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راهکار محسن رضایی برای لغو تحریم ها 
 محســن رضایی با بیان اینکه مهمترین سیاســت ها در این شــرایط خنثی کردن 
تحریم هاست گفت: در این راستا باید دولت آمریکا را وادار کنیم که دست از تحریم ها 
بردارد.  وی تاکید کرد: باید اقتصاد ملی دســت از استثمار اقتصادهای بومی بردارد 
و آبادانــی خــود را در آبادانی اقتصادهای بومی و محلی ببیند و تالش می شــود در 

سیاست های کلی تحولی در آینده ایجاد شود. 
ایشان تصریح کرد: در این راستا اهمیت حضور مردم در انتخابات ۱۴۰۰ بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است و می تواند دشمنان را مایوس و امید واقعی را به جامعه تزریق کند

توسط فوالد اکسین صورت گرفت: 

دکتر سعید آژده
مدیر مسئول و صاحب امتیاز
مجموعه رسانه های نخبگان

»بهاریه«
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بازهم بهار با تن پوش ســبز و سرخ 
خــود خواهد آمد ، با شــكوفه هاي 
شيدا گشــته از آبياي افق هاي رويا 
و رودهاي جاري كه ماهيان ِســرخ 
ِكوچكــش را براي ســفره ي عيد ِما 
به تُنگ هاي كوچك هديه داده و به 
تَنــگ آمده ... من كــه مي گويم اين 
سرخ ماهي ها هرگز نمي خواهند از 
دريا جدا و به تنگ ها تبعيد شــوند 
... شايد اين از تقدير آنهاست .گفتم 
تقدير ؟! ها ! همين تقدير لعنتي ست 
كه گاه ســتاره ها را از شب دور مي 

كند ، همين تقدير اســت كه گاه ،ماه 
پشت ِابرپنهاني مي گريد همين تقدير 
است كه گرگ در لباس ِميش به گله 
مي زنــد و چوپان ِنــادان در خواب 
ِخــوش ِخويــش به خيــال ِخدمت 

خرسند است !!
همين تقدير اســت كه جدا مي كند 
و پيوند مي زند كــه زنده مي كند و 
مي ميراندومــا ناگزير به حكم ِهمين 
تقدير روي ســفره هفت ســين مي 
نشينيم ...اگر چه با بغض ...اگرچه با 
حســرت اما گاه كورسوي اميد به ما 

شوق ُخواندن دعاي تحويل ِسال مي 
دهد: يا مقلب القلوب و االبصار  ...

چه بر اوالد آدم مي رود كه تقويم ِما 
گاه در سياه ترين روزهايش مرعوب 
ِســپيدي ِدروغين ِدوستان مي شود و 
قلــب ها زخم ِخويــش را در درون 

پنهان كرده و آبروداري مي كنند .

يا مدبر اليل والنهار؛ تدبير چيست ؟! 
وقتي همه شعار مي دهند و شعر مي 
گويند ! » عمل « تنها رويايي ســراب 

رنگ اســت كه پشت ِپلك ِكودكان ، 
پير گشته است .

شــب و روزهاي ما همــه يكرنگ 
اند ؛ سياه و ســياه ...بچه هاي محل 
تفريحشــان اندوه و آه است ...حجله 

هاي سبز،حجاب ِشهر شده اند 
يا محــول الحول و االحــوال ! چه 
چهره هاي جواني پشت اين قاب ها 

به خواب ِآخر رفته اند ...
 خروس ! با اين كه صبحي نديده ايم 
بخوان ! بخوان به نــام ِدرماندگان و 
در راه مانــدگان ، بخوان براي محال 

ِروياها،بخــوان بــراي رگ ِبريده ي 
كوچه ها،بخوان بــراي پابرهنگان و 

پاپوشان ! 
بخوان بــراي كارتن خــواب ها ... 
خــروس ! با اين كــه صبحي در كار 
نيست اما تو بانگ ِبهار را در حنجره 

ات بهانه كن ... 

حول حالنا الي احسن الحال ... 

اجرای برنامه نوبت بندی آب در شبکه آبیاری 
پنج هزارهکتاری و نهر لشکرآباد در حوزه مرکزی
توسط سازمان آب و برق خوزستان

4

تقدیر سران عشایراستان از مدیرعامل و 
مجموعه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 

به جهت ارائه خدمات مطلوب و
برق رسانی به مناطق محروم
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2

3



به گزارش نخبگان،به گزارش شــبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ 
روابط عمومی شــرکت بهره برداری از شــبکه های آبیاری کرخه و شــاوور با 
اعالم اجرای برنامه نوبت بندی آب در شبکه آبیاری پنج هزارهکتاری و نهر 
لشــکرآباد در حوزه مرکزی این شــرکت، اظهار داشت: باتوجه به پیک نیاز 
آبی کشــت های پاییزه و زمستانه و از سویی کاهش آب رودخانه شاوور، این 

برنامه با هدف تامین آب اراضی کشاورزی اجرا شد.
ایــن روابط عمومی در ادامه افزود: اجرای برنامه نوبت بندی آب در شــبکه 
پنــج هزار هکتاری با جوشــکاری و تنظیم دریچه ها و در نهر لشــکرآباد به 
وسیله  خاکریزی با دستگاه لودر و مسدود نمودن سردهانه های انهار فرعی 

انجام شده است.

نخبگان2
پنشنبه 
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نامه نمایندگان استان اصفهان به اسحاق جهانگیری 
برای الحاق فوالد اکسین به فوالد مبارکه و سکوت نمایندگان خوزستان!

بــه گزارش نخبــگان و به نقــل از خبرنگار روابــط عمومی، 
پانزدهمین یادواره شــهدا و بزرگداشت ایثارگران و گردهمایی 
مجازی بســیجیان شرکت فوالد خوزســتان با حضور سردار 
ســرتیپ پاسدار حســن شــاهوارپور فرمانده ســپاه حضرت 
ولی عصر )عج( استان خوزستان، حجت االسالم و المسلمین 
میراحمدرضا حاجتی استاد حوزه و دانشگاه، حجت االسالم 
سید امیر میرعالیی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی )ع( 
شهرستان اهواز و جمعی از مسئوالن و با استقبال علی قلعه 
نوی مدیرعامل و رضا طاهری رییس هیات مدیره شرکت فوالد 
خوزستان، ۲۳ اســفندماه ۱۳۹۹ در مسجد حضرت رسول 

اکرم )ص( این شرکت و همزمان به صورت مجازی برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت 
ولی عصر )عج( اســتان خوزســتان اظهار داشــت: در طول 
هشت سال دفاع مقدس، دشمن بعثی دست به هر کاری برای 
مغلوب نمودن ایران در جنگ نمود. یکی از این موارد حمله به 
زیرســاخت های کشور بود. شــرکت فوالد خوزستان در طول 
جنگ ۳ مرتبه مورد آماج حمالت دشمن بعثی قرار گرفت. در 
یکی از این حمالت که در ســال ۱۳۶۴ رخ داد، این مجموعه 
عظیم صنعتی بیش از دو ســاعت زیر آتش بمباران بود. این 
شرکت افتخار دارد ۵۵ شهید را تقدیم انقالب اسالمی نموده 
و به پشــتوانه آنان، همچنان چرخ صنعتی شــرکت در مسیر 

اعتالی کشور به حرکت خود ادامه می دهد. 
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان افزود: 
یکی از اهداف دشمنان، براندازی نظام اسالمی کشور بوده و 
هست. اما با وجود امام راحل در آن زمان و مقام معظم رهبری 
در زمان کنونی چنین خیال باطلی امکان پذیر نیســت. امروز 
جنگ در سرزمین اســالم از یمن تا سوریه ادامه دارد. اما رمز 
پیروزی ایستادگی و مقاومت است. ما وارث مکتب امام حسین 
)ع( هســتیم. مکتبی که حاج قاســم با تکیه بر آن توانست با 
حضور مقتدرانه در جهان اسالم، خاورمیانه و مدیترانه، دنیا را 
شگفت  زده نماید. امروز دشمن بداند تک  تک ایرانیان در برابر 

مستکبران ایستادگی و مقاومت کرده و با تاسی از مکتب سید 
الشهدا )ع( و منویات مقام معظم رهبری عالوه بر بی اثر کردن 

تحریم  ها در مسیر پیشرفت قدم بر می دارند.
 شاهوارپور در ادامه گفت: رمز پیروزی انقالب اسالمی وجود 
امام راحل در گذشته و حضور کنونی مقام معظم رهبری است. 
ما باید در مسیر شــهدا گام برداشته و فریب تزویر دشمنان را 
نخوریم. مهمترین عرصه ای که دشــمن نشانه گرفته است، 
اقتصاد بوده و با این حرکت ســفره مردم را نشانه گرفته است. 
شرکت فوالد خوزستان می تواند با تولید پایدار این نیرنگ را بی 
اثر نماید. کارکنان شرکت فوالد خوزستان در خط مقدم اقتصاد 

مقاومتی قرار دارند.
حجت االســالم میراحمدرضا حاجتی استاد حوزه و دانشگاه 
در این مراســم اظهار داشت: یادواره شــهدای شرکت فوالد 
خوزســتان، خط ترویج تمامی ایســتادگی  ها، مجاهدت ها و 
خوبی ها است.حاجتی گفت: کسی که یاد شهدا و ایثارگران را 
زنــده نگه دارد، کار خدایی انجام می دهد. در جای جای قرآن 
از مقام شهدا یاد شده است، آنجا که خدواند می فرماید: شهدا 
زنــده  اند و نزد خدا روزی می خورند. شــهدا و ایثارگران مردانی 
بودند که در برابر دشمنان خم به ابرو نیاورده و مردانه جنگیدند. 
دو ویژگی مهم شهدای کشورمان، منبع قدرت درون  زای مردم 
و دیگری تالشگری آنان است. راستگویی، صداقت و پاکی در 

وجود شهدا نهادینه و محبت، ایثارگری، جهاد و تالش 
در مقام شهید نهفته است. 

وی ادامه داد: درست زمانی که تحریم ها به اوج خود رسیده بود 
و رییس جمهور وقت آمریکا ادعا کرده بود، سیاه  چاله تحریم  ها 
را برای ایران آماده کرده است، شرکت فوالد خوزستان توانست 
در روز عید مبعث تولید ساالنه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا 
دهد. این یعنی خودباوری، مجاهدت، شــجاعت و حرکت در 
مسیر شهدا؛ هر کشوری که می خواهد ابرقدرت شود باید چهار 
ضلع: قدرت علمی، فرهنگی، دفاعی و اقتصاد را در دســت 
داشته باشد. امروز به پشتوانه شهدا سایه امنیت در سراسر کشور 
گسترده شده است. در ُبعد علمی، رشد کشور ۱۱ برابر متوسط 
جهانی اســت. در بعد نظامی چنان پیشــرفت کرده ایم که در 
میان کشورهای سازنده پهپاد قرار گرفته و دنیا را به تحسین وا 
داشته ایم. در بعد فرهنگی نیز با تکیه بر غنای فرهنگی اسالم، 
الگوی دیگر کشورها شده ایم. اما در ُبعد اقتصادی دچار چالش 
هســتیم. دلیل این امر نگاه عده ای به خارج از مرزها اســت. 
امــروز مقاومت جامعه در برابر تحریم هــای جهان را مدیون 
شهدا هستیم. گزارش خبرنگار ما حاکی است، این مراسم با 
اجرای آرمین مرادی از کارکنان شرکت فوالد خوزستان برگزار و 
در پایان این برنامه حجت االسالم سعید شحیطاط به یاد اهل 

بیت )ع( و شهدا به مرثیه  سرایی پرداخت.

پانزدهمین یادواره شهدای شرکت فوالد خوزستان برگزار شد

اعتدال نخبگان/ بر طبق پاره ای اخبار موثق، پانزده نفر از 
نمایندگان استان اصفهان در نامه سرگشاده ای به اسحاق 
جهانگیری معاون اول ریاســت جمهوری، تقاضا نمودند 
که ســهام ۶۰ درصدی )شامل؛ ۳۰ درصد سهام صندوق 

بازنشستگی + ۳۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی /شستا ( به شرکت فوالد مبارکه واگذار شود.

در همیــن رابطه معاون اول رئیس جمهوری ضمن پاراف 
این نامه جهت را به مهندس عظیمیان مدیر عامل شرکت 

فوالد مبارکه جهت پیگیری ارجاع نمود.
در همین رابطه سکوت نمایندگان استان خوزستان در نوع 

خویش جالب توجه است!

اجرای برنامه نوبت بندی آب در شبکه آبیاری پنج هزارهکتاری و نهر لشکرآباد در حوزه مرکزی 

دیزل ژنراتور ایستگاه پمپاژ شهدای فتح المبین افتتاح شد 
مدیرعامل شرکت آب غدیر خوزستان از راه اندازی موفقیت آمیز سه دستگاه 

دیزل ژنراتور ایستگاه پمپاژ شهدای فتح المبین )ام الدبس( خبر داد. 

به گزارش نخبگان و به نقل از شــبکه خبری ســازمان آب و برق خوزستان 
شــهاب یگانه گفت: ایستگاه پمپاژ ام الدبس وظیفه تامین آب شرب کالن 
شــهر اهواز، آبادان، خرمشهر، دشــت آزادگان، دارخوین، شادگان و تمامی 
روستاهای مســیر آن را دارد و با تدابیر اتخاذ شــده توسط معاونت آبرسانی 
ســازمان آب و برق خوزســتان جهت پایداری انتقــال در هنگام قطعی برق 
و حساســیت این ایســتگاه در تامین آب شرب ، سه دســتگاه دیزل ژنراتور، 
مجموعًا با توان ۶7۵۰ کیلو ولت آمپر تامین، نصب، تست و راه اندازی شد.

وی افــزود: از جمله اقدامات صورت گرفته در این پروژه می توان به اجرای 
فونداسیون، ساخت اتاق جهت تابلوهای برق، ساخت و نصب تابلوهای راه 
انداز، کابل کشــی بین دیزل ژنراتورها و تابلوهای مصرف، ســاخت مخزن 
ســوخت، اجرای سیســتم ارت و عملیات کانوپی کردن دیزل ها اشاره کرد. 
وی در ادامــه افــزود:  ماهیت این دیزل ژنراتورها از نــوع آماده بکار بوده و 
بعــد از قطع برق شــبکه در کوتاه ترین زمان ممکــن وارد مدار بهره برداری 

می گردند.
گفتنی اســت بهره برداری از این ژنراتورهای غــول پیکر همزمان با قطعی 
برق ۳۰ ســاعته از طرف بــرق منطقه ای خوزســتان و موفقیت آمیز بودن 

اولین بهره برداری از این دستگاه ها بود.

گزارش تصویری از آخرین جلسه پویش 
هرهفته الف_ ب_ ایران در ۱۳۹۹ 

آیین اختتامیه پویش "هرهفته الف_ ب_ ایران" ساخت و سازها و سازو کارها درسال ۱۳۹۹ باحضور رضا اردکانیان وزیر نیرو بصورت ویدئو کنفراس برگزار شد. 



نامه نمایندگان استان اصفهان به اسحاق جهانگیری 
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راهکاردکترمحسن رضایی برای لغو تحریم ها 

 محسن رضایی با بیان اینکه مهمترین 
سیاست ها در این شــرایط خنثی کردن 
تحریم هاســت گفت: در این راســتا باید 
دولــت آمریکا را وادار کنیم که دســت از 

تحریم ها بردارد.  

به گزارش نخبگان و به نقل از تســنیم، 
محســن رضایی عصــر دیــروز در جمع 
خبرنــگاران در بوشــهر،  با بیــان اینکه 
استان بوشهر دارای ظرفیت های بزرگی 
بــرای اقتصاد بومی و ملی اســت اظهار 
کرد: اکنون اســتان بوشهر به نفت، گاز 
و فعالیت هــای خیلی محــدود خالصه 
شده در حالی که ظرفیت های ناشناخته 
و شناخته شده بزرگی در کرانه، پسکرانه 

و پیشکرانه در سواحل خلیج فارس دارد. 
 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از 
تدوین سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توســعه کشــور خبر داد و بیان کرد: در 
آســتانه تدوین سیاست های کلی برنامه 
هفتم باید از ظرفیت نخبگان اســتفاده 
شود.  وی استان بوشــهر را پیش قراول 
سیاســت های کلی توســعه دریا محور 

دانست و بیان کرد استان بوشهر می تواند 
در توسعه سیاست های دریامحور می تواند 
نقش خــود را در اقتصادی ملی افزایش 
دهــد.  رضایــی با بیــان اینکــه اقتصاد 
ملی نبایــد اقتصادهای بومی و محلی را 
اســتثمار کند تاکید کرد: اقتصاد ملی از 
طریق آبادانی اقتصادهای بومی و محلی 
باید آباد شود در غیر این صورت در اقتصاد 
ملی با تعارض و تناقضی مواجه می شویم 
و همه چیز به نفع دولت رقم زده می شود و 
زندگی مردم و شهرها و استان های خارج 
از تهران روز به روز ضعیف تر می شوند و یا 

سرعت پیشرفت آن ها کند می شود
وی تاکید کرد: باید اقتصاد ملی دســت 
از اســتثمار اقتصادهای بومی بــردارد و 
آبادانی خــود را در آبادانــی اقتصادهای 
بومی و محلی ببیند و تالش می شود در 
سیاست های کلی تحولی در آینده ایجاد 

شــود.  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکه مهمترین سیاست ها 
در این شرایط خنثی کردن تحریم هاست 
گفت: در این راســتا باید دولت آمریکا را 
وادار کنیم که دست از تحریم ها بردارد که 
این مهم دو روی سکه محسوب می شوند 
در واقع برداشتن و خنثی شدن تحریم ها 
یک روی سکه و جهش و گسترش تولید 
ملی روی دیگر ســکه در راستای تحول 

اقتصادی است. 
 رضایی، خنثی کردن تحریم ها را مکمل 
برداشتن تحریم ها دانست و تاکید کرد: 
ایــن دو موضــوع نباید به هم گــره زد و 

اقتصاد کشور نباید شرطی کنیم.
  وی بــا بیان اینکــه بیش از ۱۵ ســال 
است که اقتصاد ایران شرطی شده است 
تصریح کرد: در هشت سال گذشته با این 
سیاست دو بعدی و دو وجهی، سیاست 

برداشتن و خنثی کردن تحریم ها می تواند 
تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند.  

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
سیاســت های مهم برنامه هفتم توسعه 
را برشــمرد و گفــت: برنامه ســایبری و 
استفاده از امکانات وسیع فضای مجازی، 
ارتقای فرهنــگ ملی کشــور، توجه به 
جمعیت، هدایت نقدینگی به سمت تولید، 
نقش آفرین موثرتــر در نظم منطقه ای و 
بین المللی محورهای اصلی سیاست های 

کلی برنامه هفتم توسعه است. 
 رضایــی، انتخابات ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ را 
مهم و سرنوشت ســاز دانست و تصریح 
کرد: در این راستا اهمیت حضور مردم در 
انتخابات ۱۴۰۰ بسیار مهم و سرنوشت 
ساز است و می تواند دشمنان را مایوس و 

امید واقعی را به جامعه تزریق کند. 
 وی، مایوس کردن دشمن و امید آفرینی 

واقعی را بســتگی به مشــارکت گســتره 
مردم در انتخابات دانســت و بیان کرد: 
امیدآفرینــی بــه روی کار آمــدن دولت 
کارآمد، قوی، مسئولیت پذیر و پاسخگو 
اســت که بتواند هم تحریم ها را بردارد و 
خنثی کند و از ســوی دیگر امید آفرینی 
ایجــاد و این اعتمادی که بیــن دولت و 

مردم تضعیف شده را تقویت کند.  

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
تاکید بر ایجاد ایالت های اقتصادی بیان 
کرد: ایجاد ایالت هــای اقتصادی مورد 
تأکید قرار گرفته، ولی تاکنون عملی نشده 

است.  
وی افزود: اســتان بوشــهر باید یکی از 
پایگاه های خیزش اقتصادی ملی باشد 
مشروط به اینکه ســاختار اقتصادی آن 

بازتعریف شود.  

اعتــدال نخبگان/عصر امروز نشســت هم اندیشــی 
شــهردار اهواز و اصحاب رســانه در آخریــن روز کاری 

سال۹۹ برگزار شد.
به گزارش نخبگان و به نقل از سایت شهرداری اهواز در 
این نشست که به همت اداره کل ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری برگزار شد جمع کثیری از پیشکسوتان 
عرصه رسانه، ســردبیران و مدیران مسئول مطبوعات 
استان با ابراهیم نوشادی شهردار منتخب دیدار و گفتگو 
کردند و در راســتای بررسی مشکالت و مسائل شهر با 
شهردار به عنوان سکاندار مجموعه مدیریت شهری به 
بحث و تبادل نظر پرداختند.شهردار اهواز در این دیدار 
عنوان کرد: با وجود تراکم کاری که در ده روز پایان سال 
وجود دارد بر خود واجب دانســتم که جهت عرض خدا 
قوت در خدمت اصحاب رسانه باشم.وی ضمن تبریک 
فرارسیدن اعیاد شعبانی و سال جدید ادامه داد: بنده به 
جهت حضور در مجمع کالنشهرها و شهرداران کشور 
با مســائلی که در شــهرها روی می دهد آشنا هستم و 
رویدادهای شــهری را رصد و دنبال می کنم.نوشادی 
افزود: ما ۱۲۰ شــاخص شهری داریم که متاسفانه در 
برخی از آنها هیچ پیشرفتی نداشتیم و متاسفانه رسانه 
ها نیز هیچ گاه به چرایی این مســئله نپرداختند و غالبا 

یکدیگر را نقد کردیم.
وی با بیان اینکه پذیرش سرپرســتی شــهرداری اهواز 
از ســوی اینجانب به نوعی ادای دین و تکلیفی بود که 

احساس می کردم باید به مجموعه سازمانی و شهرم ادا 
کنم و اکنون که این مسئولیت را پذیرفتم نیز به آن افتخار 
می کنم با جدیت در این عرصه تالش خواهم کرد و از 
هیچ انتقادی نیز واهمه ندارم و از آن استقبال هم می 
کنم.شهردار منتخب اهواز خطاب به اهالی رسانه گفت: 
شما نخبگان شهر هســتید و من وظیفه دارم صدای 
شما را بشنوم و بنا دارم که این جلسات را به طور مداوم و 
ماهیانه برگزار کنم و اتاق فکری هفتگی با حضور اهالی 
رسانه ایجاد می کنم.نوشادی از ایجاد تشکلی فرهنگی 
جهت بررسی مسائل شهر و موضوعاتی که تا کنون به 
آنها پرداخته نشــده خبر داد و افزود: در این تشکل که 
قرار است هر ده روز تشکیل جلسه دهد مولفه هایی را 
که تا کنون نادیده انگاشته شده مورد بحث و بررسی قرار 

خواهیم داد.
وی ادامه داد : از آنجا که نگاه مدیران در اســتان نگاه 
دولتی اســت ما به مسئله ای مانند مشکالت در منابع 
درامــدی نپرداختیم و رســانه ها باید بــه این موضوع 
بپردازند.شهردار با اشاره به وجود صنایع بزرگ در شهر 
و استان گفت: متاسفانه صنایع در استان مسئولیتهای 
اجتماعی خود را انجام نداده اند و اگر این اتفاق می افتاد 
ســطح کیفی زندگی و رفاه مردم موجب ماندگاری آنان 
در شــهر می شــد و دیگر با پدیده ای مانند مهاجرت و 
انتقال سرمایه روبرو نمی شدیم.این مقام مسئول عنوان 
کرد: رسانه ها هیچگاه از صنایع، انجام مسئولیتهای 

اجتماعی شــان را مطالبــه نکردند.وی افــزود: ما در 
حال تدوین برنامه یکســاله و پنجســاله هستیم که در 
اختیار مطبوعات قرار خواهیم داد که در این راستا با ما 
همفکری و همکاری کنند و این شهر هم به تنهایی و با 
شهردار ساخته نمی شود بلکه همه باید همکاری کنند.

نوشادی در پایان اظهار امیدواری کردکه در طول مدت 
پنج ماه تا انتخابات شورا بتوانیم گامهای موثری برداریم و 

از انتقادهای منصفانه هم استقبال می کنیم.
در این جلســه اهالی قلم دیدگاهها و نظــرات خود را با 
شهردار اهواز مطرح کردند و در خصوص موضوعاتی 
از قبیل برنامه های شــهردار برای تغییر چهره شهر در 
سال جدید، جلوگیری از هدر رفت سرمایه های شهر، 
افزایش ســرانه فضای سبز شهر، اقدامات پیشگیرانه 
در خصوص کاهش شیوع بیماری کرونا، برنامه ریزی 
کارشناســانه برای شهر ، اهمیت به میراث فرهنگی و 
حفظ بافت های قدیمی اهواز و رســیدگی به انهاسهم 
شــهرداری در تولید بستر فرهنگی، افزایش مکانهای 
تفریحی در اهواز با استفاده از عنصر رودخانه و احداث 

باغ پرندگان ، دلفیناریوم و .... بحث و تبادل نطر کردند.
اصحاب رســانه در این دیدار همچنین از برگزاری این 
نشست توسط شهردار تقدیر و تشکر کردند و راه اندازی 
مجدد جشنواره شهر و رسانه را به فال نیک گرفته و بر 
اجرا و تداوم آن پس از وقفه ای طوالنی در سالهای آینده 

نیز تاکید کردند 

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

های احتمالی محل مسکونی خود را از قبل مشاهده نمایید.
 شهردار منتخب اهواز در دیدار با اصحاب رسانه: شهرداری به تنهایی نمی تواند شهر را بسازد

به گزارش نخبگان مدیر تولید شرکت فوالد اکسین 
خوزستان از تحویل آخرین سری ورق های فوالدی 
پروژه ملی انتقال نفت از گوره به جاسک خبر داد و 
گفت: فوالد اکسین خوزستان عالوه بر ورق های 
API X۶۰ توانســته اســت ورق API X7۰ بــا 
عرض ۴ متر و ۵۰ ســانتی متر برای لوله های ۵۶ 
اینچ را تولید کند و در زمینه تولید ورق های X7۰ به 

تولید انبوه دست یافته ایم.

بهرنگ اهدایی در آیین تولید و تحویل آخرین سری 
ورق های فوالدی API محیط ترش فوالد اکسین 
خوزستان )پروژه ملی انتقال نفت گوره به جاسک( 
که امروز ۲۵ اسفندماه برگزار شد، اظهار کرد: طی 
دو تا سه سال گذشته یک پروژه مهم انتقال نفت در 
دستور کار وزارت نفت قرار گرفت که شامل انتقال 
نفت محیط ترش از گوره به جاسک بود؛ برای این 
پروژه شرکت فوالد اکسین خوزستان باید ورق هایی 
را تولید می کرد و در اختیار شرکت های لوله سازی 
قرار می داد که حدود ۱۱۰۰ کیلومتر لوله گذاری را 

شامل می شد.

 وی گفت: در گذشــته این ورق ها از کشــورهای 
خارجی تامین می شد و میزان قابل توجهی ارز از 
کشــور برای تامین این ورق ها خارج می شد اما با 

توجه به شــرایط تحریمی که به وجود آمد، وزارت 
نفت نتوانست ورق های فوالدی مورد نیاز پروژه را 

از خارج از کشور تامین کند.
مدیر تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان تصریح 
کرد: با توجه به توانمندی ای که در شــرکت های 
فوالدی داخل کشور وجود داشت، یک کنسرسیوم 
مابین شرکت های فوالد اکسین خوزستان، فوالد 
مبارکه اصفهان و شرکت لوله سازی اهواز به وجود 
آمد و توانستیم این پروژه را تولید و تکمیل کرده و به 

وزارت نفت تحویل دهیم.
اهدایی افزود: فوالد مبارکه برای اولین بار توانست 
مــواد اولیه مورد نیاز این پروژه را تولید کند و بالغ بر 
۴۰۰ هزار تن اسلپ فوالد به شرکت فوالد اکسین 
خوزستان منتقل شد و توانســتیم در مدت زمان 
منظــم و برنامه ریزی شــده، ایــن ۴۰۰ هزار تن 
را بــا بهترین کیفیت نورد کرده و به شــرکت های 

لوله سازی تحویل دهیم.

وی عنــوان کــرد: این پروژه اتفاقی بســیار بزرگ 
و مهم بود که توانســتیم فوالد مــورد نیاز یکی از 
استراتژیک ترین پروژه های وزارت نفت را تامین و 
توانمندی باالی شــرکت های فوالدی در ایران را 

اثبات کنیم.
مدیر تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان با اشاره 
به اینکه فوالد اکسین خوزســتان برای اولین بار 
توانست ورق های مناســب برای محیط ترش را 
در کشور تولید کند، گفت: فوالد خوزستان عالوه 
 API توانسته است ورق API X۶۰ بر ورق های
X7۰ بــا عــرض ۴ متر و ۵۰ ســانتی متــر برای 
لوله هــای ۵۶ اینچ را تولید کنــد و در زمینه تولید 

ورق های X7۰ به تولید انبوه دست یافته ایم.

در ادامه ابوالفضل حیدریان مدیر کنترل کیفیت 
و آزمایشــگاه شرکت فوالد اکســین خوزستان در 
خصوص ایــن پــروژه اظهار کــرد: محصوالت 

تولید شــده در شــرکت فوالد اکســین خوزستان 
توانایی رقابت با رقبای خارجی را دارند و کشــور را 
از شــرکت های فوالدسازی خارج از کشور بی نیاز 

می کند.
وی گفت: سال گذشته توانستیم در شرکت فوالد 
اکسین خوزســتان، آزمایشگاه خوردگی مورد نیاز 
مهندســی و توســعه وزارت نفت بــرای تولید این 
محصول را افتتاح کنیم و فوالد اکسین خوزستان 
به عنوان اولین شــرکت فوالدی کشــور در زمینه 
تولید ورق هــای API در زمینه ورق های عریض 

شد.
وی بیان کرد: در پروژه ملی انتقال نفت از گوره به 
جاسک از صفر تا صد که شامل مرحله تولید اسلپ 
در فــوالد مبارکه اصفهان تا تولیــد ورق در فوالد 
اکسین خوزستان و تولید لوله در شرکت لوله سازی 
اهواز است، بومی سازی شد و با افتخار این پروژه به 

صورت صد درصد ساخت ایران انجام شد.

مدیرتولید شرکت فوالد اکسین خبر داد:

تحویل آخرین سری ورق های فوالدی پروژه ملی انتقال نفت از گوره به جاسک
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و  آب  بهره بــرداری  نخبگان/معــاون  اعتــدال 
فاضالب اهواز گفت: ۶ هزار انشعاب غیرمجاز در 
مالشیه اهواز وجود دارد که با شیلنگ و یا لوله های 
روکار در مســیر اشــتباه و با اتصال غیر استاندارد 

ایجاد شده است.
به گزارش نخبگان و به نقل ازمهر افشین حاتمی 
در گفت وگویی اظهار کرد: در منطقه مالشیه اهواز 
هفت تا هشــت هزار خانوار ساکن وجود دارد که 
از این میان فقط یک هزار و ۹۵۰ انشــعاب مجاز 

دارند.
وی افــزود: حدود ۶ هزار انشــعاب غیرمجاز در 

مالشیه اهواز وجود دارد که به صورت غیراستاندارد 
با شیلنگ و یا لوله های روکار در مسیر اشتباه و با 

اتصال غیر استاندارد ایجاد شده است.
معــاون بهره بــرداری آبفای اهــواز تصریح کرد: 
چهــار طــرف ایــن منطقــه در طــرح تفضیلی 
مشخص نیســت و خیابان های منطقه روزانه در 
حال توســعه است که این موضوع باعث کاهش 
ســطح خدمات رسانی به ساکنان فعلی می شود.

حاتمی یادآور شد: در اکثر خیابان های این منطقه 
مشترک رســمی وجود ندارد و در برخی نقاط نیز 
۱۵۰ متر لوله انشعاب کشیده شده و اهالی هم به 

صورت غیررسمی ساکن شده اند.وی اضافه کرد: 
این استاندارد سازی نبودن انشعابات و استفاده از 
پمپ آب باعث می شود که آب زیرزمینی با شبکه 
آب تداخل پیدا کند که حداقل ۵۰ خانه اطراف را 

درگیر مشکالت می کند.
معــاون بهره برداری آبفای اهواز در پاســخ به این 
ســوال که »چــرا اراضی خالی از ســکنه منطقه 
مدیریت نمی شود« عنوان کرد: در جلسات پیشین 
از جمله چند روز قبل شهرداری اهواز اعالم کرد که 
مسکن و شهرسازی شهرستان باید به این موضوع 
ورود کند؛ البته قطعًا از لحاظ اجتماعی و امنیتی 

نیز مسئوالن درگیر هستند و یک سازمان خاص 
نمی تواند جلوی این گسترش و توسعه نامتوازن را 

بگیرد.
حاتمی ادامه داد: در منطقه مالشیه اهواز اگر با 
قوه قهریه برخورد شود، قطعًا تبعات اجتماعی به 
دنبال دارد که در این راستا این امر یک همبستگی 
استانی می طلبد که همه دستگاه ها با وحدت رویه 

جلوی این کار را بگیرند.
وی بیان کرد: مالشــیه یکی از مناطق با اصالت 
شــهر اهواز اســت ولی وجود زمین خــواران هم 
فراوان هست؛ کســانی که از قبل ساکن بودند، 

مشــکلی ندارند ولی برخی افراد با سوءاســتفاده 
از بالتکلیفی اراضی موجود مشــکالتی را برای 

دستگاه های خدمات رسان ایجاد می کنند.
معاون بهره برداری آبفای اهواز گفت: در خیابان 
کمربندی )پشت مدرسه( یک کد ارتفاعی وجود 
دارد و فردای طرح که پوشــش ۸۰۰ ســانتی متر 
بوده است، متوجه شدیم که آن خیابان ۵۰۰ متر 
توسعه پیدا کرده است؛ با این کار عالوه بر اهالی 
خود دستگاه های خدمات رسان هم دچار مشکل 
می شوند که دیگر امکان خدمات رسانی به بخشی 

از این مناطق وجود نخواهد داشت.
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شــهردار خرمشــهر بــا بیــان اینکــه ســتاد 
بازآفرینی شهری به منظور اجرای طرح جمع 
آوری آبهای ســطحی شــهر خرمشهر ۴۶۰ 
میلیــارد ریــال اعتبار اختصــاص داد گفت: 
مطالعات این طرح انجام شــده و امیدواریم 

در سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

بــه گزارش نخبگان و به نقــل از ایرنا منصور 
علوانی یکشــنبه در نشســت شــورای شــهر 
شــبکه  داشــت:احداث  اظهــار  خرمشــهر 
آبهای ســطحی یکی از دغدغه هــای مردم 
و مسووالن شــهری اســت که با اجرای آن 
بخش مهمی از مشــکل آب های سطحی در 

مناطق مختلف خرمشهر برطرف می شود.

وی به تشــریح اقدامات شهرداری خرمشهر 
خرمشــهر  افزود:شــهرداری  و  پرداخــت 
اقدام های خوبی در راستای زیباسازی فضای 
شهری و کاشت نهال انجام داده است و هم 
اکنون بازســازی پل قدیم خرمشهر به منظور 
تســهیل در تردد شــهروندان در حال انجام 

است.

بارندگی آذرماه امسال باعث آبگرفتگی برخی 

مناطق و خیابان های خرمشــهر شد و ده ها 
گروه عملیاتی برای تخلیه روان آب از مناطق 

بحرانی خرمشهر وارد عمل شدند.

در ایــن بارندگــی آبگرفتگــی مناطــق کوی 
مولوی، کوی طالقانی، خیابان حافظ، خیام، 
بلــوار کمربندی و منازل مســکن مهر، کوی 
عباره و منطقه کوت شــیخ نســبت به ســایر 
مناطق بیشــتر بود و تــردد شــهروندان را با 

مشکل روبه رو کرد.

نهرهــای بزرگی همچون نهر چاســبی، نهر 
النصــر و کوت شــیخ کــه تا پیــش از جنگ 
تحمیلی بــرای دفع روان آب  ناشــی از باران 
از آنها استفاده می شــد نیاز به بازسازی دارند 
که با این اقدام مشکل آب گرفتگی خیابان ها 

هنگام بارندگی برطرف می شود.

ثبت نام ۱۰۰ نفر از جوانان خرمشهری برای 
انتخابات شورای شهر 

یکی از اعضای شورای اسالمی خرمشهر نیز 
در نشســت این شورا به ثبت نام بیش از ۱۰۰ 
نفر از جوانان خرمشــهری بــرای نامزدی در 

ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی این 
شهر اشــاره کرد و گفت: این استقبال نشان 
دهنده این واقعیت است که شورای شهر یک 

نهاد تاثیرگذار در امور شهری است.

موســی مطورجزیره افزود: برخــی افراد که 
مســئولیت نیــز دارند بــا انتشــار مطالبی در 
فضای مجازی نتیجه انتخابات شورای شهر 
را پیش بینــی کرده اند و بــا این اقدام موجب 

دلسردی مردم شده اند.

۴۶۰ میلیارد ریال به طرح جمع آوری آبهای سطحی خرمشهر اختصاص یافت

معاون بهره برداری آبفای اهواز : مالشیه اهواز ۶ هزار انشعاب غیرمجاز با شیلنگ و لوله روکار دارد

نشست سران ســتاد عشــایر استان با 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
با هــدف تقدیر از مجموعه شــرکت توزیع برق 
بــه جهت برق رســانی بــه روســتاها، دریافت 
خدمات مطلوب و پایداری شبکه برق ، تکریم 
اربــاب رجوع و همچنین تبریک به مناســبت 
کسب رتبه برتر شرکت توزیع برق خوزستان در 

جشنواره شهید رجایی برگزار شد.
به گــزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، مدیرعامل 
این شــرکت، ضمن تشکر از حضور نمایندگان 
عشایر اســتان با بیان اینکه هیچ شانی غیر از 
خدمتگزاری بــرای خود قائل نیســتیم، اقوام 
را ظرفیتی بزرگ دانســت و گفــت: قوم عرب 
، بختیــاری و ســایر اقــوام غیور، نمــاد جهاد 
،ایثار،مقاومــت، عزت و اســتقامت جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
دکتر علی خدری همچنین در تشــریح فعالیت 
های این شرکت درراســتای محرومیت زدایی 
اشاره کرد و گفت: برخی از روستاهای مناطق 
محروم سراســر اســتان فاقد برق بودند که با 
تــالش جهادی همــکاران شــرکت وبا هدف 
خدمات رســانی به مناطق کم برخوردار، کار را 

شروع کردیم.
خدری، شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان 
را از بزرگتریــن و با اهمیت ترین شــرکت های 
خدمــات دهنده کشــور عنوان کــرد و افزود: 
خوزســتان ویژگــی هایــی همچــون گرمای 
۵۳درجه، ریزگردها، گازهای ترش و تولید 

۸۰ درصد نفت کشــور را داراســت که اســتان 
های دیگر فاقد این ویژگی ها هستند، از سویی 
اگر برای چند ساعت برق در استان قطع شود، 
اختالل در امر برق رسانی، مشکالت و تبعات 
بزرگــی را به دنبال دارد، لــذا با تالش بیش از 
پیــش همکارانمان و با یک حساســیت ویژه، 
خدمــات رســانی شــبانه روزی را طبق وظیفه 

انجام می دهیم.
رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل این شــرکت 
همچنین با اشــاره به شــرایط موجود کشــور، 
گفت: خوزستان در فصل تابستان، چهار برابر 
مصرف کشــور، مصرف بــرق دارد و این یعنی 
بایــد تجهیزات بیشــتری برای ارائــه خدمات 
به مشــترکین داشــته باشــیم که در شــرایط 
موجود کشــور، به ســختی انجام می شود اما 
تمام تالش ما این اســت که در خدمات دهی 

مطلوب به مشترکین کوتاهی نکنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
در پایان از حضور ارزشمند سران عشایر غیور و 
بزرگان اقوام مختلف استان صمیمانه قدردانی 
کرد و این خدمات رسانی را وظیفه ی مجموعه 
شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان دانست و 
گفت: وظیفه ما خدمتگزاری صادقانه به تمام 

مردم استان است.

خدمات مطلوب برق رسانی در سراسر 
استان ارائه شد

بر اســاس این گزارش، جمعی از سران عشایر 

خوزســتان از اقوام عــرب ، بختیاری ، بهمئی 
وشیخ بارعایت پروتکلهای بهداشتی از سراسر 
اســتان در اقدامی نمادین بــا حضور در محل 
این شــرکت و اهدا لوح تقدیر به مدیر عامل، از 
تالش های وی و مجموعه کارکنان شرکت به 
جهت خدمات رسانی مطلوب و برق رسانی به 

روستاهای دور افتاده، قدردانی کردند.
در ابتدای این نشست، شیخ دکتر عبدالحسین 
بدوی رییس ســتاد عشــایر اســتان، بــه ایراد 
سخن پرداخت و به مشــکالتی که در گذشته 
به دلیل نبود برق داشــتند، اشــاره کردند و از 
خدمات ارائه شــده به روســتاها و مناطق کم 

برخوردار تقدیر کردند.
دکتــر بــدوی گفت : بــه جهت تــالش های 
صورت گرفته در یک سال و نیم اخیر در حوزه 
برق رســانی، متوجه تغییر و تحوالت در حوزه 

مدیریتی شدیم.
وی افزود: با جمعی از اعضای ســتاد عشــایر 
پیگیر شــدیم که آیا در دیگر شهرها هم چنین 
تحوالتی در حوزه خدمات دهی انجام شــده یا 

خیر؟
 که خوشــبختانه در سراســر اســتان شــاهد 
بازســازی شــبکه های بــرق و ارائــه خدمات 
مطلوب از ســوی شــرکت توزیع نیــروی برق 

خوزستان بودیم.
ایــن نماینــده قوم غیــور عــرب ادامــه داد: 
عملکردهــا به مــا ثابت کرد کــه مجموعه ای 
دلســوز در راس کار اســت، الزم دانســتیم به 
همراه جمعی از ســتاد عشایر، سادات و شیوخ 

و ســران اقوام مختلف در نشستی، از کل این 
مجموعه پرتالش تقدیر کنیم.

همچنیــن خــان علــی فتــح جهانگیــری از 
نماینــدگان قــوم غیــور بختیــاری از خدمات 
رســانی به روســتاهای صعــب العبــور که به 
ســختی و با پای پیاده باید مســیر را طی کرد، 

ابراز خرسندی داشت.
جهانگیری اظهار داشــت: برخی روستاها ۴۲ 
ســال برق نداشــتند و ما قــدر دان مجموعه 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان هستیم که 
بــا تالش خود باعث محرومیت زدایی در جای 

جای استان شدند.
وی با اشاره به محدودیت های کرونایی و عدم 
حضور پررنگ تر اقوام افزود: این نشست که از 
تمامی اقوام هم حضور دارند نشان از فراقومی 
عمل کردن مدیریت و کل مجموعه توزیع برق 

خوزستان است.
قابل ذکر اســت از اقوام غیور عــرب، بزرگانی 
از طوایف االحمدیه، بنی طرف بیت شــرهان، 
الباجی، حمید، ســادات ســید خلف موسوی، 
الخطفان، الشــحیتات، میاح، حس ســالم، و 
طایفه آل کثیــر، و از قوم بختیاری نیز طوایف 
بابادی، طایفه موری، بهداروند،شــیخ،  بزرگ 
خلیلــی، زنگنه و طایفه اورک در این نشســت 

حضور داشتند.
همچنین این نشست با اهدا لوح به مدیرعامل 
و مجموعه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
و شــعرخوانی در وصف رشــادت هــای اقوام 

عشایر غیور خوزستان به پایان رسید.

تقدیر سران عشایر استان از مدیرعامل و مجموعه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
به جهت ارائه خدمات مطلوب وبرق رسانی به مناطق محروم استان خوزستان

اولین جشنواره مجازی گیاهان و درختان کم آب برگزار می شود 

به گزارش نخبگان و  به نقل از روابط عمومی واموربین الملل شهرداری خرمشهر؛ به مناسبت اعیاد خجسته شعبانیه روابط 
عمومی و اموربین الملل شــهرداری خرمشــهر نقاط مختلف سطح شــهر را با نصب بنرهای تبریک در بیلبوردها و پل های 
عابر پیاده ، نصب پرچم های الوان رنگی با درج تبریک اعیاد شــعبانیه ، نصب ریســه های پرچمی رنگی در میادین و نصب 

پرچم ایران بر روی پل ها ، فضاسازی و آذین بندی کرد .

 رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر اجرا شد
به گزارش نخبگان و بــه نقل از روابط 
عمومــی واموربیــن الملل شــهرداری 
رنــگ  اجرایــی  خرمشــهر؛ عملیــات 
آمیــزی جــداول معابر ســطح شــهر 
توســط شــهرداری خرمشــهر با هدف 
بهبود وضعیت ســیما و منظر شــهری 

در آســتانه عید نوروز و فصل بهار اجرا 
شد..

 رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط 
نیروهای خدماتی شهرداری خرمشهر 
بصورت همزمان توســط چنــد اکیپ 

فعال انجام می شود

عملیات اجرایی تعمیر عرشه پل شهید جهان آرا 
توسط شهرداری خرمشهر پایان یافت

به گزارش نخبــگان و  به نقل از روابط 
عمومــی واموربیــن الملل شــهرداری 
آرا  جهــان  شــهید  پــل  ؛  خرمشــهر 
خرمشــهر کــه بدلیــل تعمیر عرشــه 
بــه مــدت ده روز بصورت یــک طرفه 

مســدود شده بود پس از پایان عملیات 
اجرایی تعمیر در شامگاه ۲۳ اسفندماه 
بازگشــایی و تردد ماشین آالت بر روی 

پل به روال عادی بازگشت
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