باب گفتگو بســته شد درب های دروغ 

و خشونت باز می شود.

سنا-  منا صیافی زاده
س »  ای

عک

 دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
رژیم صهیونیســتی می داند در آینده پس از کم 
رنگ شدن نقش آمریکا در منطقه با خأل امنیتی 
مواجه می شــود و به همین دلیــل به دنبال ایجاد 

رابطه با کشورهای منطقه است.
بــه گزارش نخبــگان و بــه نقل از مهر ، محســن 
رضایی پیــش از ظهر جمعــه در مراســم افتتاحیه 
اولیــن دوره تربیت مدیریت راهبردی انقالبی، یکی 
از نیازهــای امروز جامعه را ارتقــای مدیریت عنوان 
کــرد و گفت: علت آن اســت که جایــگاه ایران روز 
به روز عظیم تر و بزرگ تر شــده و می شــود بنابراین 
نیاز بــه اداره بهتر هــم دارد.وی با تاکیــد بر اینکه 
ایران ۱۰ سال قبل در یمن، سوریه و عراق تعهدی 
نداشــته اما امروز چنین تعهدی برای ما ایجاد شده 
اســت گفت: از ســوی دیگر ایران ۱۰ ســال دیگر 
ضمن نقــش آفرینی پررنگ تر در اقتصاد منطقه ای 
و رسیدگی به مردم به پیشرفت های مادی و معنوی 

بزرگ تر دست خواهد یافت.

نقش آمریکا در منطقه کمرنگ می شود

دبیــر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بــا تاکید 
بــر پرهیــز از شــعارزدگی مدیــران گفــت: مدیران 
وعده هــای غیــر واقعی ندهنــد و با فکــر، برنامه، 
خالقیت، صداقت و اخالص بیشــتری کشورمان 
را اداره کنند.وی با اشــاره به کم رنگ شــدن نقش 
آمریکایی ها در منطقه طی ده ســال آینده و پررنگ 
شدن نقش ایران گفت: رژیم صهیونیستی می داند 
در آینده با کم رنگ شدن نقش آمریکا در منطقه با 
خأل امنیتی مواجه می شود به همین دلیل به دنبال 
ایجاد رابطه با کشــورهای منطقه همچون امارات 
و بحرین اســت.رضایی ضمن تاکید بر گره خوردن 
امنیت و اقتصاد ایران بــا امنیت منطقه گفت: اگر 
ایران در بیرون مرزها حضور نداشته باشد در داخل 

کشور با مشکل روبرو خواهد شد.

نظام در آینده نیازمند مدیران قوی است

وی تاکید کرد: به همین دلیل مســئولیت ما روز به 
روز سنگین تر می شــود و پس برای اداره کشور باید 

مدیریت قوی تر از گذشته به کار گرفته شود.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به 
برگــزاری دوره مدیریــت راهبــردی انقالبی در قم 
گفــت: در این نوع دوره ها باید به دو مســئله حفظ 
تجربه مدیران گذشــته با انتقال به نسل های بعدی 
و اســتفاده از نظریات مدیریتی اســاتید دانشگاهی 
توجــه جدی کــرد.وی افزود حفظ تجربــه مدیران 
گذشته باعث می شود تا هر کس به دولت و مجلس 
می آید از صفر شــروع نکند مجــددًا برای و مجددًا 

برای کشور هزینه ای ایجاد نشود.

مدیریت جهادی راهکار حل مشکالت

رضایی ضمــن تاکید بــر اینکه در تجربــه مدیران 
گذشته باید به مدیریت جهادی بهای بیشتری داد، 
گفت: هرچنــد نظرات مدیریتــی در منابع علمی و 
دانشــگاهی مفید اســت. می تواند توان مدیریتی را 
تقویت کند اما به هیچ وجه با مدیریت جهادی قابل 
مقایسه نیست.وی با تاکید به اینکه مدیریت درست 
و یا حتی اشــتباه قابل درس گرفتــن برای مدیران 
جدید است، گفت: هیچکدام از این موارد به اندازه 
تجربه مدیریت هــای دوران انقالب و دفاع مقدس 
کارآمد و مؤثر نیست چراکه این نوع مدیریت معجزه 
آفرید.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیریت 
رهبر معظم انقالب را نمونــه ای کارآمد از مدیریت 
انقالبی بیان کــرد و افزود: هرچند عنایت الهی در 
این مدیریــت نقش دارند اما بایــد تجارب مدیریتی 
امام و رهبری و دفاع مقدس در این دوره ها تدریس 
شــود.وی افزود: اگر مدیریت جهادی نبود انقالب 

و دفاع مقدس به پیروزی نمی رسید.
محســن رضایی مدیریت را حلقه مفقوده در اقتصاد 
و فرهنگ کشور ارزیابی کرد و گفت: در این دوره ها 
بایــد بتوانید ایــن حلقه های مفقــوده را پیدا کنید و 

آموزش دهید.

دبیر صفحه:آذین بهرامی

نخبگان مسجدسلیمان

مدیریت بازار و حذف واسطه هااولویت فوالد خوزستان است 

س  : روابط عمومی فوالد خوزستان
عک

رفع مشکل آب شرب ۱۰۰ روستا 
در مسجدسلیمان تا پایان سال

#  مسجدسلیمان

تخصص اعتبار 4۰۰ 
میلیاردی برای آب و 

فاضالب مسجدسلیمان
بر اســاس گزارش نخبگان و به نقــل از روابط عمومی 
دفتر نماینده مجلس مسجدســلیمان؛ در ابتدای جلسه 
رســیدیگ به مشکالت شــهر فرمانداران و بخشداران، 
وضعیتی از حوزه انتخابیه در بحث آب شرب، فاضالب، 
خدمات نامطلــوب وزارت مربوطه در بحث مســئولیت 
اجتماعی، ظرفیت های گردشگری و اقتصادی را شرح 

دادند.
در ادامــه جلســه دکتر علیرضا ورناصــری نماینده مردم 
حــوزه انتخابیه با اشــاره بــه چندین دیدار خــود با وزیر 
محترم نیرو گفت : بنده هم به وزیر اعالم کرده ام و هم 
تذکرات بسیاری در مجلس قرائت کردم که حتمًا وزارت 
نیرو باید در بحث انتقال آب از سرشــاخه ها تجدید نظر 
کند و این همان خط قرمز مردمان بااصالت و بانجابتی 
است که قریب به چهل سال صبورانه هم خطر سیالب 

و هم تشنگی آب را احساس می کردند.
دکتر علیرضا ورناصری در ادامه توضیحات خود افزود: 
ما چگونه مدعی خدمت به مردم می شویم در حالی که 
حوزه انتخابیه از پر آب ترین نقاط کشور می باشد و مردم 
آن در برخی نقاط با ١ الی ۲ ماه قطعی آب در مشــقت و 
سختی زندگی می کنند.عضو کمیسیون انرژی مجلس 
در پایــان توضیحــات خود به ظرفیت های بســیار حوزه 
انتخابیه اشــاره کرد و افزود : تنها در بحث شیالت اگر 
موانع قانونی رفع شــود می توان از همین طریق ٢۵٠٠ 
شــغل ایجاد کرد و من به شما قول می دهم که جوانان 
با غیرت و تعصب این دیار می توانند حوزه انتخابیه را به 
یکی از نقاط مهم صادرات ماهی کشــور مبدل کنند، از 
این رو انتظار می رود که این وزارت پس از ۴۰ ســال در 
رفتن از زیر بار مســئولیت هــای اجتماعی خود، در رفع 

مشکالت مردم اهتمام جدی تری به خرج دهد.
در پایــان این گــزارش دکتر تقی زاده خامســی معاونت 
محتــرم وزارت نیرو گفــت: به یمن تالش های بســیار 
دکتــر علیرضا ورناصری در اندک زمانــی کوتاه، بنده به 
همراه دیگر همکارانم در وزارت نیرو و همچنین مدیران 
اســتانی، طــی دعوتها و پیگیــری های نماینــده حوزه 
انتخابیــه، تاکنون چندین بــار از حــوزه انتخابیه بازدید 
نمودیــم و به خوبی نســبت به مشــکالت ایــن مناطق 
گاهی داریم و مطمئنم بــا همگامی و همدلی مدیران  آ
اســتانی و شهرســتانی و حمایت های وزارتی با پیگیری 
های جناب ورناصری نتیجه های خوب در آینده نزدیک 
محقق خواهد شــد.دکتر تقی زاده خامسی در بخشی از 
صحبت های خود با اشــاره به حجم باالی مشــکالت 
حوزه انتخابیه، از دست آوردهای این دیدارها و تالش ها 

به موارد زیر اشاره کرد:

تامیــن اعتبار برای آبرســانی ۱۰۰ روســتای منطقه در 
سال آینده

تامین اعتبار و ســرعت بخشــیدن به روند اجرایی پروژه 
آبرسانی چهار شهرستان تا پایان سال

تامیــن اعتبــار ۴۰۰ میلیــاردی جهــت اجــرای پروژه 
فاضالب مسجدسلیمان

تخصیص حق آبه مربوط بــه ۱۵ هزار هکتار از اراضی 
کشــاورزی چهــار شهرســتان در قالب طــرح ۵۵ هزار 

هکتاری مقام معظم رهبری )فاز دوم(
تخصیــص حق آبــه و صدور مجوز اجــرای طرح های 
پرورش ماهی در جوار دریاچه های سد شهید عباسپور، 

گتوند علیا و مسجدسلیمان
تامیــن اعتبــار و اجــرای درمانگاهــی مجهــز از محل 
اعتبارات مسئولیت های اجتماعی وزارت نیرو در منطقه 

اندیکا
برگــزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی ســد تراز اللی 

تا پایان آبان ماه
اجرای طرح گردشگری ســد مسجدسلیمان با ظرفیت 

۶۰۰ اتاق با هدف ایجاد اشتغال در منطقه

بــه گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی واموربین الملل شــهرداری 
خرمشهر ؛ منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر از هرس و فرم دهی 
۳۳ هزار اصله درخت جهت پیشگیری از بروز آلرژی پاییزی خبر داد و افزود 
: با توجه به بخشنامه صادره از استان ، در راستای پیشگیری از بروز آلرژی 

پاییزی بویژه در افرادی که دچار مشکالت تنفسی می باشند ، 
اجرای طرح هرس کل درختان ســطح شــهر در دســتور کار شــهرداری 
خرمشــهر قرار گرفت و در طی یک ماه تا اواســط آبان ماه بیش از ۳۳ هزار 

اصله درخت توسط شهرداری خرمشهر هرس شد . 
علوانی خاطر نشان کرد : اجرای این طرح تا هرس سایر درختان در بوستان 
ها و بلوارهای سطح شهر همچنان ادامه خواهد داشت تا ان شالله مشکل 
خاصی وجود نداشــته اســت . این درختان عالوه بر هرس ، در راســتای 

زیباسازی سیما و منظر شهری ، فرم دهی نیز می شوند .

سرپرست شهرداری خرمشهر از هرس 
٣٣ هزار اصله درخت جهت پیشگیری 

از بروز آلرژی پاییزی خبر داد

سه اکیپ برای نخاله برداری ، پاکسازی و تسطیح 
زمین های خالی سطح شهر خرمشهر فعال شد

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی واموربین الملل شهرداری خرمشهر ؛ منصور 
علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر از فعال سازی سه اکیپ نخاله برداری ، پاکسازی و 

تسطیح زمین های خالی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر خبرداد. 
وی تجمع زباله و نخاله های ساختمانی را به  عنوان یکی از مشکالت شهری خرمشهر 
عنوان کرد و افزود: در برخی مناطق زمین های خالی به محل تجمع زباله یا نخاله های 
ساختمانی تبدیل شده اند که عالوه بر مشکالت زیست محیطی باعث مخدوش شدن 

سیما و منظر شهری شده است . 
سرپرست شهرداری خرمشهر ادامه داد : با توجه به تقاضاهای مردمی و به منظور بهبود 
وضعیت تنظیفات و خدمات شهری سطح شهر، این سه اکیپ در معابر و محالت مختلف 
سطح شهر فرآیند نخاله برداری و  پاکسازی تمام زمین های خالی را آغاز کردند . علوانی با 
اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و پاکسازی شهر ، آثار زیانبار پسماندها را یادآور شد و 
افزود : از شهروندان انتظار می رود با نیروهای شهرداری خرمشهر همکاری و مشارکت 

کرده و پسماندها و نخاله های ساختمانی خود را در زمین های خالی رها نکنند.

آغاز عملیات اجرایی لوله گذاری کانال دفع آب های 
سطحی خیابان حافظ توسط شهرداری خرمشهر 

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی واموربین 
الملل شهرداری خرمشهر ؛ عملیات اجرایی لوله گذاری 
کانال دفع آب های سطحی خیابان های حافظ و خیام 

واقع در بلوار نقدی توسط شهرداری خرمشهرآغاز شد.
 این خیابان ها دو خیابان بحرانی در هنگام بارش باران 
به لحاظ آبگرفتگی معابر بوده که مشکالتی متعددی 
را به جهت تردد برای شــهروندان بوجــود آورده بودند 
بنابراین شهرداری خرمشــهر در راستای برون رفت از 
وضعیت فعلی و عدم آبگرفتگی این معابر در زمان بارش 
باران لوله گذاری کانال دفع آب های سطحی را اجرا و 
عملیاتی نمود تا خیابان های حافظ و خیام از دسته معابر 

بحرانی خارج شوند.

انجام مطالعات راه اندازی 
شهرک فنآوری نفت، 
گاز و پاالیش خوزستان
توسط شرکت شهرک 
های صنعتی خوزستان

به گــزارش نخبــگان و به نقــل از روابط 
و  کوچــك  صنایــع  ســازمان  عمومــی 
ایران،اصغــر  صنعتــی  شــهرك های 
مصاحب، واحد صنعتی "ایرمان اســتیل 
حفــاری کیش" فعال در زمینه ســاخت و 
تعمیر قطعــات حفاری با ایجاد اشــتغال 
مســتقیم برای ۳۵ نفر و ســرمایه گذاری 
۱۰۰ میلیــارد ریــال در شــهرک صنعتی 

شماره ۴ اهواز به بهره برداری رسید.
صنعتــي  واحــد  از  همچنیــن  وي 
"واشرســازی بهتا" تولید کننده تجهیزات 
مــورد نیــاز صنعت نفــت و گاز بــا ایجاد 

اشتغال مســتقیم برای ۶۰ نفر و سرمایه 
گــذاری ۵۰۰ میلیــارد ریال در شــهرک 
صنعتی شــماره ۳ اهواز نیــز بازدید کرد و 
به ارزیابی و بررسی کیفیت تولید و مسائل 

و مشکالت این واحد صنعتي پرداخت.
عضو هیأت مدیره و سرپرســت ســازمان 
صنایع کوچــک و شــهرک های صنعتی 
ایــران در ادامه در نشســت با مشــاوران 
و  فنــآوری  خدمــات  مرکــز  در  مســتقر 
کســب و کار و اعضاي انجمن سازندگان 
تجهیزات نفت، گاز و پتروشــیمي استان 
خوزستان در شهرک صنعتی شماره چهار 

اهواز، مسائل و مشکالت تولید کنندگان 
در این صنعت اســتراتژیك کشور را مورد 

بررسي قرار داد.
مصاحب در این نشســت اظهار داشــت: 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران موافق راه اندازی شــهرک 
فنــآوری نفــت، گاز و پاالیش در اســتان 
خوزســتان اســت و مطالعــات آن انجام 
گرفتــه و بــا انجــام اصالحات مــد نظر، 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

س
کا

نع
تشکیل نخستین اتاق ا

فکر مجازی بخش تعاونی 
در خوزستان 



توسعه جامعه مستلزم افزایش سرانه مطالعه است
استاندار خوزستان گفت: عالقه خانواده ها به امر کتابخوانی موجب عالقه مندی نسل 
جدید به کتاب می شودو ما نیز باید خانواده ها را به حوزه کتاب خوانی ترغیب کنیم 
و هرچه ســرانه مطالعه باال رود از التهابات جامعه کاسته و توسعه جامعه را رقم می 
زند و موجب گســترش آگاهی می شود. او با بیان اینکه مطالعه کافی نداشتن یکی 
از معضالت جامعه ما است، افزود: دستگاه ها الزم است این مساله را آسیب شناسی 

کنند تا ما در سیاستگذاری خود با اقدامات الزم سرانه مطالعه را افزایش دهیم.
نخبگان مسجدسلیمان

هنگام ۴
اخبار اقتصادی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزستان گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ مجوز الکترونیکی برای کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان صادر شده است.به گزارش  نخبگان و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان 
محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خوزســتان گفت: طبق برنامه ریزی ستاد هماهنگی 
کانون های مساجد کشور از این پس کانون های فرهنگی هنری مساجد پس از بارگذاری مدارک مورد نظر 
در سامانه بچه های مسجد و تایید نهایی از سوی کارشناسان استان و تهران می توانند مجوز الکترونیکی 

کانون خود را دریافت کنند.

گذری بر عملکرد صمت 
خوزستان در آبان99

مرکز شبانه روزی رسیدگی 
به مشکالت واحدهای تولیدی 

در خوزستان گشایش یافت

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
ســازمان صمت خوزستان: مرکز شبانه روزی 
فوریــت های بررســی مشــکالت واحدهای 
تولیدی و طرح های سرمایه گذاری خوزستان 
استاندارخوزســتان،معاون  حضــور  بــا  امروز 
امــور اقتصــادی اســتاندار،رییس ســازمان 
صمت ،رییــس خانه صنعت و معــدن ،مدیر 
عامل شرکت شــهرکهای صنعتی و جمعی از 
مسووالن اســتانی در سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان افتتاح شد.
در ادامــه اســتاندار غالمرضا شــریعتی بیان 
کرد: هر چند در این شرایط وضعیت معیشتی 
مردم بسیار سخت شده اما در برابر کشورهای 
مستکبر تسلیم نشدند و با رونق تولید در کشور 
و خلــق کار و ثروت مانع تحقق اهداف شــوم 

دشمنان اسالم و انقالب شدند.
شــریعتی بــا اشــاره به اینکــه تکیه بــر تولید 
داخلی، عامل ایســتادگی کشور در برابر ظلم 
و فشــار اســت افزود: به همین دلیــل باید از 
تولید حمایت کنیم و در این شــرایط خاص به 
تولیدکنندگانی که دچار مشکل هستند باید به 

صورت اورژانسی رسیدگی شود.
وی اظهار داشــت: در ایــن مرکز به تیم های 
جهــادی نیاز اســت تــا در کمتریــن زمان به 
مشــکالت واحدهای تولیدی رسیدگی کنند و 

از توقف چرخهای تولید جلوگیری نمایند.
شــریعتی تاکید کــرد: تمامی دســتگاه های 
اجرایی موظف به همکاری با سازمان صمت 
در این مرکز برای کمک به واحدهای تولیدی 

هستند.

اجرای ۹۰ درصد مصوبات 
ستاد تسهیل خوزستان

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
صمــت خوزســتان؛ نظــری رییس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت خوزســتان بیان 
کرد: در ۶ ماهه امسال ۶۶۷ مصوبه در ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید استان تصویب شد 
که ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است.

امیرحســین نظری ادامه داد: در این شــرایط 
ســخت اقتصادی واحدهــای تولیدی در خط 
مقدم مبارزه با این شــرایط هســتند و ضروری 
اســت که مشــکالت تولیدکنندگان بررسی و 

برطرف شود.
وی گفــت: مرکــز شــبانه روزی رســیدگی به 
مشــکالت واحدهــای تولیدی از ســاعت ۸ 
صبح تا ۲۰ با حضور نمایندگان دستگاه های 
اجرایی اســتان و از ساعت ۲۰ تا هشت صبح 
فــردای آن روز به صورت تلفنی آماده دریافت 
مشــکالت واحدهای تولیدی جهت بررســی 

مشکالت است.
نظــری اظهار داشــت: ۲ شــماره تلفن ثابت 
۰۶۱۳۴۴۴۹۲۷۹آمــاده  ۰۹۰۴۶۳۲۰۴۰۵و 

دریافت مشکالت واحدهای تولیدی است.
مرکــز شــبانه روزی رســیدگی به مشــکالت 
واحدهــای تولیــدی با دســتور مقــام معظم 
رهبری و بــا نظارت وزارت صمــت در تمامی 
کشور و خوزستان برای رسیدگی به مشکالت 
واحدها تولیدی برای نخســتین بار راه اندازی 

شده است

برگزاری شصت و دومین 
جلسه کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولیدخوزستان

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
صمت خوزســتان شــصت و دومین جلســه 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان با 
حضورمهندس حســن زاده معاون هماهنگی 
 ، خوزســتان  اســتانداری  اقتصــادی  امــور 
دکترنظری رییس سازمان صمت خوزستان و 
دیگر اعضای این کارگروه تشــکیل شد .: در 
این جلسه که نمایندگان دستگاههای خدمات 
رسان ، امور اقتصاد و دارائی، اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی و برخی 
از مدیــران بانکهــای عامل حضور داشــتند 
مشــکالت تولیدی ۵ واحد صنعتی و تولیدی 

بررسی و موانع تولیدی آنها مرتفع گردید.
گفتنی اســت در این جلســه مقرر شد در دوره 
زمانی شــکایت یکــی از واحد هــای تولیدی 
جهت بررسی و نتایج به دبیرخانه ستاد تسهیل 
ارائه گرد و تا تعیین تکلیف پرونده های مذکور 
سازمان تامین اجتماعی خوزستان از هر گونه 
اقــدام قانونی علیه واحد ایــن واحد تولیدی از 

جمله مسدودی حساب ها خودداری نماید. 
همچنین رفع توفیقی حســاب در سیســتم با 
اخذ سفته بانکی توسط تامین اجتماعی برای 
یــک واحد تولیــدی دیگر مســتقر در اهواز به 
منظــور حفظ اشــتغال و تولید پایــدار از دیگر 

مصوبات بود .
الزم به ذکر اســت همچنین: برای یک واحد 
تراشــکاری و فلزکاری در شهرستان ایذه مقرر 
گردیــد به منظــور حمایت از تولید و اشــتغال 
با ابــالغ اعتبــارات ســال ۹۹ از آن محل به 
میزان ۲۵ درصد گردش ســالیانه ، سرمایه در 
گردش از منابع بانک ملی به این واحد تولیدی 

پرداخت گردد.
 همچنین مقرر شــد برای واحد تولیدی دیگر 
در شهرســتان خرمشــهر با پرداخــت پانزده 
درصد جرائم ) که پرداخت مهر ماه ۹۹ بخشی 
از جرائم محاسبه شــده ( تامین اجتماعی در 
دوره زمانی ۳ ماهه نســبت به بررســی مجدد 
مستندات این شــرکت اقدام نماید و تا تعیین 
تکلیف پرونده شــاکی در تامیــن اجتماعی و 
مراجع قضایی از هر گونه اقدام قانونی در دوره 

زمانی ۳ ماهه خودداری گردد.

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

مشکالت خوزستان تاثیرگذار است.
به گــزارش خبرنگار نخبگان امیرحســین نظری 
دوشنبه در ســتاد تنظیم بازار خوزستان با حضور 
نماینــده مردم اهواز، بــاوی ،حمیدیه و کارون در 
مجلس شــورای اسالمی در سرســرای سازمان 
صمت اســتان بیان کرد: از نمایندگان در مجلس 
شــورای اســالمی تقاضا داریم که تالش کنند تا 
اختیارات مدیران استانی بیشتر شود تا امکان حل 

بسیاری از مشکالت را در استان داشته باشیم.
نظــری ادامــه داد: عوامل زیادی بر بــازار نقش 
دارند و ارز همواره نقش مهمی در نوســانات بازار 
دارد، در موارد زیادی بــرای جلوگیری از گرانی با 
واردکنندگانی که تخلف می کنند و باعث افزایش 
قیمت ها می شــوند برخورد می کنیم ولی آنها نیز 

برای واردات با چالشهایی مواجه هستند.
بــه عنــوان مثــال کولــر گازی در  وی گفــت: 

خوزستان بر خالف سایر استان ها به عنوان یکی 
از کاالهــای حیاتی و کاربردی برای مردم اســت 
اما امســال با افزایش قیمت چنــد برابری در این 
کاال مواجه بودیم و فشــار زیادی به مردم اســتان 

وارد شد.
رییس ســازمان صمت اســتان ادامه داد: انتظار 
مــی رود در خصــوص ایــن کاال اختیاراتــی را به 
مدیران اســتان دهند تا این مشکل در استان حل 

شود.

در ادامه این نشســت نماینده مردم اهواز، باوی، 
حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی بیان 
کــرد: وضعیت بازار و معیشــت مــردم در اولویت 
برنامه های مجلس و دولت اســت و باید به گونه 
ای در ایــن بخــش عمــل کنیم که بــه وضعیت 

مطلوب تری دست یابیم.
سید کریم حســینی بیان کرد: خروجی زحمات و 
تالش هایی که برای تنظیم بازار در استان انجام 

می شود باید در بین مردم و بازار دیده شود.

وی ادامــه داد: بایــد بــرای جلوگیــری از برخی 
اتفاقها و شــرایطی که ایجاد می شــود باید پیش 
بینی های الزم را انجام داد و همواره آمادگی الزم 

برای بروز هر گونه اتفاق را در بازار داشت.
این نماینده مردم اهــواز، باوی، کارون و حمیدیه 
در مجلس شــورای اســالمی افزود: از دستگاه 
هــا انتظار داریم که در جلســات نمایندگان مردم 
را دعوت کنند تا بیشــتر و بهتر از وضعیت استان 
مطلع باشیم و مشکالت استان را با اطالع بیشتر 

به مقامات کشوری اطالع دهیم.
وی بیان کرد: مدیران اســتانی باید رســیدگی به 
مشکالت اســتان از ســوی نمایندگان را مطالبه 
کنند و مدام با نمایندگان در ارتباط باشند و از این 
ظرفیت برای حل مشــکالت در اســتان استفاده 

کنند.
حسینی با اشــاره به محدودیت هایی که سازمان 
صمت استان در تجهیزات و نیروی انسانی برای 
بازرســی از بازار دارد افزود: باید از نیروی بســیج 
برای نظارت بیشــتر بــر بازار و قیمــت ها کمک 

بگیریم.
وی گفــت: باید ســازوکاری داشــته باشــیم تا از 
نیروهای کمکی برای کنترل و رصد بازار استفاده 
کنیم، متاســفانه شــاهد افزایش قیمت بسیاری 
از کاالها هستیم و این شــرایط باید هر چه زودتر 

کنترل شود.

چرخه  خبری

صدور بیش از ۱۰۰ مجوز الکترونیکی کانون های مساجد در خوزستان

جای خالی نظارت کارگران 
هفت تپه بر روند خلع ید

عوامل زیادی بر بازار نقش دارند و ارز همواره نقش مهمی در نوسانات بازار دارد، در موارد 
زیادی برای جلوگیری از گرانی با واردکنندگانی که تخلف می کنند و باعث افزایش قیمت ها 

می شوند برخورد می کنیم ولی آنها نیز برای واردات با چالشهایی مواجه هستند

 اقتصاد
خوزستان

چرا کاری 
می کنید 
که برای 

انتقال آب از 
سرشاخه های 

کارون بین 
استان ها 

اختالف ایجاد 
شود؟

تفویض اختیارات به مدیران استانی 
در حل مشکالت موثر است

از نمایندگان در مجلس 
شورای اسالمی تقاضا 
داریم که تالش کنند تا 

اختیارات مدیران استانی 
بیشتر شود تا امکان حل 
بسیاری از مشکالت را در 

خوزستان  داشته باشیم

بهره گیری از سرمایه های ملی، باید عادالنه باشد

به گفته یک نماینده مجلس باالخره دولت هم 
در تصمیم خلع ید از مدیران هفت تپه با مجلس 
و قــوه قضاییه همراه شــده و اجماعی بر ســر 
خلع ید بین ســه قوا شــکل گرفته  است اما در 
این اجماع سه گانه بر سر تعیین تکلیف مالکیت 
هفت تپه حضور هیاتی از کارگران این شــرکت 

خالی است.
بــه گزارش نخبگان و به نقل از خانه ملت علی 
خضــری در گفت وگویی، با اشــاره بــه آخرین 
وضعیت شــرکت کشــت و صنعــت هفت تپه، 
گفت: »با پیگیری هایی که در مجلس پیرامون 
موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه صورت 
گرفت و همچنین پیگیری پرونده تخلفات ارزی 
مالک هفت تپه در دستگاه قضایی، این پرونده 
وارد فاز جدیدتری شــده اســت.«نماینده مردم 
تهــران در مجلس می گوید: »در جلســه نیمه 
مهرمــاه ســازمان خصوصی ســازی با مجلس 
توافق شد این ســازمان تا پایان آبان ماه تکلیف 
مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه را 
تعیین کند. از ایــن رو نامه ای خطاب به هیات 
داوری ســازمان خصوصــی ســازی مبنــی بر 
تخلفات مالک هفت تپه برای خلع ید ارسال شد 
و تصویر این نامه امروز به دســت ما در مجلس 
نیــز رســید.«به گفته خضری بــا پیگیری های 
مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کالن 
دولت شــکل گرفته اســت. بنابرایــن پیگیری 
پرونده شــرکت کشــت و صنعت هفت تپه وارد 
فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس 
و قــوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه 
اســت.خضریان تاکیــد کرده:»امیدواریــم که 

پیگیری خلع ید مالک شــرکت کشت و صنعت 
هفت تپه پیش از اینکه در زمینه تولید در ســال 
آینده با مشــکل مواجه شــویم، هر چه سریع تر 
انجام شــود و حقــوق کارگــران هفت تپه بیش 
از ایــن گروگان مطامــع سیاســی و اقتصادی 
نباشد.« مدیران هفت تپه اتهامات متعدد ارزی، 
بانکی و کاری داشــتند و باالخره امســال پس 
از اعتصاب های متعدد و مســتمر کارگران این 
شــرکت، تصمیم گرفته شــد به جرائم آن ها در 

قوه قضائیه رسیدگی شود.
امید اســدبیگی یکــی از مدیــران هفت تپه در 
آغــاز اعتصابــات و بارهــا در حین رســیدگی، 
پرداخــت حقــوق و مزایای کارگــران را در گرو 
امتیازدهی هایــی غیــر قانونــی قــرار داده و از 
حقــوق قانونی کارگران حربه ای ســاخته برای 
و تصفیــه  گرو کشــی های قضایــی در دادگاه 

حساب های شخصی  با کارگران.
کارگران هفت تپه در جلسات با مدیران استانی 
و نماینــدگان قــوا و در خطبه هــای اعتراضی 
در اعتصابــات و تجمعتشــان همــواره بــه لغو 
نمایندگان کارگری  خصوصی ســازی و نظارت 
بر وضعیت جدید مالکیــت و مدیریت هفت تپه 
تاکیــد کرده اند. حاال در حالــی از اجماع قوای 
ســه گانه بر ســر خلع یــد از مدیــران هفت تپه 
صحبت می شــود که مشــخص نیست جایگاه 
کارگــران در این تصمیمات کجا قرار داشــته و 
به »نظــارت نمایندگان کارگــری« در خلع ید و 
واگــذاری -به عنوان یکــی از مطالبات اصلی 

کارگران-، چه میزان توجه می شود.

وی ادامــه داد: با توجه به بارش هــا باید خودمان را برای 
آبگرفتگی در شهرها آماده کنیم تا این مسئله  را مدیریت 
کنیم.موســوی فر گفت: اگر آب به اندازه کافی در اختیار 
جوانان خوزســتانی باشــد کشــاورزی رونق می گیرد اما 
برخــی مدیران در کشــور تالش می کردند در خوزســتان 

شالیکاری نباشد!
وی ادامه داد: آب خلیج فارس را برای برخی شــهرهای 
فــالت مرکزی می خواهند شــیرین کنند و انتقال دهند؛ 
خرمشــهر و آبادان به خلیج فارس وصل است چرا همین 

امام جمعه اهواز با انتقــاد از طرح های انتقال 
آب، گفــت: بایــد بــر اســاس معیــار عدالت 
اجتماعی از ســرمایه های ملی استفاده شود نه 
اینکه برخی آب خوزســتان را برای قایق رانی 
منتقل کنند و روستاهای خوزستان آب خوردن 

نداشته باشند.

به گزارش نخبگان و به نقل از فارس، حجت االســالم 
محمد نبی موســوی فــرد نماینده ولی فقیه در اســتان 
خوزســتان امــروز در خطبه نمــاز جمعه اهــواز، اظهار 
داشــت: متاسفانه در این ســال ها با معیشت مردم گرو 
کشــی کردند همه کارها را خواباندند و فکر کردند اگر با 

کدخدا ببندند همه مشکالت حل می شود.
وی ادامه داد: فرقی بیــن احزاب و رییس جمهورهای 
آمریکا وجود ندارد ســگ زرد برادر شــغال اســت چرا با 
وجود تجربه ۶۰- ۷۰ ساله ای که از آمریکا داریم برخی 

عبرت نمی گیرند؟ 
برخــی تنها راه ســعادت در امور دنیــوی را فقط تمدن 
غرب می دانند اینها انســان های کوچکی هســتند که 

دچار بحران هویت شده اند.
موســوی فرد اضافه کرد: برخی از شــیفتگان آمریکا و 
غرب در داخل کشــور از نتیجه انتخابات آمریکا چنان 
خوشــحال بودند که اگر می توانستند جشن و پایکوبی 

به راه می انداختند.
امــام جمعــه اهواز با توصیــه به مردم، اظهــار کرد: در 
شــرایط ســخت اقتصادی هســتیم و باید دســت قشر 

ضعیف جامعه را بگیریم.

کار را برای این دو شهر انجام نمی دهید؟
امام جمعه اهواز گفت: چرا کاری می کنید که 
برای انتقال آب از سرشــاخه های کارون بین 

استان ها اختالف ایجاد شود؟

 بایــد بر اســاس معیــار عدالــت اجتماعی از 
سرمایه ملی استفاده شود نه اینکه برخی آب 
را برای قایق رانی منتقل می کنند و روستاهای 

خوزستان آب خوردن نداشته باشند.

پیام تبریک مدیرکل صدا 
و سیمای خوزستان در پی 

رتبه آوری بانوان خوزستانی 
در مسابقات سراسری قرآن

 مدیرکل صدا و ســیمای مرکز خوزستان در 
پیامی درخشــش بانوان خوزستانی در چهل 
وســومین دوره مســابقات سراســری قرآن 

کریم را تبریک گفت.
 بــه گــزارش نخبــگان و بــه نقــل از ایکنا  
مســلم رحیمی، مدیــرکل صدا و ســیمای 

مرکز خوزســتان در پیامی درخشــش بانوان 
خوزستانی در چهل وسومین دوره مسابقات 
سراســری قرآن کریــم را تبریک گفت.متن 

این پیام بدین شرح است:

آیات قــرآن کریم همــواره راهنمای واالی 
حقیقت حق و راســتی بوده و در این مســیر 
همه آنانی که کالم وحی را با صوتی خوش 
بر مردم تالوت می کنند ســهمی مضاعف 

در آشنایی با این مسیر نورانی دارند.

اینجانــب درخشــش بانوان خوزســتانی در 
مســابقات سراســری قرآن کریم را تبریک 
عرض کرده و از این رویداد ابراز خوشــحالی 
دو چندان مــی کنم زیرا که بانوان و مادران 
ســرزمین اســالمی ایران بــه ویــژه بانوان 
خوزســتانی مــی توانند بــا نور قرآن نســل 
گاهی علوم قرآنی  حقیقت جوی و طالــب آ

را تربیت کنند.

 آغاز عملیات اجرایی طرح 
اقدام ملی مسکن در خوزستان 

 

به گزارش نخبگان و به نقل از اداره اطالعات 
و اطــالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی 
خوزســتان، رضــا رضایــی در آییــن واگذاری 
۲۵۱۴ واحــد مســکن مهر بــه متقاضیان در 
خوزســتان که بــه صــورت ویدئوکنفرانس  با 
حضــور رئیس جمهــور برگــزار شــد، اظهار 
کرد: همزمان با سراســر کشور، شاهد افتتاح 
واحدهــای مســکن مهر و واگــذاری گروهی 
زمیــن و آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی 
مســکن در خوزســتان بودیم.وی افــزود: در 

سراســر کشــور ۴۰ هزار و ۱۸۰ واحد مسکن 
مهر در ۲۲ اســتان به متقاضیان واگذار شد و 
کار واگذاری مســکن مهر در هفت استان به 
اتمام رسید.مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان 
تصریــح کرد: از ایــن تعداد واحــد، ۲ هزار و 
۵۱۴ واحد در خوزســتان به متقاضیان واگذار 
شــد. وی ادامه داد: آمار واگذاری به صورت 
تفکیکی در شهر آبادان ۱۹۴ واحد، امیدیه ۲۸ 
واحــد، اهواز ۱۷۶ واحد، باغملک ۱۶۸ واحد، 
بندر امــام ۱۶۴ واحد، ماهشــهر ۹۵۵ واحد، 
بهبهان ۷۸ واحد، خرمشهر ۱۹۸ واحد، دزفول 
۱۶۲ واحد، سوسنگرد ۱۱۴ واحد، شوش ۷۳ 
واحد، شوشتر ۱۷۱ واحد و مسجدسلیمان ۳۶ 
واحد بوده اســت.وی افــزود: در طرح اقدام 
ملی مســکن در خوزستان نیز متقاضیان حائز 
شــرایط ۲۸ هزار نفر هســتند کــه مدارک ۱۸ 
هزار نفر بارگزاری شده است و ۶ هزار نفر نیز 
احراز شــده اند.از این تعداد، تاکنون ۳ هزار و 
۲۰۰ نفر آورده خود را به بانک ها واریز کرده اند 
و برای حدود ۲۲ هزار نفر نیز زمین تخصیص 
داده شده اســت و همچنین برای ۵ هزار نفر 

قرارداد منعقد شده است.
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