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شهردار اهواز گفت : ناگه توسعه گرا و بلندی به اهواز داریم؛ برای شهر اهواز مسیر خود را 
انتخاب کردیم و می دانستیم اکر کردن در اهواز دشوار و سخت است و آاگهانه انتخاب کردیم

 واقعیت های خوزستان را هم باید ببینیم
بــه گزارش خبرنگار نخبگان موســی شــاعری در آیین رونمایی از ۵٠ دســتگاه خودرو 
ســنگین و سبک و تجهیزات سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز که 
یکشــنبه شب برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری اهواز یک مجموعه بسیار بزرگ است و 
ســازمان های متعددی دارد ولی سازمان آتش نشانی ویژگی های منحصر به فردی دارد 

و دارای یک فرهنگ مشخص سازمانی منحصر به فرد برای خود است.
وی افزود: یکی از شاخصه های سازمان آتش نشانی اهواز، نظم و انضباط است؛ چیزی 
کــه در شــهرداری گاهــی از آن گالیه داریم و این در حالی اســت که نظــم، انضباط و 
انســجام، بخشــی از فرهنگ ســازمانی آتش نشانی اســت. شــهردار اهواز با اشاره به 
انجام کار تیمی به عنوان شــاخصه دیگر ســازمان  آتش نشانی، بیان کرد: این سازمان، 
مجموعــه ای از افراد که یاد گرفته اند و آموخته اند که با دل و جان در کنار هم کار کنند 
گــرد هم آورده اســت و این بچه ها بایــد برای موفقیت همدل و منســجم و با کار تیمی 
حرکت کنند. شــاخصه مهم دیگر سازمان آتش نشــانی از خودگذشتگی و ایثار است؛ به 
دل خطر رفتن را این قرمزپوشــان می توانند درک کنند؛ سخت است که از جان بگذری 
و وارد معرکــه ای شــوی که قطعا باالترین میزان خطر را دربر دارد. در آتش نشــانی باید 
شــجاع و از خودگذشــته باشــی که این ها شــاخصه های این همکاران است.شــاعری 
خاطرنشان کرد: سال گذشته در بازدیدی از این سازمان، وضعیت نامناسبی را مشاهده 
کــردم و دیدم کــه در محرومیتــی از امکانات و تجهیــزات بودند و حتی از ســاده ترین 
نیاز آن ها که لباس آتش نشــانی اســت، محروم بودند.شــهردار اهواز با بیان اینکه این 
ســازمان در حداقل ها به سر می برد، تصریح کرد: بخشــی از دستاوردهای امروز ناشی 
از پیگیری های رئیس ســازمان آتش نشــانی اســت. از همان زمان برنامه ریزی انجام و 
کار شــروع شــد و امروز در این مراســم، شــاهد رونمایی از خودروها و تجهیزات جدید 
هســتیم. برای همه آتش نشــانان لباس آتش نشــانی نو خریداری و قیچی ها، ابزار کار، 

مورد نیاز آن ها تهیه شــده اســت.وی بیان کرد: استاندار خوزســتان همکاری داشته و در همه 
بحران ها کنار ما بوده اســت و در یک حمایت خوب، ۱۰ دســتگاه از خودروهای امشب از سوی 
اســتانداری خریداری شده است.شاعری با بیان اینکه از سال ۸۹ برای آتش نشانان اهواز لباس 
جدید تهیه نشــده بود، گفت: همین امروز در یک مورد، ارزش تجهیزات خریداری شده بیش از 
۸۰ میلیارد تومان اســت. در بخش های دیگر مدیریت شــهری نیز همین روند را در دســتور کار 
قــرار داده ایــم. تغییر گونه های گیاهی و رفتن به ســمت تعریف پروژه های بــزرگ عمرانی از آن 
جمله بوده و هم اکنون دو تقاطع غیر هم ســطح بزرگ در اهواز در حال تکمیل هستند.وی بیان 
کرد: ایجاد بیش از ٣۵ کیلومتر اتوبان درون شهری در این دوره انجام شده و این حاصل تالش 
همکاران ما در مدیریت شــهری و همراهی خوب اعضای شــورای شهر و همکاری و همدلی و 

راهنمایی استاندار خوزستان است.
شــهردار اهواز گفت: مدیریت در اســتان خوزستان شــرایط خاص خودش را دارد و کار سختی 
است و تقریبا می توانم بگویم در این حدود ۲۰ ماهی که شهردار اهواز هستم، به دلیل مشکالت 
مختلفی که در آن قرار گرفتیم مدام یک بحران را مقابل خود دیده و آن را پشت سر گذاشته ایم. 
این شــرایط اقتصادی سخت باعث شــده بود که حتی در بخش های حقوق پرسنل قراردادی و 

رسمی دچار مشکل شویم.
شــاعری افزود: تهیه دســتگاه ها و تجهیزات اخیر عمال یک تحول در ایمنی شهر اهواز است. 
هرچند هنوز نیز نیازهای جدی از جمله نیاز به نردبان بلند داریم ولی گام بلندی برداشــته شــد و 
این مســیر را ادامه می دهیم زیرا امنیت جانی شــهروندان و ایمنی آن ها برای ما اهمیت دارد و 
اهمیت این تجهیزات، زمان خطر و بحران به چشم می آید. آتش نشانان حتی در آبگرفتگی ها نیز 
پای کار بودند و با انتخاب و اختیار حتی خارج از شیفت کاری خود با روحیه خوب سازمانی برای 
کمک به شهروندان حاضر شدند. وی تصریح کرد: نگاه توسعه گرا و بلندی به اهواز داریم؛ برای 
شهر اهواز مسیر خود را انتخاب کردیم و می دانستیم کار کردن در اهواز دشوار و سخت است و

حرف های  همه  شاه بیت 
مراسم ها  تمامی  در  من 
توسعه  برای  ما  که  است  این 
و  حمایت  به  نیاز  اهواز  شهر 
داریم. دولت  ویژه تر  عنایت 

 
ما سهم خود را از نفت دریافت 
این  نیز  همواره  و  نمی کنیم 
مشکل  زیرا  می گویم  را  مساله 
جدی شهر من است؛ نمی شود 
دارایی های سرزمینی را استخراج 
سرزمین،  آن  سهم  اما  کنند 
صرفا هزینه های این کار باشد.

گاهانه انتخاب کردیم. آ
شــهردار اهواز افزود: شاه بیت همه حرف های من در تمامی مراسم ها این است که ما برای توسعه 
شــهر اهواز نیاز به حمایت و عنایت ویژه تر دولت داریم. ما ســهم خود را از نفت دریافت نمی کنیم و 
همواره نیز این مســاله را می گویم زیرا مشکل جدی شهر من است؛ نمی شود دارایی های سرزمینی 

را استخراج کنند اما سهم آن سرزمین، صرفا هزینه های این کار باشد.
وی گفت: درســت اســت که  منابع خوزستان به کل کشــور تعلق دارد ولی چرا باید مناطق شهری 
و روســتایی اهواز اینگونه در حریم نفت، محروم باشــند؛ نمی توانیم این منطق را بپذیریم.شــاعری 
گفت: وضعیت روســتاها و مناطق مختلف شهر اهواز را مشــاهده می کنید؛ نمی شود سرمایه گذار 
بیاوریم و بخواهیم منطقه ای را آباد کنیم و بگویند منطقه در حریم وزارت نفت اســت. این منطقی 
ندارند و آن را نمی توانیم بپذیریم اما ســکوت می کنیم به دلیل اینکه می خواهیم با تعامل و همدلی 
کارهــای ما جلو بــرود. وی با بیان اینکه منابع مدیریت شــهری اهواز در ســال ۹۷ به میزان ۶۳۰ 
میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد:  در سال گذشته این مبلغ به بیش از یک هزار میلیارد تومان 
رســید و برای امسال نیز روی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هدف گذاری شده و برای سال آینده نیز 

۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هدف گذاری کرده ایم.
شــهردار اهواز با بیان اینکه صنایع در خوزســتان نقش توســعه ای ندارند، گفت: صنایع مستقر در 
خوزســتان، نقشــی را که باید در چارچوب وظایف و تکالیف اجتماعی ایفا کنند، انجام نمی دهند و 

صرفا ارسال آب معدنی و اعزام پزشک در شأن این مردم نیست.
وی افزود: در بسیاری از موارد با دست خالی فعالیت می کنیم؛ البته به عدالت دستگاه قضا ایمان 
داریم ولی واقعیت های استان خوزستان را نیز باید ببینیم. شاعری گفت: اکنون فصل بودجه است 
و انتظار داریم که مجلس نگاه ویژه ای به اســتان خوزســتان داشته باشد تا محرومیت از خوزستان 
دور شود؛ با شهرهای مشابه خود فاصله ای داریم که اگر با سرعت ۱۰۰ کیلومتر نیز حرکت کنیم، 

آن ها که از حرکت نایستاده اند پس برای از بین رفتن این فاصله، به یک نگاه ویژه نیاز داریم.

دکتر محســن  رضایــی، گام دوم انقالب را یــک تحول بزرگ و 
مردمی دانســت که در قالب شــکل گیری یک قیام اجتماعی و 

مردمی، محقق میشود.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، گام دوم انقالب را یک 
تحول بزرگ و مردمی دانست که در قالب شکل گیری یک قیام 

اجتماعی و مردمی، محقق می شود.
دکتر محســن رضایی )۱۸ دی ۱۳۹۹( در اکانت خود در شــبکه 
های اجتماعــی )توئیتر( نوشــت: »گام دوم  انقالب یک تحول 
بزرگ و مردمی است. برخی میخواهند با عادی سازی گام دوم، 
نگذارنــد تبدیل به یک قیام و نهضت شــود. ایــن قیام با جریان 
"مبارزه با فساد" شروع شد، با بعثت "تشییع پیکر شهید سلیمانی" 
جان تــازه گرفت و با تشــکیل "مجلس انقالبی و جــوان" ادامه 
یافت. این ســه نشانه، بیانگر شروع یک قیام اجتماعی و مردمی 

است«.

انقالب  از شروع قیام اجتماعی و مردمی برای تحقق گام دوم  سه نشانه 

      شرایط پارک علم و فناوری خوزستان شایسته این استان نیست  

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: خوزستان پتانسیل های فوق العاده ای در زمینه کارآفرینی دارد و باید از 
آن ها به بهترین شکل استفاده کرد. پارک علم و فناوری خوزستان شایسته این استان نیست در حالی که منابع گسترده ای در این 

منطقه وجود دارد، به همین سبب یکی از برنامه های ما حمایت از این پارک است.
ستاری ادامه داد: استانی که نیروی انسانی فوق العاده و ظرفیت بسیاری در کار های دانش بنیان دارد باید از شرایط بهتری برخوردار 

باشد، به همین دلیل انتظار داریم که نفوذ علم و دانش در همه بخش های استان پررنگ تر باشد

هفته نامه نخبگان خوزستان   
شماره 46
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است  و فساد  نفوذ  با  امیرکبیر، قهرمان مبارزه  دکتر محسن رضایی: 

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
امیرکبیــر را قهرمــان مبارزه با نفوذ و فســاد 
معرفی کــرد و زنده بــودن یاد وی را نشــانه 
قدردانــی ملــت ایــران از مدیریــت مردمی 
دانســت.دبیر مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام، امیرکبیــر را قهرمــان مبــارزه با نفوذ 
و فســاد معرفــی کرد و زنده بــودن یاد وی را 
نشانه قدردانی ملت ایران از مدیریت مردمی 
دانســت.دکتر محســن رضایــی در اکانــت 
شــخصی خود در شــبکه های اجتماعی )از 
جمله توئیتر( به مناســبت ســالروز شــهادت 
میرزا تقی خان امیرکبیر نوشــت: »امیرکبیر، 
نمــاد مدیریــت مردمــی و مســتقل در برابر 
مدیریت محفلی و وابســته بود. همزمان که 

با فســاد مالی و اداری مبــارزه و برای ارتقای 
کارآمدی و شکل گیری »دولِت مردم« تالش 
کرد، جلوی نفوذ و فرقه سازی استعمار سینه 
ســپر کرد. زنده بودن یاد او، نشــانه قدردانی 

ملت ایران از مدیریت مردمی است«.



باید نوع نگرش همه مسئوالن به ماهیت دانشگاه ها تغییر کند 

غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: باید نوع نگرش همه مسئوالن دانشگاه، اساتید و دانشجو ها نسبت به ماهیت دانشگاه ها 
تغییر کند و از تعریف و فضایی که ما در آن تحصیل کردیم تغییر کند ضرورت دارد متناسب با زمان پیش برویم و به روز شویم و 

تمهیدات و امکانات و شرایط الزم را برای بارورشدن استعداد ها فراهم کنیم.
شریعتی هم چنین بیان کرد: اگر در مقابل تعاریف جدید مخالفت کنیم و شرایط را فراهم نکنیم استعداد ها یا درجا می زنند یا 

مهاجرت می کنند

  آب کشاورزی بیش از یک میلیون هکتار از   
اراضی کشاورزی خوزستان تامین می شود

در میــان محدودیت های منابع آبی در شــادگان، با برنامه 
ریزی و همکاری های بین بخشی رضایت کامل کشاورزان 
را شــاهد بودیم و برای اولین بار مســئوالن محلی بخاطر 
رضایت کشــاورزان از سازمان آب و برق خوزستان به طرق 
مختلف قدردانــی کردند که این کار حاصــل برنامه ریزی 
تخصصــی و کار گروهی و بــه روش حداکثر دبی، حداقل 

دبی و آبیاری موجی اتفاق افتاد.
به گــزارش خبرنگار نخبگان؛ در حاشــیه آییــن تجلیل از 
تالشــگران تامین آب کشاورزی و شــرب در سال ۹۹-۹۸ 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: برنامه امروز 
به جهت تقدیر از همکاران بنده به خاطر تامین آب شــرب، 
صنعت و کشاورزی در استان پهناور خوزستان تشکیل شده 
اســت.دکتر فرهاد ایزدجو با اشاره به تغییر رویکرد سازمان 
آب و بــرق خوزســتان اظهار کــرد: اســتفاده از منابع نرم 
افــزاری و توجه علمی به داده هــا باعث برنامه ریزی های 
تخصصــی و در نتیجه دسترســی تضمینی بــه اهدافمان 
شــده و این تحول مطلوبی در کارکرد ســازمان اســت.وی 
افزود: در بخش آبرسانی توســط تاسیسات غدیر و جنوب 
شــرق بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار مترمکعب تامین 
آب شــرب و آب صنعت را شــاهد هســتیم که با این وجود 
آب یازده شــهر اســتان تامین و جمعیتی بالغ بر دومیلیون 
و هفتصدهــزار نفــر را پوشــش داده می شــود.مدیرعامل 
ســازمان آب و برق خوزســتان با بیان اینکــه پایداری آب 
شــرب توسط تاسیسات آبرسانی در شــرایط بسیار مطلوبی 
قرار دارد گفت: علیرغم تمام مشکالت پیش روی سازمان 
و محدودیتهای مالی و بودجه های ناچیز مصوب، پایداری 
تامین آب افزایش چشــم گیری داشــته اســت که به ویژه 
ســال آبی ۹۹ این پایداری می تواند مورد توجه قرار بگیرد.
ایزدجــو ادامه داد: پایداری آب باعث شــد رضایت نســبی 
شــهروندان را در شــهرهای هدف شاهد باشــیم و در کنار 
کمک ُپرآبی به ذخایرمان شواهد نشان داد که از شوری آب 
خرمشهر و آبادان نیز کاســته شد که در نتیجه آن رضایت 
نســبی مردم این شهرها حاصل شــد.وی تصریح کرد: در 
تامین آب کشــاورزی اقدام خوبی صورت گرفت و هر سال 
مســاحتی بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشــاورزی 
استان کشت شد و درآمدهای خوبی را نیز برای کشاورزان 
ایجاد کرد به شــکلی که در قیاس با سالهای پیش از رشد 
قابل توجهــی برخوردار بود.مدیرعامل ســازمان آب و برق 
خوزستان با ابراز نگرانی از افزایش سطح زیر کشت شلتوک 
در استان خوزســتان گفت: در سال اخیر سطح زیر کشت 
شــلتوک افزیش داشــت و این مســاله باعث شــد منافعی 
برای بخشــی از کشــاورزان ایجاد شود ولی در بخش های 
پایین دســت به دلیل زهاب ناشی از کشت برنج، کشاورزان 
جنوبی متحمل خساراتی شدند.وی افزود: بدنه کارشناسی 
سازمان، خسارات زهاب ناشی از افزایش کشت شلتوک را 
پیــش بینی کرده بود و ما اثرات ناشــی از افزایش زهاب را 
به خوبی می دانســتیم اما در مساله تعیین سطح زیرکشت 
این محصول، ســازمان بــا تصمیمات خــارج از مجموعه 
روبرو بود.ایزدجو با اشــاره به وضعیت خشکســالی حوضه 
آبی مــارون اظهار کــرد: در حوضه مارون بــا کاهش ۲۵ 
تــا ۳۰ درصــدی آورد آب روبرو بودیم اما بــا همکاری بین 
بخشی شــرکتها و امور آب ها علیرغم کمبود منابع، آب به 
خوبی میان کشــاورزان توزیع شد.مدیرعامل سازمان آب و 
برق خوزســتان افزود: در میان محدودیت های منابع آبی 
در شــادگان، با برنامه ریزی و همکاری های بین بخشــی 
رضایت کامل کشــاورزان را شــاهد بودیم و برای اولین بار 
مســئوالن محلی بخاطر رضایت کشاورزان از سازمان آب 
و برق خوزســتان به طرق مختلــف قدردانی کردند که این 
کار حاصل برنامه ریزی تخصصی و کار گروهی و به روش 

حداکثــر دبی، حداقل دبی و آبیاری موجی اتفاق افتاد.وی 
گفت: به دلیل ســوق مصرف کشــاورزی به ســوی کشت 
ُپرمصرف فقدان ظرفیت کافی زهکش ها پیش بینی شــد 
زیــرا که زهکش ها برای کشــت های پرمصرف با ســطح 
وســیع طراحی نشــده بودند اما با صرف هزینه ای معادل 
۱۰۰ میلیاردتومان ظرفیت این زهکش ها به میزان زیادی 

افزایش پیدا کرد.
ایزدجــو ادامــه داد: در شــادگان و هندیجــان و شوشــتر 
بــرای افزایش ظرفیت و کارایی زهکــش ها مبلغی معادل 
۲۰ میلیاردتومــان صرف شــد کــه در نتیجه ایــن عملیات 
ظرفیــت ۱۵ مترمکعبــی کانال هــا ۳۰ مترمکعب افزوده 
شد.مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: 
بــرای جبران ظرفیت خروجی زهکــش ها در بخش های 
از کانال هایمان از پمپ های دیزلی اســتفاده کردیم اما در 
بخش هایی دیگر به دلیل افزایش زهاب ناشــی از کشــت 
های پرمصرف، قســمتی از اراضی کشاورزی زیر آب رفت 
و نتوانستیم به شــکل مطلوب این آبگرفتگی ها را کاهش 
بدهیم. دکتر فرهاد ایزدجو در پایان با قدردانی از شرکتها و 
امور آبهای زیرمجموعه سازمان آب و برق خوزستان اظهار 
امیــدواری کرد که در ســال آینده موفقیت های بیشــتری 
توسط نیروهای ســازمان آب و برق خوزستان کسب شود. 
همچنیــن در انتهای مراســم بــا اهداء لــوح از تعدادی از 

مدیران مجموعه قدردانی صورت گرفت.

اعتدال نخبگان/ با افت فشار گاز در کشور و کاهش تولید برق نیروگاههای کشور 
در روزهای گذشته نوسانات برق سراسری باعث شد که عالوه بر مشترکان خانگی 
تعــدادی از کارخانه های بزرگ سیســتم برق خود دچار خطــا و عیوب الکتریکی 
گردند. یکی از این کارخانه شــرکت فوالد اکســین خوزســتان به عنوان تنها تولید 
کننده ورق های عریض خاورمیانه می باشد که بدلیل تکنولوژی باالی خط تولید 

و اتوماسیون سطح ۳ آن نوسانات برق می تواند به خط تولید آسیب برساند.

بــه گزارش نخبــگان و به نقل ازروابط عمومی شــرکت فوالد اکســین، مهندس 
ابراهیمی در رابطه با رفع مشــکل ایجاد شده در خط تولید گفت: به دلیل فناوری 
بــاالی بخش هــای مکانیکی و برق و با توجه به تحریم هــای ظالمانه ای که از 
سوی دشمن روبرو هســتیم تامین قطعات یدکی و خدمات آموزشی و مشاوره ای 
در بعضی از سیســتم های کارخانه با مشــکل روبرو بوده اســت و اساســا در تمام 
شــرکت های مشــابه فوالد اکسین در ســایر کشورهای جهان ســالها تحت نظر 
ســازنده های اصلی و با حضور کارشناســان و مشاوران شــرکت مادر فعالیت می 
کننــد که بدلیــل تحریم ها این انتقال دانش و تجربه بصورت کامل انجام نشــده 
اســت که خوشــبختانه با وجود جوانان متخصص و کاردان کشــورمان علی رغم 

تمامی کمبودها با همت این عزیزان مشکالت حل شده است.
وی افزود : در هفته گذشــته مشــکالتی در سیستم برق شــرکت ایجاد شد که با 
حضور تعدادی از کارشناســان برتر این تجهیزات در کشور و همکاری تعدادی از 

شرکت های همکار در زمینه فوالد و پتروشیمی از قطعات اضافه و مشابه استفاده 
شد و توانستیم با توان داخلی مشکل پیش آمده را رفع کنیم. خوشبختانه از امشب 

عملیات تولید آغاز شد.
بر اســاس این گزارش، شرکت فوالد اکســین خوزستان تامین کننده ورق ساخت 
لوله های پروژه راهبردی انتقال نفت گوره به جاســک می باشد که در سال جاری 
کلیــه تعهدات خــود را به این پروژه و دیگر پروژه های توســعه نفت و گاز کشــور 
مطابــق برنامه عملیاتی انجام داده اســت.وی در پایان گفت طی روزهای آینده از 
تالش جوانان متخصص و شــرکت هایی که در این چند روزه در کنارمان بوده اند 

مراسم تقدیری برگزار خواهد شد.

   با تالش جوانان متخصص کشورمان خطاهای ایجادشده در سیستم برق شرکت رفع و تولید آغاز شد

ورق لوله های پروژه راهبردی انتقال نفت گوره به جاسک در خوزستان تامین می شود 

مدیرعامل فوالد اکســین خوزستان گفت: فوالد اکســین خوزستان تامین کننده 
ورق ساخت لوله های پروژه راهبردی انتقال نفت گوره به جاسک است.

بــه گــزارش نخبگان و به نقل از تســنیم امیــن ابراهیمــی در گفت وگویی اظهار 
داشــت: بــه دلیل فنــاوری بــاالی بخش هــای مکانیکی و بــرق و بــا توجه به 
تحریم های ظالمانه ای که از ســوی دشــمن روبرو هستیم تامین قطعات یدکی و 

خدمات آموزشــی و مشــاوره ای در بعضی از سیستم های کارخانه با مشکل روبرو 
بوده است.

وی افزود:در تمام شــرکت های مشابه فوالد اکســین در سایر کشورهای جهان؛ 
شرکت ســال ها تحت نظر ســازنده های اصلی و با حضور کارشناسان و مشاوران 
شــرکت مادر فعالیت می کنــد؛ که بدلیل تحریــم ها این انتقــال دانش و تجربه 
به صورت کامل انجام نشــده اســت. مدیرعامل فوالد اکســین خوزستان گفت: 
خوشــبختانه با وجــود جوانان متخصص و کاردان کشــورمان علــی رغم تمامی 

کمبودها با همت این عزیزان مشکالت حل شده است.
وی افزود : در هفته گذشــته مشــکالتی در سیستم برق شــرکت ایجاد شد که با 
حضور تعدادی از کارشناســان برتر این تجهیزات در کشور و همکاری تعدادی از 
شرکت های همکار در زمینه فوالد و پتروشیمی از قطعات اضافه و مشابه استفاده 
شد و توانستیم با توان داخلی مشکل پیش آمده را رفع کنیم. خوشبختانه از امشب 

عملیات تولید آغاز شد .
این مقام مسئول بیان داشت: شــرکت فوالد اکسین خوزستان تامین کننده ورق 
ســاخت لوله های پروژه راهبردی انتقال نفت گوره به جاســک اســت که در سال 
جاری کلیه تعهدات خود را به این پروژه و دیگر پروژه های توسعه نفت و گاز کشور 

مطابق برنامه عملیاتی انجام داده است.

     صعود نفت مسجد سلیمان به جمع بزرگان
اعتدال نخبگان/ نفت مســجد سلیمان با شکســت دادن میهمان خود باالتر از 

پرسپولیس و گل گهر به رده هفتم صعود کرد.
به گزارش نخبگان و به نقل از ورزش سه، نفت مسجد سلیمان که با کسب دو برد 
متوالی در هفته های هفتم و هشتم در شرایط خوبی قرار داشت، طی هفته های 
نهم و دهم دو شکســت را متحمل شد. این تیم برای فرار از بحران نیاز به کسب 
برد در هفته یازدهم داشــت و موفق شــد به خوبی از پس این ماموریت بر آمده و 

امروز با نتیجه سه بر یک از سد شهرخودرو بگذرد.
شــاگردان حسینی با کســب این برد ۱۵ امتیازی شــده و تا رده هفتم جدول رده 
بنــدی صعود کردنــد تا باالتر از تیم های بزرگی چون پرســپولیس و گل گهر قرار 
بگیرند.. شــاگردان رحمتی در شــهرخودرو که هفته گذشــته با یک گل ســایپا را 

شکست داده بودند با این شکست ۱۲ امتیازی ماندند.

 

  تخلف نیروگاه رامین اهواز در استفاده از مازوت  
اعتدال نخبگان/ مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزستان گفت: 
اخیرًا نیروگاه رامین موضوع خاص اهواز شــده اســت؛ اســتفاده از 
مازوت در نیروگاه های کشور مطرح است و این مساله، تخلفی است 
که توسط مسئوالن نیروگاه رامین انجام می شود.محمدجواد اشرفی 
اظهار کرد: در قانــون هوای پاک همه موضوعات مرتبط با کاهش 
آالینده ها در حوزه های مختلف قید شــده اســت بنابراین در قوانین 
مشــکل خاصی نداریم اما در اجرای قوانین با چالش های اساســی 

مواجه هستیم.
به گزارش نخبگان و به نقل از ایسنا، وی افزود: در ماده ۱۳ قانون 
هوای پاک، صراحتًا قید شــده اســت که پس از تصویب این قانون، 
در مدت یک ســال کلیه فعالیت هــای صنعتی و خدماتی موظف به 
اســتفاده از سوخت استاندارد هســتند و چنانچه واحدهای صنعتی 
قادر به اســتفاده از سوخت مناســب نبودند باید تمهیدات الزم برای 

جلوگیری از انتشار آالینده ها را داشته باشند.
اشــرفی گفت: اخیرًا نیروگاه رامین موضوع خاص اهواز شده است؛ 
اســتفاده از مازوت در نیروگاه های کشور مطرح است و این مساله، 
تخلفی است که توسط مســئوالن نیروگاه رامین انجام می شود.وی 
ادامه داد: به هیچ وجه مجوز اســتفاده از مازوت را صادر نمی کنیم. 
ســوخت مازوت بسیار ناسالم و غیراســتاندارد است و قطعًا از طریق 
مراجع ذی ربط موضوع استفاده از مازوت در نیروگاه رامین را پیگیری 
خواهیم کرد.مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزســتان بیان کرد: 
در خوزســتان شــش نیروگاه وجود دارد که از این تعداد، تنها نیروگاه 
رامین از سوخت مازوت استفاده می کند.وی افزود: با پیگیری های 
انجام شــده، اجازه اســتفاده گســترده از مازوت در این نیروگاه داده 
نشــده و تنها یک واحد نیروگاه رامین آن هم در دی ماه امســال که 
دستور اســتفاده از مازوت توسط وزارت نیرو و وزارت نفت داده شد، 
از مازوت اســتفاده کرده است.اشــرفی گفت: ایــن واحد، ۱۲ روز از 

مازوت اســتفاده کرد و در شــش روز گذشته از مازوت استفاده نشده 
است.وی تصریح کرد: آنچه روزهای اخیر موجب افزایش آالینده ها 
در سطوح تنفسی شهروندان شده؛ عالوه بر منابع مختلف آالینده، 
موضوع پایداری هوا است. معمواًل در فصل های سرد پدیده اینورژن 
در کشــور رخ می دهد، این پدیده موجب کاهش تبادل هوا می شود 
و بــه تعبیر دیگر، آالینده ها در هوا معلــق و ثابت می مانند. مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت خوزســتان بیان کرد: فعالیت شــرکت های 
تولیدکننــده دود مانند شــرکت کربن باید خارج از محدوده شــهری 
باشد. با نظارت زیســت محیطی، فعالیت شرکت های کربن و فوالد 
به ویژه در شب ها در خصوص کنترل آالینده ها کاهش یافته است. 
این موضوع را به صورت شــفاهی به آن ها تذکر داده ام و مورد رصد 
ما قرار گرفته اســت وی گفت: علی رغم تعهدات شرکت فوالد برای 

کاهش آلودگی، این شرکت در این زمینه به خوبی عمل نکرده و

می کنند لوده  آ    ا    ر خوزستان  احتی  ر به  فلرها  در ایــن زمینه به خوبــی عمل نکرده و  
انتظارات مــا و مردم را بــرآورده نکرده 
است، در حالی که در سال های گذشته 

حرکت های رو به رشدی داشته است.
در ۱۰ ماهه امســال، هشت روز هوای 
پاک، ۳۵ روز هــوای قابل قبول، ۱۰۰ 
روز هــوای ناســالم بــرای گروه هــای 
حســاس و ۳۹ روز هوای ناســالم برای 
همــه گروه های ســنی داشــتیم. البته 
در ۷۰ درصــد ایــن روزهــای ناســالم 
شــاخص آلودگی  بیــن ۱۵۰ تــا ۱۶۰ 
بــود که تأثیرگذاری زیادی بر ســالمت 
افــراد ندارد اما هوای پاک و قابل قبول 
هوای مطلوب اســت.وی در خصوص 
ورود پســاب به رودخانه کارون نیز بیان 
کرد: در شبانه روز ۲۵۰ هزار مترمکعب 

پساب وارد کارون می شود. از اقدامات 
آبفــا خوزســتان رضایت نداریــم و این 
شــرکت حتی اقدامــات کوتاه مدتی نیز 
برای کاهــش آالینده ها انجــام نداده 

است.
زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
خوزســتان که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبــت می کــرد، افــزود: امیدواریم 
بــا اعتباراتــی کــه از محــل صندوق 
توســعه ملی برای تکمیــل تصفیه خانه 
و شــبکه جمع آوری پســاب های اهواز 
در نظر گرفته شــده است، در سه سال 
آینده وضعیت خوبی داشــته باشیم اما 
مردم بدانند کــه بیش از ۹۰ درصد آب 
شــرب اهواز از محل طرح غدیر تأمین 

می شود و جای نگرانی نیست.

هفته نامه نخبگان خوزستان   
شماره 46

   چهارشنبه
3 ۲4 دی 1399

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان: 



چهارمین جشنواره مطبوعات و رسانه های خوزستان برگزار می شود 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
با همکاری خانه مطبوعات استان چهارمین 
جشــنواره مطبوعات و رســانه های اســتان 
خوزســتان را در ســه بخش تخصصی، ویژه 
و موضوعی، اســفند ۱۳۹۹ برگــزار می کند.
به گزارش نخبــگان، ارتقای محتوای کیفی 
نشریات و تقویت روزنامه نگاری حرفه ای، ارج 
نهادن بــه تالش های صادقانــه خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران، ایجــاد نشــاط و افزایــش 
رقابــت مؤثــر و ســازنده در تعالی و توســعه 
مطبوعات استان، گرامی داشت یاد و خاطره 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی و تکریم 
جانفشــانی کادر درمــان اســتان از اهــداف 
برگزاری این جشــنواره است.جشنواره در سه 
بخش تخصصی شامل سرمقاله و یادداشت، 
عکس، گرافیــک و صفحه آرایی، تیتر، خبر، 
مصاحبه و گزارش، ویژه شامل سردار شهید 
قاسم ســلیمانی و موضوعی شامل مدافعان 
ســالمت برگــزار می شــود.آثار ارســالی باید 
از اول دی ۱۳۹۸ تــا اول بهمــن ۱۳۹۹ در 
مطبوعات مکتوب اســتانی، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبــری، صفحات و ضمیمه های 
استانی نشریات سراسری منتشر شده باشند.
آثــار جشــنواره صرفا از طریق آدرس ســایت 
pressfestival.ir پذیــرش می شــود که به 
صــورت زیرپورتال و با پیشــوند نام اســتان، 

تنظیم و به صورت کامل در فراخوان منتشــر 
می شــود.هر متقاضــی می توانــد تنهــا در ۲ 
بخش و در هر بخش ســه اثــر ارایه کند و در 
صورت ارسال آثار بیشــتر دبیرخانه جشنواره 
آثــار دریافتی را به صــورت تصادفی انتخاب 
و بقیــه را حــذف می کند.آثــاری کــه اصــل 
صفحه منتشــر شده در رســانه و نام صاحب 
اثر در آن قید شــده باشد پذیرفته می شود. در 
صــورت عدم درج نام، اثر باید توســط مهر و 
امضای شخص مدیر مســئول و در نشریات 
سراســری، تائید سرپرســت اســتان باشــد.
هیات داوران در هر یک از بخش ها ســه اثر 
را به عنوان اثر برگزیده در آیین پایانی معرفی 
می کنــد و مطبوعات لغو مجوز شــده، فاقد 
مجوز و همچنین بولتن های داخلی ادارات، 
در جشــنواره شــرکت داده نمی شــوند.به نفر 
اول هر رشــته در تمامی بخش هــا،  تندیس 
جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال، 
نفر دوم،  لوح تقدیــر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال 
و نفر ســوم، لوح تقدیــر و مبلغ هفت میلیون 
ریال اهــدا می شــود.متقاضیان شــرکت در 
جشــنواره می توانند آثار خــود را از ۲۵ دی تا 
pressfestival. ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ در آدرس
ir بارگذاری کنند و بــرای دریافت اطالعات 
 -۳۲۲۱۸۵۸۴ شــماره های  بــا  بیشــتر 

۳۳۳۳۰۶۴۵ تماس بگیرند.

اولویت مهم و اصلی 
ما در منطقه ، 

کاهش فاصله طبقات 
بین محالت است 

سرپرســت منطقــه شــش در راســتای 
خواســته های  و  مشــکالت  بررســی 
شــهروندان از محــالت ســطح منطقه 

بازدید کرد.
به گزارش نخبگان ، در ادامه بازدیدهای 
 ، امیرکعبی سرپرســت منطقه  میدانی، 
صبح امروز به همراه معاون فنی منطقه 
ازکــوی مندلــی ،کوی ســادات و کوی 
گلدشــت بازدید کرد.وی در حاشیه این 
بازدید خدمت رســانی به شهروندان این 
محــالت را امــری مهم عنــوان کرد و 
گفت: یکــی از اولویتهای مهم و اصلی 
شــهرداری، کاهــش فاصلــه طبقــات 
بیــن محالت اســت و این امــر نیازمند 
همــکاری همــه جانبه دســتگاه های 
نظارتــی ، اجرایــی و همچنین حضور و 

مشارکت فعال شهروندان است.
کعبی تصریح کرد: مشــاهده مســائل و 
مشــکالت محــالت از نزدیک موجب 
می شــود مــردم مطالبــات خــود را بــا 
مســئوالن در میــان گذاشــته و برخی 
اقدامــات ســریع تر انجام شــود که این 
موضوع در بازدیدهایی که تاکنون انجام 

شــده در برخی موارد تا ۲۴ ســاعت پس 
از بازدید، مشــکالت موجود مرتفع شده 
اســت.وی ادامه داد: بــا تدابیر صورت 
گرفته در جهت توســعه متوازن منابع و 
با برنامــه ریزی های انجام شــده که با 
بازدیدهای میدانی توام بوده، امید است 
بتوانیــم رضایــت و اعتماد شــهروندان 

گرامی را جلب کنیم.
سرپرست شهرداری منطقه شش اهواز 
مزیت های بازدیدهای محله ای را فراتر 
از رفع مشــکالت این محالت دانســت 
و عنــوان کرد: عــالوه بر رفــع و رجوع 
معضالت نقاط مختلف منطقه، در این 
محالت  ظرفیت های  می توان  بازدیدها 
را به شــکل دقیق تر مــورد رصد و پایش 
قــرار داد و بــا برنامه ریزی های اصولی، 
نقاط مختلف منطقه را به سمت آبادانی 

و توسعه یافتگی هدایت کرد.

آب تولیدشده در شهر اهواز مطابق 
استانداردهای ملی است 

معــاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اهواز گفت: آب تولیدشــده   
در شــهر اهواز طبق اســتانداردهای ملی و مورد تایید مرکز بهداشــت است 
و هر گونه مســائل و موضوعات بهداشــتی از طریق مرکز بهداشت که کار 
کنتــرل کیفــی و نظارت بر کیفیــت آب را به عهده دارد، مــالک گزارش و 

تصمیم گیری است.

به گزارش نخبگان و به نقل از ایسنا افشین حاتمی در گفت وگویی، با اشاره 
به اخبار منتشرشــده در خصوص گزارش شــدن تالقــی آب و فاضالب در 
ســال گذشــته و ابتالی مردم اهواز به هپاتیت آ، اظهار کرد: در سال های 
اخیر گزارش هــای مختلفی با محوریت آلودگی آب و تالقی آب و فاضالب 
و نیز ابتالی شــهروندان به هپاتیت آ منتشــر شــده اســت که تمامی آن ها 
با اســتناد به اظهارات مســئولین بهداشت اســتان تکذیب شده و از محضر 

شریف شهروندان خواستار عدم توجه به اینگونه اخبار شده ایم.

وی افزود: به تازگی نیز یکی از مقامات شــورای شــهر اهواز در گزارشی، از 
ابتــالی مردم اهواز به هپاتیت آ بــه دلیل تالقی آب و فاضالب خبر داد که 
این مســاله موجب نگرانی در جامعه شــد. لذا مجددا از شهروندان اهوازی 
خواستاریم هرگونه اخبار حوزه سالمت آب را از مراجع ذیصالح دنبال کنند.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اهواز گفت: پس از بارندگی های 
اخیر به منظور بررســی وضعیت تصفیه خانه های شهری و روستایی منطقه 
شرق اهواز و وضعیت خروجی آن ها، بازدید مشترکی از سوی مرکز بهداشت 
شــرق اهواز و سالمت محیط کار معاونت بهداشــت دانشگاه جندی شاپور 
به همراه مســئول کنترل کیفیت و نظارت شرکت آبفای اهواز و کارشناسان 
آن از تصفیه خانه های شــماره یک و ســه اهواز انجام شد طبق گزارش این 
بازدیــد، هر دو تصفیه خانه شــهری در مــدار بوده و ضمــن انجام عملیات 
تصفیــه علی رغــم کدورت بــاالی رودخانه پــس از بارندگی ها بــه خروجی 
تصفیه خانه هــا از نظــر کلــر باقیمانده و کدورت در ســطح مطلوبی به ســر 
می بردنــد و این گــزارش، از حصول به تیرگــی NTU ۰.۱۷ در تصفیه خانه 
شــهید محمد محمدی اهواز )شــماره یک( اشــاره کرده و عنوان کرده که 
شاخص مطلوبیت کدورت شبکه توزیع شهری از ابتدای سال تاکنون، روند 

رو بهبودی داشته است.
حاتمــی افــزود: آزمایشــگاه مرکــزی کنتــرل کیفیــت آب اهــواز کــه از 
اســتانداردهای جهانی ایزو ۱۷۰۲۵ )تضمین کیفیت در بخش آزمایشــگاه 
آب( نیز برخوردار است، آب را به صورت روزانه از بیش از ۳۰ نقطه شهری و 
به صورت تصادفی برداشت می کند و مورد پایش قرار می دهد. سال گذشته 
نیز وضعیت کیفی آب شــرب تصفیه شــده در اهواز، عالی ثبت شــده است. 
بیش از ۳۳۰ نمونه میکروبی از شبکه آب عمومی در محدوده تحت پوشش 
مرکز بهداشــت غرب اهواز اخذ شــده که  حاکی از مطلوبیت آب و عاری از 

هرگونه میکروبی است.
وی گفت: به گفته مســئولین بهداشــت و آبفا، شــهروندان نیز باید در این 
زمینه همیاری و همکاری الزم را با ســازمان های مربوطه از جمله شــرکت 
آبفا )متولی تصفیه و توزیع آب( داشــته باشند و از سیستم آبرسانی غیرمجاز 
و خارج از محدوده تحت نظارت اســتفاده نکنند و مشــکالت مشاهده شده 
در شــبکه آب و فاضالب را سریعا با سامانه شکایت های بهداشتی ۱۹۰ در 

میان گذاشته و همچنین به شرکت آبفای اهواز گزارش کنند.
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب اهــواز تصریح کــرد: ضمنًا 
شــهروندان تا حد امکان بــا نصب مخازن ذخیــره آب، از تغییرات به وجود 

آمده در افت فشار آب شبکه آبرسانی خودداری کنند.
وی افزود: آب تولیدشــده در شــهر اهواز طبق اســتانداردهای ملی و مورد 
تایید مرکز بهداشت است و هر گونه مسائل و موضوعات بهداشتی از طریق 
مرکز بهداشت که کار کنترل کیفی و نظارت بر کیفیت آب را به عهده دارد، 

مالک گزارش و تصمیم گیری است.

از کارکنان برتر گروه فوالد خوزستان در رعایت شیوه نامه های بهداشتی تقدیر و تشکر شد 

به گزارش اعتــدال نخبگان دکتر 
مســعود توکل فرد مدیر بهداشت، 
درمــان، ایمنی و محیط زیســت 
در ایــن رابطه به خبرنــگار روابط 
عمومی گفت: در راســتای حفظ 
و ارتقاء سطح ســالمت کارکنان، 
مدیریت HSE اقدامات عدیده ای 
را برنامه  ریــزی و اجرا نمود. یکی 

•  ثبــت بیمــاران و تهیــه گزارشــات 
میدانی

•  صدور اســتعالمات برای کارکنان و 
پیمانکاران مبتال به بیماری کرونا 

•  صدور اســتعالجی برای کارکنان که 
افــراد خانواده درجه یــک آنها مبتال به 

بیماری کرونا شده اند. 
•  انجــام مشــاوره های تخصصــی در 
مــورد عارضه بیمــاری و مواردی که در 
گذشــته دوره درمان همچنــان دارای 

عالئم می باشد. 
•  پیگیری و دریافت جواب آزمایشــات 
و پیگیــری و تماس بــا کارکنان جهت 

از ایــن برنامه ها طرح  انگیزشــی 
ارسال پیامک تشویق به کارکنانی 
پروتکل های بهداشتی  اســت که 
در خصوص پیشــگیری از شیوع 
ویروس کرونا را به صورت کامل و 

مداوم رعایت کردند. 
توکل فرد اظهار داشــت: از سوی 
ضابطیــن اجرایی HSE اســامی 

بازگشایی و اتمام دوره درمان و ویزیت 
بیماران در پایان دوره استعالجی

•  انجــام مشــاوره های تخصصی در 
مورد عارضه بیماری

تدویــن  و  تهیــه  در  مشــارکت    •
دســتورالعمل نحوه برخورد با بیماران 
کــه قبــال کرونــا در شــرکت فــوالد 

خوزستان داشته اند.
کلیپ هــای  و  بروشــورها  تهیــه    •
خصــوص  در  مشــورتی  و  آموزشــی 
بیماری کرونا و راه های پیشــگیری و 

مقابله با آن

مربوطه  متولیــان  بــه  نامبــردگان 
ارســال می گردد و بــه قید قرعه به 
١٠ تن از افرادی که پیامک تشویق 
برایشــان ارسال شــده در مراسمی 
هدایایــی بــه ایــن عزیــزان اهــدا 

می گردد.
دکتــر کامــران محمــودی نیــز در 
واحــد طــب  خصــوص عملکــرد 
صنعتــی در این ایــام در گفت و گو 
با خبرنگار رویداد افزود: از اســفند 
۱۳۹۸ با شــروع بیمــاری کرونا در 
کشــور اقدامات زیر از ســوی واحد 

طب صنعتی انجام گردید:
 •  انجــام معرفی نامه جهت انجام 
تست pcr از کارکنان و پیمانکاران 
دارای عالئــم بالینــی مشــکوک و 
یا کارکنانی کــه در محل کار با فرد 

بیمار تماس داشتند.
جــواب  دریافــت  پیگیــری    •

آزمایشات
•  اعــالم نتایج آزمایشــات اعم از 
مثبت یا منفی و راهنمایی های الزم

صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر : دکترسعیدآژده
دبیر تحریریه و صفحه آرا : آذین بهرامی

تلفن :   09013169912     
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ی اعتدال نخبگان به روز بمانید Etedalenokhbegan.ir  با پایگاه خ�ب

چه کارهای ساده ای در فصل زمستان انجام دهیم
 تا شامل طرح های تشویقی برق امید شویم                                                                                                                                        

سرپرست شهرداری منطقه شش اهواز:   

مهلت ارسال آثار به یازدهمین 
جشنواره شعر رضوی

 به زبان عربی تا 2۰ بهمن ماه 
سال جاری است

کل  اداره  رســانه  و  فرهنگــی  معــاون 
فرهنگ و ارشاد اســالمی خوزستان از 
مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره 
شــعر رضوی به زبــان عربــی )یادمان 
دعبــل خزاعی( تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ 

خبر داد.
بــه گزارش اعتدال نخبــگان ، مرتضی 
جمشیدی با اعالم این خبر افزود: اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
با همکاری بنیاد بیــن المللی فرهنگی 
هنری امام رضا )ع(،یازدهمین جشنواره 
شــعر رضوی به زبــان عربــی )یادمان 
دعبــل خزاعــی( از ســری برنامه های 
هجدهمیــن جشــنواره  بین المللی امام 

رضا )ع( را برگزار می کند.
وی اشــاعه و ترویــج فرهنــگ منــّور 
فعالیت هــای  گســترش  رضــوی، 

فرهنگــی، هنــری و مذهبــی مرتبط با 
ســیره ی ائمه معصومین به ویژه آقا امام 
رضــا )ع(،شناســایی و معرفی بیشــتر 
شــاعران آیینی به ویژه شــاعران جوان 
و گرامی داشــت پدیدآورنــدگان آثار برتر 
فرهنگــی هنــری در زمینه ی ســیره، 
شــخصیت و معــارف امام رضــا )ع( و 
کمک بــه انتشــار این آثار و گســترش 
در  دینــی  و  فرهنگــی  آفرینش هــای 
زمینه ی شعر به زبان عربی را از اهداف 

برگزاری این جشنواره عنوان کرد.
جمشــیدی با اشــاره به مهلــت و نحوه 
ارســال آثار به جشــنواره گفت: عالقه 
منــدان مــی توانند تــا ۲۰ بهمــن ماه 
ســال جــاری آثــار خــود را به نشــانی 
gmail. @shamstoos.khz۹۹
com ارســال کنند. جشنواره اسفندماه 

۱۳۹۹ در شوش برگزار می شود.
کل  اداره  رســانه  و  فرهنگــی  معــاون 
فرهنگ و ارشاد اســالمی خوزستان با 
اشــاره به جوایز این دوره از جشنواره که 
در دو بخــش فصیح و شــعبی اهدا می 
شــوند اظهار کرد: به نفــر اول تندیس 
جشــنواره،لوح تقدیر و جایــزه نقدی به 
مبلــغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریــال ،نفر دوم 
تندیــس جشــنواره،لوح تقدیــر و جایزه 
نقدی به مبلــغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال و 
نفر سوم تندیس جشــنواره،لوح تقدیر و 
جایــزه نقدی به مبلــغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ 
ریــال تعلق می گیــرد.وی اضافه کرد: 
در بخش ویژه پژوهشــی به ۲ پژوهش 
برتر بدون اولویت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ 

ریال اهدا می شود.

بازدید شهردار خرمشهر از نمایشگاه صنایع دستی
 بر روی عرشه کشتی در رودخانه کارون خرمشهر 

به گزارش نخبگان ، منصور علوانی شهردار خرمشهر در شامگاه سه شنبه ۲۳ 
دی ماه از نمایشــگاه صنایع دستی بر روی عرشه ی کشتی در رودخانه کارون 
خرمشــهر بازدید کرد . در این نمایشگاه غرفه های هنرمندان صنایع دستی در 
رشته های مختلف نظیر حصیر بافی ، گلیم بافی ، چرم دوزی ، مشبک چوب 

، معرق ساقه گندم و منبت کاری حضور دارند . 

شــهردار خرمشــهر در بازدید از این نمایشگاه بر لزوم توجه ویژه به محصوالت 
صنایع دســتی بعنوان یک ظرفیت عظیم به لحــاظ حفظ ارزش ها، اصالت ها 
و خواســتگاه فرهنگــی و هنری تاکید کــرد و افزود : بدون تردید شــهرداری 
خرمشــهر از تمامی هنرمندان فعال در عرصه ی صنایع دستی حمایت خواهد 
کرد . وی در بخشــی دیگر از ســخنان خود به راه اندازی اولین بازارچه صنایع 
دســتی ویژه بانوان در بلوار امیرکبیر اشــاره کرد . این دومین نمایشگاه صنایع 

دستی در خرمشهر بر عرشه کشت است . 

اپلیکیشن برق من را دنبال کنید.                                                                                                                                            
وابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز                               ر
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