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گفت و گوی نخبگان با چالنگی:
واژه ها در رابطه با انسان و زندگی ی او ممکن است

 از معنا تهی شوند مثل »جاودانگی « 

رهبر معظم انقالب:
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی 
به کشور ممنوع است

به روحم گفتم ساکن باش و بگذار تاریکی ات فرا گیرد 

گفتگوی منتشر نشده نخبگان با هوشنگ چالنگی:

هی مرد!چقدر صیقل خورده ای ،چقدرعمیق و انسانی به جهان می نگری ، فرزانگی از تو معنا می 
گیرد ، عرفان از شعور آسمانی ات سرچشمه می گیرد . تو هوشنگ ِحقیقی مایی که حسرت دوری 

جسمانی ات گاه ما را پریشان ِصخره  و رودها می کند .
هی مرد ! بیا به زادگاهت بیا تا یکبار دیگر بر ُپل گدار بایستی و خود را » بیرقی بر آب « ببینی ؛ بیا کنار 
زردکوه ، این پرندگان منتظر شنیدن سرودهای توَاند ،خنیای تو خاک را جوان نگه می دارد ، سکوت 

تو منتقدانت را سرکوب می کند...کاش راز شگفت این تنهایی را می آموختم .

ویژه ی یاقوت شعر جنوب  

1

 مدیریت شهری کمک کنیم!«  »شهردار شاعری را در

سخن نخست
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مقدمــه: اینروزها ما متاســفانه بجای دلگرمی 
از مدیریــت شــهری و مجموعه آن شــاهد 
سنگ اندازی تعدادی هســتیم که کار را برای 
هر شــهردار و شخصی مشــکل میکند  پس: 
شهردار شــاعری را در مدیریت شهری کمک 
کنیم/شهردار شاعری بیش از هر زمان دیگری 
،درگیر معضالت جا مانده از سالهای قبل است 
او را در این مســیر کمــک کنیم/مدیریت یک 
شــهر با این همه حاشــیه کار ساده ای نیست 

بیاییم بازوان مدیریت شهری باشیم!

نخبگان -سعید آژده: نوشــته شهردار شاعری 
خطاب به رئیس جمهور گوشه ای از واقعیات 
ملموس و مشــکالت اهواز بــود و مدیریت 

شــهری خیلی ساده و بی پیرایه مشکالت شهر 
را خطاب به رئیــس جمهور عنوان نمود ، این 
مهم را نبایــد به بدترین شــیوه ممکن توجیه 
کرد و شــهردار را مورد انتقاد قــرار دهیم که 
چه؟! که وی واقعیات شــهری را عنوان نموده 
است؟!شــاعری فرزند دلســوز اهواز است و 

حرف وی حرف دل همه ماست.
اینکه بیاییم بر علیــه وی اجماع کنیم در واقع 
آمده ایم و جلوی توســعه شهر را گرفته و بر 

علیه توسعه شهر اجماع نموده ایم!
حمایت شاعری در این برهه خاص ، حمایت 
از پیشرفت شهر است بیاییم بازوی خدمتگذار 

وی برای توسعه اهواز عزیز باشیم.
تا بوده اهواز همــواره در باران همینگونه بوده 

و چیز جدیدی نیســت و ایــن معضالت که 
محصول شاعری نیســتند بلکه وی آمده است 
که این مشــکالت را با کمک همه مجموعه بر 
طــرف کند. *انصافا اگــر حمایتش نمی کنید 
زخم زبانش هم نزنید!*شهردار شاعری چندین 
وقت است ســکوت کرده و واقعیات موجود 
را نمی گوید ، مــن حداقل میدانم که وی اگر 
بخواهد از واقعیات ســخن بگویــد خیلی ها 
متضرر می شــوند پس انصافا نگاهتان به مدیر 
شهر نگاه تســویه حسابی نباشد ، اهواز از این 
طــرز تلقی و طرز تفکرها بشــدت زیان دیده 

است.
من از همه چهره های تاثیرگذار سیاســی اهواز 
استدعا دارم مدیریت شــهری را در این برهه 

از زمــان کمک کنند و ما دو ماه دیگر تا نوروز 
زمان نداریم و بیاییــم در این مدت کم با رفع 
مشــکالت بنوعی هم بشــهر خدمت کنیم هم 
بــه این مردم محروم که از اختالفات سیاســی 
افراد به ستوه آمده اند.من در این موقعیت یک 
بسته پیشنهادی دارم و آنهم حمایت همه جانبه 
استاندار نمایندگان و همه سیاسیون از مدیریت 
شهری ست و با همدلی و اتحاد میتوانیم خیلی 

زود مشکالت اهواز را مرتفع کنیم
مــن بزعم خود تضمین میدهم در این موقعیت 
اگــر همدلی و اتحــاد کردیــد و از مجموعه 
مدیریت شــهری حمایت نمودید یقین بدانید 
پیروزی و توســعه از آن اهــواز خواهد بود و 

پیش مردم و تاریخ روسفید خواهیم ماند.



معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر )عج( خوزستان 
از پایان مرحله نخست تعمیر و بازسازی ۲۵ واحد 
مسکونی کوی شهید ســلیمانی)منبع آب( اهواز و 
همچنین خدمت رسانی به مردم این منطقه خبر داد.
به گزارش نخبگان و به نقل از ایرنا سرهنگ پاسدار 
عبدالرضا حاجتی روز جمعه در حاشیه این بازدید 
گفت: مرحله نخســت تعمیر، بازسازی ، و کمک 
مومنانه در کوی شــهید ســلیمانی اهواز در طرح 
موسوم به نبی اکرم)ص(، از ۱۳ آبان امسال آغاز و 
۲۰ دی به پایان رسید. وی افزود: هدف گذاری این 
عملیات برای ۴۰۰ پروژه عمرانی اســت که بخشی 
از این پروژه ها در مرحله نخســت انجام و خدمات 
جهادی همچنان ادامــه دارد.معاون هماهنگ کننده 
ســپاه ولیعصر )عج( خوزســتان ادامه داد: جامعه 
هدف و اولویت این خدمات زنان بی سرپرست، بد 
سرپرست، کارگران نیازمند و کارگران فصلی بود که 

برای اجرای آن تمامی اقشــار و معاونت های سپاه، 
بسیج طالب، بســیج ادارات و بسیج  دانش آموزی 
پــای کار آمدند.وی افزود: در ایــن عملیات ۱۱۰ 
گروه به تعــداد ۸۱۸ نفر از گروه هــای جهادی و 
بسیجی در این منطقه خدمت رسانی می کنند و روز 
جمعه ۱۹ دی نیز یک گروه فوق تخصص پزشکی 
برای ویزیت بیماران به منطقه اعزام شدند.سرهنگ 
پاســدار حاجتی گفت: از ۱۱۰ منزل در کوی شهید 
ســلیمانی،  حصیرآباد و کوی آل صافی اهواز ، کار 
ساخت، تعمیر و بازسازی ۲۵ منزل به پایان رسیده 
که در این مسیر استانداری، شهرداری، شرکت نفت 
و مســکن و شهرســازی خدمات شایسته ای ارایه 

دادند.
معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر )عج( خوزستان 
گفت: تعمیر ۱۶۰ واحد مسکونی فرسوده با متوسط 
۱۵ عملیــات، برش تپه خطرنــاک در خیابان ۱۰، 

هماهنگی برای نصب  انشعاب ۲۶ منزل، جابه جایی 
منازل در پهنه خطر، اصالح سیستم روشنایی معابر 
، هرس درختان، تخلیه آب های ناشــی از بارندگی 
، تامیــن مصالــح مورد نیاز و تحویــل به مالکان ، 
آســفالت خیابان ها و کوچه های هدف و کاشــت 
نهال از اقداماتی اســت که در مرحله نخســت در 
این مناطق انجام شده و بخشی دیگر نیز در مراحل 
بعدی انجام می شــود.وی بیان کــرد: همچنین در 
زمینه  اشتغالزایی اقدامات موثری از قبیل راه اندازی 
نانوایی سنتی با اشتغال ۱۵ نفر به صورت مستقیم، 
معرفی ۴۰ نفــر از زنان کارآفرین بــرای دریافت  
تسهیالت، پروژه احداث ســوله فنی و حرفه ای و  

احداث کارگاه خیاطی در دستور کار قرار گرفت.
ســرهنگ پاسدار حاجتی گفت: تهیه لوازم ورزشی 
برای جوانان، ایجاد پارک بازی کودکان، کلنگ زنی 
احداث مســجد در خیابان ۲۲ ، تهیه و توزیع ۱۰۰ 

عدد انواع اســباب بازی، حمایــت از خانواده های 
معتــادان و شناســایی زنان بدسرپرســت از دیگر 
اقداماتی اســت که برای خدمت به مردم در کوی 

شهید سلیمانی اهواز انجام شده است.
وی افــزود: تاکنــون بیش از ۹۰۰ درخواســت از 
طرف مردم دریافت و ثبت سیســتم شده است که 
در مجموع  ۳۲ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛ عمده 
درخواســت مردم منطقه آبگرمکن، نان، پتو، بسته 
بهداشــتی ، نوشــت افزار، هیتر برقی، اجاق گاز، 
تست قند، تلویزیون، رهن منزل، غذای گرم ، لباس 

ورزشی، تبلت، جهیزیه کامل، ماسک و آرد است.
غالمرضا شــریعتی استاندار خوزســتان به همراه 
جمعی از مســووالن اســتان و همچنین فرماندهان 
ســپاه و ارتش روز جمعه از کوی شــهید سلیمانی 
اهواز دیدن و مســایل و مشکالت مردم را بررسی 

کردند.
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شنبه 
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مرحله نخست بازسازی منازل کوی شهید سلیمانی اهواز پایان یافت

فسخ قرارداد قطارشهری اهواز تایید شد
نوشته ای ازدکتر سعید آژده؛ صاحب امتیاز و مدیر مسئول نخبگان

شــهردار اهواز از تایید فسخ 
قراردادقطار شهری اهواز و رد 
ادعای شرکت کیسون توسط 
 شــورای عالی فنی خبر داد.

شــاعری  موســی  نخبگان- 
شهردار اهواز امروز از صدور 
حکم شورای عالی فنی مبنی 
ادعای شرکت  نبودن  بر وارد 
کیســون درخصوص پرونده 
 قطار شــهری اهواز، خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود 
نوشت: صبح امروز رسما نظر 
در خصوص  فنی  شورایعالی 
به  ادعای شــرکت کیســون 
ما ابالغ شــد. پس از ســالها 
مجادله، با ایستادگی مدیریت 
شهری، شورایعالی فنی کشور 
بر نظر مــا در خصوص وارد 
کیسون  شرکت  ادعای  نبودن 
در خصــوص پرونــده مترو 
اهواز در شــورای عالی فنی 
مهــر تاییــد زد و حقانیــت 
 ادعای مــا به اثبات رســید.
موفقیت  این  کرد:  اضافه  وی 
ارزشــمند گامی مهــم برای 
اســتیفای حقوق مردم اهواز 
در ایــن پرونده جنجالی و پر 
حاشیه بود. از اینجا به بعد و 
پس از شکایت ما باید دستگاه 
قضا نســبت به احقاق حقوق 
نماید.  اقدام  اهواز  مردم  حقه 
به همه همکارانم در مجموعه 
سازمان قطار شــهری اهواز، 
ارکان سازمان و هیئت مدیره 
آن، تیم فنی و حقوقی و البته 
اهواز  شورای اســالمی شهر 
میکنم. قــوت عــرض   خدا 

فســخ  تصمیــم  اتخــاذ 
خردادمــاه از   قــرارداد 

این گــزارش،  اســاس  بــر 
 ۲۷ روز  اهــواز  شــهردار 
خردادمــاه ۹۹ از فســخ قرار 
داد متــرو اهواز با شــرکت 
کیسون خبر داد که با مخالفت 
 ایــن شــرکت مواجه شــد.
در نامــه شــاعری خطاب به 
آمده است:   شرکت کیســون 
با توجه بــه اخطارهای مکرر 
قبلی  و با اســتناد به بندهای 
مــاده ۲ فصــل ۱۵ شــرایط 

پیمان)فیدیــک(  عمومــی 
منضــم به قــرارداد، فســخ 
می شــود. اعــالم   قــرارداد 
رابطه  این  در  شاعری  موسی 
گفت: قــرارداد این پروژه ۳۰ 
مهرماه ســال ۸۵ با مشارکت 
شــرکت کیســون و شرکت 
چینــی نورینکو) بــا رهبری 
ابالغ شد،  کیســون(  شرکت 
المللی است  بین  قرارداد  این 
و ارزش کل پــروژه به مبلغ 
۷۹۰ میلیون دالر آمریکا است 
که بــه نرخ آن زمــان معادل 
 ۷۴۰ میلیارد تومان می شــد.
شــهردار اهواز ادامه داد: این 
 EPCF قرارداد بــه صورت
معنا  بدین  اســت  بسته شده 
کــه شــرکت کیســون باید 
ازجمله  پــروژه  مراحل  تمام 
خرید  مهندســی،  طراحــی 
تجهیــزات و اجــرای پروژه 
باشــد.  را برعهــده داشــته 

قرار بود ظرف پنج سال پروژه 
 متروی اهواز تکمیل شــود

در  داد:  توضیــح  شــاعری 
ســال ۸۵ قــرار بــود پروژه 
قطــار شــهری اهــواز پس 
میان  مناقصــه  برگــزاری  از 
یکی  به  متقاضی  شرکت های 
از آنها واگذار شود اما شرکت 
کیســون پیشــنهادی مبنی بر 
درصدی   ۸۵ مالــی  تامیــن 
پــروژه به صــورت فاینانس 
توسط شرکت چینی را مطرح 
کرد که همین پیشــنهاد سبب 
عنوان  به  کیسون  شد شرکت 
 شرکت منتخب برگزیده شود.
کل  کرد:  خاطرنشان  شاعری 
پروژه ی قطار شــهری اهواز 
در چهــار فاز طراحی شــده 
مدت  ظــرف  بود  قــرار  که 
پنج ســال تکمیل شود اما در 

حال حاضر بعد از ۱۵ ســال 
در  پروژه  فیزیکی  پیشــرفت 
یا همان سازه   CIVIL بخش 
و مهندســی ۵۷ درصد و در 
 کل پروژه ۲۸ درصد اســت.

قــرارداد  انعقــاد 
شــهری قطــار   جدیــد 

خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
فــارس، تفاهم نامه احداث و 
عملیــات تکمیلــی خط یک 
امروز  اهــواز  فطار شــهری 
بیــن قــرارگاه خاتم االنبیا و 
 شــهرداری اهواز منعقد شد.
سردار ســعید محمد فرمانده 
مراسم  در  قرارگاه خاتم االنبیا 
انعقاد قرارداد قطار شهری در 
۳۰ شــهریورماه سال جاری، 
اظهــار کــرد: پــروژه مترو 
یک زخم کهنــه بر تن اهواز 
باعث شده حوزه  اســت که 
مدیریت شهری نیز خدشه دار 
آن  تکمیل  بــرای  که  شــود 
کرده ایــم. آمادگــی   اعــالم 
وی عنــوان کــرد: قــرارگاه 
خاتم االنبیــا تجربه زیادی در 
ساخت مترو دارد به طوری که 
از ۶۷۰ کیلومتــر خــط مترو 
سراســر  در  شــده  افتتــاح 
کشــور، حدود ۳۵۰ کیلومتر 
یا بــه تعبیــری دیگر ۵۰  و 
درصد آن توســط قــرارگاه 
شده است. ساخته   خاتم االنبیا 

خاتم االنبیا  قــرارگاه  فرمانده 
ادامه داد: قــرارگاه یک توان 
فنــی و مهندســی خوبی در 
بخش هــای مختلــف پیــدا 
نمــوده همچنیــن در بخش 
توانســتیم  درجا  تجهیــزات 
با اســتفاده از توان و تجربه 
داخلــی از ارزبری جلوگیری 
کنیــم و به صورت مســتقل 
باشــیم. داشــته   تولیــدات 
وی تصریح کرد: ۲۱۰ ایستگاه 
و  افتتاح  قرارگاه  توسط  مترو 
یا در دست احداث است که 
این تجربه هم اکنون در اختیار 
گرفته  قــرار  اهــواز  متروی 
اســت و امیدواریــم بتوانیم 
زمــان طوالنــی کــه صرف 
شــده را جبران نماییم و این 
دهیم. مردم  تحویل  را   پروژه 

ادامه پرداخت تسهیالت برای حمایت از
 کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از بیماری کرونا

اعتــدال نخبــگان/ مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی خوزســتان از ادامه 
پرداخت تســهیات به منظــور حمایت 
از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از 
بیماری کرونا توســط بانک های عامل 

به متقاضیانی که در سامانه »کارا« ثبت 
نام کرده اند خبر داد.

به گــزارش نخبگان و بــه نقل از روابط 
عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
بیان  اسامی خوزستان،محمد جوروند 
نمــود:  تا کنــون بیــش از ۱۳۰۰ فقره 
پرونــده مربــوط بــه بالغ بــر ۱۸۰۰ نفر 
شــاغل در بخش فرهنــگ و هنر برای 
دریافت تســهیات کرونا به بانک های 

استان ارجاع شده است،

دکتر جورونــد افزود: مبلغ تســهیات 
درخواســتی بــرای این بخــش بیش از 
۲۰۰ میلیــارد ریال اســت کــه تا کنون 
از تســهیات  ۳۴/۱۲۱ میلیــارد ریال 

درخواستی به متقاضیان بخش فرهنگ 
و هنر استان پرداخت شده است.

وی با اشــاره بــه اباغی هــای معاون 
اســتانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
خوزســتان، معــاون توســعه کارآفرینی 
رفــاه  و  تعــاون،کار  وزارت  اشــتغال  و 
اجتماعــی و معاون اقتصادی ریاســت 
جمهــوری به قائم مقــام بانک مرکزی 

تصریح کرد:
 متقاضیانی که درخواســت خــود را در 
ســامانه کارا نهایی کرده ولــی تا کنون 
موفــق بــه دریافت تســهیات نشــده 
اند،می توانند بــا مراجعه به بانک های 
انتخابی و پس از انجام فرایند الزم، این 

تسهیات را دریافت کنند.

دکتر جوروند ؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان:

مسجدسلیمان کم کم از 
تاریخ تهی می شود!

دکتــر ســعید آژده- نخبــگان: 

بعونک یا محی األموات ،برای من 
نام بهروز صالحی نامی نامیراست 
از آن جهت که عمری در شهری 
محروم با خبر زیســت و در ذهن 
پیشکســوت  را  نامــی  خویش 
نــدارم بیــادگار  وی  از  تــر 

ابتدای دهه هشــتاد بود در اداره 
ارشــاد مسجدســلیمان آنجا که 
جوانی پر تب و تاب بودم دستم 
را گرفت و مــرا به دفتر خویش

برد و صفحه ادب و فرهنگ ویژه 
نامه های شهر را بمن داد قبل از 
آن توسط یارمحمد اسدپور )شاعر 
بزرگ مــوج ناب( بــه منوچهر 
آتشــی در مجله کارنامه معرفی 
شده بودم و سپس در صفحه باغ 
بــاران فجر و حبیب اهلل بهرامی و 
کار  همدلی،  آنروزهای  نامه  هفته 
با صالحی تجربه چهارمم بود در 
شــهر  یک  برای  ولی  مطبوعات 

خوب بود که آنزمان کســانی را 
معرفــی نمودیم که هم اکنون در 
خوزستان و کشور نامدار شده اند 
و دو تایی هم به خارج رفته اند..

بهروز  هجرت  خبر  با  تازه  اکنون 
صالحی مواجه شده ام... سالهاست 
از او بی خبرم از مسجدسلیمان نه!
از شعر بیخبرم ازشهر و رسانه نه!

سال هاست پی خود آمده ام از آنجا 
که کارون به پاکی آغاز میشود و 
به اهواز که می رسد الوده میشود!

را  خــودم  سالهاســت 
نــه! را  اطرافــم  ام  شــناخته 
سالم! نویســم  می  سالهاســت 

بهروز صالحی ! تو هم رفتی و شهر 
کم کم از تاریخ تهی می شــود!

تو! گوشــه ای از تاریخ شــهر 
شدی!ســالها  مکتوب  که  بودی 
پایتخت  به  را  مسجدسلیمان  درد 
که  آنــروز  از  نمــودی  مخابره 
اختصار سه حرف  با  این شــهر 

Mis عــروس ایــران شــد تا 
امروز که فراموشــش کرده اند ..

یلــدا   ! صالحــی  بهــروز  آه 
نفــس  امــا  آوردی  دوام  را 
هــای تــو بــه صبح نرســید

تــری  روشــن  صبــح  بــه 
رســیدی جاودانگــی  از 

دوست  هیچوقت  را  زمســتان  و 
نداشــتی که با شروع آن به پایان 
زردی  همه  با  را  رســیدی.پاییز 
راز  آنگاه  و  کــردی  تحمل  اش 
جاودانگــی را با یلــدا در میان 
گذاشتی رفتی دورتر از ما بمانی...

در  مــردن  صالحــی!  بهــروز 
ایــن روزگار ، مالیاتــی ندارد!

روزگار  ایــن  در  زیســتن 
نیســت مهــم  هــم  چنــدان 
زیستن برای تو که شوقی نداشتی
زیستن برای ما که اواره کالم گشته ایم

خوب شد که باألخره نفس های تو 
آرام گشت و حاال بخواب عزیز من!

رسالت  و  رســانه  آقای  بخواب 
، در شــهر من اینقــدر نامهای 
بزرگ هنوز هســت کــه تاریخ 
یکی یکی تهی از آنان میشــود.

اینورتر  کیلومتــر  چنــد  از  من 
حواســم به همه چیز هســت... 
خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد

را  مسجدســلیمان 
کردیــم!! رهــا  خودمــان 

    
دی ماه 1399

دکترسعید آژده 
 مدیر مسئول و صاحب 
امتیاز نخبگان خوزستان



اعتدال نخبگان: با حضور دکتر رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، محله منبع آب اهواز به کوی شهید سلیمانی تغییر 

نام پیدا کرد.
به گزارش نخبگان، محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با حضور در مسجد محله منبع آب اهواز با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و یار باوفای ایشان ابومهدی المهندس، 
در سخنرانی کوتاهی گفت: امیدواریم راه این شهیدان تا آزادی کامل منطقه و 

جهان اسام از چنگال همه ظالمین و مستکبرین عالم ادامه پیدا کند.
در جریان این بازدید با تصمیم ســاکنان محله، نام منطقه منبع آب، به محله 
شــهید سلیمانی تغییر نام پیدا کرد.وی در جریان این بازدید، خاطرنشان کرد: 
امیدوارم آبادانی محله شــهید سلیمانی، در همه امور از سازندگی تا کارآفرینی 
نمونه باشد و من هم به عنوان یک سرباز اسام از همه شما تشکر می کنم و 

باید دست به دست هم بدهیم تا آبادانی وپیشرفت ایران را رقم بزنیم.
رضایی در بخش دیگری از ســخنان خود خطاب به ساکنان این نقط محروم 
از شهر اهواز، گفت: من از آقایانی که برای شما خانه ساخته اند می خواهم که 
برای اشتغال شما برنامه ریزی کننددبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دو 
روز اقامت خود در خوزستان طی هفته گذشته که به مناسبت سالگرد شهادت 
سردار قاسم سلیمانی به این استان آمده بودا روز جمعه دوازدهم دی ماه از محله 
فقیر نشین »منبع آب« در اهواز بازدید بعمل آورد و با ساکنان این منطقه دیدار 
نمود.در این دیدار که در معیت سرهنگ حاجتی فرمانده قرارگاه محرومیت زدائی 
صورت گرفت نامبرده گزارشی از تاش های صورت گرفته برای از بین بردن 

بخشی از آثار محرومیت در منطقه ارائه نمود.

نخبگان3
شنبه 

چرخش20 دی ماه 1399
تعهد گروه مدیریت استان در حمایت و دفاع از جایگاه فوالد خوزستان در کشور 

اعتدال نخبگان/ اســتاندار خوزستان، گروه مدیریت 
استان را در حمایت و دفاع از جایگاه فوالد خوزستان در 

کشور و توسعه این هلدینگ متعهد دانست.
به گزارش نخبگان و به نقل از خبرنگار روابط عمومی، 
غامرضا شریعتی اســتاندار خوزستان و هیات همراه 
روز یکشــنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ با استقبال علی قلعه 
نوی مدیرعامل فوالد خوزســتان و رضا طاهری رئیس 
هیات مدیره از ســایت فوالدســازی و پروژه مگا مدول 
آهن اسفنجی )زمزم ۳( شرکت فوالد خوزستان بازدید 

میدانی کردند.
اســتاندار خوزستان در این دیدار اظهار داشت: شرکت 
فوالد خوزستان نسبت به برخی شرکت های فوالدی، 
از قدمت و وسعت بیشتری برخوردار است. حمایت های 
این شرکت به عنوان صنعت مادر در قبال شرکت  های 
گروه ملی صنعتی فوالد و فوالد کاویان و سرمایه گذاری 
در احداث و راه اندازی فوالد اکســین بر کسی پوشیده 

نیست.
شــریعتی گفت: فوالد خوزســتان با وجود نزدیکی به 
آب هــای آزاد، بندر، خطوط ریلــی و ظرفیت تولید ۱۳ 

هزار مگاوات برق در استان برای تکمیل زنجیره ارزش 
خود، با موانع زیادی دست و پنجه نرم کرد تا به این مهم 

دست یافت.
وی با تاکید بر حساســیت مســئوالن فوالد خوزستان 
نســبت به تثبیت جایگاه این شــرکت در کشور گفت: 
ما از مسئوالن فوالد خوزســتان خواستاریم که با ارائه 
طرح های توسعه ای و اســتقامت در برابر مشکات، 

سعی در اشتغال  زایی بیشتر در سطح استان نمایند. 
ســود و منفعت تولید، حقوق سهام دار است اما توسعه 
ســرمایه  گذاری باید در استان انجام شود که در نهایت 
ســود آن نیز به ســهام دار باز  گــردد. با توســعه فوالد 
خوزستان زمینه اشتغال بیشتری برای جوانان استان 

فراهم می شود.
استاندار خوزستان در پایان سخنان خود از تاش های 
بی وقفه مدیریت  فوالد خوزستان در توسعه اقتصادی 
استان، اشتغال زایی و مسئولیت های اجتماعی تشکر 
نمود و ابراز امیدواری کرد که این صنعت مادر در استان 
با کمک تمامی سازمان های دست اندرکار، قدرت رقابت 
با شرکت های رقیب را داشته و گامی رو به جلو در تحقق 

پیشرفت استان خوزستان برداشته شود.
رضا طاهری رئیس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان 
در ایــن نشســت گفت: برنامــه  راه انــدازی خط تولید 
مگامدول آهن اســفنجی )زمزم۳( برای سال ۱۴۰۱ 
پیش  بینی شده، که با تاش مدیرعامل فوالد خوزستان 
قرار اســت، پیش از زمان بندی یادشده به بهره برداری 
برسد. با توجه به مشکاتی که بر سر راه این پروژه قرار 

گرفته نیاز به حمایت تمامی مسئوالن استانی است.
طاهری ادامه داد: اولویت فوالد خوزســتان در تامین 
نیاز شــرکت های داخلی اســت. در همین راستا فوالد 
خوزستان بیش از ۷۰ درصد از تولیدات خود را به بخش 

داخلی و ۳۰ درصد آن را صادر کرده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در این نشست مهران 
عباس زاده معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، میثم 
شهنیانی معاون برنامه ریزی و توسعه و سعید قاسم زاده 
مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان توضیحاتی در 
خصوص عملکرد گروه فوالد خوزستان در زمینه های 

مختلف ارائه کردند.

با حضور استاندار خوزستان؛ 
مرحله نخست بازسازی منازل کوی شهید سلیمانی اهواز پایان یافت

بی سامانی امور شرکت ملی گاز ایران مسئله ساز شده است
عضو کمیسیون انرژی در مجلس با بیان اینکه برخی از 
شرکت های مرتبط با تولید نفت در حوزه گاز نیز فعالیت 
می کنند، گفت: به لحاظ قانونی تمام فعالیت های گازی 

باید در زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران انجام شود.
بــه گزارش نخبــگان، علیرضا ورناصــری قندعلی در 
گفت وگــو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشــاره به 
ســوال ملی خود از وزیر نفت درخصوص “ســاماندهی 
امور شــرکت ملی گاز ایــران” به تازگی در صحن علنی 
مجلــس اعام وصول شــده اســت، گفــت: اگرچه 
شــرکت های متعددی در زیرمجموعه شرکت ملی گاز 
ایران در بخش های اکتشاف، تولید، انتقال و توزیع فعال 
هســتند اما در عین حال برخی از شرکت های مرتبط با 
تولید نفت در حوزه گاز نیز فعالیت می کنند در حالی که به 
لحاظ قانونی تمام فعالیت های گازی باید در زیرمجموعه 

شرکت ملی گاز ایران انجام شود.

به گفته نماینده مردم مسجدسلیمان و اللی و هفتگل 
و اندیکا در مجلس شورای اسامی، اگرچه پاالیشگاه 
گازی مسجد سلیمان، زیر نظر پاالیشگاه بیدبلند، گاز 
چند شــهر را تامین می کند اما به دلیل قرار نگرفتن در 
زیرمجموعه شرکت گاز صرفا با ۳۰ درصد ظرفیت خود 
فعالیت می کند.وی با تاکید بر اینکه اکتشــاف، تولید، 
انتقال و توزیع گاز باید سروسامان بگیرد، افزود: متاسفانه 
شرکت ملی گاز هنوز اساسنامه ندارد لذا باید قبل از هر 
کاری برای این شــرکت اساســنامه ای تهیه کرد.عضو 
کمیسیون انرژی در مجلس شــورای اسامی با بیان 
اینکه ساختار و تشکیات شــرکت گاز به دلیل فقدان 
اساسنامه دچار سردرگمی است، گفت: شرکت ملی گاز 
یکی از ۴ شرکت اصلی وزارت نفت است، در اساسنامه 
شرکت ملی نفت که در سال ها قبل تدوین شده است، 
شرکت ملی گاز زیرمجموعه ای از شرکت ملی نفت در 

نظر گرفته شــده اما از آنجایی که اکنون هر یک از این 
شــرکت ها چارت و معاونت مخصوص به خود را دارند، 

باید اساسنامه مستقلی نیز داشته باشند.

تغییر نام منطقه منبع آب اهواز به 
کوی شهید سلیمانی با حضور دبیر 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعتــدال نخبگان/ رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت خوزســتان گفت: توزیع گســترده روغن 
خوراکی با مدیریت و نظارت این ســازمان در سطح 
اســتان خوزستان آغاز شده است تا کمبود این کاال 

در بازار برطرف شود.
بــه گزارش نخبــگان و به نقل از  ایرنا امیرحســین 
نظری پنجشــنبه در گفت و گو یــی افزود: با توجه 
به بررســی های میدانی و پیشــنهاد دستگاه های 
نظارتــی روند توزیع روغن خوراکی در اســتان تغییر 
یافته اســت و توزیــع این کاال با مدیریت ســازمان 
صمت به منظور نظارت هر چه بیشــتر بر عرضه و 
توزیع این کاال و رفاه حال مردم از دیروز چهارشنبه 

آغاز شده است.
وی با اشــاره به اینکــه توزیع روغــن خوراکی به ۲ 
صورت مویرگی و توزیع در بین فروشگاه های بزرگ 
در حال انجام اســت افزود: با نظارت این سازمان 
و با همکاری شــرکت هــای پخــش ،توزیع روغن 

خوراکی در اهواز و سایر شهرستان های خوزستان 
آغاز شده و روغن خوراکی بدون فروش اجباری در 

کنار سایر کاالها عرضه می شود.
رییس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: سهمیه 
روغن خوراکی خرده فروشان تا سه برابر و فروشگاه 
های بــزرگ و هایپرمارکت ها تــا ۱۰ برابر افزایش 
یافته است و عما نباید مشکلی در عرضه و مصرف 

این کاال در استان داشته باشیم.
وی با بیــان اینکه تا زمــان نیاز روغــن خوراکی با 
همین شیوه در اســتان توزیع خواهد شد افزود: به 
منظــور جلوگیری از هرگونه تخلف در عرضه روغن 
خوراکی تنها بــه واحدهای صنفی که دارای پروانه 
کسب هستند روغن خوراکی تحویل داده می شود.

توزیع گسترده روغن خوراکی در خوزستان آغاز شد

تاکید وزیر ورزش بر تکمیل استادیوم اروندکنار آبادان
به گزارش نخبگان افشین حیدری در آیین کلنگ زنی 
هفت پروژه ورزشی در آبادان، اظهارکرد: یک اتفاق خیلی 
خوب در شهرستان ویژه آبادان آغاز شده است، آبادانی 
که روزگاری ســرآمد تمام شهرهای توســعه یافته بود. 
امیدواریم ساخت این پروژه ها در افزایش سرانه فضای 

ورزشی کمک کند. 

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: پروژه ای را با 
عنوان پارک ورزش همگانی در چند شهرســتان استان 
شــروع کردیم و ان شــاءالله در آبادان نیز بــه زودی کار 
اجرایی این مهم آغاز می شود. همچنین تکمیل استادیوم 
اروندکنار جزو دستور کار وزارت ورزش است و وزیر ورزش 
نیز تاکید بسیاری بر انجام این کار داشته است. ضمن 

اینکه چندین پروژه دیگر مورد پیگیری نمایندگان آبادان 
هســتند که جا دارد از نمایندگان شهرستان و فرماندار 
پرتاش آبادان تشــکر کنم. من دیدم که او تیم فوتبال 
نفت آبادان را تنها نگذاشــت و بسیار پیگیر پروژه های 

ورزشی این شهرستان است.
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داالن ادبیات

به روحم گفتم ساکن باش و بگذار تاریکی ات فرا گیرد
اعتــدال نخبگان/گفــت و گــوی 
منتشر نشــده دکترســعید آژده با 
شاعر بزرگ هوشنگ چالنگی را  در 
زیر و برای نخستین بار می خوانیم:

*جناب چالنگی با تشــکر از قبول 
گفتگــو ؛ از دهــه ی چهــل و آغاز 
زندگی شــعریتان بگوییــد ، اینکه 
چه شــد به سمت این هنر کشیده 
شدید و از مسجدسلیمان ِآن روزها 

بگویید .
خب گمان می کنم همه به شکلی مشابه 
سوی شــعر می روند ، من از سنین پایین 
ده ،دوازده سالگی به شعرعاقه مند شدم 
شــاید به این دلیل بود که برادر بزرگم اهل 
کتاب بــود و درآن روزگار تعدادی کتاب از 
او در خانــه بود ؛حافــظ ،کارهای هدایت 
و نویســنده های دیگر جمالــزاده ،علوی 
،چوبک و یادم هست . برادرم به طور پیگیر 
دنبــال ادبیات بود مثًاترجمه ها را هم در 
خانه داشــتیم مثل یادم ست هاینه ،گوته 
و هوگو و ... . من حافظ را دوســت داشتم 
ودرهمان ســنین زیر پانــزده ، تعدادی از 
غزلهــای حافظ راحفظ بودم و بدینگونه و 
راستی در همان زمان دبیرستان ازمتفاوت 
بودن نیما لــذت می بردیم و مثًااشــعار 
فریادگونه ی او مثل آی آدم ها را دوســت 
می داشــتیم ،می گفتیم بــرای اولین بار 
ایشان انســان ها را صدا می کند که تا آن 

زمان کسی این کار را نکرده بود و...

*شــما بارها به شــعر جادو اشــاره 
داشته اید ، به چه معناست ؟! 

این ترکیبی ســت که مدتی درکارشــعربه 
کار مــی رفــت MAGICPOEM این 
حرف را اکنون می توان اینگونه تاویل کرد 
،فردیت هستی شناسی و جهان بینی که 
بیشتر انسان ها برای این به طرف شعر می 
روند که این فردیت را ببینند مثل موسیقی 
که مثــًا QUARTETهای دورژاک یا 

دیگران تفاوت دارد . 

*چــرا دربهتریــن و جــوان ترین 
روزهای شــاعرانه تان از خیلی ها 
خودتــان را دور نگه می داشــتید ؟ 
و تنها افراد معــدودی مثل الهی ، 
،اسالمپور،اسدپور،ناجی  اردبیلی 
و فروتن را برای همزیستی انتخاب 
می کردیــد ؟! دلیــل خاصی وجود 
 شــما در این گروه 

ً
داشت ؟  اصوال

چه چیزهایی می دیدید؟!
اینگونه نبود اگرخوب نگریسته شود، خب 
همه مان زندگی خصوصی و تنهایی مان 
را داریــم و به هیچ وجــه اینگونه نبود که 
من انزوا دوســتم و در دورانی که اگربشود 
آن را دوران شــاعرانگی من دانســت من 
با دوســتان خود مانوس بودم و این دیگر 
طبیعی ســت که هر کــس آن را که می 

پسندد برای دوستی انتخاب می کند.   

*شــما عامل به حرکــت در آوردن 
جوشــش ها و کوشش های چهار 
دهه از شاعران جنوب) از دهه40 
تا 80( می باشــید وطی یک گفتگو 
در روزنامه "روزان" از شاعران دهه 
ی هشــتاد به شــعر" ســعید آژده " 
و"داریوش معمار" اشاره نمودید،آیا 
درشــعر ایــن جــوان هــا چیــزی 

مشاهده کرده اید ؟ 
درمورد آقای سعید آژده در نظری که راجع 
به کتابش گفتم حرفم را زدم ]ر.ج به نقد و 
بررسی هوشنگ چالنگی بر کتاب بوسه بر 
جنوب سعید آژده[ و در مورد آقای داریوش 
معمار شــعر » گودال « او بســیار شاعرانه 
است و معلوم است که ایشان شاعر خوبی 

ست . 

در  اســدپوربارها  *یارمحمــد 
مقــاالت و گفتگوهایشــان عنوان 
نمودند :شــعر " موج نــاب " از دل 
ِشــعر چالنگی زاده شــده  و حّتی 
مورد جبهه گیــری و عکس العمل 
ِتعــدادی از همســنگرهایش قرار 
گرفت ؛ اصال ً خودتان بگویید این 
تعبیر چقدر مقبول شماست ، اگر 
پاســخ مثبت باشد مشخصه های 

شعریتان را بفرمایید . 
شــاید به گونه ای اگرمدرنیزمی در کارمن 
بود مورد تاثیردوســتان مسجدســلیمانی 
قرارگرفت اما همه می دانند که کاریک یک 
اینان کاری شاعرانه و فردی ست و مربوط 
به کوشــش و زحمات خود آنهاســت این 

خیلی محسوس و واضح است . 

*شما گویا حاضر به امضای بیانیه 
حجم که توســط " رویایی " تنظیم 
ونگارش شده بود نشــدید ، دلیل 
عمــده آن چــه بــود ؟! آیا صحت 
داشــت که رویایی بواسطه بهبود 
مالی که داشــت بقیه ی بچه ها را 
ســاپورت می کرد ؟ خود شــما هم 
 بگویید 

ً
آیا جزء آنان بودید ؟! اصال

رویایی دنبال چه بــود ؟ آیا دغدغه  
 شاعر 

ً
لیدر بودن داشت و یا نه ذاتا

بود ؟!
نه . من آن زمان در سفر هند بودم و رویایی 
را الاقل همه ی اهل شــعر اینگونه که در 
مدرنیته شدن شــعر ایران موثر بوده قبول 
دارند ؛کتابها و کارهای او مثل »دریایی ها 
« ، » از دوستت دارم« روزگاری جز بهترین 
ها بودند و در این که نسبت به شاعران هم 
سنش در سطحی بسیار باالتر نگریسته 

می شد شکی نیست . 

*اصوال چقدر موافق کارهای رویایی 
هستید ] و یا بودید [ آیا دفاتر متاخر 
ایشــان مثل » هفتادسنگ قبر« و 
» من گذشــته « یــا » امضاءها« را 
مطالعه کرده اید ؟! رویایی " دریایی 
ها " را می پســندید یا این مجموعه 
هایی که نام بــردم ؟!  اگرچه عّده 
ای بیشــتر "رویــا " را در » هالک به 
وقت اندیشــیدن « و یا» از سکوی 
سرخ« می بینند ، یعنی جنبه های 
تئوری ایشــان را مناســب و عامل 
محرک مــی دانند ؛ شــما نظرتان 

چیست ؟!
رویــا در کارهــای جدیدش هــم کارهای 
شــاعرانه ای دارد مثل قطعه ای که برای 
خانم اش اگر اشتباه نکنم گفت که قطعه 

ای بی نهایت شاعرانه و زیباست .

*شــما بــه نوعــی ]متاســفانه و یا 
خوشــبختانه [ همزمان شــدید با 
غول ادبی قــرن – شــاملو- چقدر 
واقعیت داشت و یا دارد که دوستان 
و همــدوره ای هــای شــما هرگــز 
نتوانســتند مقابل شــعر "شــاملو" 
قــد بیافرازند و علم شــوند و علت 
سکوتشان را مردم در همین نکته 
می دانند ؛ خود شــما با این عقیده 
چگونه کنار می آیید یا می آمدید ؟! 

ارتباطتــان   
ً
اصــال

با"شاملو"چقدربود؟آیا در حد همان 
شب شعرهای" خوشه" )که پیش 
تر گفته بودیــد که نرفتید ( و یا نه ، 
ارتباطتان عمیق تر بود ؟چه شد که 

شاملو دهان به شکوهتان گشود؟
شــاملو ESTHETICS را می شناخت 
و در کتابهــای دوره ی جوانــی ش چون 
از سنین پایین فرانســه را می دانست می 
توانست به سوی اســتتیک محض برود 
مثل » ســه نوید ، سه برادری ،برفراز مون 
واله رین واژگون شدند و آن هرسه من بودم 

« ؛ اما اینگونه را نپسندیدند و در دیگرگونگی 
کاربسیار موفق بود و این بیهوده نیست که 
خوانندگان شعرش بسیارانند اما دوستانی را 
که مقابل شاملو نهادید اصًااینگونه نبود 
و اینان بارها الاقل توســط شعر شناسان 
بنام ایران بنام شاعران شگفت انگیز این 

سرزمین نام برده شدند . 

*"هرمــز علی پــور" طی گفتگویی 
عنوان کــرده بودند که شــاعران 
کتابهــای  آبشخورشــان  حجــم 
"شکسپیر" بود ایشان به صراحت 
گفته بودند ] ابتدا وقتی این اشعار 
را خواندم شــگفت زده می شــدم 
چگونه می شود که شاعری بگوید 
»روح به گیاه )علف( رسیده است 
« یا » برگشتن و خورشید را زخمی 
دیــدن همیشــگی ســت « وقتی 
"مکبــث" و " شــاه لیــر " را خواندم 
متوجه شدم که این ترکیبات همگی 
در آنجاست [  گویا شما گفته اید : 
»برگشتن و خورشید را زخمی دیدن 
همیشگی ست ؟« آیا دفاعی دارید 

؟چقدر این عقیده را قبول دارید ؟!
خب من هرمز را خیلی دوست دارم به همه 

لحاظ ،اما اینگونه نبود .

*شــما خودتان چقدر دلبستگی و 
عالقه به آثار "شکسپیر"داشــته و 
یا دارید ،اگر ممکن اســت در مورد 
»افسانه های تبای « ِسوفلکس هم 

بگویید.
من خودم نظرم این است که این نمایشنامه 
تاثیر زیادی بر آثار شاعران ناب گذاشت یا 
اوریپید ، آشیل و شاعران یونانی. شکسپیر 
چون حّتی از زمان قاجــاردر ایران ترجمه 
می شــد اینگونه بود که جز کسانی ست 
که مثًامثل هوگوبسیار بسیار اهل شعر و 
کتاب ایران او را می شناسند و درباره ی » 
سوفکل« و » اوریپید«  و »اشیل« ، من در 
جوانی کارهای سوفکل و اشیل را شاعرانه 
می دیدم مثل شــاعران معاصِر یونان : » 
کاوافی « ، » الی یتس« ، » گاتســوس« و 

. ...

*ًاز شــما کتــاب » آبــی ملحوظ « 
منتشر شده اســت ، این کتاب به 
عقیده شــاعرش چه تفاوتــی )از 
نظر زبان و محتوا( با " زنگوله تنبل" 
دارد آیا ما از چالنگی باز هم شــاهد 

مجموعه ای خواهیم بود ؟ 
این دیگر آخرین ُلند ُلندهای من است  و 
نمی دانم در چه وضعیتی از ارزش قراردارند 
و اگر جوانان شاعر آنان که بسیار شاعرند و 
نام نمی برم و بسیار دوست می دارم حتی 
تعدادی از آنها را بپسندند بسیار شادمان می 
شوم ؛ در مورد خودم من شاید بشود گفت 
دیگر نمی نویسم اما خیلی از کارهای جوان 
را دوســت می دارم چون بسیار شاعرانه و 
بزرگند و همانند آنان که در قرون و اعصار 

شعر می گویندش. 

*کمی از امروزهای خودتان بگویید 
که بــرای فردایتان داریــد چه کار 
می کنید یابهتربگویم دغدغه این 

روزهایتان چیست ؟
بعد از چند دهه حضورمســتمر در 
شعر ایران چه آینده ای را برای آن 
 سرنوشت شعر 

ً
متصورید ؟! اصوال

امروز مــا به کجا ختم می شــود یا 
سرانجام آن چیست ؟! 

اگــر ســوال در رابطــه با شعراســت من 
دیگرمدتهاست که کار شــعر انجام نمی 
دهم و این به مسائل چند مربوط است اما 
طبق عادت عاقه به شــعرخوانی راهنوز 

دارم . 

*آیا شما از عارف و یا عرفان خاصی 
تبعیت می کنید ؟! بیشتر کار کدام 
عارف را می پســندید کــه این قدر 
عرفانتان غمگین و دلسوزانه است 
؟! مثال ًسهراب بیشتر متاثر از "بودا" 
و عرفان شرقی بود که البته نوعی 
هم آمیختگی هم با عرفان اسالمی 
داشت شما در پشت اِلبیرنت های 
ِشعرتان کدام عرفان نهفته است ؟ 
مــن عرفان را به آن صــورت متوجه نمی 
شــوم می دانم عرفای بزرگ مثل » عین 
القضات« انســانهای بســیار شــگفت و 
افتخارانگیز بودند اما اگر عرفان در رابطه با 
هستی شناسی دردناک بی بازگشت است 
که به گویش های شاعرانه ی همیشه قابل 
قبول می رسد آری در کار شاعران موجود 

است .

شــعر   ،  " "حجــم  *شــعر 
از  کدامیــک  "دیگر"،شــعر"ناب" 
این جریانات را بهتر یا بیشــتر می 
پسندید؟! آیا هیچ به دگرگونی ِزبانی 
و تغییرآن اندیشــیده ایــد ؟! برای 
تنــوع ِزبانتان طی ِاین ســال ها آیا 

تالشی داشته اید ؟!
رویــا به لحاظ SYMBOLICشــاعران 
شعر دیگر را حجمی می دانست و شعرنابی 
های شاعرانی هستند که به لحاظ تدقیق 
شعرشناسان شاعران سطح باال شناخته 
شــده اند که من » علــی مقیمی « عزیزم 
را نیــز جز آنان می دانم مــن کار زبان را تا 
حدودی می شناسم اما همانطور که گفتم 
مدتی ست در این رابطه کاری انجام نمی 

دهم .

*چقدربه جاودانگی یک شــاعر و 
شعرش ایمان دارید ؟! با این تعبیر  

چگونه کنار می آیید ؟!
واژه هــا در رابطــه با انســان و زندگی ی 
او ممکن اســت از معنا تهی شــوند مثل 

»جاودانگی « 

*آیا بــه مقولــه مرگ هــم در این 
ســالها اندیشــیده اید ، شعرهای 
متقدمتان )زنگوله تنبل( بیشترحول 
همین موتیــف و محور می چرخید 
؛دوســت داریــد پــس از مرگتان 
چگونه باشعرتان رفتارکنند یا بهتر 
بگویــم برایتان چه کاری دوســت 
داری بکنند ؛آیا همان کرج را برای 
همیشــه برگزیده اید و یا جنوب و 
مسجدسلیمان را؟! هیچ سری به 
آرامگاه فروغ ،شاملوو یا عالءالدین 

می زنید ؟
اتوماتیکمــان  اندیشــی  مــرگ 
ی  AMTOMATICMANروزانــه 
انسان ست مثل دیگر اندیشه های روزانه و 
در شعرهای بزرگ هم موجود است مثل » 
به روحم گفتم ساکن باش و بگذار تاریکی 

ات فرا گیرد «

*اگرممکن اســت شــعر ســنگ 
قبرتان را بگویید آیا همان شــعر » 
مرگ آمد و رخان مــرا درید و رفت 
« را دوســت داری یــا ســروده ای 
تازه مدنظرتان اســت ، خدا ســایه 
شما را بر سر ِما جنوبی ها همچنان 
مســتدام نگه دارد اگر حــرف و یا 
توصیــه ای دارید خوشــحال می 

شویم بشنویم . 
به چه ســمت و سوهایی می برید دوست 
عزیز، آرزوی شادمانی انســان را دارم و یاد 
این شــعر »بودلر« افتادم » چون در عشق 
به این چیز ســوختم این افتخار نخواهم 
داشت که نام خود برگوری ببینم « ؛آرزوی 

شادمانی انسان ها و شما را دارم . 

بزرگداشت 

هوشنگ 
چالنگی

هوشنگ عزیزم سام !
مّدت هــای مدیدی بود که خواســتم 
ویژه نامه ات را منتشر کنم اماهرباربنابه 
دالیلــی که عمــده تریــن آن دوری از 
ایجاد مزاحمت برای شما و به هم زدن 
خلوتتان بود . چرا که بزرگترها و دوستان 
همنســل ِشــما بارها به مــن توصیه 
کردند : » هوشنگ از گذشته وقبل تا 
حال و اکنون معتقد به انزوا است «اما 
صحبتهای تلفنی آن شــب که با هم 
داشتیم مرا بیشتر تشویق و ترغیب نمود 

تا با هم مکاتبه کنیم . 
و من بیشتر از آن می هراسم که مبادا 
دیر شود و پشــیمان شوم ... هیچ یادم 
نمی رود گه چگونه فرصت نشد و زمان 
نگذاشــت تا ویژه نامــه "علی مقیمی 
"]مدرس عشــق و عاقه [ را منتشــر 
کنم ... . او هم آخرین بار تلفنی گفت : 
» سعیدجان !سواالتت را همراه کتابت 
برایم بفرســت « ، برای همین اســت 
که همــاره می گویم:» خدا ! داغ هیچ 

شاعری نبینم «

"آتشــی " ، "م .آزاد "،"اردبیلــی " ،" مرید 
میرقائد"و بیشــتر از همه "ســیروس" ِ 
صبح های بی تابی ام ] نور چشمانم [ 
همه و همه رفتند اما ؛ تن شما سامت  
، تن ِ"یار "،"هرمز"و "سید"و"الول"و"رستم 
"و "حمید" سامت ؛ خدا سایه شما رابر 
ســر ما جنوبی های آفتاب نشین نگه 
دارد شما چتر و پناه مایید ، شما ستین و 
زانوان ما جوانترهایید ما برای برخاستن 
نیاز به استقامت شما داریم . این نوشته 
نه مبالغه اســت ،نه اغــراق و نه نان و 
نرگس قرض دادن چرا که شما شایسته 
اید ، شایسته ی اسطوره بودن ، شایسته 
است که تندیس تان به عنوان پدر شعر 

جنوب در کنار "آتشی " گذاشته شود .

 بــی جهت نبــود که شــاملوی بزرگ 
،دهــان به شــکوه و جالتان گشــود 
...سکوت و شــرم و حیایتان ستودنی 
ســت ، هی مرد !چقدر تــو بزرگواری ! 
رســیدن به جایگاه شــماجز محاالت 
است ، شما نابغه ی شعر و زمزمه های 
فرزندان ِزاگــرس اید من هرچه بگویم 
از شــما کم گفته ام ... آخر حیفم می 
گیرد ننویسم ؛ شــما دروازه ی شعور و 
شــعر را به روی چهار نسل از شاعران 
خوزستان گشودید ، این شما بودید که 
شعرتان آبشخور شاعران "ناب"گردید، 
شــعر"حجم"و شعر"دیگر"،بواسطه ی 
شماست که بر خود می بالد ...کیست 
که نداند ؟!کیســت که انــکار کند به 
تعبیر یک َمَثل رومی » علیه خورشــید 
هرگز نمی تــوان قیام کرد « کیســت 

که منکر تاثیر شــما بر شعر ایران شود 
؟ هــی مرد!چقدر صیقل خــورده ای 
،چقدرعمیق و انســانی به جهان می 
نگــری ، فرزانگی از تو معنا می گیرد ، 
عرفان از شعور آسمانی ات سرچشمه 
می گیرد . تو هوشــنگ ِحقیقی مایی 
که حسرت دوری جسمانی ات گاه ما را 

پریشان ِصخره  و رودها می کند .

هــی مرد ! بیا بــه زادگاهت بیا تا یکبار 
دیگر بر ُپل گدار بایســتی و خــود را » 
بیرقی بر آب « ببینی ؛ بیا کنار زردکوه ، 
این پرندگان منتظر شنیدن سرودهای 
توَاند ،خنیای تو خاک را جوان نگه می 
دارد ، ســکوت تو منتقدانت را سرکوب 
می کند...کاش راز شگفت این تنهایی 

را می آموختم .

هی مــرد! من هم به این همه خلوتت 
َرشــک می برم ! چه ریبا گفت "ریلکه" 
: » خلــوت اگرعظیم و بزرگ نباشــد 
خلوت نیست «، نمی دانم کدام فرزانه 
بودکه گفت :» شیران همیشه در بیشه 
ها تنهایند اما روَبهان یا شــغاالن ترسو 

ازترس به جمع پناه می برند! «
چشــمان فرورفته و آبی تو همشیره ی 
کاروَنند! ابروان سفیدت زردکوهی ست 

که ابراو را پوشانده.
 نه !تو هنوز خم نشده ای پس جوانی و 

باید بسرایی :
» بُسرای تا که هستی که سرودن است 

بودن – م.سرشک « 
کام از ادامــه بزرگــی ات کم می آورم 
ناچار ســخن کوتاه مــی کنم با عرض  

نکته ای : 
برای چاپ ویژه نامه ات همان طور که 
هماهنگ کردیم ] تلفنی [ هر آنچه که 
اسناد مهم و معتبر هست ] اعم از نقل 
قول های بزرگان و دوستانتان پیرامون 
شما و یا نامه های مکتوب [ برایم کپی 
بگیر و بفرست ، من آن ها رابرای آلبوم 

شخصی ام نمی خواهم !

 آن هــا مســتندات و مدارک ِروشــنی 
خواهنــد بود جهت کارنامه ی مثبت و 
مقبول شما ، برای نســل ِامروز و فردا 
که میل به شــناختتان دارند و مشتاق 
بیشتردرک و دریافت هایی از "هوشنگ 

"اند.
هوشنگ عزیز! تشویق و ترغیبتان به ما 
انگیزه سرایش می دهد ؛ پیشانی شما را 

به رسم قومم می بوسم .
ببخش که گاه دستم می لرزد و دلم ...و 

خطم ناخوانا می شود .

                                  سعید آژده
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 افتتاح سرای محله برکت شهرداری در کوی فرهنگیان اهواز 

اعتدال نخبگان/ مدیر برنامه ریزی مخازن سدها و رودخانه های 
سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به آورد ۳.۹ میلیارد مترمکعبی 
مخازن ســدهای استان در فصل پاییز امســال، از افزایش ۱۲ 

درصدی آورد پاییز نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش نخبگان و به نقل از ایسنا علی شریفی در گفت وگویی، 
اظهار کرد: میزان بارش ها در فصل پاییز در استان خوزستان در 
حوضه کرخه ۱۷۳ میلیمتر، در حوضه کارون بزرگ ۲۶۶ میلیمتر 

و در حوضه زهره و جراحی ۲۵۸ میلیمتر بوده است.
وی افزود: در کل خوزستان، میانگین میزان بارش پاییزی ۱۷۴ 

میلیمتر بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد و در 
مقایسه با سال نرمال ۵۳ درصد افزایش بارندگی داشته ایم.

مدیر برنامه ریزی مخازن سدها و رودخانه های سازمان آب و برق 
خوزســتان تصریح کرد: کل آورد مخازن سدهای خوزستان در 
فصل پاییز ۳.۹ میلیارد مترمکعب بوده است که در مقایسه با سال 
گذشته ۱۲ درصد و در مقایسه با سال نرمال ۵ درصد افزایش آورد 

را شاهد بوده ایم.
شــریفی عنوان کرد: میــزان آورد آب در فصــل پاییز در حوضه 
کارون ۱۵ درصــد، در حوضه دز ۴ درصد و در حوضه مارون ۲۹ 
درصد بیشتر از وضعیت نرمال بود اما در حوضه کرخه وضعیت 

آورد در فصل پاییز مطلوب نبود و در مقایســه با سال نرمال، ۲۴ 
درصد کاهش داشت.

وی ادامــه داد: در حــال حاضر مجموع حجم مفید ســدهای 
خوزســتان، ۴.۷ میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با سال 
گذشته حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است. حجم 
خالی مخازن نیز برای کنترل سیل، حدود ۸.۶ میلیارد مترمکعب 

است.
مدیر برنامه ریزی مخازن ســدها و رودخانه های ســازمان آب و 
برق خوزســتان گفت: در حال حاضر در سدهای کارون حدود 

۴ میلیارد مترمکعب از مخازن خالی است. همچنین حدود ۱.۳ 
میلیارد مترمکعب از مخزن سد دز، حدود ۲.۷ میلیارد مترمکعب 
در سد کرخه، حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سد مارون و حدود 

۹۲ میلیون مترمکعب نیز از سد جره خالی است.

شریفی خاطرنشان کرد: وضعیت مخازن همه سدهای استان 
خوزســتان به جز سد کرخه مطلوب است و تنها بابت سد کرخه 
اندکی نگرانی داریم. امیدواریم تا بهار سال آینده نگرانی ها بابت 

سد کرخه نیز رفع شود و شاهد باال رفتن تراز آبی این سد باشیم.

مدیر برنامه ریزی مخازن سدها و رودخانه های آب و برق خوزستان خبر داد :  افزایش ۱2 درصدی آورد پاییز سدهای خوزستان

وزیر نیرو با اهدا لوح تقدیر از نقش ارزنده مدیرعامل سازمان 
آب و برق خوزســتان در تحقق اهداف پویش "هر_هفته_

الف_ب_ایران" تقدیر کرد.
اعتدال نخبگان/به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق 
خوزستان،دکتر رضا اردکانیان با اهدا لوح تقدیر از مشارکت و 
نقش ارزنده مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان  در تحقق 

اهداف پویش هر_هفته_الف_ب_ایران"تقدیر کرد.
در ایــن تقدیر نامــه خطاب به "دکتــر فرهاد ایزدجــو" آمده 
است:بواسطه نقش آفرینی موثر جنابعالی در تحقق اهداف 
پویش "هر_هفته_الف_ب_ایران" در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ 
و نظر به اســتمرار این حرکت شــتابان و پربرکت در ســال 
۱۳۹۹،از مشارکت و نقش ارزنده تان در این پویش قدردانی 
می نماید.همچنیــن در ادامه آمده اســت:رجای واثق دارد 
در هفته های باقیمانده از این پویش در سال "جهش تولید" 
همچنان با شور و انگیزه بیش از پیش،تمام مساعی خود را 
در جهت تامین آب و برق هموطنان عزیز و کسب رضایت هر 

چه بیشتر  مردم شریف بکار خواهید گرفت.

عصر اسه شنبه ۱۶ دی ۹۹  آیین بهره برداری از سرای 
محله برکت با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان، 
موسی شاعری شهردار اهواز ، عبدالزهرا سنواتی رییس 
شورای اسامی شهر و اعضای شورای شهر و جمعی از 

مسئولین شهری و استانی برگزار شد.
دکتر شریعتی اســتاندار خوزستان در این مراسم گفت: 
یکی از مسائل حائز اهمیت در فعالیت های فرهنگی، در 
نظر گرفتن فضای مراقبتی همراه با مشارکت است که 
سراهای محله می توانند این موضوع را تقویت و روحیه 
شهروندی را گسترش و مسئولیت اجتماعی را افزایش 

دهند.
وی افزود: با توجه به تنوع اقوام در اهواز، ســرای محله 
می تواند محلی برای گفتگو، تعامل و  اندیشه ورزی باشد و 

در ارتقای روحیه جامعه نیز تاثیرگذار است.
دکتر شریعتی ادامه داد: سرای محلی می تواند مرکزی 
برای پمپاژ تقویت فرهنگ مطالعه باشد و سرانه مطالعه 
را افزایــش دهد. بهره منــدی از فضاهای پژوهشــی، 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و افزایش دامنه های 
فرهنگــی و علمــی از دیگر کارکردهای ســرای محله 

هستند.
 اســتاندار خوزستان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از 
هدر رفتن سرمایه گذاری باید کارکردهای این مجموعه 
برای جامعه پیرامون در نظر گرفته شود و اگر چه شاخص 
تعداد سراهای محله اهواز نسبت به جمعیت کم است 
اما باید همین سراهای محله، کارکرد و اثرگذاری الزم را 

داشته باشند.
موســی شاعری شهردار اهواز نیز در آئین افتتاح سرای 

محله منطقه فرهنگیان اهواز، اظهار کــرد: این پروژه 
در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع با همکاری بنیاد 
برکت به اتمام رسیده لذا با توجه به مشارکت بنیاد برکت 
در تجهیز این ســرای محله، این محل بــه نام "برکت" 
نام گذاری شده است که الزم می دانم از همه کسانی که 

در این کار مشارکت داشتند، تشکر می کنم.

شهردار اهواز در سخنان خود به تشریح برخی پروژه های 
در حال اجرای شــهرداری اشــاره کرد و افزود: در حال 
حاضر حجم زیادی از پروژه های عمرانی با ارزش بیش از 
یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در دست اجرا هستند که 
از آن جمله می توان به پروژه تقاطع چندسطحی میدان 
شهید کجباف اشاره کرد که یکی از بزرگترین پروژه های 
عمرانی شــهرداری اهواز اســت و در گذشته حدود ۲۰ 
درصد این پروژه اجرا شده بود اما با اقدامات انجام شده به 

یاری خدا در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
موسی شاعری یادآور شد: به بحث سیمای شهری نیز 
توجه ویژه ای داشته ایم. مردم از کاشت نخل ها استقبال 
بســیار خوبی کرده اند که بنــا داریم تعداد بیشــتری از 

نخل های بالغ را بکاریم.

وی ادامــه داد: در همه بخش ها پروژه هایی در دســت 
داریم و اکنــون نیز دو بازارچه بــزرگ در دو نقطه اهواز 
در حال احداث هستند که تاش می شود قبل از نوروز 

۱۴۰۰ به بهره برداری برسند.
شهردار اهواز گفت: از جمله پروژه های بزرگ شهرداری 
پروژه میدان دانشگاه است که پیش بینی می کنیم دو 

هفته زودتر از برنامه زمان بندی به بهره برداری برسد؛ در 
برنامه زمان بندی قرار بود که این پروژه در اوایل خردادماه 

سال آینده به بهره برداری برسد.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شده در زمینه جمع آوری 
آب های ســطحی تصریح کرد: اقدامات انجام شده در 
زمینه جمع آوری آب های ســطحی در این دوره، چهار 
برابر بیشتر از ۱۰ سال گذشته است و در بسیاری از نقاط، 

مشکات حل شده است.

شــهردار اهواز با بیان اینکه امروز یکی از نارضایتی های 
مردم، در زمینه وضعیت معابر است که باید فکر و کمک 
ویژه ای در این زمینه شــود، اظهار کرد: شرکت آبفا در 
نقاط مختلف اهواز حفاری های متعدی انجام داده است 

که باید با پایان کار، اثر این حفاری ها رفع شود.
شاعری در خصوص بودجه شهرداری اهواز عنوان کرد: 
امسال بیش از یک هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری 
را افزایش دادیــم و ۸۰ درصد موفق بوده ایم اما بیش از 

این، در توان مدیریت شهری نیست.
این مقام مسئول بیان کرد: برای توسعه اهواز، نیازمند 
حمایت ویژه دولت هســتیم. خوزســتان را دریابید زیرا 
استحقاق مردم بســیار بیشتر از این اســت. زمانی که 
آبگرفتگــی رخ می دهد، حجم کار به ســمت مدیریت 
شــهری است غافل از اینکه این مساله حاصل سال ها 

کم توجهی است.
شهردار اهواز خاطر نشــان کرد: امیدواریم تا پایان دوره 
شورای پنجم شهر اهواز، شاهد افتتاح اغلب پروژه های 

نیمه کاره باشیم.

ارزنده  از نقش  نیرو  تقدیر وزیر 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان

 در تحقق اهداف پویش
 "هر_هفته_الف_ب_ایران" 

جلسه بررسی مشکالت شهرستان های 
مسجدسلیمان ، اللی، هفتکل و اندیکا 

باحضور استاندار خوزستان و مدیرعامل 
سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد 

به گزارش نخبــگان و به نقل از روابط 
عمومــی شــبکه خبــری آب و برق 
خوزســتان جلســه بررسی مشکات 
شهرستان های مسجدسلیمان ، اللی، 
هفتکل و اندیکا عصرروز پنجشــنبه  
۴ دی مــاه ۹۹ بــا حضــور غامرضا 

شریعتی اســتاندار خوزستان و فرهاد 
ایزدجو مدیرعامل ســازمان آب و برق 
خوزستان و جمعی از مدیران استانی 
در محل سالن اجتماعات فرمانداری 

شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد. 
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رهبــر معظم انقــالب اســالمی تصریح 
بودند  توانســته  اگر  کردند:آمریکایی هــا 
واکســن تولید کنند این افتضاح کرونایی 
در کشورشان به وجود نمی آمد که در یک 
روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشته باشند. 
ضمن اینکه اساسًا به آنها اعتمادی نیست 
و گاهی این واکســن ها برای آزمایش بر 

روی ملت ها است.

آیت اهلل  نخبگان، حضــرت  به گــزارش 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
امــروز )جمعه( در ســخنانی تلویزیونی 
به مناســبت ســالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
مردم قم، بر ضرورت حراســت از یاد و 
نام این قیــام تعیین کننده و مضمون دینی 
و ضّدامریکایــی آن تأکیــد کردنــد و با 
افتخارآمیز خواندن تولید واکسن کرونا در 
کشور، گفتند: حضور منطقه ای و ثبات آور 
و افزایش قدرت دفاعی و موشــکی ایران 
ادامه خواهد یافت، در مورد برجام هم ما 
اصرار و عجله ای برای بازگشــت امریکا 
نداریم مهم این اســت که تحریم ها باید 

فوری و کامل برداشته شود.
رهبر انقالب اســالمی قبل از بیان مباحث 
اصلی خود درباره حماسه ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
مردم قم و برخی مســائل روز، از حضور 
حماســی و خودجوش مردم در تجلیل از 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 
ابومهــدی قدردانی و تأکیــد کردند: این 
ناشی  فعالیت خودجوش و حماسه گونه، 
از عواطف، بصیــرت و انگیزه های عالی 
مردم بود و روح تازه ای در کالبد کشــور 

و ملت دمید.
ایشــان همچنیــن از تجمــع بــزرگ و 
شــگفت انگیز مــردم عــراق در بغداد و 
چند شــهر دیگر در سالگرد این دوشهید 
بزرگ تجلیل کردند و یاد همراهان سردار 
سلیمانی و ابومهدی )شهیدان پورجعفری، 
مظفری نیا، طارمی، زمانی نیا( و نیز شهدای 

عراقی همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنین با 
بزرگداشت یاد شــهدای جانباخته کرمان 
در مراســم تشییع سردار ســلیمانی و نیز 
شهیدان جان باخته در حادثه بسیار تلخ و 
ناگوار سانحه هواپیمایی در آسمان تهران، 
از خداوند متعال برای آن عزیزان لطف و 
رحمت و برای بازماندگان صبر و تساّل و 

آرامش مسألت کردند.
 رهبر انقالب افزودند: مسئوالن نیز در این 
زمینــه وظایفی دارند که به آنها تذکر داده 

شده است.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
چهلمین روز شــهادت دانشــمند بزرگ 
کشــور شــهید فخــری زاده افزودند: دو 
شــخصیت بزرگ علمی که این اواخر از 
دســت دادیم یعنی شــهید فخری زاده و 
آیت اهلل مصباح یــزدی، هر دو در عرصه 
های کاری خویش، چهره های برجسته ای 
بودند کــه باید از میراث ارزشــمند آنها 
مراقبت شــود و راه آنان به بهترین وجه 

ادامه یابد.
رهبر انقالب در بخش اصلی سخنانشــان 
با تأکید بر تأثیــر تعیین کننده قیام ۱۹ دی 
۱۳۵۶ مــردم قم، نگهبانی و حراســت از 
یاد ایــن حادثه و نیز مضمون عمیق آن را 

ضروری برشمردند.
ایشــان افزودند: قیام ۱۹ دی از نقاط اوج 
حیات ملت ایران است چرا که عزم، اراده 
و بصیرت ملت را نشان می دهد. بنابراین 
باید یاد آن زنده و پُر نشــاط بماند و راه 

آینده را روشن کند.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به تالش 
دســت های خائــن و تحلیلگران مغرض 
برای تغییر مضمــون و محتوای حوادث 
بزرگ ملت ها در جهت منافع قدرت های 
بزرگ گفتند: با گســترش وسایل ارتباط 
اینگونه  تغییر مضمــون  امــکان  جمعی، 

حوادث بیشترشده است.

ایشــان تحریف واقعیت رویدادهای مهم 
کشــورها و جهان، آن هم بــا زبان و قلم 
اشــخاص و نویســندگان معروف را از 
کارهای مهم دســتگاههای جاسوســی و 
امنیتی برشــمردند و با اشاره به کتابی که 
در زمینه اینگونه فعالیت های سازمان سیا 
منتشر شــده اســت، افزودند: این کتاب 
نشــان می دهد که سیا چگونه با تسلط بر 
مطبوعات و رســانه های بزرگ آمریکایی 
و حتــی اروپایی، حــوادث را تحریف و 
تفسیرهای تأمین کننده منافع آمریکا را به 

افکار عمومی القا می کند.
رهبر انقــالب در تبیین ضرورت نگهبانی 
از مضمون قیــام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم 
افزودنــد: حادثه قم به این شــهر منحصر 
نماند و با الگوســازی و گسترش به دیگر 
شهرها، زمینه ســاز پیروزی انقالب عظیم 
مردم ایران شــد، بنابراین باید از مضمون 

آن به خوبی مراقبت کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، خشــم 
رژیم  بــه  نســبت  مردم  متراکم شــده ی 
دیکتاتور، فاســد و وابسته پهلوی را یکی 
از دو مضمون اصلی قیام ۱۹ دی دانستند 
و افزودند: این حرکت تعیین کننده، اساسًا 
دینی بود چــرا که بر رهبــری، بیانیه ها، 
ســخنان و درس های امام خمینی)ره( به 
عنوان مرجع تقلید متکی بود و ایشان هم 
از روز اول قیام در ســال ۱۳۴۱، مردم را 
بر اســاس مبانی دینــی رهبری و هدایت 

می کرد.
رهبر انقالب اســالمی، مضمون دوم قیام 
۱۹ دی ۱۳۵۶ را »ضــّد آمریکایی و ضّد 
اســتکباری« خواندند و یادآوری کردند: 
چند روز قبل از آن قیــام، رییس جمهور 
وقــت آمریکا در تهــران حمایت صد در 
صدی خود را از رژیم منحط، مســتبد و 
وابســته پهلوی اعالم کرده بود، بنابراین 
حرکت مردم قم علیــه رژیم پهلوی یک 

حرکت ضد آمریکایی هم بود.
ایشــان در جمع بنــدی ایــن بخش از 
سخنانشــان گفتنــد: قیام دینــی و ضد 
آمریکایــی ۱۹ دی در واقــع اولین ضربه 
تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب 
می آیــد، ضرباتی که تا امــروز ادامه یافته 

است.
رهبر انقالب با اشــاره بــه اوضاع در هم 
افزودند:  ریخته بــت بــزرگ اســتکبار 
»افتضــاح انتخاباتی«، »حقوق بشــری که 
هر چند روز یک سیاهپوســت قربانی آن 
می شود«، »بر مال شدن ماهیت ارزش های 
ادعایــی آمریکا که موجب تمســخر دنیا 
حتــی دوســتان آمریکا شــده«، »اقتصاد 
فلج«، و »دهها میلیون بیکار و گرســنه و 
بی خانمان« نشــان دهنده اوضاع نابسامان 

آمریکا اســت که البته عجیب نیست، اما 
عجیب این است که عده ای هنوز آرزو و 

قبله شان آمریکا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای 
خیال می کننــد که اگر با آمریکا آشــتی 
کردیم، کشــور بهشت بَرین می شود. این 
افراد بایــد به ایران قبــل از انقالب نگاه 
کنند کــه چگونه حمایــت آمریکا باعث 
جلوگیری از پیشرفت کشور، گسترش فقر 
اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی بند و 
باری فرهنگی شد. ضمن اینکه امروز هم 
اوضاع رژیم هایی که در منطقه قربان صدقه 

آمریکا می روند، بر همه روشن است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شهید 
ســرافراز سردار ســلیمانی افزودند: البته 
بعضی از افراد میانســال هم مثل جوانان 
هستند. شــهید ســلیمانی در حدود ۶۰ 
سالگی از هیچ چیز نمی ترسید و تحّرک، 
تالش و فعالیتهــای متراکم او اعجاب آور 

بود.
انقالب به  پایانی ســخنان رهبــر  بخش 

مسئله کرونا اختصاص داشت.
ایشــان با تشــکر از وزارت بهداشت و 
دست اندرکاران تولید واکسن آزمایش شده 
برای مقابله با کرونا، این واکســن را مایه 
افتخار و عزت کشور خواندند و با انتقاد 
از افرادی که هر کار بزرگ در کشــور را 
انکار می کنند، به ســوابقی از این انکارها 
در مقابــل پیشــرفتهای علمی اشــاره و 
خاطرنشان کردند: سالها قبل وقتی جوانان 
درست  را  سانتریفیوژ  دستگاههای  کشور 
کرده بودند، عده ای نامه نوشــتند که مبادا 
فریــب این ادعاهــا را بخورید، همچنین 
پس از موفقیت مرحوم کاظمی و جوانان 
همکار او در ســلولهای بنیادی پیغام های 
مشــابهی داده شد اما آن پیشــرفتها واقعًا 
قابل باور بود و پس از آن نیز پیشــرفتها 
۱۰ برابر شــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در ادامــه، ورود واکســن آمریکایــی و 
انگلیســی به کشور را ممنوع اعالم کردند 
و گفتند: آمریکایی ها اگر توانســته بودند 
واکســن تولید کنند این افتضاح کرونایی 
در کشورشان به وجود نمی آمد که در یک 
روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشته باشند. 
ضمن اینکه اساسًا به آنها اعتمادی نیست 
و گاهی این واکســن ها برای آزمایش بر 

روی ملت ها است.

با ســابقه ای که  البتــه  ایشــان افزودند: 
فرانسوی ها در قضیه خونهای آلوده دارند، 
بــه آنها هــم خوش بین نیســتم، اما تهیه 
واکسن از کشــورهای دیگر هیچ مشکلی 

ندارد.
رهبر انقالب اســالمی با تأکیــد بر لزوم 
اســتمرار مراقبتهــای بهداشــتی مردم و 
انجام وظایف مســئوالن بــرای مقابله با 
کرونا، گفتند: برخــی تجربه های خوب، 
موفق و امتحان پس داده دارویی در زمینه 
کروناوجود دارد که مســئوالن هم آنها را 
تصدیــق می کنند، این مــوارد نباید انکار 

شود بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان خطاب 
بــه ملت ایران، مردم قــم و حوزه علمیه 
معّظم خاطرنشــان کردنــد: دیروز ملت 
ایران در سایه اتحاد، عزم راسخ، دینداری، 
حضــور بهنگام و مجاهدت توانســت با 
رقم زدن این انقالب عظیم، مســیر تاریخ 
دنیا و بشر را تغییر دهد و امروز نیز ملت 
با توانایی ها و تجارب و امکانات بیشــتر 
می توانــد بر همه موانع در زمینه مســائل 
اقتصادی مثــل تولید و ارزش پول ملی و 
در زمینه مسائل فرهنگی، سیاسی و نظامی 

فائق آید.

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

اعتدال نخبگان/ در راســتای خدمات 
انجام گرفته برای بهســازی خیابانهای 
کوی گلدشــت ، جمعی از اهالی این 
کوی باحضور درشهرداری منطقه شش 
ونصب بنر در مقابل ساختمان اداری این 
منطقه شهرداری ، از اقدامات عمرانی 
موسی شاعری شهردارکالنشهراهواز و 
امیرکعبی سرپرست منطقه شش تقدیر 

و تشکر کردند
   بــه گزارش نخبگان و به نقل از اداره 

ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز
 صبح روز دوشنبه جمعی از اهالی کوی

 گلدشت با حضور در دفترمدیر منطقه 
شــش از زحمات مجموعه مدیریت 
شهری شــهرداری منطقه شش اهواز 

قدردانی کردند.
برپایه این گزارش امیرکعبی سرپرست 
منطقه نیــز از قدردانی اهالی به جهت 
ارائه خدمات از سوی شهرداری منطقه 
۶ ، با اعالم سپاسگزاری خویش از ابراز 
لطف و محبت اهالی کوی گلدشت ، 
گفت : مردم ولی نعمت ما هستند و ما 
برای خدمتگــذاری به مردم آمده ایم و 
آنچه امروز برای ما اهمیت دارد خدمت 

صادقانه به مردم است.
کعبی افزود : شهرداری نهادی مردمی 
است و ارائه خدمات به شهروندان به 
مصداق خدمت به خویش اســت ،لذا 
خدمات به شــهروندان باید بی منت 
ارائه گردد.سرپرست منطقه شش هدف 
از فعالیت های شــهرداری را عمران 
، آبادانی و توســعه شهر عنوان کرده و 
گفت: مجموعه شهرداری منطقه شش 
باید تمام تالش وهمت خویش را برای 
کســب رضایت حداکثری شهروندان 

صرف نماید.

مردم ولی نعمت ما هستند 
و ما برای خدمتگذاری به مردم آمده ایم

رهبر معظم انقاب :

اعتدال نخبگان/ به گزارش نخبگان و به نقل از اداره ارتباطات منطقه شش شهرداری 
اهواز ، امیر کعبی مدیر منطقه ضمن تایید اجرای طرح پاکســازی نقاط مختلف 
منطقه و این خبر گفت : در ادامه فعالیت های حوزه خدمات شــهری منطقه و به 
منظور تنظیف و پاکسازی خیابانها ازحیث آلودگی های دیداری معابر کوی سیاحی 
پاکسازی شد.وی در ادامه افزود : در عملیات پاکسازی این نقطه از منطقه کلیه ی 
جوی های روباز با متراژی بالغ بر ۱۳ هزار متر طول الیروبی شــد ، فضای ســبز 
واقع در کوی سیاحی به طور کلی پاکسازی شد ، ۱۲۰ متر مکعب از لجن حاصل 
از الیروبی جمع آوری و جابجا شــد و ۷۰ متر مکعب از نخاله های رها شده در 
خیابانها جمع آوری و حمل شد،همچنین مخازن و سطلهای زباله شستشو و ضد 

عفونی شدند.

 اجرای طرح پاکسازی 
معابر و خیابانهای 

اصلی کوی سیاحی 

تبدیل دانشکده علوم 
پزشکی آبادان به دانشگاه 

مطالبه مردم است

شهروندان گرامی اهوازی !
 شما می توانید با نصب اپلیکیشن 
نه   ، خود  همراه  تلفن  در  من  برق 
را  مشترکین  خدمات  کلیه  تنها 

دریافت نماییدبلکه برنامه زمانبندی 
محل  احتمالی  های  خاموشی 
مشاهده  قبل  از  را  خود  مسکونی 

نمایید.
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بازگشت 40  واحد صنعتی 
خوزستان  به چرخه تولید

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی خوزستان  از 
بازگشــت ۴۰  واحد صنعتی اســتان به چرخه تولید از 

ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش اعتدال نخبگان و به نقل ازایســنا،اخاق 
محمدیان در حاشیه بازدید سرپرست سازمان صنایع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایران از شــهرک 
صنعتی خرمشــهر که امروز )۱۶ دی ماه( انجام شد، 
در جمــع  خبرنگاران اظهار کــرد: یکی از برنامه های 
اصلــی شــرکت شــهرک های صنعتــی خوزســتان، 
بازگشــت مجدد واحدهــای صنعتی بــه چرخه تولید 
اســت که در ایــن زمینــه از ابتدای امســال تاکنون 
۴۰ واحــد در شــهرک های صنعتی به چرخــه تولید 
بازگشــته اند و امیدواریــم این تعداد تا پایان ســال به 
بیش از ۶۴ واحد برسد.وی افزود: برنامه های اصلی 
شرکت شهرک های صنعتی بر این اصل استوار است 
و در ســتاد تســهیل و کارگروه رفع موانع تولید تاش 

می کنیم که مشکات واحدهای تولیدی رفع شوند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خوزستان 
تصریــح کرد: ایــن واحدها بعضــا در تملک بانک ها 
هســتند کــه بــا شناســایی واحدهــا و عارضه یابی، 
نســبت به حل مشــکات آن هــا اقدام می شــود تا 
در صــورت امکان مجــددا به چرخه تولیــد بازگردند. 
اصغر مصاحب سرپرست ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران امروز از شــهرک صنعتی 
خرمشــهر و واحدهای مستقر در این شهرک از جمله 
واحد صنعتی پیچ گســتر اروند، نساجی بردیا جنوب و 

الکل سازی خرمشهر بازدید کرد.

استراتژی به وجود آمده در فوالد اکسین 
باید با محوریت افزایش تولید و رشد کیفی تداوم یابد

اعتــدال نخبــگان/  مدیــر فروش شــرکت 
فوالد اکســین گفت: نگرش و استراتژی به 
وجود آمده در ســطح شــرکت کــه همگام و 
هم راســتا بــا محوریت افزایش تولید و رشــد 
کیفی محصوالت و ایجــاد بهره وری و تمرکز 
بــر تولید محصوالت با ارزش افــزوده باالتر و 
رفع نیازهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و 

کشتی سازی و... است.

به گزارش نخبگان  و به نقل از روابط عمومی 
فوالد اکسین ؛هومان احمدی اظهار داشت: 
مدیریــت فــروش و بازاریابی بــه عنوان یکی 
از ارکان اصلــی ســازمان بــا تجزیه و تحلیل 
وضعیت و تغییر فرایندها، برنامه ریزی و اجرای 
موثر سیاست ها و اســتراتژی های باالدستی 
نقــش موثری در دســتیابی به موفقیت های 

اکسین از اواخر سال ۱۳۹۷ ایفا کرد.

وی افــزود: ایــن مدیریت با همکاری ســایر 
واحدها و در سایه سیاســت گذاری و حمایت 
مدیریت ارشد سازمان، موفق به تحقق درآمد 
فروش به میزان حدودیدو هزار و ۲۹۴ میلیارد 
تومان در سال ۱۳۹۸ و سه هزار و ۶۵۶ میلیارد 
تومان در ۹ ماهه ابتدای ســال ۱۳۹۹ شد که 
این مقادیر نسبت به کل سال ۱۳۹۷ به ترتیب 
رشد حدود ۴۰۳ و ۶۴۳ درصدی داشته است. 
همچنین از نظر حجم فروش، در سال گذشته 
۷۷۲ هــزار تن محصوالت فوالدی به فروش 
رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، حدود ۲۴ 
درصد رشد داشــته و در ۹ ماهه ابتدای سال 
۱۳۹۹ نیــز حدود ۶۱۶ هــزار تن محصوالت 
فوالدی به فروش رســید. با توجه به تغییرات 
انجام گرفته در ســبد تولیــدات محصوالت، 
عموما محصوالت فــروش رفته، ورق های با 

ارزش افزوده باال است.

مدیر فروش شرکت فوالد اکسین خاطرنشان 
کرد: در حوزه فروش ورق های خطوط انتقال 
نفت و گاز )API( و با توجه به اقدامات موثری 
که طی پنج سال گذشته جهت ورود به این بازار 
انجام گرفته بود، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن قرارداد قطعی با مشــتریان در ســال 
۱۳۹۸ و در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری منعقد 
شــد. در همین خصوص با اقدامات موثر این 
واحد، میزان فروش ورق های API در ســال 
۱۳۹۸ حــدود ۲۰۶ درصد و ورق های آلیاژی 
۴۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.

وی با بیــان اینکــه بهره برداری از سیســتم 
مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM( ازجمله 
دیگر اقدامات ارزنده در مدت اخیر بود، عنوان 
کــرد: با توجه بــه راندمان فوق و بــه موازات 
عملکــرد بی نظیــر همــه ارکان و واحدهای 
سازمان، سود حاصل از فروش محصوالت در 
شرکت فوالد اکسین خوزستان در هشت ماه 
نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به کل مدت سال 
قبل حدود ۲۲۷ درصد رشد داشته است. این 

در حالی است که تا پیش از سال ۱۳۹۸ عموما 
این شــرکت در صورت های مالــی خود زیان 

شناسایی کرده بود.

احمدی تصریح کرد: یکــی دیگر از اقدامات 
موثر در حوزه بازرگانی شــرکت، قطع سیاست 
فروش کارمزدی و جایگزین شــدن سیاست 
فروش مستقیم و مشــارکتی با هدف کنترل 
بازار و ســودآوری شــرکت بود. در ســال های 
۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۷ عمده فــروش محصوالت 
شرکت به صورت کارمزدی صورت می گرفت. 
از اواخــر ســال ۱۳۹۷ و با تغییــر مدیریت و 
اعمال اســتراتژی های جدید در امور فروش 
و بازاریابی جهت استفاده از فرصت های بازار 
و حداکثرســازی منافع فــروش محصوالت 
تجاری ، سیســتم فروش کارمزدی متوقف و 
عمده فروش محصوالت به صورت مستقیم 
انجام شد که حداکثر منافع را نصیب شرکت 

کرده است.

مدیر فروش شــرکت فوالد اکسین بیان کرد: 
فوالد اکسین در راســتای تامین ارز مورد نیاز 
جهــت خرید قطعــات و اقام اســتراتژیک 
خطــوط تولید، فــروش بهینــه محصوالت، 
جلوگیری از افزایش هزینه واردات اقام مورد 
نیاز کارخانه توسط واسطه ها، توسعه بازارهای 
موجــود و نفــوذ در بازارهــای جدید، تکمیل 
ظرفیت خطوط تولیــد و عملیات حرارتی باید 
اقدام بــه صادرات محصوالت خــود کند اما 
الزامــات اولیه صادرات جهــت تامین منافع 
فوق، یعنی سرمایه در گردش مناسب، افتتاح 
حســاب های ارزی و دفاتــر منطقــه ای در 
خارج از کشــور، بهره مندی از اسلب با قیمت 
صادراتی، کارت بازرگانی معتبر، زیرساخت های 
بندری و حمل و نقل، توانایی رفع تعهد ارزی نزد 
بانک مرکزی و دارا بودن اعتبار نزد خریداران 
بین المللی ازجمله مواردی است که این شرکت 
بنا به دالیل مختلف امکان بهره مندی از آن ها 

را در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نداشت.

احمدی ادامــه داد: علی رغم محرومیت ها و 
محدودیت های فوالد اکسین برای صادرات 
مستقیم، با اســتفاده از صادرات مشارکتی با 
شرکت فوالد خوزســتان و جذب منابع ارزی، 
خرید قطعات یدکی خط تولید، رکورد صادرات 
سالیانه جابه جا و با صادرات ۴۱ هزار و ۱۹۸ تن 
ورق تا انتهای سال ۱۳۹۸، رشد ۲۱۸ درصدی 
در مقدار و ۵۸۹ درصدی در ارزش محصوالت 
صادراتی نسبت به سال ۱۳۹۷ محقق شد و 
ضمن توســعه بازارهای شرکت به ۱۴ کشور، 
تعداد مشــتریان خارجی این شرکت نیز ۱۰۰ 
درصد افزایش یافت. از ســوی دیگر از منابع 
ارزی حاصل از صادرات قطعات استراتژیکی 
برای خط تولید ســفارش گذاری و تامین شد 
که تــداوم و پایــداری تولید این شــرکت را به 
صورت بلندمدت درپی خواهد داشت. الزم به 
ذکر است در مدل مشارکتی، اسلب صادراتی 
شرکت فوالد خوزستان در فوالد اکسین به ورق 
تبدیل و با برند شرکت فوالد اکسین به بازارهای 

بین المللی ارسال می شود.

وی ابــراز کــرد: کاهــش تعهــدات فروش 
ســال های گذشــته به عنوان یکــی دیگر از 
اهداف و اقدامات موثر انجام گرفته در مدیریت 
فــروش و بازاریابی طی دو ســال اخیر بود. با 
توجه به مشکات اساسی شــرکت ناشی از 
تعهدات و مطالبات سنگین مشتریان، کمیته 
وصول مطالبــات و ایفای تعهــدات با هدف 

اتخــاذ راهکارهای مقتضی در ابتدای ســال 
۱۳۹۸ تشــکیل شــد. جهت ایفای تعهدات 
شرکت با توجه به وضعیت بازار، شرایط تولید 
تعهدات معــوق، برنامه ای منظم طرح ریزی 
شده و سهمیه بندی ماهیانه جهت تخصیص 
به تعهدات فوق صورت گرفت. به گونه ای که 
تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵ هزار تن 
تعهدات معوق تسویه شد. بر این اساس مقدار 
تعهدات فروش به مشتریان که در ابتدای سال 
۱۳۹۸، حــدود ۱۰۴ هــزار تن بود و موجبات 
اقدامات قضایی و حقوقی بر علیه این شرکت 
و کاهش شدید اعتبار آن در بازار را فراهم کرده 
بود، در پایان آذر ماه ســال جاری با رفع تعهد 
۸۵ هــزار تنی، این مقدار به حــدود ۱۹ هزار 
تن رسیده که نســبت به ابتدای سال ۱۳۹۸ 
کاهش حدود ۸۲ درصدی داشته است و البته 
رفع تعهدات باقی مانده نیــز در اولویت کاری 
ماه های پایانی سال جاری است. این امر منجر 
به رفــع نگرانی مشــتریان، مصرف کنندگان 
و کارفرمایــان پروژه های داخلــی و خارجی و 
بازگشت اعتبار از دست رفته برند شرکت فوالد 
اکسین در بازارهای داخلی و بین المللی شده 

است.

مدیر فروش شــرکت فوالد اکســین یــادآور 
شد: در سال های گذشــته عموما فروش ها 
به صــورت پیش فاکتــوری و بدون قــرارداد 
جامــع انجام می گرفــت اما از انتهای ســال 
۱۳۹۷ تصمیم بر آن شد که با در نظر گرفتن 
چارچوب هــا و اســتانداردهای الزم از منظر 
حقوقــی، بازرگانی و مالــی تمامی معامات 
فروش در قالب قرارداد انجام پذیرد که این امر 
موجبات کاهش مشــکات حقوقی ناشی از 

عدم وجود قراردادها را فراهم آورده است.

احمدی اظهار کرد: سیاســت شــرکت عدم 
فــروش حتی یــک کیلوگــرم ورق به صورت 
اعتباری است و تمامی فروش های اعتباری در 
سال های گذشته صورت گرفته است. از این رو 
کمیته فروش با هدف بررسی و تحلیل دقیق 
شرایط حاکم بر بازارهای داخلی و بین المللی و 
نیز شرایط کارخانه و تولیدات، بهای تمام شده 
محصوالت، شناسایی فرصت ها و درنهایت، 
قیمت گذاری متناســب و بهینه تشکیل شد. 
لذا درخواســت های مشــتریان پــس از طی 
مراحل مختلف و اخذ تاییدیه های الزم به پیش 
فاکتور و نهایتا تبدیل به قرارداد می شوند. پس 
از انعقاد قرارداد، سفارش مشتری در سیستم 
شــرکت اجرایی و پس از تســویه نقدی مجوز 
حمل محصوالت صادر می شود. گزارش کلیه 
فروش های صورت گرفته نیز در قالب گزارش 
عملکرد ماهیانه فروش به تایید حسابرســی 
داخلی شرکت می رسد. این گزارشات ماهیانه 
در نهایت مورد تصویب هیئت مدیره شــرکت 

قرار گرفته و در مصوبات ثبت می شوند.
وی در پایان عنوان کرد: امید است نگرش و 
اســتراتژی به وجود آمده در سطح شرکت که 
همگام و هم راســتا با محوریت افزایش تولید 
و رشــد کیفی محصوالت و ایجاد بهره وری و 
تمرکز بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
و رفع نیازهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و 
کشتی سازی و… است همچنان پایدار و برقرار 
بوده و این شرکت با استعانت از خداوند متعال 
و همــت کارکنان جــوان و متخصص بتواند 
همواره به عنوان نگیــن صنعت فوالد در این 

سرزمین و منطقه بدرخشد.

مدیر فروش شرکت فوالد اکسین مطرح کرد:

نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: تبدیل دانشــکده علوم پزشــکی آبادان به 
دانشگاه مطالبه به حق و اساسی مردم این منطقه 

است که باید محقق شود.

بــه گزارش نخبگان و به نقــل از ایرنا جلیل مختار 
پنجشــنبه در نشست بررسی مســایل و مشکات 
پیش روی تبدیل دانشــکده علوم پزشــکی آبادان 
بــه دانشــگاه اظهار داشــت: با وجود زیرســاخت 
هــای مختلف در آبادان باید نــگاه ویژه ای به این 

شهرستان داشت.
وی از دیــده نشــدن مناطق آزاد در طــرح آمایش 
ســرزمینی انتقاد کرد و گفت: چرا در طرح آمایش 
ســرزمینی که با پیشنهاد تخصصی کارشناسان در 
شــورای عالی انقاب فرهنگی مصوب می شــود 

مناطق آزاد دیده نشده است.
مختار افزود: با وجود پتانســیل هایی چون توریسم 
درمانی و جذب دانشــجوی بیــن الملل در منطقه 
آزاد اروند ارتقا نیافتن دانشــکده علوم پزشکی این 
منطقــه به دانشــگاه ظلم مضاعفــی در حق مردم 

آبادان و خرمشهر است.

دبیر شورای گســترش دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور نیز در این نشست با اشاره به سیاست حاکم 
بر وزارت بهداشــت برای رشد و توسعه ساختارها و 
رشــته مقاطع گفت: مبانی توسعه کیفی و کمی در 
گســترش وزارتخانه به عهده علوم پزشــکی است 
و ایــن مبانی یک پشــتوانه علمی در رشــته علوم 

پزشکی است.

تبدیل دانشکده علوم 
پزشکی آبادان به دانشگاه 

مطالبه مردم است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان:
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب اهواز گفت: 
میــزان کلر باقیمانده و کدورت آب شــرب اهواز  
پس از بارندگی ها، ازنظر کارشناســان بهداشتی 

مطلوب اعام شد.

نقــل  بــه  و  نخبــگان  اعتــدال  گــزارش  بــه 
ازایرنا،صــادق حقیقــی پور اظهار داشــت: پس 
از اختــاف نظرها در خصوص میــزان کدورت 
آب اهــواز خوشــبختانه با تایید مرکز بهداشــت 
شــرق اهواز، میزان کــدورت آب در حد مطلوب 
ارزیابــی شــد.وی با اشــاره بــه بازدید مشــترک 

مرکز بهداشــت شــرق اهواز و ســامت محیط 
کار معاونت بهداشت دانشــگاه جندی شاپور به 
همراه مســئول کنترل کیفیت و نظارت شــرکت 
آبفای اهواز و کارشناسان آن از تصفیه خانه های 
شــماره یک و سه اهواز، افزود: بر اساس اعام 
مرکز بهداشــت شرق اهواز پس از بازدید صورت 
گرفته، هر دو تصفیه خانه شــهری در مدار بوده 
و با انجام عملیات تصفیه به رغم کدورت باالی 
رودخانــه پــس از بارندگی ها، خروجــی تصفیه 
خانه ها از نظر کلر باقیمانده و کدورت در ســطح 

مطلوبی هستند.

حقیقــی پور ادامــه داد: همچنین ایــن مرکز از 
حصول به تیرگــی NTU ۰.۱۷ در تصفیه خانه 
شهید محمدی اهواز )شــماره یک( خبر داده و 
اعــام کرد شــاخص مطلوبیت کدورت شــبکه 
توزیع شــهری از ابتدای سال تاکنون روند رو به 

بهبودی داشته است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب اهواز گفت: 
پــس از بارندگی هــای اخیر تصفیــه خانه های 
شــرق اهواز به دلیــل برداشــت آب از رودخانه 
کارون، اوج بحــران را داشــتند که بــا هزینه و 

تاش بســیار میزان کدورت آب در تصفیه خانه 
هــای شــماره یک و ســه به وضعیــت مطلوب 
رســید؛ در غرب اهواز نیز به دلیل برداشــت آب 
از رودخانه کرخه و خط آب الغدیر معموال تصفیه 
خانه های غرب اهواز مشــکل چندانی ندارند و 
کدورت آب مطلوب اســت.وی ادامه داد: برای 
کاهــش کدورت آب در شهرســتان کارون و آب 
روستایی نیز اقداماتی در حال انجام است که در 

آینده نزدیک نتیجه بخش خواهد بود.
شــهر اهواز در پاییز ســال جاری شاهد بارندگی 
های شــدیدی بود که میزان این بارندگی ها در 
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به گــزارش نخبگان و به نقــل از روابط عمومی و 
اموربیــن الملل شــهرداری خرمشــهر : عملیات 
اجرایــی احــداث پــارک محلــه ای در کــوی نود 

هکتاری توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد. 
پارک ها و فضاهای ســبز از اهمیــت ویژه ای در 
راســتای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و شرایط 
زیست محیطی برخوردار می باشند و جهت گذران 

اوقات فراغت ، تفریح ، ورزش ، برقراری تعامات 
اجتماعــی و ... نقش مهمــی را ایفا می کنند و در 
نقطه مقابل نیز در زیباسازی سیما و منظر شهری 

نقش قابل توجهی را دارند. 
احداث پارک های محله ای می تواند دسترســی 
بهتر شــهروندان را به طبیعت و فضای سبز آسان 
تر کند و حس تعلق خاطر شــهروندان را به محله 

خود افزایش دهد بنابراین شــهرداری خرمشــهر 
احداث پارک هــای محله ای را بویژه در محاتی 
که از وجود پارک های محله ای محروم بوده آغاز 

کرده است. 
شهردار خرمشــهر پیشتر از افزایش سرانه فضای 
سبز در خرمشــهر با احداث پارک های محله ای 

خبر داده بود.

به گزارش نخبــگان و به نقل از روابط 
عمومــی و اموربین الملل شــهرداری 
خرمشــهر بزرگراه مسیر شلمچه طبق 
تصمیم شورای نامگذاری معابر به نام 
بزرگراه شهید ســپهبد قاسم سلیمانی 
اولیــن  ی  آســتانه  در  و  نامگــذاری 
سالگرد شــهادت این شهید معزز تابلو 
این بزرگراه توســط شهرداری خرمشه 
به گــزارش روابط عمومــی و امور بین 

الملل شهرداری خرمشهر :
بزرگراه مســیر شــلمچه طبق تصمیم 
نــام  بــه  نامگــذاری معابــر  شــورای 
بزرگراه شهید ســپهبد قاسم سلیمانی 
اولیــن  ی  آســتانه  در  و  نامگــذاری 

سالگرد شــهادت این شهید معزز تابلو 
این بزرگراه توسط شهرداری خرمشهر 

نصب شد.

 بزرگراه مسیر شلمچه خرمشهر به نام بزرگراه
 شهید سپهبد قاسم سلیمانی نامگذاری شد

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط 
الملل شهرداری  عمومی و اموربین 
خرمشــهر : منصور علوانی شهردار 
خرمشــهر از آغاز عملیــات اجرایی 
احــداث پــارک بانــوان در زمینی به 
مســاحت دو هکتــار واقــع در بلوار 

امیرکبیرخبر داد.

 در پارک بانوان امکاناتی نظیر نصب 
مجموعــه وســایل ورزشــی ، زمین 
بستکبال ، والیبال ، مبلمان شهری 
، روشــنایی و فضای ســبز طراحی 
شده اســت و از روز سه شنبه هشتم 
دی مــاه نیز مراحل دیوارکشــی این 

پــارک آغاز و پیش بینی می شــود تا 
پایــان هفته جــاری کار دیوارکشــی 

پارک بانوان به اتمام برسد. 

شهردار خرمشهر تصریح کرد: پارک 
بانــوان در بلــوار امیرکبیــر جانمایی 
شده و  به لحاظ دسترسی و نزدیک 
بودن به مرکز شهر از موقعیت خوبی 
برخوردار اســت و تمام امور خدماتی 
و آموزشی در این پارک توسط بانوان 
انجام تا آنها با آرامش و امنیت خاطر 
در محیطی امن اوقات فراغت خود 

را سپری کنند.

 علوانی در بخشــی دیگر از سخنان 
خــود خاطر نشــان کــرد: یکــی از 
بانوان اشتغال  پارک  مزایای احداث 
زایــی نیــز می باشــد که مقرر شــد 
غرفه های ویــژه عرضه محصوالت 
در جهــت خود اشــتغال زایی بانوان 
کارآفرین به بانوان سرپرســت خانوار 

واگذار شود.

 وی افــزود : هماهنگــی های الزم 
با تعدادی از مربیان ورزشــی بانوان 
انجام شده  تا به صورت روزانه ورزش 

های همگانی را اجرا نمایند.

با حضور تیم ممیزی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام شد: 

اجرای برنامه ممیزی مراقبتی در آزمایشگاه مرکزی آب اهواز 
 برنامــه ممیزی مراقبتی نوبت دوم اســتاندارد 
 ۲۰۱۷-ISO/IEC۱۷۰۲۵ آزمایشــگاهی 
آزمایشــگاه مرکــزی آب اهواز بــا حضور خانم 
مهنــدس کاتــه و آقای مهنــدس برغمدی، 
اعضای تیم ممیزی شــرکت مهندســی آب و 
فاضاب کشــور در محل آزمایشــگاه مرکزی 
آب اهــواز واقع در تصفیه خانه آب شــماره دو 
)کیان آباد( در روزهای هفتم و هشتم دی ماه 

جاری انجام گردید.
به گزارش نخبــگان و به نقل از روابط عمومی 
شــرکت آبفــا اهــواز، برنامه ممیــزی مراقبتی 
-ISO/IEC۱۷۰۲۵ آزمایشگاهی  استاندارد 
۲۰۱۷ آزمایشــگاه مرکزی آب اهواز به عنوان 

آزمایشــگاه مرجع در سطح کشــور برای انجام 
آزمایشــات بهداشــت آب آشــامیدنی، در روز 
های ۷ و ۸ دی ماه سال جاری انجام و دانش 
تخصصی کارشناســان و توانمندی تجهیزاتی 
این آزمایشگاه برای نظارت و پایش کیفیت آب 

آشامیدنی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.
 دانش اندازه گیری ، گستره وسیعی از فعالیت 
هــای اجتماعی و اقتصادی در ســطح ملی و 
بین المللی را پوشش می دهد و مبنای تصمیم 
گیــری هــای کان در حوزه های بهداشــت 
موادغذایی، محیط زیســت، صنایع، کشاورزی 

و ... به شمار می رود. 
اعتباردهــی و تاییــد صاحیت آزمایشــگاه ها 

 ،  ISO/IEC۱۷۰۲۵ اســتاندارد  براســاس 
فرآیندی اســت که منجر به اثبات شایســتگی 
فنی و مدیریتی آزمایشگاه ها به عنوان یکی از 
مراکز اندازه گیری و ثبت اطاعات کیفیت آب 
آشامیدنی شــده و نظام مدیریتی مبتنی بر این 
استاندارد، چارچوب مناسبی برای بهبود مداوم 
توانمندی های تخصصــی و حصول اطمینان 
از اعتبار نتایج تولید شــده در آزمایشگاه ها می 

باشد. 
 ایــن برنامــه ممیــزی، بــا رعایــت الزامــات 
پیشــگیری از کروناویروس و بــا همکاری تیم 
ممیزی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 

از طریق ویدئوکنفرانس برگزار گردید.

شهردار خرمشهر از آغاز عملیات اجرایی احداث نخستین پارک بانوان در خرمشهر خبر داد

 عملیات اجرایی احداث پارک محله ای در کوی نود هکتاری توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد

  هتل سازان در خرمشهر مشمول پنجاه درصد بخشودگی عوارضات صدور پروانه ساختمانی شدند

به گزارش نخبــگان و به نقل از روابط 
عمومــی و اموربین الملل شــهرداری 
خرمشــهر ؛ طــرح بخشــودگی پنجاه 
درصــدی عوارضــات صــدور پروانــه 
ساختمانی ویژه هتل سازانی که قصد 
احــداث هتــل در خرمشــهر را دارند 
توسط شورای اسامی شهر تائید و به 

مرحله اجرا درآمد . 

بنابراین هتل سازان تا پایان اسفند ماه 
ســال ۱۳۹۹ مهلت دارنــد از مزایای 
اجــرای طــرح بخشــودگی اســتفاده 

نمایند .
 منصور علوانی شــهردار خرمشــهر با 
اشاره به اینکه اهمیت هتل ها در شهر 
جایگاه ویژه ای در صنعت گردشگری 
و جــذب گردشــگر دارد خاطر نشــان 

کرد : با توجــه به ظرفیت های عظیم 
خرمشــهر تســهیاتی را برای سرمایه 
گــذاران بخــش خصوصــی در زمینه 
هتل سازی در نظر گرفتیم تا در جهت 
احداث هتل در خرمشــهر تشــویق و 

ترغیب شوند . 
وی تصریــح کــرد : هتــل ســازی در 
صنعت گردشگری کاربرد فراوانی دارد 

و در بحث اشتغال نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت لــذا از تمام ســرمایه 
گــذاران بخش خصوصی در راســتای 
ســرمایه گذاری در خرمشــهر دعوت 
مــی نمایم و بــدون تردید شــهرداری 
خرمشــهر از تمام ظرفیتهــای قانونی 
خــود بــه منظــور حمایت از ســرمایه 

گذاران استفاده خواهد کرد

 آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر فرعی 
بلوار یادمان ها توسط شهرداری خرمشهر

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
و اموربین الملل شهرداری خرمشهرعملیات 
اجرایی آســفالت معابر فرعی بلوار یادمان ها 
توســط شــهرداری خرمشــهر با هدف بهبود 

وضعیت معابر آغاز شد. 

معابــری که تا پیش از این هیچ گونه عملیات 
عمرانــی در آنهــا انجام نشــده و مشــکات 

متعددی را برای شهروندان

و وســایل نقلیه به لحــاظ تردد 
ایجــاد کــرده بودنــد اکنــون با 
تقاضاهــای  گرفتــن  نظــر  در 
شهروندان و اولویت های پیش 
بینی شده بهسازی این معابر در 
ضلع غربی بلــوار یادمان ها در 
دســتور کار شهرداری خرمشهر 

قرار گرفته است.


