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نیشکر شاهرگ ِ زندگی

پمپاژ امید به قلب همه مردم خوزستان

      نیشکر شاهرگ زندگی...
دکترسعید آژده -مدیرمسئول نخبگان: 

 )social responsibility(اجتماعی مسئولیت 
یک فعالیت غیر اقتصادی و غیر انتفاعی است که 
سطح  وارتقا  شکوفایی   ، رشد  برای  شرکت  یک 
کیفیت جامعه پیرامون خودانجام می دهد. اصوال 
مساله مسئولیت اجتماعی که اختصارا CSR نامیده 
می شود امروزه از دو لحاظ برای یک شرکت دارای 
در  کارکنان  کردن  سهیم  نخست  است:  اهمیت 
امور و حفظ این حالت؛و دیگری جایگزینی خود 
به عنوان یک عضو شرکت و همراستا کردن خود 
با تعهدات آرم تجاری از طریق برنامه های مدون.

ایجاد  در  که  سازمانهایی  کرده  ثابت  تجربه 
ِموفقیت   CSR مدت  طوالنی  برنامه  یک 
به  را  خود  های  برنامه  که  اند  بوده  موفق  آمیز، 
اصلی  دستاوردهای  بر  و  کردند  انتخاب  دقت 
جانبی  صنایع  و  توسعه  شرکت  داشتند،  تمرکز 

گیرد. می  قرار  ردیف  همین  در  هم  نیشکر 
این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی بدون شک 
یکی از بهترین روشها برای کسب موقعیت مطلوب 
به عنوان یک برند را در خوزستان اجرا کرده است 
درحالی که تأثیر اجتماعی مثبتی نیز بر تمامی حوزه 

ها درپویایی استان گذاشته است.
 ،  CSR مهم  های  جنبه  از  یکی  دیگر  طرف  از 
مسئولیت های محیطی می باشد که در این نوع 
از مسئولیت های اجتماعی، نیز شرکت توسعه و 
صنایع جانبی نیشکر بخش بزرگی از تمرکز خود را 
بر روی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گذاشته 

است. 
به عنوان  ابتدا  در  آنچه  که  است  توضیح  به  الزم 
حال  در  شد،  آغاز  شرکت  این  برای  رویکرد  یک 
حاضر برای هر کسب وکار کوچک و بزرگی تقریباً 
چه  و  اجتماعی  مشارکت  چه  است.  شده  حیاتی 
تمرین مسئولیت زیست محیطی و چه مسئولیت 
اجتماعی که همه وابسته به یک مدیریت علمی و 
روابط عمومی خوب است. برهمین راستا و به عینه 

می بینیم که شرکت توسعه و صنایع جانبی نیشکر 
کوشیده در این باب سرفرازانه در میان شرکت های 

خوزستان پرچم خود را باال نگه دارد.
شرکت توسعه نیشکر با کاشت چهار میلیون اصله 
نهال مثمر و غیرمثمر، در کنار حفظ محیط زیست 
اشتغال  و  اقتصاد  در  تازه  نفسی  منابع طبیعی،  و 
منطقه دمیده است. این شرکت با روی آوردن به 
طبیعی  منابع  از  صیانت  در  درخت کاری،  پویش 
»خوزستانی  مسیر  در  و  شده  پیشگام  خوزستان 
به  پیوستن  با  نیز  و  است  برداشته  گام  سرسبز» 
سبز  کمربند  ایجاد  و  سرسبز»  ایران   « پویش 
شهرستان کارون هدف گذاری درختکاری در بیش 
از دو هزار هکتار را در دستور کار قرار داده و هم 
زهاب  با  نهال ها  این  از  بخشی  آبیاری  با  چنین 
نیشکر، در صرفه جویی منابع آبی نیز قدم مهمی 
برداشته است، این کار صیانت از جنگل ها و رونق 

زراعت چوب را نیز خود بخود بدنبال دارد. 
زهاب حاصل از نیشکر به دلیل کیفیت باال برای 
سبز  فضای  آبیاری  و  غیرنیشکری  کشت های 

این  پیش،  سال  چندین  تا  اگر  می شود.  استفاده 
 Environmental( زهاب تهدیدی محیط زیستی
threat( بود اما اکنون شرکت کوشیده از این مهم 
به عنوان یک فرصت استفاده کند و کام نهال های 
کاشته شده را نیز از آن سیراب نماید که این کار 
را با استفاده از کودهای آلی با منشا محیط زیست و 
حذف حداکثری سموم با رویکرد مبارزه بیولوژیک 
زهاب  کیفیت  بهبود  باعث  امر  این  داده،  انجام 
آبیاری  به چرخه  ورود  برای  مهیا شدن  و  نیشکر 
زهاب ها  این  کیفیت  حاضر  حال  در  شود.  می 
اکوسیستم طبیعی  یک  ایجاد  در  را  مهمی  نقش 
برعهده گرفته است .در بخش دیگرتوسعه فضای 
سبز و درختکاری، صرفا به محیط درونی واحدهای 
در  نیشکر  .صنعت  است  نشده  محدود  نیشکری 
با  همگام  اجتماعی  مسئولیت های  انجام  راستای 
توسعه فضای سبز درون  شرکتی، محیط پیرامونی 
را نیز مدنظر قرار داد و در همین رابطه، درختانی 
در حاشیه جاده اهواز به آبادان و خرمشهر کاشت 
محیطی  ایجاد  با   ، سبز  فضای  گسترش  این  که 

تنوع  سبب  وحش  حیات  بازگشت  برای  مناسب 
زیستی حیات وحش و گونه های مختلف پرندگان 
در منطقه شده است و در نتیجه آن، پستاندارانی 
مانند گراز، گربه وحشی، شغال، انواع جوندگان و 

پرندگان به این مناطق روی آورده اند. 
آثار مهم درختکاری نیشکر، می توان به  از دیگر 
جلوگیری از فرسایش خاک اشاره کرد که مانع از 
ایجاد کانون های جدید ریزگرد در خوزستان شده 
البته این را هم باید اضافه کرد که کشت نیشکر 
از تبدیل ۷۰ هزار هکتار اراضی خوزستان به کانون 
برابر  در  نیشکر  مزارع  و  نموده  جلوگیری  ریزگرد 
ریزگردها همچون یک سد دفاعی عمل نموده اند. 
در کنار این گام مهم، صنعت توسعه نیشکر برای 
حذف کانون های ریزگرد با استفاده از زهاب نیشکر 
نیز پیشقدم شده که در صورت اجرای آن، دو کانون 
ریزگرد در جنوب غرب اهواز به طور کامل مهار و 
حذف می شوند و ضمن تولید محصوالت کشاورزی 
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نیشکر شاهرگ زندگی ؛ پمپاژ امید به قلب همه مردم خوزستان
نگاهی به عملکرد شرکت توسعه نیشکر در ایفای نقش مسئولیت هاي اجتماعی؛

شــهردار اهواز در این آیین گفــت: در اولین ماه پاییز 1401 
این تجهیزات را به مــردم اهواز هدیه می دهیم و امیدواریم 
که دیگر شــاهد آبگرفتگی در معابر ســطح شــهر نباشــیم.
رضــا امینی در ادامه  بیان کرد: شــهرداری اهــواز اقدام به 
خریــد و تجهیــز خود جهت رفع مشــکالت مربــوط به آب 

های ســطحی نمود. شــهردار اهوازهــم چنین تصریــح کرد: طی 
ســال گذشته ۵۶ نقطه بحرانی شناســایی و در اقدامی ضربتی طی 
همکاری شــهرداری اهــواز و اداره آبفــا این موارد برطــرف گردید و 
امســال نیز این تجهیزات جهت رفع مســائل مربــوط به آبگرفتگی 
ها خریداری گردیده اســت کــه طی روزهای آینده نیــز بر تعداد این 

تجهیزات و ماشــین آالت خریداری شــده افزوده می شــود.
امینــی در پایــان گفــت: امیدواریــم که بــا اقدامــات بموقع 
و همــکاری شــهرداری اهــواز و آبفــا بــا هدایــت شــورای 
اســالمی شــهر کــه همــواره همراه مــا بــوده بتوانیــم پاییز 
و زمســتان خوبــی را بــرای مــردم عزیزمــان رقــم بزنیــم .

یک نماینده مجلس شــورای اســامی با بیان 
اینکه »االن در حوزه میادین مشــترک صنعت 
نفت و گاز به حداقل ۸۰ میلیارد دالر ســرمایه 
گذاری نیاز داریم»، گفت: در اینجا می توانیم از 
منابع خرد مردم استفاده کنیم و باید مکانیزمی 
برای جمع آوری منابع خرد مردم وجود داشــته 
باشد تا بتوانیم ضمن سهیم کردن مردم در این 

امر فازهای پارس جنوبی را توسعه دهیم.
بــه گزارش نخبگان و به نقل از ایســنا، مجتبی 
یوســفی در جلســه علنی روز سه شنبه مجلس 
شــورای اســامی و در جریان بررسی گزارش 
کمیســیون انرژی درباره ناترازی تولید و مصرف 
گاز طبیعی در کشــور پس از قرائت این گزارش 
و همچنین اظهارات وزیــر نفت اظهار کرد: اگر 
سیاســت هایی که  همه مجموعــه های تابعه 
انجام دادند، انجام نمی شــد، در تابســتان سال 
جــاری به دلیل ناتوانی در تامین گاز نیروگاه ها 
با مشکاتی مواجه می شدیم چرا که پیش بینی 
شده بود به دلیل عدم سرمایه گذاری و گزارش 
های غلطی در حوزه صنعت نفت ارایه می شد، با 

مشکاتی مواجه خواهیم شد.
ایــن عضو کمیســیون عمــران با بیــان اینکه 
»میادین مشترک یعنی ســرمایه ملی ایران در 
حال به تاراج رفتن توســط برخی از کشورهای 

همسایه است»
یوســفی تاکیــد کــرد: االن در حــوزه میادین 
مشــترک صنعت نفــت و گاز بــه حداقل ۸۰ 

میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم.
 در اینجا می توانیم از منابع خرد مردم استفاده 
کنیم و باید مکانیزمی بــرای جمع آوری منابع 
خرد مردم حتــی مبالغی در حدود یک میلیون 
تومان وجود داشته باشد تا بتوانیم ضمن سهیم 
کردن مردم در این امر فازهای پارس جنوبی را 

توسعه دهیم.
نماینــده اهواز در مجلس با بیان اینکه امروز در 
کشــور معادل کل اروپا انرژی مصرف می کنیم، 
به قانون رفع موانع تولید اشاره و اظهار کرد: در 
مــاده ۱۲ این قانون به صراحت گفته شــده که 
باید شــدت مصرف انرژی کاهش یابد؛ همچنین 
مقام معظم رهبری نیــز فرمودند که باید ظرف 
۱۰ سال شدت مصرف انرژی را به نصف کاهش 
می دادیم.در این خصوص یکی از مســائلی که 

وجود دارد موضوع راندمان نیروگاهی است.
 امروز راندمان نیروگاهی ما زیر ۳۸ درصد است 
این در حالی اســت کــه در اروپا این رقم باالی 
۶۰ درصد اســت و اگر در مــاده ۱۲ در اصاح 
قیمت ها در موضوعاتی نظیــر تامین بخاری ها 
و حمــل و نقل عمومی اقدامــات الزم را انجام 
می دادیــم قطعاً معادل یک فــاز پارس جنوبی 
کاهــش مصرف را تجربه می کردیم.یوســفی در 
پایان بر لزوم توجه به ســرمایه گذاری و نیروی 

انسانی در شرکت ملی نفت تاکید کرد.

بررسی ناترازی تولید و مصرف 
گاز طبیعی در کشور

برای توسعه میادین مشترک نفتی و 
گازی از منابع مردم استفاده کنیم

زیادی  تعداد  برای  چوب،  زراعت  همچنین  و 
ایجاد   )permanent job( پایدار  اشتغال 

خواهد شد.
صنعت توسعه نیشکر فارغ از طرح توسعه فضای 
نفسی  باگاس،  پسماند  با  درختکاری،  و  سبز 
دوباره به جنگل های خوزستان بخشیده و مانع 
از قطع شش میلیون درخت در سال شده است. 
بدین روش که با استفاده از باگاس یا باقیمانده 
فیبری ساقه نیشکر )تفاله( نیشکر که در صنعت 
نیشکر تولید می شود، می توان از قطع درختان 
هم  ارزشمند  ماده  این  کرد.  جلوگیری  جنگل 
چنین صنایع زیادی را ایجاد می کند: تولید ام 
از  نئوپان و خوراک دام   ، دی اف، خمیر کاغذ 
محصوالتی هستند که با باگاس تولید می شوند و 
این محصوالت بسیار مقرون به صرفه تر از نمونه 
های تولید شده از چوب درختان است و این امر 

نهایتا به افزایش نیروی کار می انجامد .
شرکت توسعه نیشکر هم چنین با تاسیس اولین 
مرکز مهارت آموزی جوار صنعت با همکاری فنی 
و  ای خوزستان در حوزه های صنعت  و حرفه 
گردشگری و ارائه خدمات مهارت محور به جوانان 
جویای کار در روستاهای اطراف شرکت با افزایش 
بهره وری نیروی کار و بهبود کیفیت تولید، اثر 
که  خوزستان  بیکاری  کاهش  روی  مستقیمی 
دومین استان از لحاظ بیکاری در کشور را یدک 

می کشد خواهد گذاشت .
و  نیشکر  توسعه  اقدامات شرکت  از  دیگر  یکی 
مسئولیت  حوزه  در  خوزستان  جانبی  صنایع 
اجتماعی بحث کمک رسانی و خدمت رسانی به 
اقدامات  مردم بوده است که در این زمینه هم 
و  پزشکی  پایش   : است  داده  انجام  را  شایانی 
کمک به بیماران ، درمان رایگان بیماران مناطق 
کم برخوردار شعیبیه شوشتر با مشارکت بسیج 
جامعه پزشکی خوزستان و کوی علوی اهواز با 
از هفتصد خدمت چشم پزشکی و بیش  بیش 
از هزار معاینه دندانپزشکی و ویزیت بیش از سه 
هزار بیمار در اهواز ، بیماریابی و حمایت از بیماران 
افزایش  با  غیرعامل  پدافند  به  عمل  و  کرونایی 
کووید۱9،  بیماری  زمان  در  طبی  الکل  تولید 
انتقال  و  اهدا  خداپسندانه  طرح  در  مشارکت 
خون به بیماران نیازمند، رفع معضل آبگرفتگی 
شهرستان شوشتر در سیل پاییز ۱4۰۰، خدمت 
تانکرهای  با  آبی  به مناطق دارای تنش  رسانی 
آبرسان و تامین آب دام های ۱۳ روستای شهر 
الهایی به دلیل بحران کم آبی ، تامین آب شرب 
روستاهای خرمشهر ، کمک به مناطق زلزله زده 
از  بیش  توزیع  و  مومنانه  اندیکا،رزمایش کمک 
غرب  نیازمندان  بین  معیشتی  بسته  هفتصد 
اهواز، توزیع نوشت افزار و بیش از ۲5۰۰ بسته 
آموزشی بین دانش آموزان و توانمند سازی زنان 
روستایی با برگزاری جشنواره ملی برداشت شکر 
و غذاهای محلی؛ که اصوال یکی از اهداف این 
افزایش درآمد  و  ایجاد اشتغال جدید  جشنواره 
روستائیان ساکن واحدها با حضور گردشگرها  و 
 Sustainable ( توسعه پایدار گردشگری نیشکر
)development of sugarcane tourism

و صنایع دستی در روستاهای مزارع نیشکر بوده و 
از آن جا که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
دارای بزرگترین مزارع کشاورزی گردشگری می 
باشد با اولویت حفظ صیانت از محیط زیست و 
افزایش ظرفیت گردشگری و سرمایه گذاری در 

سازی  توانمند  در  سعی  پوشش  تحت  مناطق 
جوانان محلی دارد بدین صورت که با دعوت از 
هنرمندان و فعاالن میراث و گردشگری و صنایع 
دستی در این موضوع زمینه را برای اجرای این 

کار فراهم نموده است.
را  پا  اجتماعی  این شرکت در حوزه مسئولیت 
فراتر گذاشته و با مگاپروژه فیبر نوری به طول 
انتقال آن شبکه  و  برق  تولید  و  ۲۶۰ کیلومتر 
سراسری به پایداری شبکه برق کشور کمک به 
سزایی کرد هم چنین با انجام پروژه های کارخانه 
تغلیظ  سیستم  و  کربن  بیواکسید  گاز  بازیابی 
زیست  محیط  حفظ  به  شایانی  کمک  ویناس 
خوزستان نموده است. شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی خوزستان با اجرای طرح شورورزی 
و استفاده از زهاب نیشکر برای کنترل ریزگرد 
از جنوب  هکتار  هزار  بر ۳5  بالغ  مساحتی  در 
جفیر تا شمال خرمشهر اقدام نموده و با تکمیل 
مطالعات اجرایی طرح امکان سنجی استفاده از 
زهاب برای پرورش میگو و ماهی و کاشت نخل 
و کشت چغندر ، جو و گندم و پنبه و بیش از دو 
هزار هکتار جنگل کاری در فاز نخست با هدف 
زراعت چوب و تثبیت خاک باعث احیای منابع 
و هم  است  مزارع خود شده  پیرامون   زیستی 
اکنون این مزارع از معدود زیستگاه های حیات 

وحش و مقاصد گردشگری در کشور به شمار می 
 )ecotourism(آیند که باعث رونق بوم گردی

در شهرهایی چون کارون و شادگان شده اند.
از آنجایی که مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و 
تعهدات سازمان ها در جهت منتفع ساختن مردم 
و منطقه است به نحوی که هدف اولیه سازمان 
یعنی حداکثر کردن سود را تحقق ببخشد شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان علیرغم 
با ورود به امر مدرسه سازی و  همه کمبودها  
ساخت ۱۲ مدرسه و هم چنین بازسازی بیش 
از 5۰ مدرسه و فراهم نمودن تجهیزات رایانه ای 
و سرمایشی گرمایشی در مدارس با خرید بیش 
افزار  از هزارتبلت دانش آموزی و توزیع نوشت 
بین دانش آموزان مناطق محروم و کم برخورداِر 
۱۷۲ روستای همجوار شرکت های تحت پوشش 
بیرون  سربلند  هم  اجتماعی  مسئولیت  این  از 
افزایش رشته های  با  این  بر  آمده است. عاوه 
مرکز علمی کاربردی نیشکر قدم در راه توسعه 
 Research educational(آموزشی پژوهشی

development( نهاده است.
و  نیشکر  توسعه  شرکت  اینکه  کام  َمخلص 
 Scientific(علمی مدیریت  با  جانبی  صنایع 
به  ناصری  عبدعلی  دکتر   )management
بزرگترین شرکت ها در صنعت  از  یکی  عنوان 

های  مسئولیت  به  عمل  با  کشور  خصوصی 
و  رشد  در  انکارناپذیری  نقش  خود  اجتماعی 
اعتای اقتصاد خوزستان و چه بسا ملی گذاشته 
کوشیده  اخیر  سال های  طی  شرکت  است.این 
است تا ضمن رعایـــت اصول اخاق  حرفه ای، 
عمل  نیز  خود  اجتماعـی  مسئولیت های  بـــه 
اجتماعــــی  های  تطبیق مسئولیت   با  و  کند 
توسعــــــه  جهانِی  آرمان های  با  خود 
توسعه  راستـــــای  در  نو  گامی  پایــــدار، 
 Sustainable ecological( پایدار بومــــی
تمامی  اینکه  امید  development(بردارد؛به 
شرکت ها با پایبندی به اجرای تعهدات شان و 
ایفای نقش مدنی و اجتماعی خود بتوانند ایرانی 

قوی در همه زمینه ها به جهانیان نشان دهند. 
صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت  اینکه  خاصه 
جانبی برای خوزستان فقط یک شرکت نیست، 
بلکه  نیست  حیات  گیاه  حتی  اصًا  نیشکر 
از  خسته  مردمانی  برای  زندگی»  »شاهرگ 
نامهربانی ها است. نیشکر فقط مأموریت رساندن 
غم زده،  تاالب های  تشنه،  زمین های  به  را  آب 
آلوده کننده  صنایع  بحران زده،  محیط زیست 
بلکه  ندارد  بیکار  جوانان  و  مردم  خانه های   ،
وظیفه ای فراتر دارد و آن هم پمپاژ امید به قلب 

همه مردم خوزستان است.

ادامه از صفحه نخست:



رسانه  و  فرهنگی  معاون 
و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
ارشاد اسامی خوزستان 
نهال،  »یک  طرح  گفت: 
یــک کتــاب» در طول 
در  تحصیلــی  ســال 
برگزار  اهــواز  مــدارس 

می شود.
به گــزارش نخبگان و به نقل از ایســنا، مجید 
منــادی گفت: با توجه به بازخورد مثبت و اعام 
شده از ســوی مدارس در خصوص اجرای طرح 
»یک نهــال، یک کتاب» در مدارس کم برخودار 
اهــواز و روســتاها در هفته ملی کــودک مقرر 
شــد این طرح بــه صورت هفتگــی در مدارس 

کم برخوردار اهواز برگزار شود.
منادی بیان کرد: به منظور گســترش و ترویج 
فرهنــگ کتابخوانــی و ایجاد روحیه نشــاط و 
همدلی در بین مدارس مناطق کم برخوردار هر 
هفته مهمان یک مدرســه در شهرســتان اهواز 
هســتیم. وی خاطرنشــان کرد: توزیع عادالنه 
عدالت فرهنگی و بهره مندی فراگیر همه اقشــار 
از اولویت هــای مهم ایــن اداره کل در مناطق 
کمتر توســعه یافته و به ویژه روستاها است. بر 
همین اســاس با برنامه ریزی مستمر و همکاری 
فرهنگ سازی  برای  شــهرداری تاش می کنیم 
و کمــک به پویایی محیط زیســت و نیز ترویج 
کتابخوانی کاشــت نهال را همراه اهدای کتاب 
بین دانش آموزان مدارس با شــعار یک» کتاب، 

یک نهال» در شهر اهواز برگزار کنیم.
منادی اضافه کرد: با وجود هجمه های فرهنگی 
دشــمنان علیه دانش آموزان در مــدارس باید 
بتوانیــم با اجرای برنامه های مفرح و آموزشــی 
مبتنــی بر ذائقه کودک و نوجوان و تبیین نقش 
محوری و تاثیرگذار آنان در جامعه در پیشــبرد 
اهداف این قشــر، به عنوان آینده ســازان کشور 
کوشا باشیم.انســانی در شرکت ملی نفت تاکید 

کرد.

آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
اســامی خوزســتان از 
برگــزاری حضوری همه 
این  درس  کاس هــای 

دانشگاه خبر داد.
 به گزارش نخبگان و به 
نقل از ایســنا دکتر علی 
افــروس در گفت وگویی در خصــوص وضعیت 
اخیر دانشــگاه ها و نحوه برگــزاری کاس های 
درس دانشــگاه آزاد و حضور دانشجویان اظهار 
کرد: همــه کاس های درس برقرار هســتند و 

مشکل خاصی وجود ندارد.
وی افزود: صددرصد کاس های درس دانشــگاه 
آزاد خوزســتان بــه صورت حضــوری در حال 

برگزاری است.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی خوزستان گفت: در 
دانشــگاه آزاد اســامی حدود ۶۰ هزار دانشجو 
در ۱۷ مرکز در شــهرهای اهــواز، آبادان، ایذه، 
باغملک، بین  اندیمشــک، بهبهــان،  امیدیــه، 
الملل خرمشــهر، دزفول، رامهرمز، سوســنگرد، 
شادگان، شوشــتر، شــوش، گتوند، ماهشهر و 

مسجدسلیمان تحصیل می کنند.

طرح »یک نهال، یک کتاب« در 
مدارس اهواز اجرایی می شود

همه کالس های درس دانشگاه 
آزاد خوزستان برقرار هستند

معاون اقتصادی اســتانداری خوزســتان با اشاره به آمادگی 
برای ارائه تســهیالت به دانشجویان برای کارآفرینی گفت: 
در ســال جاری بر اســاس همکاری و همراهی بانک های 
عامــل و دســتگاه های اجرایی، حــدود 40 هزار نفــر را به 

جهت کارآفرینی برای دریافت تســهیالت معرفــی کرده ایم. آقارضا 
فتوحی با بیان اینکه اســتان خوزســتان تکیه گاه جمهوری اسالمی 
اســت، افزود: اســتان خوزســتان منابع فراوانی وجــود دارد و ما به 
واســطه این منابع باید دانشــجویان دانشــگاه علمی کاربردی را به 

ســمت اقتصادی بودن هدایــت کنیم. در بخش کشــاورزی 
خوزســتان حــدود 17.۵ میلیــون تــن تولیــدات کشــاورزی 
داریــم و بــا وجــود اینکــه اســتان در بخش کشــاورزی رتبه 
اول کشــور را دارد امــا ظرفیت اســتان بســیار باالتر اســت، 

معرفی ۴۰ هزار خوزستانی برای دریافت تسهیالت کارآفرینی 3
# فرهنگ

آمادگی  از  هفت تپه  صنعت  و  کشت  مدیرعامل 
کارخانه شکر برای تولید حداکثری با شروع فصل 

برداشت نیشکر خبر داد.
به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی، محمد فتحی مکوند 
با بیان این مطلب گفت: عملیات اورهال و بازسازی 

کارخانه تولید شکر از سوی متخصصین این واحد 
پیشرفتی هفتاد  و  انجام است  نیشکری در حال 

درصدی داشته است.
به گفته او، همه چیز برای تولید مطلوب مهیا شده 
بازسازی  کار  برداشت،  فصل  از شروع  پیش  تا  و 
برنامه  تولید طبق  نوسازی خط  و  کارخانه شکر 

زمانبدی شده به اتمام می رسد.
بخش  در  هفت تپه  صنعت  و  کشت  مدیرعامل 
بروز  بلندمدت  برنامه  به  از سخنان خود  دیگری 

کردن تکنولوژی کارخانه شکر اشاره کرد .
فتحی مکوند بیان داشت، تکنولوژی کارخانه شکر 

هفت تپه قدیمی است .

به  تولید  جامع، خط  برنامه  یک  داریم طی  بنا   
صورت کامل بروز شود.

نیشکر  صنعت  و  کشت  در  شکر  اسمی  ظرفیت 
هفت تپه ۱۰۰هزار تن در سال است و به گفته 
مدیرعامل این شرکت، امسال بیش از ۸۰ هزار تن 

شکر تولید خواهد شد.

یکسال پس از واگذاری هفت تپه به هفت طرح؛

رکورد ۶۰ ساله کشت نیشکر شکسته شد
یکسال پس از واگذاری هفت تپه به شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی، بیش از پنج هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی این کشت و صنعت به زیر کشت 

نیشکر رفت.
به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این میزان کشت 
ساله  شصت  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  جدید 
هفت تپه انجام شده و شرایط را برای رسیدن به تولید 

حداکثری شکر فراهم می کند.

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
اراضی خسارت دیده، در  بازسازی  از  جانبی، پس 
رکوردی تاریخی کشت نیشکر هفت تپه نسبت به 
سال زراعی گذشته بیش از ۷5 درصد افزایش یافته 

است.
ثمره کار جهادی و همدلی کارگران

دکتر عبدعلی ناصری این افزایش کشت را محصول 
کار جهادی و همدلی کارگران عنوان کرد و بیان 
داشت، این همراهی و همدلی، هفت تپه را در مسیر 

روزهای طایی قرار داده و خاطرات تلخ گذشته را 
محو کرده است.

به گفته او، فرصت های سرمایه گذاری متعددی در 
نیشکر هفت تپه وجود دارد که با بازسازی و بازگشت 
به روزهای اوج، می توان این شرکت را به سوددهی 

باالیی رساند.
برداشت نیشکر در هفت تپه از اوایل آبان ماه شروع 
می شود و پیش بینی می شود تولید شکر در این 

کشت و صنعت نیشکری به 4۰ هزار تن برسد.

بازسازی کارخانه شکرهفت تپه ۷۰ درصد پیشرفت داشته است

آنچه درنیشکر می گذرد

شکرستان

نخبگان خوزستان

 شماره 111/    چهارشنبه  27 مهر 1401
دبیر صفحه:سعید آژده

صنعت  شتاب  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  معاون 
نیشکر در توسعه و فناوری را کم نظیر ارزیابی کرد و 
این رشد را ناشی از حضور مدیران باتجربه و استفاده 

از ظرفیت های علمی دانست.
به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر سید پژمان 
تفاهم نامه همکاری  امضای  شیرمردی در حاشیه 
فناورانه بین نیشکر و سازمان انرژی اتمی با بیان این 
مطلب، گفت: در صنایع دیگر نیز اگر مانند صنعت 
نیشکر نگاه مبتنی بر علم حاکم باشد، روند توسعه 

شکل خواهد گرفت و می توان اثرات تحول را دید.
با  تفاهم نامه  به  ایران  اتمی  انرژی  معاون سازمان 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اشاره کرد و 
افزود: با این تفاهم نامه، صنعت نیشکر دروازه ورود 
فناوری هسته ای صلح آمیز در حوزه کاربرد پرتوها 

خواهد شد.
نیشکر یک صنعت ارزشمند است

به گفته او، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یک 
صنعت ارزشمند است که بخشی از امنیت غذایی 
کشور را تامین می کند و با سرعت قابل توجهی در 

حال رشد است.
دکتر سید پژمان شیرمردی در ادامه بیان داشت، 
۳۰ درصد از محصوالت کشاورزی به دلیل مختلف 
از بین می رود.  یکی از روش های کاهش ضایعات و 
تلفات کشاورزی استفاده از پرتوهاست و با استفاده 

از پرتوها میکروارگانیسم ها و آفات را کاهش دهیم.
اجرای  نحوه  به  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  معاون 
تفاهم نامه در صنعت نیشکر اشاره کرد و عنوان کرد، 
سازمان انرژی اتمی در بخش مجموعه نیشکر در 
حوزه حسگرها و حوزه اقدامات فرآیندی کارهای 

خوبی را می تواند انجام دهد.
 کاهش میزان آفات و میکروارگانسیم ها در 

صنعت نیشکر
به گفته شیرمردی، سازمان انرژی اتمی در حوزه 
فرآیندی، با نصب سامانه های پرتودهی می تواند به 
کاهش میزان آفات و میکروارگانسیم ها در صنعت 
نیشکر کمک کند تا یک محصول سالم و صادرات 

محور با کیفیت داشته باشیم.
معاون سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از 
سخنان خود به بیان توانمندی های استان خوزستان 

 ... و  پتروشیمی  در حوزه های کشاورزی، صنعت، 
اشاره کرد و تاکید کرد، خوزستان استانی استراتژیک 
است و ظرفیت بالقوه ای برای توسعه  فناوری صلح 
آمیز هسته ای را دارد و می تواند به عنوان فناوری 

انرژی صلح آمیز هسته ای در منطقه معرفی شود.
افزایش کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی 

نیشکر با فناوری هسته ای
فناوری  از  استفاده  پیشتاز  را  نیشکر  صنعت  وی 
صنعت،  این  گفت،  و  دانست  کشور  در  هسته ای 
فناوری  از  استفاده  با  که  است  ارزشمند  صنعتی 
محصوالت  کمیت  و  کیفیت  می تواند  هسته ای 

تولیدی را افزایش دهد.
معاون سازمان انرژی اتمی ایران تفاهم نامه همکاری 
فناورانه را مقدمه ای بر شروع فصل جدید عنوان کرد 
که شرایط را برای توسعه و پیشرفت این صنعت 

بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
امروزه فناوری انرژی هسته ای و پرتوها، کاربردی 
زیادی در حوزه های تولید انرژی، کشاورزی، صنعت 
و سامت در جوامع دارد که باید از این فناوری برای 

نیاز کشورمان در حوزه های مختلف استفاده کرد.
تفاهم نامه همکاری فناورانه به منظور کاهش ضایعات 
تولید شکر، افزایش ظرفیت فناورانه و توسعه ای برای 
حل مسائل و چالش های صنعت نیشکر، استفاده از 
توان و ظرفیت سازمان انرژی اتمی برای پرتودهی 
از  بهره مندی  و  بهر وری  افزایش  و  محصوالت 
توانمندی های علمی در حوزه های کشاورزی، صنعت 

و سامت منعقد شد.
در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه، دکتر سید پژمان 
شیرمردی از کشت و صنعت نیشکر امام خمینی 
)ره(، شرکت لوح سبز جنوب، شرکت خوراک دام 
شعیبیه، شرکت خمیرمایه و الکل رازی و موسسه 
تحقیقات و آموزش نیشکر بازدید بعمل آوردند و با 

روند تولید محصوالت این صنعت آشنا شد.
به  اتمی  انرژی  ورود  دروازه  نیشکر  صنعت 

خوزستان
تفاهم نامه همکاری فناورانه در حوزه های کشاورزی، 

صنعت و سامت بین شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی و سازمان انرژی اتمی ایران امضا شد. این 
تفاهم نامه به امضای دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و دکتر سید 
پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی ایران و 

مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها رسید. 
تفاهم نامه همکاری فناورانه به منظور کاهش ضایعات 
تولید شکر، افزایش ظرفیت فناورانه و توسعه ای برای 
حل مسائل و چالش های صنعت نیشکر، استفاده از 
توان و ظرفیت سازمان انرژی اتمی برای پرتودهی 
از  بهره مندی  و  بهر وری  افزایش  و  محصوالت 
توانمندی های علمی در حوزه های کشاورزی، صنعت 

و سامت منعقد شد.
قدردانی از نگاه علمی دکتر ناصری و اقدامات 

پژوهشی صنعت نیشکر
در این مراسم، معاون سازمان انرژی اتمی ایران از 
نگاه علمی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی و همچنین اقدامات پژوهشی صنعت نیشکر 
و  کرد  قدردانی  استراتژیک  محصوالت  تولید  در 
کارهای صورت گرفته را باعث رونق بیش از پیش 

تولید در کشور دانست.
در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه، دکتر سید پژمان 
شیرمردی از کشت و صنعت نیشکر امام خمینی 
)ره(، شرکت لوح سبز جنوب، شرکت خوراک دام 
شعیبیه، شرکت خمیرمایه و الکل رازی  و موسسه 
تحقیقات و آموزش نیشکر  بازدید بعمل آوردند و با 

روند تولید محصوالت این صنعت آشنا شد.
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با به کارگیری 
همه ظرفیت ها در جهت خودکفایی، رونق تولید 
و رفع موانع گام برداشته و تاکید بر پژوهش های 
کاربردی در دو حوزه صنعت و کشاورزی در سرلوحه 

کاری آن قرار دارد.
واحد  هفت  قالب  در  کار  ابتدای  از  شرکت  این 
نیشکری و از سال گذشته با اضافه شدن هفت تپه، 
در قالب هشت طرح، عمران و آبادانی بیش از ۱۰۰ 
هزار هکتار از اراضی خوزستان را موجب شده است.

شتاب علمی صنعت نیشکر کم نظیر است
معاون سازمان انرژی اتمی ایران:

ادامه از صفحه نخست:



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

تلفن :   09013169912     
Etedalenokhbegan.ir :سایت

چاپخانه: نشر فرهنگ

جشن بزرگ خانوادگی امت نبی، ایران قوی با مشارکت 
شرکت فوالد خوزستان در اهواز برگزار شد 

آنچه با مهارت می گذرد
۴

دبیر صفحه:سپیده مزین

مدیر عامل ســد و نیروگاه کرخه از انتقال راکتور ۵0 مگاوار 
به پست برق 400 کیلوولت بین المللی در این سد خبر داد.

به گزارش  نخبگان و به نقل از شــبکه خبری سازمان آب 
و برق خوزســتان؛ محمدرضا یزدانی پــور با اعالم این خبر 
گفــت: با توجه به پروژه احداث بی راکتور پســت برق 400 
کیلوولت بین المللی نیروگاه کرخه یک دســتگاه راکتور ۵0 
مگاوار از شرکت ایران ترانسفو به محل پست منتقل و پیاده 

سازی گردید.
یزدانی پور در ادامه افزود؛ این راکتور توســط معاونت سد و 
نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان از شرکت ایران ترانسفو 
خریداری شــده و از محل این شــرکت واقع در زنجان ، به 
محل پســت برق سد کرخه توسط ماشین آالت بار سنگین 

جابجا و در محل مورد نظر نصب گردید.
شــایان ذکر اســت پــروژه احداث بــی راکتور پســت برق 
400 کیلوولــت بین المللی نیروگاه کرخــه در مرحله نصب 

تجهیزات می باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه 
کارون 3 از ســاخت و راه اندازی یک دستگاه کلریناتور)کلر 
زنــی( برای ارتقاع کیفیت آب شــرب در این مجموعه خبر 

داد.
به گزارش نخبگان و به نقل از شــبکه خبری ســازمان آب 
و برق خوزستان، “ســید حمید صالحی” ضمن اعالم این 
خبر گفت: پس از بررســی های میدانی مشترک واحدهای 
ایمنی و بهداشت ،پشتیبانی ، بهره برداری و پایداری جهت 
ســاماندهی سیستم آبرســانی، با توجه به اهمیت سالمت 
آب شــرب در بهداشــت آب و غذای پرســنل، نصب و راه 
اندازی سیستم کلرزنی اتوماتیک  جهت ضدعفونی متناوب 

مخازن، در اولویت قرارگرفت.
وی با بیان اینکه، پیش از ســاخت دســتگاه فوق، کلر زنی 
مخازن بصورت دستی و با مشکالت زیادی انجام می شد، 
افــزود: با راه انــدازی و کالیبره نمودن این دســتگاه ، کلر 
زنی و ضد عفونی آب مصرفی مجموعه در ورودی مخازن 

بصورت اتوماتیک و مداوم انجام می پذیرد.
گفتنی اســت برای تهیه دستگاه کلریناتور)کلر زنی( مشابه 
در بازار، حدود ۵00 میلیون ریال هزینه بایستی صورت می 
گرفت، اما با استفاده از توان داخلی بدون هیچگونه هزینه 
ای این دستگاه در شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه 

کارون 3 آماده شد.

مدیرتعمیرات ناحیه سد شــهید عباسپور در شرکت نصب، 
تعمیــر و نگهــداری نیــروگاه های بــرق آبی خوزســتان از 
تعویض فشارشــکن سیســتم مه پاش ترانس های قدرت 

نیروگاه اول سد شهید عباسپور خبر داد.
فشارشکن سیستم مه پاش ترانس های قدرت نیروگاه اول 

سد شهید عباسپور تعویض شد
به گزارش  نخبگان و به نقل از شــبکه خبری سازمان آب 
وبرق خوزســتان :  افشــین قلی پور گفــت: بدلیل کارکرد 
باال و فرســودگی فشارشــکن قبلی و عدم کارایی مناسب و 
با توجه به هماهنگی های الزم با دســتگاه نظارت شرکت 
تولید و بهره برداری ســد و نیروگاه شهید عباسپور ، نسبت 
به تعویض و نصب فشــار شکن جدید در سایز 8 اینچ اقدام 

گردید.
وی افزود: در این فرایند با نظارت کارشناسان شرکت تولید 
سیســتم فشارشــکن جدید پس از تســت و آبدار نمودن و 
اعمال تنظیمات الزم فشــار خروجی تبدیل 1۶ بار به ۵ بار، 

راه اندازی و تحویل بهره بردار گردید.

صنعت و نیرو

نخبگان خوزستان
#  گشت_خبری

انتقال راکتور ۵۰ مگاوار به پست برق ۴۰۰ 
کیلوولت بین المللی نیروگاه کرخه 

ساخت و راه اندازی دستگاه کلریناتور)کلر 
زنی( در سد و نیروگاه کارون3 

فشارشکن سیستم مه پاش ترانس های قدرت 
نیروگاه اول سد شهید عباسپور تعویض شد 
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☑نخبگان:بــه گــزارش خبرنگار نخبگان و بــه نقل از 
روابط عمومی فوالد خوزســتان، 22 مهرماه 1401 جشن 
میــالد حضرت محمد)ص( و امام جعفــر صادق)ع(، با 
حضور جمعی از کارکنان در حســینیه سیدالشــهدا )ع( 

دویست دستگاه برگزار شد.
مراســم بــا قرائــت دعــای ندبــه آغــاز شــد و در ادامه 
حجت االســالم علی رضا شــفیعی از ســنت های میان 
پیامبــران و حضرت مهدی )عج( ســخن گفت و اظهار 
داشــت: از امام محمد باقر )ع(، امام جعفر صادق )ع( و 
دیگر ائمه روایات فراوانی از باب شباهت میان حضرت نوح 
)ع(، حضرت عیسی)ع( و حضرت محمد)ص( با حضرت 
ولی عصر )عج( نقل شــده اســت. در تاریخ آمده است که 
حضرت نوح )ع( فقط 9۵0 سال از عمرشان را به دعوت 
مشغول بوده  اند. این سنت در طول عمر، اشتراک بین امام 

زمان )عج( و حصرت نوح )ع( است. از طرفی همان  گونه 
که حضرت موسی )ع( غائب شدند، حضرت مهدی )عج( 

نیز غائب هستند.
وی در ادامه گفت: شباهت با حضرت عیسی)ع( در این 
است که مردم در مورد هر دو بزرگوار دچار اختالف و شبه 
شدند. اینقدر غیب امام زمان )عج( به طول می انجامد که 
منتظران دچار شک می شوند. این سنت میان مسیح )ع( 
و ایشان مشترک است. در روایت آمده است که آن سنتی 
که از حضرت محمــد )ص( در وجود نازنیــن امام زمان 
است، هر دو بزرگوار قیام مسلحانه دارند. چگونه حضرت 
محمد با مشــرکین و دشــمنان اســالم جنگ مسلحانه 
داشت، ایشان هم، با دشمنان آخرالزمان جنگ می کنند. 
رسول اکرم )ص( و امام زمان)عج( سردمداران جبهه حق 
هستند و برای اقامه عدل الهی با مؤمنین الف بین قلوبهم 

و با کفار و مشرکین سخت و استوار هستند.
حجت االســالم شــفیعی با بیان اینکه تعبیــر از رحمت 
للعالمین پیامبر به مسامحه با کفار و مشرکین غلط است 
افزود: همیشه گفته می شود پیامبر اسالم، پیامبر مهربانی 
و رحمت للعالمین است، این درست است، اما به این تعبیر 
نیســت که با همه خوب و مهربان  است. در جایی از قرآن 
آمده که با کافران و مشرکین با غیض و سختی رفتار کن. 
الزمه حکومت اجرای حدود الهی است و منافاتی با رحمت 
و مهربانــی ندارد. نگاه به حضرت رســول نباید به صورت 

تک بعدی باشد.
در ادامه جشــن مجتبی مهدی پــور از مداحان اهل بیت 
علیهم الســالم ابیاتی در مدح پیامبر اکــرم )ص( و امام 

جعفر صادق)ع( قرائت کردند.
پایان بخش مراسم با اطعام بر سفره ائمه اطهار همراه بود.

به گزارش خبرنــگار نخبگان و به نقــل ازروابط عمومی 
فوالد خوزستان، همزمان با فرارسیدن هفدهم ربیع االول 
سالروز میالد پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، 
جشن بزرگ خانوادگی امت نبی، ایران قوی شامگاه 22 
مهرماه 1401 در خیابان سلمان فارسی شهرستان اهواز 

برگزار شد.
ماه ربیع االول همان گونه که از اســم آن پیداســت بهار 
ماه ها می باشــد، به جهت اینکه آثــار رحمت خداوند در 
آن هویداست. در این ماه ذخایر برکات خداوند و نورهای 

زیبایی او بر زمین فرود آمده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی اســت، در ابتدای این جشــن 
جمعیت حاضر رو به ســمت مشــهد مقدس ایســتاد و 
سالم مخصوص خطاب به امام رضا )ع( را دسته جمعی 

نثار کردند. در این جشــن بزرگ که با اســتقبال بی نظیر 
خانواده های اهوازی همراه بود، ویژه برنامه ها در یکصد 
و پنجــاه غرفه به اجرا درآمد؛ این ویژه برنامه ها شــامل: 
برپایی غرفه بازی و ســرگرمی ویژه کودکان، مســابقات 
جذاب، اجــرای گروه های هنری، ورزشــی و فرهنگی، 
تئاتر، سرود، خوانندگی، نورافشانی و ده ها برنامه دیگر بود. 
برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع شربت و شیرینی و 
همچنین مواد غذایی متنوع از دیگر برنامه های جشــن 

بود.
گفتنی اســت، این جشن بزرگ با مشارکت فعال شرکت 
فوالد خوزســتان در برپایی غرفه های مختلف، پذیرایی، 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و نورافشانی همراه 

بود.

معاون شــبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، از اتمام عملیات انتقال آب به اراضی 
منطقه نوآباد شهرســتان آبادان خبر داد. به گزارش  نخبگان و به نقل از شبکه خبری سازمان 
آب و برق خوزســتان، “آرش محجوبی”  ضمن اعالم این خبر گفت:اراضی منطقه نو آباد 
شهرستان آبادان شــامل 13 نهر است که همگی عمود بر رودخانه اروندکنار قرار دارند و 

مساحت آنها دو هزار و 100 هکتار می باشد.
محجوبی بیان کرد:این اراضی قبال دارای نخلستان های بارور بوده و کشاورزی نیز در این 
قسمت رونق فراوان داشته ولی با شروع جنگ تحمیلی و شور شدن آب،نخلستان ها از 

بین رفته بود و امکان کشاورزی در این مناطق وجود نداشت.
وی افزود:در این عملیات، احداث پنج کانال خاکی ، خاکریزی و برمسازی کانال 
ها ،احداث سازه آبگیر، خاکریزی جهت احداث بند خاکی، خاکریزی برم های 
طرفین کانال اصلی، الیروبی کانال اصلی و دیوار چینی صورت گرفته است.
محجوبی تصریــح کرد:عملیات انتقال آب به دو هــزار و 100 هکتار از 
اراضی این منطقه پایان یافته اســت و پس از گذشت چهار دهه امکان 
کشــاورزی در این منطقه فراهم شده است.معاون شبکه های آبیاری 
و زهکشــی سازمان آب و برق خوزســتان به اهداف اجرای این طرح 
نیز اشاره کرد و گفت: مهاجرت معکوس کشاورزان به منطقه،افزایش 
تولید محصوالت کشــاورزی و سطح درامد روســتایی،افزایش تولید 
ناخالص ملی، بهبود امنیت مرزها با اســکان و توســعه کشاورزی و 

اشتغالزایی در منطقه از اهداف اجرای این طرح می باشد.

 با حضور فرمانده ســپاه حضرت ولیعصر)عــج(، جمعی از 
مدیران و پرسنل سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های 
طــرف قرارداد،نهمین یادواره شــهدای ســازمان آب و برق 
خوزستان برگزار شد. به گزارش شبکه خبری سازمان آب و 
برق خوزستان، “عباس صدریانفر” مدیرعامل سازمان آب و 
برق خوزســتان در نهمین یادواره شهدای سازمان آب و برق 
خوزســتان با بیان اینکه بالغ بر یکهزار و 200 نفر از پرسنل 
ســازمان آب و برق خوزستان و شــرکت های طرف قرارداد 
از خانواده ایثارگران هســتند،اظهار داشــت:در طول جنگ 
تحمیلی خانواده بزرگ صنعت آب و برق خوزستان با حضور 
فعاالنه و تامین آب و برق نقش مهمی در موفقیت رزمندگان 
داشتند و دین خود را به انقالب و اسالم ادا کردند.صدریانفر 
افزود:در تابســتانی که گذشــت با تالش های شبانه روزی 
کارکنان صنعت آب و برق خوزستان چالش های بزرگی مانند 
خشکسالی،پدیده مونسون،تکمیل طرح آبرسانی غدیر و…

بصورت تحسین برانگیزی مدیریت شد و ضمن جلوگیری از 
بحران،خدمات مناسبی به مردم ارائه شد.“سردار شاهوارپور” 
فرمانده ســپاه حضرت ولیعصر)عج( خوزســتان نیز در این 
مراســم گفت:از ابتدای انقالب و با تعیین رویکرد جدید در 

کشور که مبتنی بر عزت بود،غرب تالش خود را برای مقابله 
با انقالب آغاز کرد و با تحریک صدام،جنگ هشت ساله را 
به راه انداختند.وی با اشــاره به تاریخ 200 سال اخیر کشور و 
ضعف حاکمان مستقر تصریح کرد:در 200 سال اخیر و پیش 
از وقوع انقالب اسالمی،وسعت کشور ما بالغ بر پنج میلیون 

مترمکعب بود که بعلت ضعف حاکمان 
آن ســالها بالغ بر دو سوم مناطق از کشور 
ما جدا شــد ولی با تکیه بــر غیرت دینی و 
ملی،رزمندگان ما اجــازه ندادند حتی یک 
میلی متر از خاک کشــور در جنگ هشت 

ساله جدا شود.شاهوارپور با اشاره به تحرکات 
اخیر جریان ضد انقالب برای ایجاد آشوب و 

اغتشاش در کشــور بیان کرد:در طی سالهای 
اخیر،دشــمن تالش کرده اســت به بهانه های 
مختلف،مردم را بر علیه نظام جمهوری اسالمی 
تحریک کند و در این مسیر از همه ظرفیت های 

ممکن بهره برده است ولی ملت بصیر ایران اسالمی 
گول این نقشه ها را نمی خورد و با همه توان از انقالب 

مردمی خود دفاع می کند.

اجرای پروژه آبرسانی به دو هزار و 1۰۰ هکتار از اراضی آبادان  برگزاری نهمین یادواره شهدای سازمان آب و برق خوزستان

مجموعه رسانه ای نخبگان از سراسر شهرهای خوزستان خبرنگار و نمایندگی فعال می پذیرد.
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