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امام خمینی )ره(: من امیدوارم 
که تمام برادرهای ما در اطراف 
ایران، چه برادرهای اهل سنت 
و  تشیع،  اهل  برادرهای  و چه 
ملت  این  در  که  کسانی  تمام 
هستند، از اقلیت های مذهبی، 
مثل  همه  و  باشند  جمع  هم  با 
برادر با هم رفتار کنند، تا این 

که این مملکت به پیش برود

حجتی که رهبری 
تمام کرد

انقالب  موضع صریح و روشن رهبر معظم 
درباره هجمه ها به دولت و رییس جمهوری 
پس از روزها جنجال های بی حاصل، اتمام 
حجتی قابل تامل با مدعیان انقالبی گری 
و تاکید مجدد بر این گزاره مهم است که 
شرایط کشور اجازه ماجراجویی ها و رقابت 
و  گروه  هیچ  به  را  سیاسی  مخرب  های 

صفحه 2شخصی نمی دهد.شد...

 تیترهای امروز

آمادگی گروه های جهادی برای 
تعمیر خانه های محروم حاشیه اهواز

لوله سازی خوزستان ، شرکتی که پس

 ا ز تعطیلی اوراق شد و چوب حراج خورد

محالت اهواز هفته آینده شاهد 

خدمات رسانی جهادی دولت

 و قرارگاه خاتم االنبیا  است

 ستاد زکات در 
سازمان جهاد 

کشاورزی استان 
خوزستان

 تشکیل میشود

پیگیری مجتبی 
یوسفی برای 
پرداخت حق 
آالیندگی به 

شهرداری های استان
 خوزستان
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نماینده مردم  اهواز 
خواستار ایجاد 

فرصت های   شغلی 
جدید در نیشکر شد

نمایندگان  مجمع  رئیس  حسینی،  کریم   سید 
نیشکر  برداشت  فصل  آغاز  مناسبت  به  خوزستان 
از روند برداشت محصول و تصفیه شکر در شرکت 
کشت و صنعت نیشکر دهخدا بازدید و با توجه به 
سال  در  تولید  افزایش  در  نیشکر  کارگران  نقش 

جهش تولید از آنها تقدیر کرد...

در راستای تحقق اهداف توسعه ای 
مناطق نفتخيز جنوب انجام شد

تولیدی شدن دومین 
چاه میدان سوالبدر

 پس از 42 سال

دانش آموزان  برای 
آموزش تنها به شبکه

 شاد اکتفا نکنند

مالقاتعمومیمردمبامسئوالن،روندخدمترسانیراتسهیلمیکند

آيینتجلیلازتالشگراننیروگاههايسازمانآبوبرقخوزستانبرگزارشد

اولويتاولماتوسعهزيرساختهایشهرستانکاروناست

احداثکارخانهفوالدسازیفوالداکسین=اشتغالسههزارجوانخوزستانی
سید مهران رفیعی فرماندار امیدیه گفت: 
روند  با مسئوالن  مردم  عمومی  مالقات 
خدمت رسانی را تسهیل و به فرآیند حل 
مشکالت شتاب می بخشد.رفیعی اظهار 
به  مردم  راحت  دسترسی  برنامه  کرد: 
به  رسیدگی  برای  شهرستان  مسئولین 
آنان  مشکالت  و  مسائل  درخواست ها، 

بوده است.
مردمی  های  استمرارمالقات  افزود:  وی 
و پیگیری خواسته های مردم از اولویت 

شهرستان  فرمانداری  نخست  و  ویژه  های 
ارتباط  استمرار  افزود:  است.وی  امیدیه 

مردم  با  مدیران  مرتب  و  منظم  دیدار  و 
مورد  آنها  مشکالت  از  واسطه  بی  واطالع 
از  سال  طول  در  و  است  فرمانداری  تاکید 

دولتی،  نهادهای  در  زده  سر  حضور  طریق 
پاسخگویی تلفنی به مسائل مردم  و تالش 
مختلف  حوزه های  در  معضالت  حل  برای 
بخشی از اقدامات برای تحقق این هدف بود.
با  مستقیم  دیدارهای  پایان  در  رفیعی 
و  دانست  گذار  وتاثیر  راهبردی  را  مردم 
تاکید کرد: در حال حاضرتمامی مسئوالن 
رفع  برای  موظفند  شهرستان  اجرایی 
شکل  به  مراجعین  مشکالت  تر  سریع 
کنند  دیدار  شهروندان  با  مداوم  و  مرتب 
برطرف  وقانونی جهت  الزم  های  راهکار  و 

کردن مشکالت ارائه دهند .

آیین تجلیل از تالشگران شرکتهاي بهره 
آبي  برق  هاي  نیروگاه  و  سد  از  برداري 
سازمان آب و برق خوزستان در زمینه کسب 
رتبه برتري کشوري در تامین برق مصرفي 
تابستان 99 با حضور مسئوالن استان برگزار 
شد. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
شرکتهاي  تالشگران  از  تجلیل  آیین  در 
بهره برداري از سد و نیروگاه هاي برق آبي 
سازمان آب و برق خوزستان در زمینه کسب 
رتبه برتري کشوري در تامین برق مصرفي 

تابستان 99 گفت: علیرغم محدودیت هاي مالي 
فراواني که پیش روي سازمان قرار داشت تعمیرات 
نیروگاه را در اولویت کاري گذاشتیم تا با همکاري 
همه واحدهاي درگیر تولید بتوانیم خروجي برق 
پایداري داشته باشیم.ایزدجو با اشاره به کاربرد 
روشهاي نوین در تولید نیروگاه هاي برق آبي 
اظهار کرد: امسال روش هاي نویني در دستور کار 
سازمان قرار گرفت که از جمله مي توان به رصد 
کلیه واحدها به صورت آنالین و پیش بیني هاي 
پیشگیرانه و کار کارشناسي تعمیرات اشاره کرد. 
نتیجه کار به حداقل رساندن هزینه ها و اولویت 
بندي برنامه تعمیرات بوده است تا از این طریق 
توجه به نقاط ضعفي که باعث پایداري مي شوند 
اولویت بندي شوند.مدیرعامل سازمان آب و برق 
خوزستان اظهار کرد: سازمان آب و برق خوزستان 
در مدیریت کارها بر حسب بحران هاي از پیش 
شناسایي شده و اقداماتي را از قبل تدارک دیده 
بنابراین در شرایط مختلف تیم هاي کارشناسي 
فعال مي شوند و بهترین تصمیات بنابر سناریو از 
پیش تعیین شده گرفته مي شوند.وي افزود: اساس 
تصمیمات سازمان بر اساس هماهنگي و هم افزایي 

است خصوصا بعد از سیالب این هماهنگي ها 
به شدت قوت گرفت. باید توجه داشت که عمر 
نیروگاه هاي ما بسیار زیاد است و تعمیرات چنداني 
به دالیل محدودیت هاي مالي انجام نشده است. 
ایزدجو با اشاره به قدمت نیروگاه ها خاطر نشان 
کرد: نیروگاه دز بیش از پنجاه سال عمر دارد و باید 
در شرایط فرسودگي برنامه ریزي تولید برق در 
نیروگاه ها صورت بگیرد. امسال خروج هاي بدون 
برنامه در تابستان بسیار کم شده و به 50 درصد 
نسبت به سال گذشته رسیده است و در طول کل 
تابستان فقط یک مورد قطعي بدون برنامه داشتیم.

وي درآمد حاصل از فروش برق را یکي از عوامل 
اثرگذار در توسعه استان برشمرد و گفت: علیرغم 
اینکه در بعضي مواقع تولید برق کمتري نسبت به 
سالهاي قبل داشتیم ولي درآمد بیشتري حاصل 
شد و با تناسب تعیین قیمت جدید سود خوبي 
براي شرکت فراهم آمده که در نهایت باعث توسعه 
در خوزستان خواهد شد. معاون سد و نیروگاه 
سازمان آب و برق خوزستان گفت: نیروگاه هاي 
برق آبي در مقایسه با حرارتي داراي راندمان باالیي 
هستند که به عنوان نیروگاه هاي پایدار کننده برق 
شناخته مي شوند. این نیروگاه ها به دلیل عدم 

مصرف سوخت فسیلي مي توانند در زمینه ارز 
اظهار  نژاد  باشند.کاووسي  اهمیت  حائز  آوري 
کرد: سال گذشته بیش از 17 میلیون مگاوات 
ساعت تولید برق داشته ایم که در مقایسه با 
 co2 سایر انواع نیروگاه ها عالوه بر تولید فراوان
بسیار ناچیزي تولید شد. نیروگاه دز با قدمت 
زیادي که دارد عالوه بر پایداري شبکه برق مي 
بایست میزان آب خروجي سد را تنظیم کند که 
این نشانگر برنامه هاي ویژه سازمان در مدیریت 
تولید است.وي با اشاره به نحوه تعمیر نیروگاه ها 
افزود: پس از گذر تابستان نیروگاه ها از مدار خارج 
مي شوند و تعمیرات الزم انجام مي شوند اما در 
سازمان از روش هاي جدید کارشناسي استفاده 
شد زیرا با افزایش عمر نیروگاه ها دیدگاه باید 
متناسب با شرایط و محدودیت هاي جدید باشد.

معاون سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان 
با اعالم این که نیروگاه ها نیازمند تعمیرات مستمر 
هستند افزود: امسال بعد از گذراندن زمستان براي 
به روزرساني نیروگاه ها، در کنار تعمیرات اساسي 
تعمیرات پیشگیرانه در تمام نیروگاه ها انجام شد 
که از جمله آن تمام ترانس هاي نیروگاه هاي دز 
را تعمیر و به روزرساني کردیم.کاووسي نژاد گفت: 
ما آزمون هاي التراسونیک و ویبره را در نیروگاه ها 
به صورت آنالین انجام دادیم. این نوع بهره برداري 
در هیچ جاي دیگر انجام نمي شود زیرا در شرایط 
فرسودگي معموال تعمیرات کلي صورت مي گیرد 
ولي ما با تنظیم خروجي ها زیر ویبره نه تنها به 
تولید ادامه دادیم بلکه رکوردشکني نیز کردیم. وي 
گفت: به دلیل نگراني از آسیب کرونا نیروها شبانه 
روز در واحدهاي نیازمند تعمیرات مستقر شدند 
و کار سه ماهه را در سي و چهار روز انجام دادند. 

روز گذشته جمع کثیری از مسئولین استانی 
و محلی با حضور در شهرستان کارون از 
پروژه های مناطق درویشیه و شکاره بازدید 
)ع(  امیرالمومنین  حضرت  مسجد  در  و 
کوت عبدا... با شهروندان منطقه به گفتگو 
و تشریح برنامه های بلند و کوتاه مدت در 
حوزه ساماندهی وضعیت فاضالب پس از 
تخصیص اعتبارات رهبری از محل صندوق 
توسعه ملی به شهرستان های اهواز و کارون 
پرداختند.روز جمعه دوم آبان ماه مجتبی 

یوسفی نماینده مردم شریف اهواز، کارون ، باوی 
و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
و شهردار کارون، مدیرعامل آبفا خوزستان، قائم 
کارون  آبفا  اداره  سرپرست  و  اهواز  آبفا  مقام 
ضمن بازدید از پروژه های این شهرستان دیدار 
مردمی خود را در محل مسجد امیرالمومنین 

)ع( کوت عبدا... برگزار نمودند.
مردم  جمع  در  پور  حقیقی  صادق  دکتر 
معضالت  از  عذرخواهی  عبداهلل ضمن  کوت 
فاضالب  و  آب  های  زیرساخت  در  موجود 

این  های  زیرساخت  ،گفت:  شهرستان  این 
اسرع  و اصالح در  توسعه  به  نیاز  شهرستان 
وقت و در شأن شهروندان آن دارد .در همین 
راستا و به عنوان اولین گام موثر،ایجاد اداره 
ای کاماًل مجزا و بدون هیچ گونه وابستگی 
امور  فاضالب،  و  آب  امور  شامل  اهواز  به 
به  مجهز  عملیاتی  واحدهای  و  مشترکین 
ماشین آالت در حال آماده سازی می باشد 
اکیپ ها تمام وقت در خدمت مردم  این  و 
شریف شهرستان کارون بوده و در کمترین 
رسیدگی خواهند  به مشکالت  ممکن  زمان 

تشریح  به  ادامه  در  پور  نمود.حقیقی 
وضعیت تامین آب این شهرستان پرداخت 
آب  تامین  منابع  حاضر  درحال  افزود:  و 
شهرستان،  این  شهدای  خانه  تصفیه  از 
آب حیات)›گاللک شوشتر(  تامین  منبع 
دو  و  یک  شماره  های  خانه  تصفیه  از  و 
کرد:  اظهار  .وی  شود  می  تامین  اهواز 
انشاهلل تا هشت ماه آینده برنامه ی دولت 
می  دز  رودخانه ی  از  اهواز  آب  تامین  بر 
باشد بنابراین مناطقی از شهرستان کارون 
نیز که از تصفیه خانه های اهواز آبرسانی می 
گردند از این آب بهره مند خواهد شد.وی بیان 
داشت: افزایش ظرفیت تاسیسات تولید آب در 
این شهرستان از طریق ارتقا و بهسازی تصفیه 
ایستگاه  تقویت  شامل  کارون  شهدای  خانه  
پمپاژ آب خام، خرید دو دستگاه پمپ پیشرفته، 
اورهال تاسیسات و خریداری فیلترهای تحت 
فشار در حال انجام است و  به زودی به مناطقی 
تصفیه  این  از  عبدا...  و کوت  همچون شکاره 

خانه آبرسانی خواهد شد.

اعالم  نشست  در  چهارشنبه  ابراهیمی  امین 
دستاوردهای فوالد اکسین خوزستان در محل 
این شرکت با اشاره به افزایش از 70 درصدی 
 70 رشد   : داشت  اظهار   APIتولیدورقهای
درصدی در تولید اینورق های فوالدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشان از تحقق شعار 

مقام معظم رهبری در جهش تولید دارد .
خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت  عامل  مدیر 
بیان کرد : با افزایش اعتبار طرح های عمرانی 
و توسعه شرکت به میزان 250 میلیارد رالق 
بسیاری از پروژه های به جای مانده از سال های 
فاز  در  اکنون  هم  یا  و  شده  تکمیل  گذشته 
اجرایی می باشند.ابراهیمی ادامه داد : با تالش 
روند  حفظ  هدف  با  و  گرفته  صورت  های 

تولید و حفاظت ارزش نقدینگی شرکت در 
شرایط تورمی ، طی ۶ ماه اول امسال ۴7۳ 
هزار تن اسلب خریداری شد که ۳5 درصد 
نسبت به مشابه سال گذشته افزایش داشته 
است ، تامین این میزان مواد اولیهمی طلبد 
ظرفیت نگهداری انبارش اسلوب از 50 هزار 
تن به 150 هزار تن افزایشیابد.وی با اشاره به 
محصوالت جدید این شرکت در بازار خاطرنشان 
ابتکار در طراحی محصوالت  : نوآوری و  کرد 
فوالدی  ورقه  نوع  موجب شد چندین  جدید 
جدید روانه بازار داخلی و بین المللی شود که 
صادراتی  ورق  به  می توان  آنها  مهمترین  از 
اشاره  باال  دمای  با  مخازن  برای   ۳55PJH
کرد ،دستیابی به روش تولید ورق A51۶گرید 
70 نیس برای ساخت مخازن تحت فشار برای 
ذخیرهمیعانات اسیدی از اتفاقات مهم تولیدی 
دیگر در این شرکت است .مدیر عامل شرکت 
مجتمع  توسعه  از  خوزستان  اکسین  فوالد 
ماهه   ۶ : اظهار داشت  و  فوالد سازی گفت 
حرکت  شروع  برای  فرصتی  امسال  نخست 
اخیر  رویدادسال های  بزرگترین  سمت  به 
تکمیل  ضرورت  به  توجه  با  اکسین  فوالد 
 ، باالدستی شرکت  حوزه  در  تامین  زنجیره 

سند  در  سازی  فوالد  مجتمع  توسعه  طرح 
الزم  مجوزهای  و  مصوب  شرکت  استراتژی 
شد  اخذ  محیطی  زیست  مجوز  جمله  از 
.ابراهیمی ادامه داد : با شروع اقدامات اولیه 
الزم  مجوزهای  اخذ  بر  عالوه  مدت  این  در 
مناقصه  فراخوان  و  طرح  مشاور  تعیین   ،
پیمانکار ، فعالیت های عمرانی اولیه همانند 
برق  اجرایی پست  ، عملیات  محوطه سازی 
دوم  نیمه  در  تا  شد  آغاز  ولت  کیلو   ۴00
مدرن  اجرایی  عملیات  آغاز  شاهد  امسال 
ترین کارخانه فوالدسازی کشور باشیم .وی 
با اشاره به اشتغال زایی شرکت فوالد اکسین 
خوزستان تصریح کرد : با اجرای طرح توسعه 
شرکت فوالداکسین تا سه سال آینده ظرفیت 
تولید به یک میلیون و50 هزار تن خواهد رسید 
که ۴0درصد ظرفیت تولید افزایش مییابد و در 
بحث اشتغال زایی حدود یک هزار نفر مستقیم 
و سه هزار نفر غیر مستقیم به اشتغال می رسند 
و در حوزه تامین مواد اولیه که در حال حاضر 
ناگزیریم از فوالد مبارکه و هرمزگان خریداری 
کنیم تا  بتوانیم بالغ بر ۶ هزار گریدورق های مختلف 
را که در حال حاضر به صورت 100درصد وارد 

می شوند را داخل کشور بومی سازی کنیم .

زمستان سیاه کرونا در راه است
4
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مطابق بخشنامه بانك مركزى؛
سقف مجاز كارت به كارت 6 ميليون 

تومان باقى ماند
برپایه بخشنامه بانک مرکزی، مقرر شد سقف مجاز انتقال 
طریق  از  درون بانکی(  و  )شتابی  کارت  به  کارت  وجه 
درگاه های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه  روز از مبدا هر 
کارت به ۶0 میلیون ریال باقی بماند و میزان کارمزد انتقال 
وجه بیش از ۳0 میلیون ریال به صورت پلکانی محاسبه 
خواهد شد.  با توجه به شیوع ویروس کرونا تمهیدات ویژه 
این بانک با هدف تسهیل استفاده هم میهنان از درگاه های 
غیرحضوری به شبکه بانکی ابالغ شد.بانک مرکزی با عنایت 
به شرایط خاص بهداشتی کشور، موج سوم کرونا، با هدف 
مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسهیل استفاده هم میهنان از درگاه های غیرحضوری 
و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه های 
خودپرداز، در بخشنامه ای ضرورت رعایت تمهیداتی را به 
شبکه بانکی ابالغ کرد.سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت 
از طریق پرداخت سازها از 10 میلیون ریال به ۳0 میلیون 
ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت 
و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل 
افزایش است.با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های 
احتمالی، در صورت اعمال نشدن کنترل فوق، افزایش 
سقف انتقال وجه مجاز نیست.در صورت پیوستن بانک ها 
و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی،  این سقف می تواند 
تا مبلغ 50 میلیون ریال افزایش یابد.بخشنامه بانک مرکزی 
می افزاید: امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون 
نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 98 و به 
مدت یک سال بالمانع بوده و در این پیوند، ضروری است 
اقدامات الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رسانی 
به مشتریان انجام شود.همچنین سقف صدور کارت هدیه تا 
اطالع ثانوی و به صورت موقت به 20 میلیون ریال افزایش 
یافت.این بخشنامه جایگزین بخشنامه های قبلی است و 
رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و 
بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ این بانک انجام خواهد شد.

ايران صادركننده آب مى شود؟
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: ایران اکنون در چنین 
شرایطی قرار نگرفته که بتوان گفت می تواند صادر کننده 
آب باشد اما وضعیت منابع آبی طی سال های اخیر مناسب 
بوده است. قاسم تقی زاده خامسی، با بیان اینکه برای رسیدن 
به این نقطه که ایران بتواند آب را به کشورهای دیگر صادر 
کند فاصله داریم، اظهار کرد: درست است که چندین سال 
متوالی در سال های پر بارش قرار گرفته ایم اما هنوز توان 
صادرات را نداریم.وی با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور، 
گفت: تقریبا شرایط همچون سال آبی گذشته است و حتی 
از مهرماه تاکنون از نظر بارندگی کمی جلوتر نیز هستیم و 

امیدواریم شرایط بارندگی به همین روال پیش برود.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به پیش بینی های 
صورت گرفته در خصوص وضعیت بارش ها در کشوور، 
تاکید کرد: آنطور که ارزیابی شده پاییز خشک تری را نسبت 
به سال گذشته پیش رو خواهیم داشت اما زمستان پر آبی 
در انتظار کشور است.تقی زاده خامسی با تاکید بر اینکه نمی 
توان گفت که ترسال هستیم، تصریح کرد: آنطور که پیش 
بینی می شود امسال  نسبت به سال آبی گذشته وضعیت 
منابع آبی تغییر محسوسی نداشته است و امیدواریم بدون 

مشکل امسال را نیز پشت سر بگذاریم.

رييس مركز ساخت داخل وزارت صنعت:
160ميليون يورو صرفه جويى ارزى در 

پتروشيمى محقق شد
رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:  تاکنون با برگزاری 
صنعت  در  داخل  ساخت  تعمیق  تخصصی  میز  سه 
پتروشیمی، شرایط برای صرفه جویی ارزی بیش از 1۶0 
میلیون یورویی و جلوگیری از واردات تجهیزات مشابه 
خارجی در این صنعت فراهم شده است. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، «سید محمدمهدی هادوی» از برگزاری 
چهارمین میز تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت 
پتروشیمی خبر داد و افزود: در میز چهارم داخلی سازی 
اعتبار  به  قراردادی  پتروشیمی،  صنعت  تجهیزات 
امضا می شود.وی گفت:  یورو  هزار  و 800  ۶0میلیون 
در میز نخست ساخت داخل این صنعت، شرکت های 
به عنوان سازنده  اراک و شرکت آذرآب  ماشین سازی 
سنگین  تجهیزات  داخلی سازی  برای  قرارداد  طرف 
اقدام  یورو  میلیون   ۴۳ ارزش  با  دهلران  پتروشیمی 
کردند.هادوی اضافه کرد: در میز دوم صنعت پتروشیمی 
که قرارداد بین کارفرما و شرکت ماشین سازی اراک به 
عنوان پیمانکار منعقد شد، داخلی سازی تجهیزات مورد نیاز 
به مبلغ ۶۴ میلیون یورو در دستور کار قرار گرفت.وی این 
راهم گفت: در میز سوم صنعت پتروشیمی نیز داخلی سازی 
توسط  فارسی،  پتروشیمی سلمان  نیاز  مورد  تجهیزات 
ماشین سازی اراک به همراه 12 شرکت دیگر به عنوان 
پیمانکار در مجموع به ارزش 52 میلیون یورو در دستور 

کار قرار دارد.

ورود مسافرين ايرانى به خاك اقليم 
كردستان عراق آزاد شد

عبور  شدن  آزاد  به  اشاره  با  باشماق  گمرک  مدیرکل 
مسافران ایرانی به اقلیم کردستان عراق از ۴ آبان ماه 
اعالم کرد که مسافران در بدو ورود به اقلیم کردستان 
اجازه  بودن  تست کرونا می دهند که درصورت منفی 
و گو  پناه در گفت  فرید حق  ورود دریافت می کنند. 
با ایسنا با اشاره به آزاد شدن ورود مسافران ایرانی به 
خاک اقلیم کردستان اظهار کرد: بنا بر اعالم مدیر مرز 
و براساس دستورالعمل رسیده از وزارت اقلیم کردستان 
عراق، کلیه هموطنان ایرانی می توانند با داشتن گذرنامه 
رسمی )با حداقل شش ماه تاریخ اعتبار( از طریق سه مرز 
رسمی باشماق در مریوان، حاجی عمران در پیرانشهر و 

پرویزخان در قصرشیرین، وارد خاک کشور عراق شوند.
وی افزود که در بدو ورود، تست ابتال به ویروس کویید 
19 )کرونا(، در واحد بهداشت عراق از مسافران انجام و 
در صورت منفی بودن نتیجه آن، اجازه ورود به داخل 

خاک اقلیم داده می شود.
مسافرین  به  همچنین  باشماق،  گمرک  مدیرکل 
عراقی  تبعه  مسافران  خصوصا  مرز،  این  از  خروجی 
کاالهای همراه  میزان  و  نوع  به  نسبت  نمود  توصیه 
خود، توجه الزم داشته باشند یادآور شد که مامورین 
گمرک مستقر در سالن مسافری، از خروج کاالهای 
اساسی، نظیر آرد و نان، برنج، روغن)جامد و مایع(، 
شکر و قند، گوشت )قرمز و  سفید( و لو به میزان کم، 

ممانعت و جلوگیری به عمل می آورند.

هفتهنامهفرهنگی،اجتماعی،ورزشیخوزستان

حجتـی که رهبــری تمـام کرد
معظم  رهبر  روشن  و  صریح  موضع 
انقالب درباره هجمه ها به دولت و رییس 
های  جنجال  روزها  از  پس  جمهوری 
با  تامل  قابل  حجتی  اتمام  حاصل،  بی 
مدعیان انقالبی گری و تاکید مجدد بر 
شرایط کشور  که  است  مهم  گزاره  این 
اجازه ماجراجویی ها و رقابت های مخرب 
سیاسی را به هیچ گروه و شخصی نمی 
غیرمنصفانه  های  هجمه  دهد.شدت 
بار  رییس جمهوری  علیه  منطق  بی  و 
دیگر سبب شد تا رهبر انقالب همانند 
دیگر برهه های تکرار چنین رویکردی، 
به دفاع صریح و قاطع از دولت و رییس 
جمهوری برآمده از رای مردم اقدام کنند. 
مقام معظم رهبری روز شنبه در نخستین 
دیدار حضوری خود پس از شیوع کرونا 
با رییس جمهوری و اعضای ستاد ملی 
مقابله با این بیماری، ضمن قدردانی از 
عملکرد این ستاد، توصیه های مهمی را 
بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم های قاطع و 
حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری 
همه دستگاه ها و آحاد مردم برای مقابله 
با وضعیت تاسف بار ویروس عالم گیر کرونا 

تاکید کردند.
مرز مهم انتقاد و اهانت

ویدیویی  دیدار  از  چهارماه  فاصله  به 
رهبر معظم انقالب با نمایندگان مجلس 
یازدهم و تاکید ایشان بر رعایت قانون و 
شرع در تعامل با دولت، برخی اظهارات 
ساختارشکنانه در هفته های گذشته علیه 
دولت و شخص رییس جمهوری سبب 
شد که ایشان بار دیگر منطق روابط قوا 
در نظام جمهوری اسالمی را برای برخی 
مدعیان انقالبی گری این بار بسیار صریح 
تر بیان کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی ها 
و رییس جمهوری  با دولت  برخورد  در 
«هتک  گفتند:  ایشان  حرمت  هتک  و 
حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت 
تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش 
از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و 

انسجام نیاز دارد.»
حرمت  هتک   » کردند:  تصریح  ایشان 
به  نسبت  و  است  حرام  مردم  میان  در 
میان  در  خصوص  به  بیشتر،  مسووالن 
مسووالن باالی کشور. ممکن است انتقاد 
درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی 
ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت 
هتک  و  رفتارها  اینگونه  است  متفاوت 

حرمت، روش آمریکایی ها است.»
با جمالت صریح و روشن رهبر انقالب 
رییس  از  انتقاد  که  آنانی  بر  حجت 
ساختار  های  هتاکی  به  را  جمهوری 
از  جویی  بهره  با  و  داده  تقلیل  شکن 

ابزارهای قانونی چون استیضاح آرامش 
برای  دولت  تمرکز  و  جامعه  روانی 
تمام  زدند؛  می  برهم  را  امور  انجام 
در  آموز  عبرت  اما  ظریف  نکته  شد. 
رفتار  با  رفتارها  این  تشبیه  میان  این 
مقامات آمریکایی از سوی رهبر معظم 
انقالب بود. این تشبیه می تواند برای 
دولت  همواره  که  مدعیان  از  برخی 
قابل  کنند  می  متهم  غربگرایی  به  را 
سازنده  انتقاد  میان  مرز  باشد.  تامل 
ساختارشکن  انتقادات  با  همدالنه  و 
سیاسی  های  ورزی  غرض  به  آغشته 
رسد  نظر می  به  اما  است  مهم  گرچه 
برای برخی چندان روشن نبوده که با 
و  واضح  رهبری  گذشته  روز  سخنان 
مبرهن شد. شرایط کشور همانگونه که 
رهبر معظم انقالب تاکید کردند نیازمند 
همدلی بیش از پیش است و در این میان 
رفتارهای آمریکایی با شعارهای انقالبی 
نمی تواند کمکی به بهبود اوضاع کشور 

و مردم کند.
استقبال از حمایت رهبری

ساعاتی پس از اتمام جلسه ستاد مقابله 
انقالب،  با کرونا در حضور رهبر معظم 
شبکه های اجتماعی از سخنان حمایت 
«حسام  کردند.  استقبال  ایشان  آمیز 
الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری در 
توییتی نوشت: «در سال های 92 و 9۶ که 
صدای ملت را نشنیدید؛ حداقل در سال 
99 سخن رهبری را بشنوید و دست از 
هتاکی و پرده دری و نمایش گری بردارید. 
قوه مجریه را یاری دهید و مشکالت ملی 

را  از سر راه بردارید. 
شاید همان گونه که به مجلس رسیدید 
به دولت هم برسید فقط کمی صبر پیشه 

کنید؛ این آسیاب به نوبت است.»
 «مجتبی ذوالنوری» رییس کمیسیون 
در  پیشتر  که  مجلس  ملی  امنیت 
به  تهدید  را  جمهوری  رییس  توییتی 
نهی  به  واکنش  در  بود،  کرده  اعدام 
رفتار  از  عذری  گرچه  رهبری  صریح 
توییتی  در  اما  نخواست  خود  گفتار  و 

رهبر  الهی  فرامین  از  «تبعیت  نوشت: 
واجبات  اوجب  از  را  امرم  ولی  و  عزیز 
می دانم و تمام آبرو، هستی، و وجود 
تقدیم می  اوامرش  اطاعت  در  را  خود 
دارم و در چارچوب تکالیف قانونی خود 
احقاق  از  ای  له لحظه  تدابیر معظم  و 
نخواهم  غفلت  شریف  مردم  حقوق 

کرد.»
یکی از نمایندگان تندرو که در روزهای 
علیه  آمیز  توهین  ادبیات  با  گذشته 
نوشته  هایی  توییت  جمهوری  رییس 
توییت  از سخنان رهبری در  بود پس 
و  سمعاً  عزیز،  «رهبر  نوشت:  دیگری 
هم  روحانی  حسن  امیدواریم  طاعتاً. 
حرمت جایگاهی که دارد و حمایتی که 
رهبری از این جایگاه کرده و مجلس و 

مردم را حفظ کند.»
یکی از کانال های تندرو مخالف دولت هم 
ضمن عذرخواهی از رییس جمهوری و 
انتقاد از کسانی که حتی جایگزین رییس 
جمهوری را هم بعد از استیضاح مشخص 
کرده بودند از آن ها خواست دیگر هیچ 
آقا  سخنان  از  رمزگشایی  از  حرف  گاه 
اعالم  بارها  انقالب  نزنند که خود رهبر 

کرده اند اوامرشان را علنی می گویند.
سخنان راهگشا و به موقع رهبر انقالب، 
انتقادات  از  بسیاری  برابر  در  را  دولت 
بی پایه و غیرمنطقی مصونیت بخشید 
منصفانه  و  منطقی  انتقادات  همانگونه 
برای  جامعه  نیاز  را  دولت  از  عقالیی  و 
این  از  پس  کرد.  اعالم  اهداف  پیشبرد 
انقالبی گری  باید دید مدعیان  سخنان 
در کشور و مجلس تا چه اندازه با رهبر 
انقالب همگام شده و شیوه جنجالی دایه 
های مهربان تر از مادر را کنار می گذارند 
تا دولت با تمرکز کامل در مسیر کنترل 

شرایط و بحران تالش کند.
توصیه های رهبری برای مقابله با کرونا

رهبر  سخنان  از  دیگری  مهم  بخش 
معظم انقالب در دیدار با اعضای ستاد 
کرونا به نحوه مقابله با کرونا اختصاص 
یک  فوری  اندازی  راه  «لزوم  داشت. 

برای  عملیاتی  و  قرارگاهی  عقبه 
با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیمات  اجرای 
«محوریت  اجرا»،  بر  نظارت  و  کرونا 
مصادیق  تعیین  برای  بهداشت  وزارت 
مبادی  دقیق  «کنترل  محدودیت ها»، 
ترددهای  محدودیت  کشور،  ورودی 
اقناع  همراه  به  شهری  بین  غیرضرور 
ضوابط»،  سخت گیرانه  اِعمال  و  مردم 
«آموزش همگانی درباره راه های شیوع 
صورت  به  پیشگیری  شیوه های  و 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  محله محور 
محوریت  با  البته  و  بسیج  و  مساجد 
وزارت بهداشت و همکاری وزارت ارشاد 
تصویب جرائم  «لزوم  و  و صداوسیما» 
مرتکب  که  افرادی  برای  سختگیرانه 
بهداشتی  ضوابط  از  بزرگ  تخلفات 
«شنیده شدن  نهایت  در  و  می شوند» 
ملی  ستاد  جلسه  از  واحد  حرف  یک 
توصیه  ترین  مهم  از  کرونا»  با  مقابله 
های رهبری به ستاد کرونا برای مقابله 

هرچه موثر با این پاندمی بود.
مشکالت  موضوع  به  همچنین  ایشان 
کرونا  شیوع  از  متضرر  افراد  معیشتی 
هم اشاره و تصریح کردند: «برخی افراد 
بیکاری  بیمه  اثر کرونا،  در  بیکار شده 
است  موظف  اجتماعی  تامین  ندارند، 
که  کند  اقدام  مشکل  این  حل  برای 
البته در این قضیه نیز ورود خّیرین از 

برترین انفاق ها است.»
دیگر  بار  انقالب  معظم  رهبر  بیانات 
جانبه  همه  همکاری  و  همراهی  لزوم 
آحاد  و  مختلف  نهادهای  و  دستگاهها 
نشان  را  کرونا  با  مقابله  برای  مردم 
با  مقابله  که  است  این  واقعیت  داد. 
و  همراهی  با  فقط  عجیب  پدیده  این 
همکاری امکان پذیر است. طی هشت 
ماه گذشته کادر درمان کشور ایثارگری 
بسیاری  و  کرد  تمام  مردم  حق  در  را 
خود  جان  از  پرستاران  و  پزشکان  از 
توان  در  هرچه  هم  دولت  گذشتند. 
انجام داده  با کرونا  داشته برای مقابله 
بی  با  ایران  که  نکنیم  فراموش  است 
رحمانه ترین و ظالمانه ترین تحریمهای 
ضد بشری دست و پنجه نرم می کند و 
این تحریمها به هر حال محدودیتهایی 
را در انجام وظایف دولت در این زمینه 
خیرین  است  الزم  است.  کرده  ایجاد 
اختیار  در  امکاناتی  که  نهادهایی  و 
و  درمان  دولت،کادر  یاری  به  دارند، 
آسیب دیدگان از کرونا بشتابند. به هر 
حال مردم و دولت ایران این روزها را 
پشت سر میگذارند. چه خوب است با 
همکاری و همراهی یکدیگر با آسیبهای 

کمتری از این روزها عبور کنیم.

پسر سيد حسن خمينى:

پدرمارادهوعزمیبرایکانديداتوریدرانتخاباتندارد

سید احمد خمینی، فرزند آیت اهلل سید 
حسن خمینی در واکنش به طرح نام 
کاندیداهای  از  یکی  عنوان  به  پدرش 
عزمی  هیچ  گفت:  جمهوری،  ریاست 
در پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات 
نمی بینم.   1۴00 جمهوری  ریاست 
می کنم  فکر  کرد:  خاطرنشان  وی 
تصمیم شان مشخص است و در انتخابات 

1۴00 کاندیدا نخواهند شد.
 سید احمد خمینی، فرزند آیت اهلل سید 
حسن خمینی در واکنش به طرح نام 
کاندیداهای  از  یکی  عنوان  به  پدرش 
عزمی  هیچ  گفت:  جمهوری،  ریاست 

در پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری 1۴00 نمی بینم.

با  گفتگو  در  خمینی  احمد  سید 
اینکه  به  پاسخ  در  آنالین  همشهری 
بزرگان  از  توجهی  قابل  جمع  اگر 
کشور و جریان های سیاسی از پدرتان 
دعوت کنند که برای انتخابات ریاست 
مشورتی  چه  شوند،  کاندیدا  جمهوری 
به پدر می دهید؟ گفت: در دورانی که 
گمانه زنی ها درباره کاندیداهای احتمالی 
باال  ریاست جمهوری 1۴00  انتخابات 
گرفته، باالخره اسم ایشان هم در برخی 
رسانه ها از سوی برخی چهره ها مطرح 

شده است. اولین بار سال 98 بود که یک 
نفر مصاحبه کرده بود و گفته بود پدرم 
بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری 1۴00 دارد. این روزها خیلی 
شایعات داغ است و اسم ایشان در محافل 
شنیده می شود که قرار است در انتخابات 
کاندیدا شوند. شنیده ام که برخی بزرگان 
و دوستان پیشنهاد کاندیداتوری در این 
انتخابات را به ایشان داده اند اما مشورت 
در جایی الزم است که تردید و شکی 
برای انجام یک عمل وجود داشته باشد. 
در حالی که من هیچ اراده ای در شخص 
انتخابات  در  کاندیداتوری  برای  پدرم 

نمی بینیم که بخواهد منتهی به شک و 
تردید شود و حال بخواهند با مشورت 
جمع بندی  یک  به  دیگران  از  گرفتن 
نهایی برسند.وی خاطرنشان کرد: فکر 
و  است  مشخص  تصمیم شان  می کنم 
در انتخابات 1۴00 کاندیدا نخواهند شد. 
تمام اینها شاید برای گرم کردن محافل 

یا بازی های سیاسی باشد.
این  به  پاسخ  در  خمینی  احمد  سید 
سوال که «حتی اگر اجماع حداکثری 
اصالح  اعتدالگرا،  سیاسی  گروه های 
طلب، عدالتخواه و ... هم حاصل شود و 
به آیت اهلل سید حسن خمینی مراجعه و 
از ایشان برای کاندیداتوری دعوت کنند، 
باز هم به صحنه نمی آیند؟» تاکید کرد: 
ان شاء اهلل تمام بزرگان روی یک مسیر 
به جمع بندی برسند، حاال یک نفرش 
عزمی  و  اراده  پدرم  در  اصال  کنار!  به 
برای شرکت در فضای سیاسی کشور 
جمهوری  ریاست  کاندیدای  عنوان  به 
نمی بینم. از سوی برخی بزرگان و رفقا 
پیشنهاداتی مطرح شده بود ولی از سوی 
ایشان رد شده است. سال گذشته قبل 
از کرونا بود که موضوع برای اولین بار 
مطرح شده بود تا امروز هم برخی فکر 
می کنند اینکه می گوییم حاج آقا کاندیدا 
نمی شوند، مصلحتی و شایعه است؛ ولی 
به هر کسی هم که  ندارند و  بنا  واقعا 
آمدند و پیشنهاد دادند، گفته اند که بنا 

برای کاندیداتوری ندارند.
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كاالهاى ممنوع الورود ترخيص مى شوند
طبق اعالم معاون فنی گمرک کاالهای طبقه بندی شده 
در گروه )27( کاالیی که ممنوع الورود شده اند تحت 
شرایطی با رعایت مقررات مربوطه، ترخیص خواهند شد. 
به گزارش ایسنا، طی چند سال اخیر با تغییر در ضوابط و 
شرایط واردات کاالها به ویژه در حوزه ارزی، برخی کاالها 
با مشکل ترخیص از گمرک مواجه شده و حتی در دسته 
کاالهای ممنوع  الورود قرار گرفتند. کاالهای گروه )27( 
از جمله آنها هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال 
بوده و امکان ترخیص نداشتند.در ببن کاالهای گروه 
)27( دپو شده اقالمی از قبیل پکیج، الیاف، کیسه فیلتر 
صنعتی،پارچه،لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد 
ایران  این گروه به گمرک  بارها صاحبان کاالهای  که 
مراجعه و خواستار تعیین تکلیف کاالهای خود شده 
فنی  معاون   – ارونقی  جمال  مهرداد  که  بودند.آنطور 
گمرک ایران – به ایسنا اعالم کرده، متعاقب مکاتبات 
صنعت،  وزارت  جمله  از  ذیربط  مراجع  با  شده  انجام 
معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، در نهایت با ترخیص 
تخصیص  اولویت  از  که  گمرکات  در  موجود  کاالهای 
به شرایطی  اند مشروط  بانک مرکزی خارج شده  ارز 
موافقت شده است.وی با اشاره به مکاتبه ای که چندی 
پیش گمرک ایران با وزارت صمت در رابطه با وضعیت 
ترخیص کاالهای گروه )27(داشته است، گفت: در این 
گروه  مشمول  کاالهای  ترخیص  که  شد  اعالم  رابطه 
)27( دارای اولویت ارزی غیرفعال که مشمول حقوق 
مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه   )11( ماده  مکتسبه 
صادرات و واردات می شوند، مشروط به بررسی و تایید 
اصالت بارنامه و قبض انبار توسط گمرک و منوط به تایید 
منشأ ارز بانک مرکزی است.ارونقی با اشاره به ماده )11( 
در  واردات  و  مقررات صادرات  قانون  اجرایی  آیین نامه 
رابطه با کاالهای مشمول ممنوعیت ترخیص از گمرک 
اظهار کرد: طبق مفاد این ماده در آیین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات، کاالهایی که ممنوع 
اعالم می شود در صورت انطباق با شرایط اشاره شده در 
متن این ماده، با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط 

دولت، قابل ترخیص خواهند بود.
شرایط ترخیص کاالهای گروه )27(

معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به سه شرط اصلی 
و اساسی در راستای ترخیص کاالهای مشمول گروه )27( 
که به گمرکات اجرایی ابالغ شده است،توضیح داد: اصالت 
قبض انبار و بارنامه کاال برای گمرکات اجرایی محرز بوده و 
کاال در گمرک موجود باشد، کاالی وارده مشمول یکی از 
شرایط ماده )11( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات باشد و همچنین منشأ ارز کاالی مربوطه از سوی 
بانک مرکزی مورد تأیید قرار گیرد.وی ادامه داد: برای احراز 
سه شرط تعیین شده برای ترخیص کاالهای گروه )27( 
مقرر شده گمرک، اطالعات مربوط به قبض انبار و بارنامه 
کاالهای موجود مشمول این گروه کاالیی را به وزارت صمت، 
ارائه کند. همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت، نسبت به بررسی و تطبیق شرایط مربوط به کاالهای 
گروه )27( با مفاد ماده )11( آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات اقدام کرده و در صورت احراز شرایط، مراتب را به 
بانک مرکزی اعالم کند و متعاقب انجام این مراحل، بانک 
مرکزی نسبت به تأیید منشأ ارز این اقالم با حساسیت الزم،  

اقدام تا امکان ترخیص کاال از گمرک فراهم شود.
صاحبان کاال مراجعه کنند

ارونقی افزود: بنابراین صاحبان کاالهای مشمول گروه )27(
که کاالهایشان در گمرکات کشور موجود است باید با مراجعه به 
گمرک مربوطه، مشخصات اظهارنامه های خود را ارائه کرده 
و گمرکات مکلفند اطالعاتی که در این خصوص مدنظر 
است را تکمیل و در اسرع وقت به گمرک ایران ارسال کنند.

شمخانى:
 رفتار نابخردانه مكرون در اسالم ستيزى 
علنى نشان از خامى او در سياست دارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: رفتار نابخردانه مکرون 
در اسالم ستیزی علنی نشان از خامی او در سیاست دارد. 
علی شمخانی در توییتر نوشت: رفتار نابخردانه مکرون 
در اسالم ستیزی علنی نشان از خامی او در سیاست دارد 
وگرنه در سودای رهبری بر اروپا به اسالم جسارت نمی کرد. 
پیشنهاد می کنم بیشتر تاریخ بخواند و به حمایت آمریکای 
در حال افول و صهیونیسم رو به اضمحالل دلخوش نباشد.

صيد ترال از آذرماه به مدت 2 سال  
ممنوع  شد

رئیس فراکسیون محیط زیست که چندی قبل از طرح آیش 
دریا و تصمیم این فراکسیون مبنی بر «تعطیل کردن موقت 
صید ترال» خبر داده بود گفت: صید ترال از اول آذرماه به 
مدت 2 سال ممنوع  شد.  سمیه رفیعی در صفحه رسمی 
توییترش نوشت: «پس از پیگیری های بی وقفه ی فراکسیون 
محیط زیست و حمایت های بی دریغ رئیس محترم مجلس، 
به لطف خداوند متعال صیدترال که ضررهای شدیدی به 
محیط زیست دریا و اقتصاد بومیان زده بود، از اول آذرماه 
به مدت 2 سال ممنوع شد. عرض خدا قوت جانانه به همه ی 
همکاران متخصصم در این امر.»رئیس فراکسیون محیط 
زیست مجلس چندی پیش در گفت وگو با ایسنا از طرح 
آیش)استراحت( دریا و تصمیم این فراکسیون مبنی بر 

«تعطیل کردن موقت صید ترال» خبر داده بود.

واردات تنباكوى معسل بيش از 2 
برابر شد

وزارت صنعت،  از سوی  منتشر شده  آمار  جدیدترین 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در پنج ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات 
آن  واردات  و  کاهش  درصد   ۳2.۶ معسل  تنباکوی 
1۳۳درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمار در پنج 
ماهه امسال حدود 5۴8 تن توتون صادر شده که نسبت 
به صادرات 799 تنی این محصول در سال گذشته ۳1.۴ 
درصد کاهش نشان می دهد.این در حالی است که از 
ابتدای سال جاری تا پایان مرداد  ماه صادرات تنباکو 
سنتی و معسل به ترتیب 19.2 و ۳2.۶ درصد کاهش 
تن  این مدت حدود ۳8  در  به طوری که  است؛  داشته 

تنباکو سنتی و 2۴ تن تنباکو معسل صادر شده است.
در این میان واردات تنباکو معسل نیز در پنج ماهه امسال 
با 1۳۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به بیش از 1210 تن رسیده است. این در حالی است که 
در مدت مشابه سال قبل حدود 518 تن از این محصول 
به کشور وارد شده است.براساس آمارهای منتشر شده، 
صادرات سیگار نیز در این مدت 181.8 درصد افزایش 
داشته و از 25 میلیون و ۳00 هزار نخ در پنج ماهه اول 
امسال به 71 میلیون و ۳00 هزار نخ در مدت مشابه 
سال جاری رسیده است.آمار منتشر شده درباره واریزی 
اشخاص و شرکت ها جهت محصوالت دخانی به خزانه 
دولت که شامل برچسب ایمنی، حق انحصار واردات،  
حق انحصار تولید، توزیع و فیش های بین راهی است نیز 
نشان می دهد که در پنج ماهه امسال 7۶ میلیارد و 505 
میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده 
که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال گذشته 
که معادل ۶۳ میلیارد و ۶77 میلیون تومان بوده، 20.1 

درصد افزایش داشته است.

 رييس سازمان بورس:

برای تعادل در بازار بورس بازارگردانی را دنبال می کنیم

با دستور على اكبر صالحى:

اجرایفازدومپروژهرمزنگاریکوانتومیفضایآزادکلیدخورد

كسى پاسخگوی ساير توليدكنندگان نيست

ترخیصفوری300میلیوندالرقطعه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
با توجه به رشد بازار سرمایه در یکی دو 
بازار  این  زیرساخت های  گذشته  سال 
با آن تطبیق دهد.  نتوانست خودش را 
علنی  جلسه  در  اصل  قالیباف  حسن 
جریان  در  و  اسالمی  شورای  مجلس 
اقتصادی  کمیسیون  گزارش  بررسی 
بازار سهام و عملکرد  در مورد وضعیت 
اظهار  اقتصاد  وزارت  و  بورس  سازمان 
کرد: از نکات مهمی که در بازار رخ داد 
آزاد سازی سهام عدالت بود. سهامداران 
بازار  تومان در  میلیارد  عدالت 1۳ هزار 
مستضعف  قشر  عمدتا  که  فروختند 
هستند این اتفاق مهمی بود که در بازار 
افتاد. نکته دیگر تقویت تجهیز پس انداز و 
تامین مالی از طریق بازار سرمایه بود. در 
شش ماهه امسال بازار سرمایه ۳50 هزار 
میلیارد تومان تامین مالی شد که از کل 

سال گذشته باالتر است.
سال  اولیه  عرضه های  داد:  ادامه  وی 
به  امسال  اما  بود  میلیارد   5.200 قبل 
25میلیارد افزایش پیدا کرد عالوه بر این 
دولت در بازار سرمایه ۳2 هزار میلیارد 

تومان سهام فروخت در حالی که فروش 
سهام از طرف دولت در سال گذشته صفر 
بوده است.  فروش اوراق از طریق دولت 

هم 90 هزار میلیارد تومان بوده است.
تاسیس  به  اشاره  با  اصل  قالیباف 
ما  شد:  یادآور  عام  سهامی  شرکت های 
بازار  وارد  که  نقدینگی  کردیم  تالش 
جذب  اولیه  عرضه های  توسط  می شود 
شود، تقاضا می آمد و باید عرضه تقویت 
دولت  مصوبه  به  منجر  امر  این  می شد 
همچنین  شد  شناور  سهام  مورد  در 
شد  باعث  بورس  سازمان  پیگیری های 
انجام  دولت  طرف  از  خوبی  عرضه های 

شود.
رییس سازمان بورس با اشاره به تالش 
ورود  از  جلوگیری  برای  سازمان  این 
مستقیم مردم به بازار خاطرنشان کرد: 
برهمین اساس مبلغ صندوق ها که ابتدای 
سال 190 هزار میلیارد تومان بوده االن به 
۳۳0 هزار میلیارد تومان رسیده و سهامی 
شناور در بازار افزایش یافته و از 22 به 25 

درصد رسیده است.
وی با اشاره به تشکیل شورای عالی فضای 

خاطرنشان  بورس  سازمان  در  مجازی 
کرد: این فعالیت در گذشته در بازار بورس 
وجود نداشت با توجه به اثر این فضا بر 
بازار ما این کار را به جد ادامه دادیم و 
بعد از افت بازار نیز موضوع بازارگردانی 
را دنبال می کنیم. از ۳۳0 شرکت 180 
شرکت قرارداد بازارگردانی امضاء کردند. 
اگر بخواهیم بازار سرمایه به تعادل برسد 
باید این را دنبال کنیم البته 20 شرکت 
تمکین نکردند که به سازمان بورس اعالم 

شد و مستوجب تنبیه هستند.
این که  بیان  با  بورس  سازمان  رییس 
گذشته  سال  دو  یکی  در  سرمایه  بازار 

گفت:  کرده،  رشد  امسال  اول  خصوصا 
متاسفانه زیرساخت ها نتوانسته خودش 
را با رشد بازار تطبیق دهد لذا ما طرحی 
را در شورای عالی بورس ارائه کردیم که 
نیازمند مصوبه هیات وزیران است و به 

دولت ارائه شده است.
قالیباف اصل با بیان این که رتبه بندی 
بورس  سازمان  طریق  از  نیز  شرکت ها 
گزارش  بخش  درباره  شده  مطرح 
کرد:  اظهار  نیز  اقتصادی  کمیسیون 
حال  در  بورس  عالی  شورای  مصوبات 
حاضر منتشر می شود و قابل دسترس و 

در اختیار همگان است.

رئیس جمهور  معاون  صالحی  علی اکبر 
ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و 
بر  آمدن  فائق  و  کامل  بهبودی  از  پس 
بیماری ناشی از ویروس کرونا، از مرکز 
ملی فناوری های کوانتومی ایران بازدید 
رمزنگاری  پروژه  دوم  فاز  آغاز  دستور  و 

کوانتومی فضای آزاد را صادر کرد.
معاون  بازدید  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
رئیس جمهور ضمن بررسی و  پیگیری 
حوزه های  در  مرکز  این  دستاوردهای 
مختلف فناوری های کوانتومی، از اتاق های 
تمیز ساخته شده برای پروژه های ساعت 
لیتوگرافی  کوانتومی،  رمزنگاری  اتمی، 
از  و  کرد  بازدید  کوانتومی  مترولوژی  و 
فناوری  این  ثمربخش  های  پیشرفت 
سطح باال ) High-Tech ( در سازمان 

انرژی اتمی ابراز خرسندی کرد. 
در ادامه این بازدید رئیس سازمان انرژی 
اتمی ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات و 
زحمات دست اندرکاران پروژه ی کم نظیر 
فاز  که  آزاد  فضای  کوانتومی  رمزنگاری 
اول آن با موفقیت در فاصله ی ۳00 متری 
انجام و عملیاتی شده بود، دستور آغاز فاز 
ارسال  محوریت  با  که  پروژه  این  دوم 
رمزنگاری  و  همتنیده  در  فوتون های 

سازمان  مرکزی  پردیس  بین  کوانتومی 
تراز  و  شهریاری(  اتمی)شهید  انرژی 
مخابراتی رأس برج میالد است را صادر 
کرد.معاون رئیس جمهور ضمن تحسین 
العاده  فوق  توانمندی  و  علمی  نیروی 
متخصصان و محققان ایرانی در دستیابی 
به نیازهای کشورمان، تصریح کرد: یقین 
دارم ملت بزرگ ایران اسالمی همانگونه 

بزرگی همچون جنگ  بر مشکالت  که 
تحمیلی، فشارهای اقتصادی و اقدامات 
شیطانی قدرت های ظالم جهانی و بالیای 
طبیعی مختلف پیروز شده اند، اکنون نیز 
با مجاهدت و سخت کوشی و همدلی با 
مسئوالن و دست اندرکاران کنترل و دفع 
ویروس کرونا بر این مصیبت جهانی فائق 
خواهند آمد.صالحی افزود: کشورمان تنها 

یک گزینه دارد، آن هم پیشرفت همه 
جانبه در راستای تامین نیازهای کشور 
از تقویت و توسعه روابط بین  است. ما 
المللی استقبال می کنیم و آمادگی ارائه 
خدمات و همکاری های هسته ای صلح 
آمیز با اعضای آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بخصوص همسایگان زیر نظر این 

نهاد بین المللی را داریم.

در حالی حدود 80 درصد از ۳.5 میلیون 
تن از کاالی غیراساسی دپو شده در گمرک 
را کاالی واسطه ای و مواد اولیه خطوط 
تولید تشکیل می دهد و تولیدکنندگان در 
انتظار ترخیص کاال هستند که در این 
بین وزارت صمت خودروسازان را مورد 
 ۳00 ترخیص  برای  و  داده  قرار  توجه 
میلیون دالر قطعه خودروسازها و معطل 
نماندن خط تولید آنها رایزنی کرده است. 
وضعیت موجودی کاالهای دپو شده در 
گمرک و بنادر نشان می دهد که حدود 
۳.۴ میلیون تن کاالهای اساسی و بیش 
غیراساسی  کاالهای  تن  میلیون  از ۳.5 
غیرکانتینری موجود است که طبق اعالم 
مسئوالن مربوطه حدود 80 درصد کاالهای 
غیر اساسی را مواد اولیه تولید تشکیل می 
دهد.در حالی طی ماه های گذشته بارها در 
رابطه با ترخیص کاالهای دپو شده و به ویژه 
کاالهای مربوط به خط تولید بحث هایی 
مطرح بوده و از مسئوالن تا تولید کنندگان 
نسبت به تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن 
واحدهای های تولیدی به دلیل عدم تامین 
مواد اولیه هشدار داده اند که همچنان با 
وجود مصوباتی که در این رابطه وجود داشته 
ترخیص کاالها صورت نگرفته است؛ عدم 
تخصیص و تامین ارز عمده مشکل ترخیص 
این کاالها بوده و گمرک امکان ترخیص کاال 

بدون کد رهگیری بانک را نخواهد داشت.در 
شرایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان 
خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت)صمت( به وضعیت موجود و باز 
ادامه  و  احیا  برای  ترخیص  گره  شدن 
فعالیت تولیدی خود در سال جهش تولید 
هستند که ظاهرا وزارت صمت در رابطه 
با خودروسازها امتیاز ویژه ای قائل شده 
و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه 
مستندات  است.اما  پرداخته  آنها  تولید 
نشان می دهد طی چند ماه گذشته بارها 
خودروسازها برای ترخیص قطعات اولیه 
خود با وزارت صمت مکاتبه داشته است 
و اعالم کرده اند که به دلیل شرایط ارزی 
امکان ترخیص کاالهای خود را نداشته و 
خواهان ترخیص کاالهای خود از کانال 
های دیگر شده اند.خودروسازها به وزارت 
صمت اعالم کردند که تغییر در مقررات 
ترخیص ارز بانک مرکزی و زمانبر بودن 
تامین ارز حاصل از صادرات و ارز نیمایی و 
همچنین عدم تخصیص به موقع از سوی 
بانک مرکزی موجب انباشت محموله های 
آنها در گمرک شده است.بر این اساس 
خواستار آن شده بودند که وزارت صمت 
از گمرک درخواست استفاده از ماده )۴2(

گمرکی و ترخیص تعهدی را مطرح و از 
این کانال کاالی خود را ترخیص کنند.

در  گمرکی  امور  )۴2(قانون  ماده  طبق 
موارد استثنا و در خصوص کاالی مورد 
نیاز فوری اعم از دولتی و غیردولتی گمرک 
می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران 
و تعهد باالترین مقام وزارتخانه یا موسسه 
دولتی مرتبط و با محاسبه  وجوه متعلقه 
و صدور حکم مجوز خروج کاال را صادر 
کند. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز 
اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی 
وزیر  که  است  حالی  در  کند.این  اقدام 
صمت اخیرا طی مکاتبه ای با میراشرفی - 
رییس کل گمرک – اعالم کرده با توجه 
به اهمیت تداوم تولید و عرضه خودرو به 
منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید 
به  مربوط  کاالهای  ترخیص  به  نسبت 
شود. اقدام  خودروسازی  شرکت  یک 
اما پیگیری موضوع از مسئوالن مربوطه 
درخواست  تایید  با  ایران  گمرک  در 
خودروسازها برای ترخیص قطعات همراه 
وزارت  اعالم کرد که  ایران   بود.گمرک 
براساس  تا  شده  آن  خواستار  صمت 
از  بیش  گمرکی  امور  )۴2(قانون  ماده 
خودروهای  قطعات  دالر  میلیون   ۳00
دو شرکت خودروساز با حداقل اسناد و 
شود. ترخیص  مربوطه  مقررات  رعایت 
این  در  گمرک-نیز  فنی  ارونقی-معاون 
 200 از  بیش  تاکنون  که  گفت  رابطه 

خودروسازها  قطعات  از  دالر  میلیون 
ترخیص شده و مابقی به زودی در اختیار 
آنها قرار خواهد گرفت تا هیچ وقفه ای 
در خطوط تولیدی ایجاد نشود.ترخیص 
فوری قطعات خودروسازها در حالی در 
دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر 
تامین ارز برای ترخیص کاالهای مانده در 
گمرک فقط خاص خودروسازها نیست و 
بسیاری از تولید کنندگان که مواد اولیه 
این  با  است  وارداتی  آنها  تولید  خطوط 
مانع مواجه هستند و سرمایه های آنها در 
گمرک و بنادر مانده و تولیدشان تحت 

تاثیر قرار گرفته است.
در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری 
به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی 
مصوباتی برای ترخیص کاالهای دپو شده 
ویژه  طور  به  گرفته  قرار  دستورکار  در 
مورد  در  و  بود  توجه  مورد  ارزی  موانع 
قرار شد  تولیدی  کاالهای واسطه ای و 
تا متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک 
و اعالم به بانک مرکزی به قید فوریت 
نسبت به تأیید منشأ ارز این اقالم اقدام 

و ترخیص شوند.  
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 خبر روز خبر روز

لزوم حمايت از رسانه هاى خبرى 
خصوصى در استان خوزستان

غالمرضا فروغی نیا رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات 
خوزستان در جلسه شورای اداری استان خوزستان در 
های  رسانه  از  حمایت  لزوم  بر  استان  مقامات  حضور 
خبری خصوصی و غیر دولتی استان خوزستان تاکید 
کرد.فروغی نیا گفت ؛ می بایستی در این رقابت نابرابر 
هجوم  قبال  در  و  گرفت  را  خصوصی   بخش  دست 
دشمنان فرهنگی از رسانه هایی که خودشان شغل می 
آفرینند و در حداقل معاش، اقتصادشان را میچرخانند 
،دست یاری داد، نه اینکه در این شرایط سخت اقتصادی 
آخرین رمق و آخرین نفس آنها را گرفت و در رقابتی 
نابرابر با رسانه های دولتی، ضمن تعطیل نمودن نشریات 
و رسانه هاِی خود ساخته ی بخش خصوصی، ضربه ای 

هولناک برُگردهی فرهنگ، ثبت گردد.

فوت مامور انتظامى شادگان 
در حين انجام وظيفه

فرمانده انتظامیشادگان گفت: یکیازماموران انتظامی این 
شهرستان حین انجام وظیفه براثر واژگونی موتورسیکلت، 
جماشیانی“دربیان  ”اسکندر  کند.سرهنگ  می  فوت 
گذشته  روز   19 ساعت  حوالی   : گفت  خبر  جزییات 
انجام وظیفه  پلیسشادگان حین  موتورسیکلت گشت 
به  حادثه  مجروحان  بالفاصله  که  شود  می  واژگون 
بیمارستان منتقل می شوند.وی تصریح کرد: متاسفانه 
این حادثه منجر به فوت یکی از ماموران انتظامی به 
نام گروهبان ”فرهاد امیری“ و مجروحیت همکارش شد.

ماموران عمليات ويژه در آبادان 
اشتباها وارد خانه ديگرى شدند!

در پی انتشار خبری مبنی بر حمله مسلحانه به منزل 
آبادانی در منطقه کوی کارگر ، موضوع  یک شهروند 
بررسی شد که مشخص گردید سرقتی در کار نبوده ، 
بلکه افراد مسلح از یک سازمان نظامی بوده اند که در 
جریانیک عملیات ویژه با حکم مقام قضایی به منظور 
انجام عملیات اعزام شده بودند ، ولی آدرس را به اشتباه 
رفته بودند.ماموران از صاحبخانه عذرخواهی کردند و 
منزل وی را ترک کردند.در واقع موضوع سرقت مسلحانه 

در کوی کارگر آبادان صحت ندارد.

عروسى 400 نفره كرونايى در دزفول !

فرماندار دزفول گفت یک باغ ویال در دزفول که اقدام به 
برگزاری مراسم عروسی ۴00 نفره کرده بود پلمب شد. 
وی گفت : افراد حاضر در مراسم پراکنده شدند و این 
باغ ویال چون چند بار قبال پلمب شده بود برای همیشه 
تعطیل شد.علی فرهمندپور افزود: در بازرسی های امشب 
یک باغ ویال واقع در محدوده شمس آباد دزفول که اقدام 
به اجاره و برگزاری جشن ۴00 نفره کرده بود با همکاری 
نیروی انتظامی، دادستانی و کارشناسان مرکز بهداشت 
پلمب شد.وی ادامه داد: مالک این باغ ویال پیش از این 
نیز اقدام به اجاره دادن و برگزاری جشن و تجمع کرده 
پلمب شده است.سرپرست  او  باغ ویالی  بار  بود که 2 
فرمانداری ویژه دزفول بیان کرد: پس از متفرق کردن 
افراد دعوت شده و تخلیه محل، باغ ویال پلمب شد و 
باتوجه به سابقه  این فرد باغ ویالی او دیگر بازگشایی 
نخواهد شد.وی افزود: به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، 
برگزاری جشن، عروسی و عزا در دزفول ممنوع است و 
با افراد متخلف برخورد خواهد شد.شهرستان دزفول در 

حال حاضر در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد.

واژگونى خودرو در محور اهواز 
- شوش هفت مصدوم بر جا گذاشت

 رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: واژگونی 
یک دستگاه خودروی پراید در محور اهواز - شوش ، 
از روابط عمومی  نقل  بر جا گذاشت.به  هفت مصدوم 
این مرکز، دکتر فرهنگ کره بندی بیان کرد: این حادثه 
در ساعت 7:۳0 دقیقه صبح دوشنبه رخ داد و ماموران 
امدادی اورژانس 115 برای انجام اقدامات درمانی اولیه و 
انتقال مصدومان به مراکز درمانی در محل حادثه حاضر 
شدند.وی افزود: ۶ نفر از مصدومان به بیمارستان نظام 
مافی شوش منتقل شدند و یک نفر در محل مورد درمان 
قرار گرفت.کره بندی ادامه داد: مصدومان شامل 2 نفر 
مرد 19 و ۴8 ساله، 2 نفر زن ۴0 و 25 ساله و سه 

کودک در رده سنی یک تا چهار ساله بودند.
در حال حاضر 100 پایگاه اورژانس درحوزه دانشگاه 

علوم پزشکی اهواز فعال است.

چرا استيضاح وزير نيرو متوقف شد ؟

خبرهای رسیده حکایت از متوقف شدن استیضاح وزیر 
نیرو با موضوع انتقال آب کارون دارد.

به گزارش جنوب فردا چند ماه پیش در جریان انتشار 
سوم  تونل  آب  انتقال  پروژه  آغاز  بر  مبنی  خبرهایی 
و  خوزستان  استان  نمایندگان  از  جمعی   ، کوهرنگ 
چهارمحال بختیاری ، موضوع استیضاح وزیر نیرو را به 

جریان انداختند.
یکی از فعالین محیط زیست که از طریق نمایندگان 
استان پیگیر این موضوع بود در گفتگو با جنوب فردا 
گفت : موضوع استیضاح توسط جلیل مختار نماینده 
آبادان در مجلس دهم و یازدهم مطرح شده که ظاهرا 
خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که پس از ابتال ایشان 

به کرونا روند استیضاح وزیر نیرو متوقف شده است.
خوزستان  استان  نماینده  بین 18  از  است  ذکر  قابل 
نماینده های نامبرده زیر این طرح را امضا کرده و جای 
سئوال دارد که چرا دیگر نمایندگان استان نسبت به 

موضوع انتقال آب کارون بی تفاوت هستند.
1.جلیل مختار نماینده آبادان ، 2.سید لفته احمد نژاد 
)اهواز،باوی،حمیدیه  )خرمشهر(،۳.سید کریم حسینی 
و کارون( ، ۴.سید مجتبی محفوظی)آبادان( ، 5. سید 
نژاد)شادگان(  ناصری  ، ۶.مجید  محمد مولوی)آبادان( 
یوسفی  8.مجتبی   ، عمیر)شوش(  کعب  7.محمد   ،

)اهواز،باوی،حمیدیه و کارون(

بالتكليفى اعضا صندوق وام خانگى 
خانم (ح) 

اعضای صندوق وام خانگی خانم )ح( در شهرهای شرقی 
خوزستان در بالتکلیفی بسر میبرند.این خانم میلیاردها 
تومان پول مردم را جمع آوری کرده و مردم نمیدانند 
سرگذشت پولشان چه میشود.سال گذشته بارها در این 
رسانه خبری نسبت به صندوق های وام خانگی و این 
خانمهای صندوق دار هشدار داده بودیم.چند خانم در 
شهرهای شرقی و جنوبی خوزستان با برگزاری صندوق 
های وام خانگی میلیاردها تومان گردش مالی داشته اند.
امروز نیز خانمی که در ماهشهر 100 میلیارد تومان از 

پولهای مردم دزدیده بود دستگیر شد.

باز هم خودكشى در اهواز!
رییس آتش نشانی شهرداری اهواز گفت: خانم ۴5 ساله 
که به قصد خودکشی خود را از ضلع غربی پل طبیعت به 
داخل رودخانه کاروناندخته بود توسط غواصان سازمان 

آتش نشانی اهواز نجات داده شد.
که طی  است  اهواز  در  خبر خودکشی  این چندمین 
چند ماه اخیر توسط آتش نشانی اهواز اعالم میشود و 
امدادگران برای حادثه خودکشی در اهواز اعزام میشوند.

 انفجار گاز در اهواز طى 6 ماه! 

مدیرکلپدافندغیرعامل خوزستان گفت: با توجه به اینکه 
در ۶ ماه گذشته بیش از 10 مورد انفجاز گاز شهری در 
اهواز رخ داده و تعدادی از شهروندان نیز جان خود را 
از دست داده اند الزم است شرکت گاز نقاطی از اهواز 
را که لوله های گاز آن فرسوده شده و پرخطر هستند 
شناساییکرده و نسبت به برطرف کردن مشکل این 
انتظار می رود که مدیر  اقدام کند.وی گفت:  مناطق 
شرکت گاز خوزستان در این مورد با مدیریت بحران 
کند  برگزار  را  نشستی  مربوطه  مدیران  و  خوزستان 
تا برای حل این مشکل در اهواز و شناسایی مناطق 
پرخطر تصمیم گیری شود.در یک ماه گذشته بر اثر 
سه حادثه انفجار گاز شهری در اهواز ۶ نفر جان خود 

را از دست دادند.

عزیز قنواتی مدیر عالی سال 1399 شد

زمستانسیاهکرونادرراهاست

ديدارسیدمحمدمولوینمايندهشهرستانآباداندرمجلسشورای
اسالمیباغالمرضاپناهمعاونوزيرتعاون،کارورفاهاجتماعی

رئيس هيات مديره شركت :

برنامهريزیبرایفوالدسازیدرفوالداکسینخوزستان

فوالد  عامل  مدیر  قنواتی  عزیز 
نشان  دریافت  به  موفق  آتیهخاورمیان 
شد.پنجمین   1۳99 سال  عالی  مدیر 
اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال 
با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برات 
قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس 
کمیته علمی، خداداد غریب پور معاون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس 
کالنتری  عیسی  ایمیدرو،  عامل  هیات 
و رییس سازمان  معاون رییس جمهور 
محیط زیست، داود دانش جعفری عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس 
شورای سیاست گذاری و سایر مسئوالن 
کشوری، بعدازظهر سه  شنبه 22 مهرماه 
امور  وزارت  دیپلماتیک  تاالر  در   1۳99
خارجه تهران برگزار شد.در این مراسم 
مدیران عامل دو شرکت فوالدی استان 
خوزستان یعنی فوالد خوزستان و فوالد 
آتیه خاورمیانه نشان مدیر عالی سال را 
عامل  مدیر  قنواتی  کردند.عزیز  دریافت 
مدیر  دو  از  یکی  خاورمیانه  آتیه  فوالد 
شرکت فوالدی  خوزستان بود که در این 
اجالس نشان مدیر عالی سال را در سال 

1۳99 دریافت کرد.

رضا نجاتی سخنگوی ستاد استانی مقابله 
مصوبات  گفت:  خوزستان  در  کرونا  با 
ستاد ملی و استانی مدیریت کرونا الزم 
نظامی،  دستگاه های  همه  و  االجراست 
به  ملزم  سیاسی  و  بهداشتی  انتظامی، 
اجرای این مصوبات هستند، فرمانداری ها 
از  گزارش  تهیه  و  بازرسی  به  موظف 
در  که  هستند  دستگاه هایی  عملکرد 
اجرای مصوبات این ستاد سهل انگاری و 

کوتاهی می کنند.
رضا نجاتی افزود: بر اساس مصوبه ستاد 
کرونا، شهرداری ها وظیفه دارند پارک ها، 
تعطیل  را  پارکینگ ها  و  شهربازی ها 
مسدود  را  آنها  ورودی  و  خاموش  و 
کنند و پلیس راهور نیز موظف است با 
خودروهایی که در حاشیه پارک ها توقف 

می کنند برخورد و آنها را جریمه کند.
در  زیاد  جمعیت  حضور  همچنین  وی 
تایید کرد و  را  اهواز  پارک های ساحلی 
گفت: خاموش کردن روشنایی پارک ها 
به معنی اعالم هشدار به شهروندان است، 

که  زمان جنگ  در  آژیر خطر  همچون 
مردم با شنیدن صدای آن به سنگرها و 

پناهگاه ها پناه می بردند.
نجاتی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که 
با هشدارها  از مردم هنوز  تعداد کمی 
در  آنها  از  برخی  نکرده اند،  همراهی 
پارک ها قلیان مصرف می کنند که دود 
آلوده قلیان، خطر ابتال به ویروس کرونا 

را بیشتر می کند.

شهروندانی  از  گله مندی  اظهار  با  وی 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  که 
نمی کنند، گفت: مردم باید توجه داشته 
باشند، هشدارهایی که داده می شود برای 
حفظ سالمتی خود و خانواده آنهاست، 
اینکه چرا در مقابل هشدارها پاسخ مثبت 
نمی دهند، جای تعجب دارد، در حالی که 
از  ابتال و مرگ و میر ناشی  روزانه آمار 
ویروس کرونا روبه افزایش است که نشان 

می دهد میزان رعایت پروتکل ها از سوی 
مردم کمتر شده است.نجاتی تصریح کرد: 
من از همان ابتدا با اعالم وضعیت سفید 
واژه های  این  زیرا  بودم  مخالف  قرمز  یا 
تخصصی پزشکی است و برخالف تصور 
مردم وضعیت سفید به معنی تمام شدن 

کرونا و عادی شدن شرایط نیست.
کرونا  ویروس  امروز  کرد:  تاکید  وی 
العاده  نسبت به چند ماه گذشته فوق 
گزارش  اساس  بر  و  شده  خطرناک تر 
با  زمستان  فصل  در  بهداشت،  وزارت 
موجی تازه و خطرناک تر مواجه خواهیم 
شد که در صورت تداوم بی توجهی به 
پروتکل ها، «زمستان سیاه کرونا» را در 

پیش خواهیم داشت.
 19 کووید  بیماری  کرد:  اضافه  نجاتی 
رعایت  با  اما  نیست  درمان  قابل  فعال 
از  که  است  کنترل  قابل  پروتکل ها 
شهروندان انتظار داریم این موارد را در 
نظر داشته باشند و در اماکن عمومی و 
جمع های خانوادگی حضور پیدا نکنند.

با  مولوی  محمد  سید  دیدار  این  در 
مقایسه شاخص های پیشرفت از قبیل 
زیرساخت  توسعه   ، جمعیت  رشد 
خدمات  کیفیت  شهری،  عمران  هاي 
فرصت  ایجاد  بهداشتي  و  شهري 
از  قبل  آنچه  با  شغلي  جدید  هاي 
فاصله  بوده  تحمیلي  جنگ  شروع 
بازسازی  کرد  بیان  دارد  زیادي  هاي 
ایشان   . می طلبد  را  ملی  عزم  آبادان 

به بیانات  مقام […]
با  مولوی  محمد  سید  دیدار  این  در   
مقایسه شاخص های پیشرفت از قبیل 
رشد جمعیت ، توسعه زیرساخت هاي 
عمران شهری، کیفیت خدمات شهري 

جدید  هاي  فرصت  ایجاد  بهداشتي  و 
جنگ  شروع  از  قبل  آنچه  با  شغلي 
دارد  زیادي  فاصله هاي  بوده  تحمیلي 

را  ملی  عزم  آبادان  بازسازی  بیان کرد 
می طلبد . ایشان به بیانات  مقام معظم 
رهبری به حضور بی واسطه مسئولین 

در میان مردم اشاره کردند و از  معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای  
آورددر  بعمل  دعوت  آبادان  در  حضور 
این دیدار پناه با بیان اینکه تعامل همه 
جانبه دولت و مجلس در جذب سرمایه 
، توسعه و آبادانی و حل معیشت مردم 
موثر خواهد بود و افزایش رشد وتوسعه 
ادامه معاون  را ممکن خواهد کرد. در 
تعاون،  وزیر  منابع  و  مدیریت  توسعه 
پذیرش  ضمن  اجتماعی  رفاه  و  کار 
دعوت نماینده آبادان هرگونه همکاری 
و مساعدت الزم برای حل مشکالت و 
از  را  آن شهرستان  مردم  ها  گرفتاری 

اولویت های خود مطرح کردند.

رئیس هیات مدیره شرکت فوالد اکسین 
خوزستان از برنامه ریزی برای آغاز انجام 
عملیات فوالدسازی در این شرکت خبر 
داد.غالمحسین انصاریان در حاشیه آیین 
فوالد  شرکت  دستاوردهای  از  رونمایی 
اکسین که امروز )۳0 مهرماه( انجام شد، 
فوالد  شرکت  احداث  ایده  کرد:  اظهار 
اکسین برای پوشش نیازهای وزارت نفت 
در حوزه لوله های نفت، گاز و مخازن و 
تولید ورق های آلیاژی بوده است. متأسفانه 
در سال های گذشته به دالیل مختلف از 
جمله واردات، چشم انداز تولید ورق هایی 
که قابلیت تولید در شرکت فوالد اکسین 
وجود داشت، محقق نشد. وی افزود: در 
سال 97 شرکت با چالش های بسیار از 
منابع  و  نیاز  مورد  اسلب  تأمین  جمله 
با تالش های  بود که  مالی کافی مواجه 
انجام شده و با حمایت سهامداران شرکت 
فوالد اکسین، توانستیم برنامه ریزی دقیق 
و حساب شده ای طراحی کنیم و اکنون 
اوج  به  شدن  نزدیک  حال  در  شرکت 

اهداف است.
رئیس هیات مدیره شرکت فوالد اکسین 

توانستیم  تدریج  به  گفت:  خوزستان 
که  محصوالتی  تولید  برای  را  شرایط 
متعهد شده بودیم و در کشور امکان تولید 
آن تنها در اکسین وجود داشت، در سال 

99 عملیاتی کنیم.
انصاریان بیان کرد: از فرصت های تحریم 

همکاری  با  توانستیم  و  بردیم  بهره 
و  مبارکه  خوزستان،  فوالد  شرکت های 
هرمزگان، اسلب های مورد نیاز در حوزه 
نفت و گاز را تهیه کنیم و ورق هایی که 
اکسین  در  را  آن  تولید  آرزوی  سال ها 

داشتیم، تولید کنیم.

مطمئنی  قراردادهای  کرد:  بیان  وی 
تا  ورق ها  این  تولید  فرآیند  زمینه  در 
سال های آینده داریم و در حال مذاکره 
برای قرارداهای جدید هستیم و به نظر 
می رسد تا سال 1۴00 و پس از آن نیز 
لوله های  قراردادهای  زمینه  در  مشکلی 

نفت و گاز نداشته باشیم.
رئیس هیات مدیره شرکت فوالد اکسین 
خوزستان بیان کرد: در بحث صادرات با 
توجه به قوانین دست و پاگیری که در 
نتوانسته ایم  دارد،  وجود  صادرات  حوزه 
و  کنیم  عملیاتی  را  نظر  مورد  کارهای 
به دلیل محدودیت هایی که  نیز  اکنون 
وجود دارد، امکان صادرات نداریم. یکی 
از آیتم های مهم شرکت، توسعه صادرات 
را  ما  دست  صمت  بخشنامه  اما  است 
بسته است.انصاریان گفت: در حال حاضر 
عملیات   آغاز  روند  کردن  طی  حال  در 
فوالدسازی در شرکت اکسین هستیم و 
و مجوزهای الزم  اجرایی  همه عملیات 
اخذ شده و منتظر فرصتی برای کلنگ زنی 
طرح هستیم. این طرح اشتغال زایی بسیار 
خوبی در استان خوزستان ایجاد خواهد 
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مديرعامل هالل احمر استان :
اجراى طرح «آمران سالمت» در خوزستان

خوزستان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
به  لبیک  راستای  در  سالمت  آمران  طرح  اجرای  از 
فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری خبر داد.دکتر 
با اشاره به اجرای طرح آمران سالمت  علی خدادادی 
در سراسر استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه 
شیوع ویروس کرونا به یکی از بزرگ ترین دغدغه های 
حال حاضر کشور و استان مان تبدیل شده است و شاهد 
وضعیت قرمز در تمامی نقاط استان هستیم، در راستای 
رهبری  معظم  مقام  گذشته  روز  فرمایشات  به  لبیک 
و  جدید  ابتکارات  مضاعف،  تالش  لزوم  خصوص  در 
بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود برای کنترل 
ویروس کرونا، طرح آمران سالمت با هدف ترویج فرهنگ 
پیشگیری، جلب مشارکت مدنی و حمایت بهداشتی و 
درمانی از اقشار آسیب پذیر جامعه در مواجهه با بیماری 
کووید - 19 و همچنین توسعه آموزش های همگانی 
به اجرا در خواهد آمد.به نقل از جمعیت هالل احمر 
داوطلب  اعضای  طرح،  این  در  افزود:  وی  خوزستان، 
بشردوست جمعیت هالل احمر در قالب تیم های سحاب 
و سحر با برپایی ایستگاه های موقت در سطح شهرها به 

ویژه اماکن پرتردد به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
که  افرادی  به  لسانی  راهنمایی  کرد:  بیان  خدادادی 
به  توصیه  نمی کنند،  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
حفظ فاصله اجتماعی و امر به رعایت نکات بهداشتی با 
حفظ احترام به شان و منزلت انسانی به منظور کمک به 

سالمت جامعه از اهم وظایف آمران سالمت است.
بیماری  انتقال  سرعت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
مهار شیوع  برای  پاییزی  ویژه  و شرایط  کووید - 19 
این ویروس و شکسته شدن زنجیره انتقال آن، نیازمند 
.صدای شکسته  و مشارکت همگانی هستیم  همدلی 
شدن سیل بندهای مقابله با ویروس کرونا با سیر صعودی 
ابتال و مرگ و میر ناشی از این پاندمی، هشداری جدی 
برای روزهای سخت آینده خواهد بود و در صورت ادامه 
در  شرکت  ماسک،  از  استفاده  به  عده ای  بی اعتنایی 
اجتماعات بزرگ، عدم رعایت فاصله اجتماعی و سایر 
دستورالعمل های بهداشتی، امکان کنترل وضعیت برای 
کادر درمان بسیار مشکل می شود و به دنبال آن احتمال 

بروز فاجعه های انسانی وجود دارد.

سه معلم ايذه اى بر اثر كرونا
 جان باختند

معلم  تاکنون سه  ایذه گفت:  پرورش  و  آموزش  مدیر 
ایذه ای بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند 

که 2 نفر آنها معلم بازنشسته بودند. 
حسین آقامالپور یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: سیدخدارحم موسوی و فرهاد نوروزی از معلمان 
بازنشسته آموزش و پرورش ایذه بودند که بر اثر ابتال به 
کرونا جان خود را از دست دادند همچنین محمد نیازپور 
معلم  آموزش و پرورش عشایر این شهرستان بر اثر کرونا 
در گذشت.وی با بیان اینکه ابتالی این عزیزان به کرونا و 
در گذشت آنها ارتباطی با مدارس نداشته است گفت: از 
بین آنان فقط محمد نیازپور هنوز شاغل بود که وی نیز 
در استان اصفهان و پیش از بازگشایی مدارس به کرونا 
مبتال شده بود و هفته گذشته در بیمارستان رازی اهواز 

درگذشت.
مدیر آموزش و پرورش ایذه با اشاره به ابتالی 20 معلم 
دیگر این شهرستان به ویروس کرونا تصریح کرد: این 
معلمان دوران بیماری را سپری کرده و اکنون سالم و 

سالمت هستند.
وی آمار دانش آموزان مبتال به کرونا در شهرستان ایذه را 
سه نفر عنوان کرد و افزود: این دانش آموزان اهل روستای 
چهار تنگ بودند و خارج از محیط مدرسه و به همراه 

خانواده به این ویروس مبتال شده بودند.

80 درصد از شبكه آب هاى سطحى 
آبادان اليروبى شد

 شهردار آبادان گفت: 80 درصد از 220 کیلومتر از شبکه 
آب های سطحی روباز و بسته شهر آبادان الیروبی شد.

محمودرضا شیرازی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا بیان کرد: الیروبی 82 درصد از 100 کیلومتر شبکه 
روباز و 75درصد از 120 کیلومتر شبکه روبسته آب های 

سطحی آبادان اجرا شده است.
وی به تعمیر 12 ایستگاه پمپاژ آب های سطحی و خرید 
10 دستگاه لجنکش در آبادان اشاره کرد و گفت:پنج 
دستگاه جدید پمپاژ آب های سطحی در حال تعمیر و 

پنج دستگاه نیز در حال خریداری است.
شیرازی افزود: 10 دستگاه پمپ آب قوی از سوی آبفا و 
جهاد کشاورزی نیز برای استفاده در مواقع اضطراری در 

اختیار شهرداری آبادان قرار خواهد گرفت.
برای  آبادان  دادگستری  و  شهرداری  همکاری  به  وی 
استفاده از زندانیان جرایم غیرعمد برای الیروی برخی 
از مناطق آبادان اشاره کرد و ادامه داد: از این افراد برای 

الیروبی انهار در منطقه 2 استفاده خواهد شد.
شیرازی به ۳2 نقطه ریزشی و 17 نقطه تالقی با مجاری 
آب های سحطی با شبکه فاضالب شهری آبادان اشاره 
این مکان ها شناسایی و در حال ترمیم  کرد و گفت: 

توسط آبفا هستند.
وی به اجرای عملیات نخاله برداری به صورت گسترده 
در مناطق سه گانه شهرداری آبادان اشاره کرد و افزود: 
ماهیانه پنج میلیارد ریال از درآمد شهرداری آبادان صرف 

نخاله برداری می شود.

پيگيرى مجتبى يوسفى براى پرداخت 
حق آاليندگى به شهردارى هاى استان

در  اهواز  مردم  نماینده  یوسفی  مجتبی  مجتبی 
اقدامی همراه با شهرداران و رؤسای شورای شهرهای 
نشانی  آتش  رئیس سازمان  و  و ویس  مالثانی،شیبان 
اهواز با  معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور جلسه ای برگزار کرد.در این جلسه 
که با پیگیری مجتبی یوسفی برگزار شد  دستور تأمین 
کمبود ماشین آالت برای خدمات شهری و پیگیری ویژه 
برای برگزاری جلسه مشترک با وزیر  کشور و نفت برای 
دریافت حق آالیندگی برای شهرداری ها مطرح گردید.

 ستاد زكات در سازمان جهاد كشاورزى 
استان خوزستان تشكيل ميشود

مسئول  آفرین  علی  محمد  االسالم  دیدار حجت  در 
جهاد  سازمان  ولی فقیه  نمایندگی  حوزه  دفتر 
کشاورزی استان خوزستان با حجت االسالم سعدیان 
با  اهواز  امداد شهرستان  کمیته  زکات  اداره  مسئول 
موضوع تشکیل ستاد و شورای زکات و همچنین طرح 
و بررسی تشکیل کارگروه فقه زکات در سازمان جهاد 

کشاورزی استان گفتگو کردند

 تجمع مالباختگان بازار بورس 
درب مجلس

بسیاری از کارشناسان بورس معتقدند در حالیکه پراید) 
بنجل ( به 1۳0 میلیون رسیده ، دالر به ۳0 هزار تومان و 
سکه به 15 میلیون تومان ، سقوط بازار بورس تا این حد 

غیر طبیعی است و دست های پشت پرده وجود دارد.

نماینده مردم اهواز خواستار ایجاد فرصت های شغلی جدید در نیشکر شد

لولهسازیخوزستان،شرکتیکهپسازتعطیلیاوراقشدوچوبحراجخورد

 گروه جهادی جهادگران «نور» خرمشهر گفت:

تولیدماسكودستكشوتوزيعبستههایبهداشتیومعیشتیمیان
نیازمندانازجملهاقداماتانجامشدهتوسطاينگروهجهادیاست

صدورمجوزواحدهایصنعتیدرمنطقهآزاداروند93درصدرشديافت

مجمع  رئیس  حسینی،  کریم   سید 
آغاز  مناسبت  به  خوزستان  نمایندگان 
برداشت  روند  از  نیشکر  برداشت  فصل 
محصول و تصفیه شکر در شرکت کشت 
و صنعت نیشکر دهخدا بازدید و با توجه 
به نقش کارگران نیشکر در افزایش تولید 

در سال جهش تولید از آنها تقدیر کرد.
و  مدیرعامل  با  نشست  در  حسینی 
شرکت های تابعه نیشکر ضمن تقدیر از 
زحمات مدیران بر توجه به ظرفیت باالی 

اشتغال نیروهای بومی تاکید کرد.نماینده 
مردم اهواز در این نشست ایجاد حدود 
20 هزار شغل در شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبی را بسیار مهم دانست و 
خواستار ایجاد فرصت های شغلی جدید 
توسعه  و  نیشکر  شرکت  شد.مدیرعامل 
صنایع جانبی نیز در این نشست گزارشی 
تولید  محصول،  برداشت  وضعیت  از 
راستای  در  انجام شده  اقدامات  و  شکر 

مسئولیت های اجتماعی ارائه داد.

شرکت کارخانجات لوله سازی خوزستان 
 – اهواز  جاده   7 کیلومتر  در  واقع   ،
خرمشهر چند دو دهه پیش در سایه سوء 
مدیریت و باهدف تقویت صنایع مشابه در 
استان اصفهان به تعطیلی کشانده شد و 
پس از آن در قالب فرآیند مفسده انگیز به 

بخش خصوصی واگذار گردید
اینک پس از فروش اموال و دستگاههای 
لوله  شرکت  مستحدثات  و  بنا  مربوطه 
تفاوتی  بی  سایه  در  خوزستان  سازی 
مدیران بخش های مربوطه خوزستان در 
حال تخریب و تبدیل به زمیِن سوخته 

میباشد
و  وسایل   ، ها  دستگاه  اینکه  تر  جالب 
انتقال به  ماشین آالت شرکت در حال 
انبارهای تجمیع وسایل اسقاطی تهران 

آقای  جناب  رود  می  باشدانتظار  می 
براساس  کشور  کل  دادستان  منتظری 

دستور العمل ابالغی آیت اهلل رییسی ، 
حقوق کارگران فراموش شده شرکت لوله 

سازی خوزستان را احقاق نماید. کارگران 
لوله سازی از سال 1۳81 حقوق معوق 

طلب دارند اما پرداخت نمیشود،
و  درآمد  منبع  روزگاری  که  شرکتی 
و  اهواز  در  ساکن  خانوار  صدها  تامین 
مناطق پیرامونی آن همچون مالشیه ، 
کریشان ، کوت عبداهلل، حمیدیه و باوی 
شده  سپرده  خصوصی  بخش  به   ، بود 
تا به ادعای مدیران وزارتخانه مربوطه ، 
بهروری افزایش و حقوق کارگران به موقع 
پرداخت و امنیت و آرامش بر خانواده ها 
مستولی شود لیک این سودا نقش بر آب 
گردید و مرگ یک بنگاه بزرگ اقتصادی 
شاهد  ثروت،  تولید  بجای  و  خورد  رقم 
خارج  و  اجتماعی  های  آسیب  انباشت 

شدن کارخانه از چرخه تولید هستیم.

علیرضا مهلی  اظهار داشت: گروه جوان جهادگران نور 
خرمشهر بیش از 7ماه  است که با گسترش ویروس 
منحوس کرونا کار خدمت رسانی و جهادی خود را در 

این عرصه آغاز کرده است.
یک  مردم  به  خدمت رسانی  اینکه  «بیان  با  وی 
توان در  تمام  با  نور  افزود: جهادگران  تکلیف است» 
زمینه های  در  و  هستند  شهروندان  به  خدمت  حال 
و  دستکش  تولید  تا  خیابان ها  و  معابر  گندزدایی 
فعالیت های مختلفی  بهداشتی  مواد  توزیع  و  ماسک 

انجام داده اند.
مدیر گروه جهادی جهادگران نور خرمشهر با اشاره به 
اینکه «گروه جهادگران نور متشکل از 120 نفر مرد و 
زن است» اضافه کرد: این گروه در 7ماه اخیر بیش از 
210 هزار ماسک تولید و میان مردم خرمشهر در شهر و 

روستاها توزیع کرده است.
جمله  از  بهداشتی  بسته  هزار   100 توزیع  مهلی   
شهروندان  میان  دستکش  و  ضدعفونی  ژل  الکل، 
از  و  دانست  گروه جهادی  این  اقدامات  دیگر  از  را 
بسته بندی و توزیع 50 هزار بطری مایع دستشویی 
ویروس  این  با  مقابله  و  فردی  بهداشت  جهت 

با  کرد:  عنوان  وی  داد.  خبر  شهرستان  سطح  در 
رابطه  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه 
گروه  این  همدلی  و  مواسات  و  مومنانه  رزمایش  با 
 1200 از  بیش   توانست  خیرین  همت  با  جهادی 
نیازمندان  میان  مرحله   12 در  را  معیشتی  بسته 
توزیع کند.مهلی گفت: همچنین در این ایام ماه محرم 
و صفرسوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( در جهت توزیع 
الکل ضدعفونی  و  مانند ژل  بهداشتی  اقالم  و  ماسک 
ویژه موکب ها، مساجد، حسینیه ها و عزاداران حسینی 

فعالیت جهادی و شبانه روزی داشتیم.
 وی تصریح کرد: گروه جهادی جهادگران نور خرمشهر 
پیش از این در زلزله کرمانشاه و سیل استان خوزستان، 
اربعین حسینی و آیین ها و بحران های مختلف فعالیت 
قشر  به  خدمت  برای  را  خود  اصلی  تمرکز  و  داشته 
نیازمند قرار داده است.مدیر گروه جهادی جهادگران 
نور خرمشهر در ادامه خاطرنشان کرد: ما این روحیه 
همچون  بزرگی  مردان  مدیون  را  خدمت  و  جهادی 
ابومهدی  شهید  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
مدافع  شهدای  مقدس،  دفاع  شهدای  المهندس، 
پایانیادآور  در  مهلی  امنیت هستیم.  و شهدای  حرم 

جهادگران  جهادی  گروه  جهادی  فعالیت های  شد: 
ادامه  همچنان  کرونا  بحران  پایان  تا  خرمشهر  نور 
از همه پزشکان  خواهد داشت، همچنین الزم است 
و پرستاران و کادر درمانی که در خط مقدم مبارزه با 

ویروس کرونا هستند، تشکر و قدردانی کنیم.

کارهای  و  کسب  توسعه  و  گذاری  سرمایه  معاون   
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مجموع صدور مجوز 
تاسیس واحدهای صنعتی، طرح توسعه و تمدید جواز 
در منطقه آزاد اروند در ۶ ماه نخست امسال ۶2 فقره 
بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9۳ درصد 

رشد نشان می دهد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  شنبه  روز  موسوی  سیدعلی 
ایرنابیان کرد: از این تعداد 25 فقره صدور مجوز تاسیس 
برای واحدهای صنعتی بوده که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال که 1۴ فقره بود 78 درصد نشان می دهد.
وی شمار مجوزهای صادر شده طرح توسعه واحدهای 
صنعتی را در این منطقه آزاد در این مدت 1۳ فقره بیان 
کرد و گفت: در مدت مشابه پارسال این تعداد هشت 
واحد بود.موسوی تعداد مجوزهای تمدید شده در ۶ ماه 

نخست امسال را در این منطقه آزاد 2۴ واحد بیان کرد 
و افزود: دراین مدت مجوز 2۴ واحد تمدید شده که این 

رقم در مدت مشابه پارسال 10 واحد بود.
وی ادامه داد:  این مجوزهای تاسیس و طرح توسعه 
دستی  پایین  صنایع  واحدهای  ایجاد  در  بیشتر 
پلیمری،  غذایی،  صنایع  انرژی،  و  نفت  پتروشیمی، 
با  اروند  آزاد  است.منطقه  بوده  فوالدی  و  معدنی 
غربی  شمال  در  هکتار   ۴00 و  هزار   ۳7 مساحت 
و  خرمشهر  آبادان،  شهرهای  شامل  فارس  خلیج 
دو  تالقی  محل  در  که  است  مینو(  مینوشهر)جزیره 

رودخانه اروند و کارون واقع است. 
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با 
داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، 
ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شعر

 *بشو بشو ترانه ای در گیالن
*چمخاله  بندری در لنگرود

*نام میدانی در رشت
کنار پاییز 

خوابی نداریم!
من با تمام جهان 

جنگ را 
از گنجه ی مادر بزرگ 

تا رویاهای کودکی ام ندیدم
و هیچ گاه

رشت را بی میرزا 
گلگشت نکرده ام

و خالو حسین پاسبان*
که آبادان بود و خودش!

و گصبه* ای 
که دهانم را تازه می کرد

گفته باشم :
دست باالی دست 

من نبودم 
حکومت بود

که حروف گرسنگی
می چکید و

خیرات می شدیم .
آبادان  .در  پهلوی  زمان  بود  پاسبانی  حسین  خالو 

کالنتری 5.
گصبه:نام منطقه ای در اروندکنار آبادان

حمید رضا اکبری شروه
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معاون اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى :
آسفالت 250 محور روستايى 
خوزستان تا خرداد سال آينده

 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
پایان  تا  روستایی  محور   250 آسفالت  از  خوزستان 
خردادماه سال آینده خبر داد.محمد جوالنژاد اظهار کرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون 1۴8.85 کیلومتر روکش 
آسفالت گرم انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشد 1۳8.5 درصدی داشته است. هزینه 
اجرای این پروژه های بهسازی و روکش آسفالت ۳ هزار 
میلیارد ریال بوده است .وی ادامه داد: در حوزه راهداری 
25 هزار متر درزگیری و 90 کیلومتر از راه های روستایی 
باالی 20 خانوار در قالب طرح ملی ابرار روکش آسفالت 
سطحی و ۶80 هزار مترمربع در سطح شبکه راه های 

استان لکه گیری هندسی انجام شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خوزستان با اشاره به اجرای طرح ملی ابرار در راه های 
روستایی خوزستان گفت: در راستای محرومیت زدایی، 
برای  ابرار  طرح  اجرای  قالب  در  روستا   ۳0 آسفالت 
خوزستان تعریف شده که تعهدات خود را در این زمینه 

به صورت صددرصدی انجام داده ایم.
وی بیان کرد: آسفالت 250 محور روستایی دیگر نیز در 
دستور کار است که تا پایان خردادماه سال آینده کار 

اجرای این عملیات به پایان می رسد.

هشدار پليس در خصوص خريد و 
فروش طال در سايت هاى اينترنتى

 رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به خرید و فروش 
طال در سایت های اینترنتی هشدار داد.سرهنگ شاهین 
مزیت های  دارای  مجازی  فضای  کرد:  اظهار  حسنوند 
فراوانی برای مبادالت اقتصادی است اما شرایط مناسبی 
برای معامالت طال در آن، آماده نشده زیرا خرید و فروش 
طال و مصنوعات طال به الزامات خاصی نیاز دارد. با وجود 
هشدارهای متعدد اتحادیه طال و جواهر و فعاالن این 
بازار، همچنان شاهد خرید و فروش آنالین طال و سکه به 
صورت اینترنتی هستیم که بی شک تنها متضرران این 
اقدام، مشتریان اینگونه معامالت هستند. وی با بیان اینکه 
خرید و فروش طال و جواهر در فضای مجازی طبق قانون 
ممنوع است، افزود: هر گونه مسئولیت ضرر و زیان در 
این خرید و فروش ها به عهده خریدار است.رئیس پلیس 
فتا خوزستان بیان کرد: متاسفانه خرید و فروش طال 
در سایت های اینترنتی مثل دیوار و شیپور حسابی رونق 
گرفته است و تب آن بسیار داغ است. تنها جست وجوی 
کلمه طال در این دو سایت مخاطبان را به صدها آگهی 
زیادی  افراد  آن  در  که  فروش طال می رساند  و  خرید 
هستند که می خواهند طالی خود را به فروش برسانند 
پس انداز  برای  طالیی  می خواهند  نیز  دیگری  افراد  و 
بخرند. با این حال، طالهای مذکور از حیث اصالت فردی 
و کیفیت طال مشکوک هستند.حسنوند با بیان اینکه 
سایت های واسط اینترنتی می تواند مامنی برای فروش 
اجناس سرقتی یا کالهبرداری باشند، تصریح کرد: خرید 
و فروش طال از این سایت ها می تواند تهدید باالیی داشته 
باشد. این وضعیت در حالی است که موارد متعددی از 
کالهبرداری توسط کاربران سایت های واسط نیز در پلیس 
فتا به ثبت رسیده  است و از این رو بعید به نظر نمی رسد که 
بخشی از آگهی ها در خصوص فروش طال در این سایت ها، 
شامل موارد سرقتی باشد یا طعمه ای برای کالهبرداری از 
کاربران.وی افزود: در این بین برخی سودجویان نیز از این 
فرصت سوء استفاده کرده اند و تالش می کنند به واسطه این 
سایت ها، عملیات خرید و فروش را انجام دهند که مردم 
باید در این خصوص بسیار هوشیار باشند.رئیس پلیس فتا 
www. خوزستان بیان کرد: سایت پلیس فتـا به آدرس

cyberpolice.ir دریچه ارتباطی پلیس با شهروندان 
است و کاربران می توانند در صورت مواجهه با هر گونه موارد 
مشکوک، گزارش خود را در بخش مرکز امـداد و فوریت های 

سایبـری سایت، درج و پیگـیری کنند.

يك پرستار در دزفول بر اثر كرونا 
به شهيدان سالمت پيوست

  پروین کیوان یکی از پرسنل پرستار در بیمارستان 
داد. دست  از  را  خود  جان  کرونا  اثر  بر  دزفول  بزرگ 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این شهید  
مدافع سالمت دزفول در نبرد سهمگین با بیماری کرونا 
به همکاران شهیدش پیوست علی قمیشی در پیامی 
شهادت این تالشگر بیمارستان بزرگ دزفول را به مردم، 
تسلیت  کیوان  خانواده  و  پرستاران  جامعه  همکاران، 
گفت.پروین کیوان، 5۳ ساله از پرسنل بیمارستان بزرگ 
دزفول می باشد که حدود 20 سال سابقه کار داشت 
.پیش از این نیز سعید عباسی، محمود ایزدپناه و حسین 
جودکی از مدافعان سالمت دزفول بر اثر کرونا جان خود 
را از دست دادند.طبق اعالم سخنگوی وزارت بهداشت 
ایران، با فوت ۳۳5 بیمار دیگر مبتال به کرونا در 2۴ 
ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید-19 
در ایران به ۳2هزار و ۳20 نفر رسید.وزارت بهداشت، 
تهران،  استانهای  وضعیت  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
جنوبی،  خراسان  شرقی،  آذربایجان  قم،  اصفهان، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 
بختیاری،  و  چهارمحال  مازندران،  رضوی،  خراسان 
خراسان  کرمان،  مرکزی،  غربی،  آذربایجان  البرز، 

شمالی، همدان، یزد و کردستان را قرمز اعالم کرد.

سخنگوى ستاد مديريت كرونا در استان :
احتمال اعمال محدوديت هاى جديد 

در خوزستان
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان از احتمال 
اعمال محدودیت های جدید در استان بنا بر پیشنهاد 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد.
اعمال  در خصوص  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نجاتی  رضا 
محدودیت های جدید در خوزستان با توجه به افزایش 
ابتال به کرونا، اظهار کرد: روز شنبه دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز پیشنهادهای خود در خصوص اعمال 
محدودیت ها را ارائه می دهد اما تاکنون پیشنهادی ارائه 
نکرده است. البته اعمال محدودیت در یک استان یا یک 
شهر، چندان تاثیرگذار نیست و بنابراین باید محدودیت ها 

در کل کشور اعمال شوند.
بین  تردد  اعمال محدودیت  احتمال  وی در خصوص 
شهری در خوزستان، افزود: هر احتمالی وجود دارد. این 
تصمیم گیری ها بستگی به رفتار مردم دارد. هر چند اگر 
محدودیت اعمال شود اما مردم رعایت نکنند، تاثیرگذار 

نخواهد بود.
گفت:  خوزستان  در  کرونا  مدیریت  ستاد  سخنگوی 
پارک ها را به نشانه خطر خاموش کرده ایم اما مشاهده 
می کنیم که مردم در پارک ها حضور دارند و بعضا چراغ 
همراه خود آورده اند؛ چنین رفتاری جای تعجب دارد. 
زمانی که پارک ها خاموش می شوند یعنی مردم نباید در 
این مکان حضور پیدا کنند و قرار نیست دور پارک ها را 

دیوار بکشیم.
وی تصریح کرد: همه باید کرونا را جدی بگیریم و درک 
کنیم که کرونا با هیچ کس تعارفی ندارد. این آمار ابتال 

و مرگ و میر کرونا ناشی از همین بی توجهی ها است.
به  مرز  از  خارج  از  که  دشمنی  کرد:  بیان  نجاتی   
کشوری حمله می کند و مردم را به قتل می رساند، 
هیچ تفاوتی با فردی که وارد مجموعه ای می شود که 
نباید بشود، ندارد.وی افزود: تا زمانی که مردم رعایت 
نکنند، هر چه محدودیت اعمال شود فایده ای ندارد. 
سفر  بار  مردم  اما  می شود  اعمال  محدودیت  گاهی 
یابد زمانی فرا  ادامه  این روند  اگر  خود را می بندند. 
بستری  برای  جایی  بیمارستان ها  شاید  که  می رسد 
نداشته باشند و در آن زمان مردم متوجه می شوند که 

چه اشتباهی کرده اند و دیگر دیر است.

فرماندار تشريح كرد
آخرين وضعيت مسجدسليمان
 در شرايط فوق پرخطر كرونا

منطقه  این  وضعیت  آخرین  فرماندار مسجدسلیمان 
با توجه به قرار گرفتن در شرایط فوق پرخطر کرونا 
را تشریح کرد.محمد پاکدل، با اشاره به قرار گرفتن 
کرونا،  پرخطر  فوق  وضعیت  در  مسجدسلیمان 
بهمن   22 بیمارستان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
مسجدسلیمان، بیماران اندیکا و اللی را نیز پذیرش 
جزو  نیز  دیگر  شهرستان  دو  این  بیماران  می کند، 
با  همچنین  می شوند.  محسوب  مسجدسلیمان  آمار 
بیماران  است،  قشالق  فصل  اکنون  اینکه  به  توجه 
بسیاری از عشایری که از چهارمحال و بختیاری وارد 
حضور  اطراف  شهرستان های  در  و  شده  خوزستان 
پیدا کرده اند، در بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان 
بستری می شوند.وی با اشاره به اعمال محدودیت های 
جدید در شهرستان مسجدسلیمان، افزود: پارک ها و 
و  بازار  بر  نظارت  تعطیل شده اند.  کامال  آرامستان ها 
توزیع ماسک رایگان توسط سازمان های مردم نهاد را 
نیز در دستور کار قرار داده ایم.فرماندار مسجدسلیمان 
این  در  عزاداری  مراسم  برگزاری  ادامه  به  اشاره  با 
منطقه، گفت: از برگزاری مراسم و تجمعات عمومی 
جلوگیری می شود و بنرهای برگزاری مراسم در سطح 
شهر جمع آوری خواهند شد. با خوانندگان محلی نیز 
و  نکنند  تکرار  را  برنامه ها  اجرای  تا  داریم  جلسه ای 
رعایت کنند. اما امروز یک مراسم عزاداری در اندیکا 
هزار  که شاید جمعیت یک  است  برگزاری  در حال 
نفری در این مراسم حضور پیدا کنند. متولی اندیکا 
جزو  بیماران  آمار  و  مراجعات  بار  اما  نیستم  من 
اشاره  با  می شوند.پاکدل  محسوب  مسجدسلیمان 
بازار مسجدسلیمان، تصریح کرد:  به تعطیلی جمعه 
شهر را به سه منطقه تقسیم کرده ایم تا گندزدایی و 
ضدعفونی انجام شود. تاکید شده است از ورود افراد 
بدون ماسک به سازمان ها و ادارات نیز جلوگیری شود. 
نظارت بر فعالیت جایگاه های سوخت نیز تشدید شده 
محدودیت های  اعمال  پیشنهادات  افزود:  است.وی 
بیشتری به ستاد استانی مقابله با کرونا در خوزستان 

ارائه شده تا تصمیم گیری شود.

5 مصدوم حاصل برخورد 
مينى بوس با كوه

 رئیس پلیس راه خوزستان از مصدوم شدن 15 نفر بر اثر 
برخورد مینی بوس با کوه در آغاجاری خبر داد.سرهنگ 
رضا دولتشاهی اظهار کرد: در حادثه برخورد یک دستگاه 
مینی بوس با کوه که ساعت 7:00 امروز )۳ آبان ماه( در 
گردنه های  شهرستان آغاجاری رخ داد، 15 سرنشین 
این خودرو مصدوم شدند.وی افزود: همه مصدومان به 
بیمارستان منتقل شدند که 10 نفر از آن ها به صورت 
سرپایی درمان شدند.رئیس پلیس راه خوزستان گفت: 
کنترل  در  توانایی  عدم  و  مطمئنه  سرعت  از  تخطی 

خودرو، علت وقوع این حادثه بوده است.

معاون هماهنگ كننده سپاه حضرت ولى عصر(عج)خوزستان:

آمادگی گروه های جهادی برای تعمیر خانه های محروم حاشیه اهواز

محالتاهوازهفتهآيندهشاهدخدماترسانیجهادیدولتوقرارگاهخاتماالنبیااست

مديرعامل شركت گاز استان عنوان كرد

95.5درصدمصرفگازخوزستان،صنعتیاست

سرهنگ حاجتی از اعالم آمادگی 58گروه 
جهادی بسیج در بازسازی و تعمیر خانه 
های محروم در مناطق حاشیه ایی اهواز 
در قالب رزمایش با رمز مقدس یا امیر 
المومنین)ع( و ایجاد اشتغال زایی و توزیع 

بسته های معیشتی خبرداد .
در  حاجتی  عبدالرضا  پاسدار  سرهنگ 
شامگاه شنبه در گفت وگو با خبر نگار 
خبر گزاری بسیج استان اظهار داشت : 
نیروهای مخلص بسیجی و سپاهی در 
خوزستان  استان  در  سازندگی  بسیج 
خوبی  کارهای  نواحی  در  همزمان 
درکارهای جهادی دارند که به امید خدا 
رزمایش  قالب  در   99 ماه  5و۶آبان  در 
حدود 100 خانه محروم در حاشیه شهر 

اهواز تعمیر و مرمت خواهند شد .
با  با تشکیل قرارگاه جهادی  افزود:  وی 
همکاری شرکت فوالد خوزستان ماهیانه 
کمک های معیشتی و کمک هزینه های 
های  خانواده  افتاده  عقب  های  اجاره 

این  در  که  شود  می  پرداخت  محروم 
باره قرارگاه حضرت صاحب الزمان)عج( 

تشکیل شده است.
اشتغال  کارگاه  اندازی  راه  بابیان  وی 
اهواز  شهرستان  محروم  مناطق  در 
بی  بانوان  برای  اشتغال  کارگاه  گفت: 

سرپرست و نیازمند شامل مرکز پخت 
نان های محلی که کمکی در معیشت 
می  اندازی  راه  هست  ها  خانواده  این 
شود و مردم مطمعن باشند هر جا نیاز 
باشد سپاه و بسیج با تمام امکانات پای 

کار هست .

حاجتی  عبدالرضا  پاسدار  سرهنگ   
حضرت  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
 : ولی عصر)عج( خوزستان عنوان کرد 
در  بسیج  جهادی  های  گروه  تالش  با 
در  ورزشی  های  مکان  محروم  مناطق 
دانش  به  و همچنین  نظر گرفته شده 
آموزان نیازمند تبلت تهیه می شود و 
بصورت  بسیج  درمانی  موسسه  انشاله 
نیازمند  های  خانواده  برای  منظم 
رایگان  ویزیت  خانه  به  خانه  بصورت 

خواهد داشت . 
وی بااشاره به راه اندازی درمانگاه درمان 
اهواز  شهر  محروم  مناطق  در  بسیج 
بیان کرد : با تالش سپاه حضرت ولی 
فوالد  همکاری  و  خوزستان  عصر)عج( 
خوزستان در بهمن ماه یا آذرماه هفته 
بسیج در مناطق های محروم، ششمین 
طریق  بنام  بسیج  درمان  درمانگاه 
و  بهداشتی  خدمات  برای  الحسین)ع( 

درمانی راه اندازی می شود .

نماینده ولی فقیه در خوزستان با بیان 
اینکه محالت مختلف اهواز هفته آینده 
و  دولت  جهادی  خدمات رسانی  شاهد 
گفت:  بود،  خواهد  االنبیا  خاتم  قرارگاه 
اختیار  در  تجهیزات  و  ظرفیت  همه 
دستگاه های دولتی، ارتش و سپاه برای 
از  بخشی  تا  می شود  استفاده  امر  این 
مشکالت زیرساختی شهر اهواز نوسازی 
و بهسازی شود.حجتاالسالم والمسلمین 
سیدمحمد نبی موسوی فرد در نشست 
شورای اداری خوزستان که در سرسرای 
برگزار  اهواز  نفت  شهرک  رضا)ع(  امام 
شد، افزود:با هماهنگی که بین استاندار 
خوزستان، مسووالن شهری اهواز، قرارگاه 
است  قرار  گرفته،  صورت  االنبیا  خاتم 
شهری  زیرساخت های  آینده،  هفته  در 
اساس  بر  اهواز  کالنشهر  منطقه  پنج 
بررسی  کارشناسی، بهسازی و بازسازی 
 شوند.وی ادامه داد: در این اقدام از همه 
تجهیزات در اختیار دستگاه های اجرایی، 
ارتش و سپاه استفاده می شود تا بخشی 
از چهره این کالنشهر در جهت رضایت 
عمومی مردم، متحول شود.نماینده ولی 
انجام  زمان  مدت  خوزستان  در  فقیه 
این اقدام شامل جمع آوری نخاله های 
لکه گیری،  آسفالت،  ساختمانی، 
بیان  کرد  هفته  یک  را  معابر  بهسازی 

به  خدمت رسانی  از  نوع  این  افزود:  و 
مردم به صورت فصلی برنامه ریزی شده 
و شامل دیگر شهرستان های خوزستان 

نیز خواهد شد.
و  ساماندهی  ایجاد  به  منظور  وی 
خواستار  مشترک،  اقدام  این  انسجام 
تشکیل یک ستاد مرکزی شد و گفت: 
از مسووالن دستگاه های اجرایی انتظار 
می رود که این فعالیت را جدی گرفته 
و نسبت به ارایه این خدمات، همکاری  

الزم را داشته باشند.
تضعیف دولت، نهی صریح رهبر معظم 

انقالب است

امام جمعه اهواز همچنین در ادامه، بازی 
در زمین دشمنان نظام و بدخواهان ملت 
کشور  در  اختالف  ساز  زمینه  را  ایران 
دانست و افزود: تضعیف دولت نهی صریح 
رهبر معظم انقالب است و نباید با بیان 
برخی اظهارات فرصت سوء استفاده را به 
دشمنان داد.حجت االسالم والمسلمین 
ابتدای  از  اینکه  بیان  با  موسوی فرد 
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون دولت ها 
به سهم خود خدمت رسانی مختلفی را 
انجام داده اند، گفت: باید توجه داشت که 
دشمن به دنبال فرصت است تا خدمات 
جمهوری اسالمی را بی اهمیت جلوه دهد.

نمی تواند  اختالفات  بروز  داد:  ادامه  وی 
به رفع مشکالت مردم کمک کند؛ بنابراین 
معرفی خدمات ۴2 ساله انقالب اسالمی 
نمایندگان  جدی  رسالت های  جمله  از 
و  رهبری  خبرگان  اعضای  مجلس، 
فقیه  ولی  است.نماینده  جمعه  امامان 
در خوزستان با بیان اینکه مردم از نظر 
معیشتی دچار مشکالتی هستند، گفت: 
بر این اساس انتظار می رود که مسووالن 
نیز در کنار مردم باشند و به آنها خدمات 
صادقانه ارایه کنند.امام جمعه اهواز ادامه 
داد: سختی های پیش آمده برای معیشت 
که  شود  سبب  نباید  مردم  زندگی  و 
زحمات و خدمات ارزشمند دولت کمتر 
والمسلمین  االسالم  آید.حجت  به چشم 
موسوی فرد به شرایط پیش آمده ناشی از 
شیوع کرونا در کشور اشاره  کرد و گفت: 
این موضوع نباید دلیلی برای رد پذیرش 
باشد. اجرایی  دستگاه های  در  مردم 
با رعایت  وی افزود: تکریم ارباب رجوع 
پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی 
ضروری  امری  دولتی  دستگاه های  در 
است که باید به آن توجه ویژه ای صورت 

گیرد.
نماینده ولی فقیه در خوزستان همچنین 
خواستار نظارت هرچه بیشتر و مستمر بر 

قیمت کاالها در خوزستان شد.

از  خوزستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پوشش 99 درصدی شبکه گاز در مناطق 
شهری و 87 درصدی در مناطق روستایی 
در  ابول پور  داد.عبداهلل  خبر  خوزستان 
برگزار  نشست خبری که )۳0 مهرماه( 
استان  گاز  شرکت  کرد:  اظهار  شد، 
خوزستان با مصرف ساالنه بیش از 18 
میلیارد مترمکعب، سومین مصرف کننده 
بزرگ کشور است؛ ما 95.5 درصد این 
در  را  درصد   ۴.5 و  صنعت  در  را  گاز 
بخش خانگی مصرف می کنیم.وی افزود: 
۶0 درصد متوسط مصرف گاز در کشور 
مرتبط با صنعت و ۴0 درصد آن خانگی 
درصد   95.5 خوزستان  در  اما  است 
طرح  اگر  و  است  صنعتی  گاز،  مصرف 
توسعه نیروگاه ها و منطقه ویژه ماهشهر 
را نیز داشته باشیم، این مقدار به 98.5 

درصد می رسد.
مدیرعامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد: 
از سال 97 تاکنون، توسعه برای ما هدف 
اصلی نبوده بلکه نگهداشت و برندینگ  
اهمیت بیشتری دارد. قصد ما این است 
که تا سال 1۴0۴ به تحسین برانگیزترین 

شرکت گاز در کشور تبدیل شویم.
وی افزود: ما در درگاه های ورودی گاز به 
شهرها یک ایستگاه داریم و فشار گاز را 
بر اساس بخش خانگی و صنعتی تنظیم 
می کنیم؛ در ایستگاه ها برای گاز صنعت، 
بو )ترکیبات مرکاپتان( را اضافه نمی کنیم 
برای صنعت  و  است  گران  ماده ای  زیرا 
مخاطراتی ایجاد می کند اما برای بخش 
خانگی از سال ۴۶ تاکنون این ماده اضافه 

می شود که بوی منحصر به فردی دارد.
هرگونه  فاقد  اساسا  گاز  گفت:  ابول پور 
بو است ولی ما این بو را برای تشخیص 
وجود گاز به بخش خانگی اضافه می کنیم 
و روزانه برای نیروهای تعمیرات دستور 
در  را  بو  میزان  که  می کنیم  صادر  کار 
خطوط اندازه گیری کنند زیرا تزریق بیش 
از حد آن باعث ایجاد سرگیجه می شود. 
بنابراین انتظار داریم که مردم نیز نسبت 
به بوی گاز حساس شوند و به اقدامات 
توجه  می شود،  تکرار  مکررا  که  ایمنی 
شخص  وقتی  کرد:  تصریح  کنند.وی 
منزلی را اجاره می کند باید ارزیابی کند 
و تشخیص دهد که آیا نشتی گاز وجود 
دارد یا نه. همچنین توصیه می شود که 
در آشپزخانه ها از وسایلی استفاده شود 
که دارای پایلوت هستند تا اگر شعله گاز 
خاموش شد، گاز قطع شود و نشتی گاز 
رخ ندهد.مدیرعامل شرکت گاز خوزستان 
انسان ها  جان  حفظ  برای  ما  داد:  ادامه 
به  ورود  حق  اما  هستیم  قائل  ارزش 
خانه هیچ شخصی نداریم و تنها زمانی 
که نشتی گاز اطالع داده شود، می توانیم 
گاز را قطع کنیم.وی در خصوص سرقت 
تجهیزات گاز نیز بیان کرد: مساله سرقت 
دستگاه های  همه  مشمول  تجهیزات 
دارد؛  اصلی  دلیل  دو  که  است  اجرایی 
اولین دلیل فقر و تورم اقتصادی و دومین 
دلیل نیز ایجاد ناآرامی در استان است. 
اخیرا نیز سرقت تجهیزات گاز در دانشگاه 
شهید چمران اهواز انجام شد که انتظار 
نداشتیم در دانشگاه نیز سرقت ادوات ما 

رخ دهد البته با تعامل با دانشگاه، ادواتی را 
جایگزین کردیم.ابول پور گفت: پرونده های 
زیادی از سرقت، در دادگستری داریم و 
گزارش کارهای تخریبی و بمب گذاری نیز 
داشته ایم. تنها راه ما برای برخورد با این 
موضوع، اقدام سریع و ارتباط با نیروهای 

امنیتی و انتظامی است.
وی اظهار کرد: در سیل سال گذشته با 
اینکه با بحران مواجه بودیم خوشبختانه 
خدمات گازرسانی قطع نشد. تمام تالش 
همکاران ما این است که سیستمی برای 
رساندن گاز به مشترکان ایجاد کنیم تا 

سرقت، باعث قطع خدمات نشود.
مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با بیان 
اینکه حداقل چهار سال است که افزایش 
است،  نشده  انجام  گاز  بخش  در  تعرفه 
مصرف  برای  گاز  تعرفه  افزایش  افزود: 
است  تصاعدی  صورت  به  جزء،  کننده 
یعنی در یک بازه زمانی، مشترک مصرف 
نامتعارف داشته و این باعث افزایش تعرفه 
 شده اما در مصرف های عادی، تغییر داده 
نشده است.  وی گفت: از دو سال قبل 
حذف شیرهای حوضچه ای را در دستور 
کار خود قرار داده ایم زیرا نشت گاز در 
خطرناک  ما  نیروهای  برای  حوضچه ها 
حوضچه ها  درب  دیگر،  طرف  از  و  بود 
زیادی  بسیار  و هزینه  سرقت می شدند 
خصوص  در  می شد.ابول پور  تحمیل 
وضعیت گازرسانی در خوزستان گفت: در 
بخش های شهری به 99 درصد خانوارها 
گازرسانی شده و در بخش روستایی نیز 
87 درصد خانوارها مشترکین ما هستند 

اما ظرفیت خالی نیز داریم یعنی علمک 
شخص  اما  دارد  وجود  خانه  درب  گاز 

لوله کشی انجام نداده است.
وی افزود: در آبادان و خرمشهر 5۳ درصد 
ظرفیت خالی داریم؛ انشعاب گاز وجود 
دارد اما لوله کشی درون خانه انجام نشده 
است و این مساله به این علت است که 
افراد استنباط می کنند که لوله کشی گاز 
و  آبادان  در  دیگر،  از طرف  است.  گران 
خرمشهر ۴ هزار متقاضی اشتراک داریم 
پاالیشگاه  پوشش  تحت  مناطق  در  که 
آبادان هستند اما از آنجا که زیرساخت 
آن ها  به  نمی توانیم  است،  نشده  اجرا 

گازرسانی کنیم.
در  خوزستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  نیز   LPG گاز  مصرف  خصوص 
بخش اعظمی از گاز LPG به جای اینکه 
خودروها  برای  برود،  خانه ها  مصرف  به 
دولت  که  حالی  در  می شود  مصرف 
خودرو  برای  را   LPG گاز  از  استفاده 
کرد:  بیان  می داند.وی  استاندارد  غیر  را 
خودروهای  که  کرده  اعالم  نفت  وزارت 
LPGسوز به صورت رایگان CNGسوز 
می شوند اما کمتر از 5 درصد از مردم از 
استقبال کردند که ممکن  این موضوع 
است به دلیل بی اطالعی و یا کاهلی باشد.
شبکه  نوسازی  خصوص  در  ابول پور 
گازرسانی اهواز نیز گفت: شبکه گاز بافت 
قدیم اهواز کامال نوسازی شده است و در 
منطقه عامری نیز این کار انجام شده است 
و عمر شبکه در این منطق، کمتر از سه 
سال است و شکی در این موضوع نیست. 
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سه بازيكن استقالل قرارداد خود
 را تمديد كردند

تیم  این  بازیکن  تهران سه  استقالل  باشگاه  اعالم  با 
«حسین  کردند.  تمدید  باشگاه  با  را  خود  قرارداد 
را  قراردادش  که  استقالل  دروازه بان  پورحمیدی» 
با «احمد  از جلسه  بود، پس  تیم فسخ کرده  این  با 
قراردادی  استقالل،  مدیرعاملی  سرپرست  مددی» 
همچنین  کرد.   امضا  استقالل  با  فصل   ۳ مدت  به 
احمد  با  جلسه  از  پس  خدامرادی»  «امیرحسین 
مددی سرپرست باشگاه استقالل، قراردادی به مدت 
۳ فصل با این باشگاه منعقد کرد.خدامرادی تا پیش 
این پس  از  و  بود  استقالل  امید  رده  بازیکن  این  از 
در تیم بزرگساالن استقالل توپ می زند.همچنین با 
اعالم «احمد مددی» سرپرست مدیر عاملی باشگاه 
گذشته  سال  بازیکن  داجلیری»  «آرش  استقالل، 
تیم امید استقالل که از اواخر فصل گذشته در تیم 
را  قراردادش  بود،  یافته  حضور  استقالل  بزرگساالن 
این  از  تا  کرد  منعقد  فصل   ۳ مدت  به  تیم  این  با 
پس در تیم بزرگساالن استقالل حضور داشته باشد.

تیم فوتبال استقالل تهران در فصل نقل و انتقاالت 
بازیکنان زیادی را به خدمت گرفته است اما به خاطر 
محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت نمی تواند از آنان 
استفاده کند. باز شدن پنجره نقل و انتقاالت این تیم 
بستگی به پرداخت بدهی وینفرد شفر، سرور چپاروف 

و ایسما دارد.
هر چند که اسماعیل خلیلی زاده چند روز پیش  اعالم 
کرد بخشی از طلب شفر پرداخت شده اما این مربی از 

پرداختی باشگاه استقالل اظهار بی اطالعی کرد.

نمايندگان ايران در رقابت هاى تيراندازى 
آنالين قزاقستان اول و دوم شدند

تیرانداز   2 گل خندان»  «وحید  و  فروغی»  «جواد   
ایرانی در رشته تپانچه با کسب باالترین امتیاز جایگاه 
های اول و دوم مسابقات بین المللی آنالین قراقستان 
را از آن خود کردند. بیست و نهمین دوره مسابقات 
بین المللی قراقستان با توجه به شیوع ویروس کرونا  
به شکل آنالین بین 85 ورزشکار از 1۴کشور جهان 
رقابت ها،  این  برگزاری  اعالم کمیته  با  و  برگزار شد 
«وحید  و  قهرمان   585 امتیاز  با  فروغی»  «جواد 

گل خندان» با 58۴ امتیاز نایب قهرمان شدند.
در   579 امتیاز  با  بالروس  کشور  نماینده  همچنین 
با  پورحسینی»  «سجاد  و  گرفت  قرار  سوم  جایگاه 
جایگاه  در  «امیر جوهری»  شد.  چهارم  امتیاز 577 
پنجم قرار گرفت.در بخش بانوان و رشته تپانچه بادی 
نیز  «هانیه رستمیان» تیرانداز ارزنده کشورمان که 
بسیار خوب عمل کرده بود به دلیل اشکال فنی در 
اسحله اش با امتیاز 558 به عنوان نفر یازدهم به کار 

خود پایان داد.

گل محمدى: 
فينال آسيا را با هيچ چيز عوض نمى كنم

فضای  در  پستی  انتشار  با  گل محمدی»  «یحیی 
مجازی به شایعات در خصوص پیشنهاد تیم چینی 
به وی و جدایی از پرسپولیس پایان داد. گل محمدی از 
زمانی که جانشین گابریل کالدرون شد، عملکرد خوبی از 
خود برجای گذاشت و عالوه بر قهرمانی در لیگ نوزدهم، 
تیم تحت هدایت خود را به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
نیز رساند.بدنبال موفقیت گل محمدی با پرسپولیس، 
صحبت هایی از پیشنهاد مالی هنگفت یک تیم چینی 
مطرح  سرخپوشان  سرمربی  گرفتن  خدمت  به  برای 
شد. موضوعی که منجر شد تا گل محمدی در فضای 
گل محمدی  دهد.یحیی  نشان  واکنش  آن  به  مجازی 
فضای  در  خود  شخصی  صفحه  در  پیامی  انتشار  با 
مجازی نوشت:هواداران عزیز من هیچ پیشنهادی از 
هیچ تیمی ندارم. فینال و قهرمانی در آسیا را با هیچ 

پیشنهادی عوض نمی کنم.

ليگ برتر بسكتبال 15 آبان ماه 
آغاز مى شود

 فصل جدید لیگ برتر بسکتبالبه طور رسمی از 15 
فدراسیون  مسابقات  کمیته  شد.  خواهد  آغاز  آبان ماه 
به مقامی که در  توجه  با  را  تیم حاضر  بسکتبال 1۶ 
لیگ ناتمام فصل قبل در جدول داشتند، در دو گروه 
به  مسابقات  جدید  فصل  است  قرار  و  کرد  تقسیم 
صورت نیمه متمرکز، به میزبانی تهران و در دو گروه 
برگزار شود. به عبارت دیگر در فصل جدید لیگر برتر 
بسکتبال 1۶ تیم حضور دارند که در 2 گروه مسابقه 
آویژه  آبادان،  نفت  پاالیش  می دهند.شهرداری گرگان، 
صنعت پارسا مشهد، اکسون تهران، رعد پدافند هوایی 
مشهد، شورا و شهرداری قزوین، آفتاب زاگرس اهواز و 
الف  صنعت مس رفسنجان تیم های حاضر در گروه 
هستند.تیم های شیمیدر قم، مهرام تهران، شهرداری 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، صنعت مس کرمان، 
در  نیز  زمینی  نیروی  و  سازان  آینده  آمل،  کوچین 

گروه ب رقابت خواهند کرد. 
مسابقات این فصل از 15 آبان ماه آغاز خواهد شد.

تاثیر  کشو  در  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  البته 
زیادی بر رقابت های مختلف گذاشته و فعال لیگ برتر 
زنان را به تعویق انداخته است و باید دید آیا مسابقات 

مردان آغاز می شود یا نه.

فرصت يك ساله فدراسيون فوتبال
 به مربيان بدون مدرك حرفه اى

اجرای ماده 15 دستور العمل نظام هماهنگ آموزش 
موکول   1۴00_1۴01 فصل  به  مربیان  ارتقا  و 
و  لیگ  سازمان  رسمی  درخواست  براساس  شد.  
نظام  15دستورالعمل  ماده  اجرای  فدراسیون  تایید 
به شرایط  توجه  با  مربیان  ارتقا  و  آموزش  هماهنگ 
شیوع کرونا و عدم برگزاری دوره های تئوری و عملی 
عمل  مالک  اخیر،  یک سال  در  مربیگری  حرفه ای 
الزام آور پیش بینی شده،به فصل  ارائه مدارک  درباره 
در  است  گردید.بدیهی  موکول  آتی)1۴01_1۴00( 
فصل 1۴01_1۴00 باشگاه های حاضر در لیگ کشور 
فقط براساس دستورالعمل مذکور می توانند نسبت به 
الغیر. و  کنند  اقدام  باشگاه  موردنظر  مربیان  جذب 
بدین ترتیب مربیانی که هنوز مدرک A را ندارند در 
از  نیمی  بنشینند.  نیمکت  این فصل می توانند روی 
سرمربیان کنونی لیگ برتر مدرک مربیگری حرفه ای 
را نداشتند ولی با این قانون یک فصل دیگر فرصت 

کار را پیدا کردند.

تيم شطرنج ايران از رسيدن 
به فينال آسيا بازماند

 تیم ملی شطرنج ایران با شکست برابر استرالیا از رسیدن 
به فینال رقابت های آنالین قهرمانی آسیا بازماند.  تیم ملی 
شطرنج ایران که با ترکیب پرهام مقصودلو، محمدامین 
طباطبایی، آرین غالمی، پویا ایدنی و احسان قائم مقامی 
در این رقابت ها حضور پیدا کرده بود پس از صعود به 
جمع هشت تیم برتر برابر تیم شطرنج سنگاپور به برتری 
رسید تا در مرحله نیمه نهایی حریف تیم استرالیا شود. 
رقابت این 2 تیم در 2 مسابقه رفت و برگشت برگزار شد 
که در دیدار نخست تیم ایران با نتیجه 2.5 بر 1.5 به 
برتری رسید اما در بازی دوم نیز ایران با نتیجه ۳.5 بر 
5/0مغلوب حریف خود شد.  تیم ایران با شکست برابر 
شطرنج استرالیا  از رسیدن به فینال این رقابت ها بازماند. 
دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم های شطرنج 
هند و قزاقستان در حال برگزاری است. ایران بخت سوم 

قهرمانی این رقابت ها بود.
ششم  شانس  که  ایران  زنان  شطرنج  تیم  همچنین 
با شکست  می رفتند  به شمار  مسابقات  این  قهرمانی 
برابر اندونزی از دور رقابت ها کنار رفت.  سارا سادات 
آناهیتا  آنوشا مهدیان،  خادم الشریعه، مبینا علی نسب، 
زاهدی فر و مطهره اسدی در ترکیب تیم ایران حضور 
داشتند.در این مسابقات تیم چین حضور ندارد و کشور 
هند شانس قهرمانی در هر 2 بخش مردان و زنان است.

بنا به اعالم مسووالن برگزاری مسابقات در پایان این 
تورنمنت آنالین به نفرات برتر این مسابقات گواهینامه 
داده می شود. همچنین  برنز  و  نقره  و مدال های طال، 
برای این رقابت ها 20 هزار دالر جایزه نقدی در نظر 
گرفته شده است.مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا قرار بود 
تابستان 2020 برگزار شود که به خاطر شیوع و فراگیری 
 2021 سال  به  مسابقات  این  جهان  سطح  در  کرونا 
موکول شد. دور قبلی این مسابقات در ایران برگزار شد 
که شطرنج ایران در سه بخش استاندارد، سریع و برق 

آسا به عنوان قهرمانی رسید.

سرمربى پورتو:
 طارمى بازيكنى فوق العاده است

بازیکن  طارمی  گفت:  پورتو  فوتبال  تیم  سرمربی   
کمک  ما  به  بیشتر  آینده  در  که  است  فوق العاده ای 
امسال  که  پرتغال  پورتو  فوتبال  تیم  کرد.   خواهد 
مهدی طارمی را از ریوه آوه به خدمت گرفته، نتوانسته 
فصل را موفق آغاز کند و همین موضوع موجب شد تا 
انتقادات بیش از پیش از کونسیسائو سرمربی این تیم 
مطرح شود.شکست ۳ بر یک برابر منچسترسیتی در 
لیگ قهرمانان هم بیش از پیش به این انتقادات دامن 
زده است.پورتو سه شنبه شب باید برابر المپیاکوس 
به میدان برود و سرمربی پورتو باید تیمش را برای 
این دیدار حساس آماده کند.پورتو مهدی طارمی را به  
عنوان آقای گل پرتغال به خدمت گرفت اما ضعف این 
تیم در گلزنی انتقاداتی را علیه سرمربی تیم مطرح 

کرده که چرا از ستاره ایرانی تیمش بازی نمی گیرد.
سرجیو کونسیسائو در بخش از صحبتهایش گفت: حضور 
در پورتو و بازی کردن در این تیم آسان نیست. اینگونه 
نیست که مسی و، رونالدو و چندین بازیکن دیگر به 
ما ملحق شده اند. بازیکنان جدید ما از شرایط مختلفی 
آمده اند و طبیعی است که یک زمانی برای سازگاری و 
هماهنگی نیاز داشته باشند.سرمربی پورتو در خصوص 
روش های  از  استفاده  مورد  در  که  انتقادهایی 
اظهار  می شود،  مطرح  دفاعی اش  و  کارانه  محافظه 
کار  محافظه  من  است؟  حرفی  چه  این  داشت: 
شناخت  که  بازیکنانی  اول  بازی های  در  نیستم. 
از آن ها دارم و چندین سال است که در  بیشتری 

این تیم حضور دارند را میدان دادم.

معاون وزير ورزش: 

ورزش همگانی برای داشتن زندگی سالم ضروری است
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معاون بانوان اداره كل ورزش خوزستان:

احتمالکنارهگیریآويساازلیگبرترفوتبالبانوان

وزارت  همگانی  ورزش  فرهنگی  معاون 
ورزش و جوانان گفت: مردم امروز برای 
داشتن یک زندگی سالم، عاری از تنش 
و بدور از مخاطرات جدی نیازمند ورزش 
و ورزش کردن هستند و توسعه ورزش 
همگانی می تواند در ایجاد یک زندگی با 
کیفیت موثر باشد. عبدالحمید احمدی در 
نشست شورای سیاست گذاری شهرهای 
فعال ایران که از طرف فدراسیون ورزش 
شهرداران  حضور  با  و  همگانی  های 
شهرهای مختلف به مناسبت هفته تربیت 
بدنی برگزار شده بود، افزود: امروز ورزش 
یک جایگاه راهبردی در پیشبرد اهداف 
و برنامه های کشور دارد و اگر به دنبال 
رشد و تعالی در ابعاد اقتصادی و فناوری 
هستم بدون وجود نیروی انسانی سالم یا 
به عبارتی مردم سالم و با انگیزه میسر 
نیست و از این جهت هر چه در توسعه 
شود  تالش  همگانی  یا  عمومی  ورزش 
و  جامعه  داشتن  برای  گذاری  سرمایه 

مردمی سالم است.
این مدیر ورزشی اضافه کرد:  شیوع کرونا 
انداخته  مخاطره  به  را  جامعه  سالمتی 
است و همگی امیدواریم این ویروس هر 
چه زودتر کنترل شود  تا مردم آرامش 
تصریح کرد:  باشند.وی  داشته  بیشتری 
کسانی که فعالیت ورزشی دارند در برابر  
این ویروس مقاوم تر هستند و اگر ورزش 
تعطیل نیست به همین دلیل است و همه 
بدنبال این هستیم که از ظرفیت های 
ویروس  با  مقابله جدی تر  برای  ورزشی 

و  فرهنگی  کنیم.معاونت  استفاده  کرونا 
و جوانان  ورزش  وزارت  ورزش همگانی 
عنوان کرد: ورزش می تواند سبب ارتقای 
سالمت شود و روحیه با نشاط تری را برای 
افراد در جهت پیشبرد اهداف زندگی آنان 
ایجاد کند.به گفته احمدی، با اینکه کرونا 
موجب کمرنگ تر شدن بخش قهرمانی 
شده، اما در حوزه همگانی هیچ موضوعی 
نباید سبب تعطیلی ورزش همگانی شود 
و با تغییر الگوها باید شرایط ورزش برای 
مردم فراهم شود.معاون وزیر ورزش ادامه 
بیماری ها  انواع  با  سالمت  داد:  همواره 
جدی  مخاطرات  و  می افتد  مخاطره  به 
غیرواگیر  بیماری های  جامعه،  سالمت 
چون فشار خون، دیابت و سرطان ها و 
بیماری قلبی است،  قاتالنی که ساالنه 
را  ز مردم  ا  توجهی  قابل  تعداد  زندگی 
کرد:   خاطرنشان  می رساند.وی  پایان  به 

هشدار  کرونا  خصوص  در  که  همانطور 
بیماری  خصوص  در  شود  می  داده 
غیرواگیر هشدارهای جدی داده شود و 
واگیر  غیر  بیماری های  زمینه  در  کاش 
به همین میزان حساسیت نشان دهیم 
این  در  پیگیری های جدی  و  هشدار  و 
از  ما  تلفات  میزان  شود.  داده  زمینه 
کرونا  از  کمی  دست  غیرواگیر  بیماری 
بیماری ها  این  عمده  دلیل  که  ندارد. 
نیز کمی تحرک و تغذیه ناسالم است و 
مسوولیت ما در حوزه ورزش این است 
کم  این  مانع  مختلف  برنامه های  با  که 
تحرکی ها شویم تا سالمت مردم در حد 
زیادی در مخاطره نباشد.به گفته وی، کم 
تحریکی در زنان ۶5 درصد است که این 
مساله نباید ساده انگاشته شود زیرا  ما در 
برابر سالمت جامعه احساس مسوولیت 
ورزش  وزیر  فرهنگی  می کنیم.معاون 

گفت:  در جهت افزایش فعالیت ورزشی 
نیازمند هم افزایی دستگاه ها و نهادهایی 
تواند در توسعه ورزش  هستیم که می 
راه  باشد.  داشته  موثری  نقش  همگانی 
غلیه بر کم تحرکی ایجاد یک وفاق است.  
در این جهت با چند مجموعه به تفاهم 
توسعه  در  را  بلندی  گام  تا  رسیده ایم  
ورزش همگانی برداریم. یکی از این موارد 
تشکیل شورای سیاست گذاری شهرهای 
قابل  نیروی  ها  و شهرداری  است  فعال 
توجهی از کشور را در خود جای داده و 
همکاری و مشارکت با شهرداری ها گام 
خواهد  مردم  سالمت  جهت  در  بلندی 
بود.احمدی افزود:  دغدغه ملی، امروز کم 
تحرکی است و وزارت ورزش و جوانان به 
تنهایی از پس این کار بر نمی آید و باید 
بتوانیم هماهنگی الزم را در این جهت 

داشته باشیم.
معاونت فرهنگی ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان در پایان گفت:  شورای 
ورزش همگانی را با ریاست وزیر ورزش 
فعال کردیم و شورای ورزش همگانی در 

استان ها به زودی ایجاد می شود. 
سازمان های  به  وابسته  شمس  شبکه   
این  در  که  است  فعال شده  نهاد  مردم 
هفته رونمایی شد و بازوی اجرایی خوبی 
شود.   می  محسوب  استان ها  همه  در 
شبکه شکوه نیز فعال شده  تا فدراسیون 
ورزش  در  فعالی  نقش  ورزشی  های 
همگانی داشته باشد  و مسوولیت خود 

را در این راستا انجام دهد.

۳ ژیمناستیک کار خوزستانی به اردوی 
بزرگساالن  هنری  ملی  تیم  آمادگی 
کشور دعوت شدند.دومین مرحله اردوی 
هنری  ژیمناستیک  ملی  تیم  آمادگی 
از  آنالین  صورت  به  کشور  بزرگساالن 
بند،  آینه  امید  که  می شود  آغاز  فردا 
ابوالفضل عیسوند زیبایی و رهامشحیطاط 
شدند.  دعوت  اردو  این  به  خوزستان  از 
به  دعوت ژیمناستیک کاران خوزستان 
تیم ملی هنری کشور می باشد.همچنین 
بر  مربی  عنوان  به  سیدمقدادقلندرپور 
تمرینات ملی پوشان نظارت می کند و 

این اردو با حضور 18 ژیمناستیک کار 
تا نهم آبان دنبال می شود.اردوی آنالین 
تیم های ملی ژیمناستیک به این شکل 
همراه  پوشان  ملی  که  می شود  برگزار 
استان های  در  خود  اختصاصی  مربیان 
محل سکونتشان تمرینات خود را انجام 
می دهند و کادر فنی تیم ملی از طریق 
این  آنالین  صورت  به  مجازی  فضای 
تمرینات را زیرنظر دارند و با همفکری 
تدابیر الزم  استانی راهنمایی ها و  مربی 
را در خصوص برنامه تمرینی ملی پوشان 

ارسال می کنند.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با 
مدیرعاملی  برای  قصدی  براینکه  تاکید 
این باشگاه ندارد، گفت:  در این خصوص 
هیچ صحبتی با من نشده است و امیدوارم 
در روزهای آتی، فردی توانمند از سوی 
هیات مدیره برای این پست انتخاب شود. 
«غالمعلی محمدعلیپور» در گفت وگو با 
ایرنا در واکنش به انتشار اخباری مبنی 

بر انتخاب احتمالی او به عنوان سرپرست 
جدید باشگاه پرسپولیس، اظهار داشت: 
ابتدا باید بگویم که هیچ صحبتی با من 
برای  برنامه ای  افزود:  است.وی  نشده 
مدیرعاملی ندارم و اگر پیشنهادی بشود 
هم قبول نمی کنم. امیدوارم در چند روز 
با برگزاری جلسات، مدیرعامل  آینده و 
باشگاه انتخاب شده و بتواند امور را همراه 

با سایر اعضای هیات مدیره با قدرت پیش 
ببرد.عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس 
تاکید کرد: بازی های مهمی پیش رو داریم 

و نباید زمان از دست برود.
علیپور در مورد حضور یک ماه خود در 
تمام  داد:  توضیح  باشگاه،  مدیره  هیات 
تالشم در این مدت کوتاه این بوده است 
که مشکالت برطرف شود. خدا را شکر با 

تالش اعضای هیات مدیره، بخش مهمی 
از مطالبات برانکو پرداخت شد تا دیگر 
نگرانی نباشد. سعی می کنیم حدود 80 
هزار دالر باقی مانده را نیز طی همین 
ارتباط  افزود:  کنیم.وی  پرداخت  هفته 
زیادی با اعضای تیم و یحیی گل محمدی 
داشته و مشکالت آنان را به هیات مدیره 

انتقال دادم تا تیم در آرامش باشد. 

جوانان  و  ورزش  اداره کل  بانوان  معاون 
خوزستان با بیان این که باتوجه به هزینه 
هنگفتی که باشگاه ها بابت تست کرونا 
متحمل می شوند، احتمال دارد که آویسا 
نتواند در لیگ برتر فوتبال بانوان شرکت 
کند، گفت: البته با اعالم فدراسیون مبنی 
بر این که اگر امسال تیمی در لیگ شرکت 
نکند حذف نمی شود، اگر آویسا در لیگ 
استان  سهمیه  نکند،  پیدا  حضور  برتر 
ناصری مقدم  شد.سکینه  خواهد  حفظ 
این  به  پاسخ  در  ایسنا  با  گفت وگو  در 
سوال که تکلیف تیم آویسا برای حضور 
در فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان 
باشگاه  مدیرعامل  اظهارکرد:  چیست؟ 
لیگ  در  حضور  برای  خوزستان  آویسا 
برتر اعالم آمادگی کرده و برنامه اش نیز 
شرکت در لیگ است اما باتوجه به هزینه 
هنگفتی که باشگاه ها بابت تست کرونا 
متحمل می شوند، احتمال دارد که آویسا 

نتواند در لیگ شرکت کند.
وی بیان کرد: البته باتوجه به اعالم خانم 

تیم  هیچ  امسال  فدراسیون،  از  ناظمی 
لیگ برتری از لیگ بانوان حذف نمی شود 
و بر این اساس نیز اگر آویسا نتواند در 
نمی شود  کند، حذف  پیدا  لیگ حضور 
و سهمیه خوزستان در لیگ برتر بانوان 
حفظ خواهد شد. این نیز کمک و کار 
خوب فدراسیون باتوجه به شرایط ایجاد 

شده به دلیل کرونا است.
جوانان  و  ورزش  اداره کل  بانوان  معاون 
خوزستان گفت: البته قرار شد که خانم 
عبدالوند مدیرعامل باشگاه آویسا برآورد 
تصمیم  خصوص  در  و  کند  هزینه ای 

یا عدم حضور  نهایی شان جهت حضور 
در لیگ برتر جلسه ای با یکدیگر داشته  
باشیم. اما آخرین صحبت این مدیرعامل 
تالش برای حضور در لیگ برتر بود.وی در 
پاسخ به این سوال که چرا برخالف این که 
حق بانوان خوزستانی تیم داری های قوی 
در لیگ برتر است این مهم تاکنون اتفاق 
نیفتاده است؟ عنوان کرد: بله انتظار ما نیز 
همین است و این را حق دختران استان 
می دانیم. ما به دنبال جذب اسپانسرهای 
قوی برای بانوان هستیم و حتی با توجه 
به ظرفیتی که خوزستان در فوتبال بانوان 

برتری  لیگ  تیم  چند  می توانیم  دارد، 
داشته باشیم. در حال رایزنی برای جذب 
اسپانسر هستیم تا از طریق لیگ یک، 
کنیم.  برترر  لیگ  راهی  را  دیگری  تیم 
البته این برنامه برای سال های آینده است 
زیرا امسال به خاطر کرونا شرایط سخت 
است.ناصری مقدم همچنین در پاسخ به 
این سوال که آیا قصد ندارید باشگاه های 
لیگ برتری فوتبال استان از جمله فوالد 
بانوان  برتر  لیگ  در  تیم داری  برای  را 
دختران  ساله  چندین  درخواست  که 
گفت:  کنید؟  متقاعد  است،  خوزستانی 
فوالد برای تیم داری در لیگ برتر بانوان 
تمایل داشت و حتی یکسری صحبت ها 
اعالم  نهایت  در  ولی  نیز صورت گرفت 
که  محدودیت هایی  به  باتوجه  که  کرد 
در شرکت دارند، برای تیم داری در فصل 
و  ندارند  برنامه ای  برتر  لیگ  پیش روی 
حضور این تیم منتفی شد. به هر حال 
پیگیر حضور تیم های قوی از استان در 

لیگ برتر بانوان هستیم.
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وقتى آرد دولتى از آزادپزها 
سر در مى آورد

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خوزستان با بیان اینکه هیچ واحد نانوایی اجازه ندارد 
بفروشد،  آزادپز  نانوایان  به  را  آرد دولتی خود  سهمیه 
گفت: سهمیه آردی که با نرخ دولتی در اختیار نانوایان 
قرار می گیرد، برای پخت نان است تا نیاز مردم به نان 
تامین شود نه اینکه آرد با نرخ دیگری به فروش برسد.

بهرام جباری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسائل آرد 
و نان از مسائل بسیار مهم و مورد توجه سازمان صمت 
و از دغدغه های مورد تاکید بازرسان است و با هر گونه 

تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه هیچ واحد نانوایی اجازه ندارد سهمیه 
آرد دولتی خود را به نانوایان آزادپز بفروشد، افزود: با 
واحدهای نانوایی که سهمیه آرد دولتی خود را به نانوایان 
آزادپز بفروشند، برخورد خواهد شد. سهمیه آردی که با 
نرخ دولتی در اختیار نانوایان قرار می گیرد، برای پخت 
نان است تا نیاز مردم به نان تامین شود نه اینکه آرد با 

نرخ دیگری به فروش برسد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نانوایی  واحدهای  برخی  متاسفانه  گفت:  خوزستان 
تخلف  آزادپزها،  به  دولتی خود  آرد سهمیه  فروش  با 
موضوع  نانوایان،  این  با  قاطع  برخورد  برای  می کنند. 
کاهش یا قطع سهمیه آرد نانوایی های متخلف در دست 
بررسی است و در صورت تصمیم گیری نهایی، اجرایی 
با  را  آرد  افزود: در شرایطی که دولت  خواهد شد.وی 
نرخ یارانه ای به نانوایان ارائه می کند، انتظار نداریم شاهد 

چنین تخلفاتی از سوی نانوایان باشیم.

 از سوى پژوهش و فناورى مناطق نفت خيز جنوب
انجام شد؛

 بررسى مناسب ترين روش مبارزه با
علف هاى هرز تاسيسات نفت و گاز

با اجرای یک پروژه پژوهشی از سوی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و با همکاری دانشگاه کشاورزی و منابع 
طبیعی رامین، مناسب ترین روش مبارزه با علف های هرز 

تاسیسات نفت و گاز مطالعه و بررسی شد.
مناطق  ملی  رسانی شرکت  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
نفت خیز جنوب، مهندس محمدرضا مقدمیان مسئول 
با  فناوری  و  پژوهش  عمومی  و  فرآیندی  پروژه های 
به مشکالت  توجه  با  داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان 
فراوان بوجود آمده در خصوص رویش علف های هرز 
در سطح واحد های عملیاتی و نیز اطراف خطوط لوله 
انتقال نفت و گاز در این شرکت، جهت از بین بردن 
این معضل پروژه پژوهشی با عنوان بررسی و انتخاب 
مناسب ترین روش مبارزه در کنترلعلف های هرز و نی 
زارها تعریف و شرکتبهره برداری نفت و گاز مارون به 

عنوان پایلوت این پروژه انتخاب شد.
وی گفت: نتایج این پژوهش نشان داده است، تنوع 
بسیار  مطالعه  مورد  سایت های  در  گیاهی  گونه های 
اراضی  این  در  قوی  بسیار  بذر  بانک  و  بوده  زیاد 
)فشردگی  فیزیکی  تیمارهای  اثر  لذا  آمده  بوجود 
برای  معمول  طور  به  که  کاربردسنگریزه(  و  خاک 
به تنهایی  با علف های هرز استفاده می شد،  مبارزه 
و یا ترکیبی قادر به کنترل آنها نبود و لذا استفاده 
است. ضروری  بذر  کاهشبانک  برای  علف کش ها  از 

مهندس مقدمیان افزود: براساس نتایج بدست آمده، 
کاربردعلف کشآترازین به عنوان بهترین علف کش و به 
میزان 2.5 الی 5 کیلوگرم در هر هکتار، میزان رویش 
علف های هرز در سایت های مورد مطالعه را به صفر 
رساند واستفاده از علف کشآترازین در بخش کشاورزی 
با  که  بوده  مجاز  هکتار  در  کیلوگرم   5 میزان  به  و 
توجه به شرایط محیطی سایت هایشرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب اثرات زیانبار زیست محیطی نیز به 
دنبال نخواهد داشت.در ادامه خانم آرام نیک سرشت 
کارشناس ارشد پژوهش های محیط زیست پژوهش 
مقایسه  در  روش  این  فناوری خاطرنشان ساخت:  و 
با روش سنتی )چیدن علف های هرز( بسیار مقرون 
را  پاکسازی  عملیات  انجام  سرعت  و  بوده  صرفه  به 
تکرار  و  پایش  صورت  در  و  می نماید  برابر  چندین 
تا 5 سال می توان شاهد قطع رویش  روش، طی ۳ 
نظر  مورد  مکان های  در  گیاهی  مختلف  گونه های 
بود.سمینار نهایی این پروژه با حضور مجری پروژه و 
مسئوالن و کارشناسان اداره پژوهش و فناوری روز سه 

شنبه 15 مهرماه 1۳99 برگزار شد.

تست هاي پايش وضعيت نيروگاههاي
 برق آبي خوزستان انجام شد

مدیریت تعمیرات تخصصي در شرکت نصب، تعمیر و 
نگهداري نیروگاههاي برق آبي خوزستان از انجام تست 
هاي پایش وضعیت نیروگاههاي برقآبي سازمان آب و 

برق خوزستان توسط آن شرکت خبر داد.
و  آب  سازمان  خبري  شبکه  گزارش  به  شهر:  نبض   
برق خوزستان ؛ ”مراد نیک بخش“ با اشاره به اهمیت 
تجهیزات نیروگاهي و ضرورت نگهداریمدیریت تعمیرات 
تخصصي در شرکت نصب، تعمیر و نگهداري نیروگاههاي 
برق آبي خوزستان از انجام تست هاي پایش وضعیت 
نیروگاههاي برقآبي سازمان آب و برق خوزستان توسط 

آن شرکت خبر داد.
و  آب  سازمان  خبري  شبکه  گزارش  به  شهر:  نبض 
برق خوزستان ؛ ”مراد نیک بخش“ با اشاره به اهمیت 
ویژه  به  آنها  نگهداري  و ضرورت  نیروگاهي  تجهیزات 
در شرایط تحریم و مشکالت اقتصادي، گفت: شرکت 
تعمیرات نیروگاههاي برق آبي خوزستان با استفاده از 
سنجي،  ارتعاش  شامل  نگهداري،  نوین  هاي  تکنیک 
به  ترموگرافي  و   ))OCM روغن  آنالیز  آلتراسونیک، 
پیشگوئي  در جهت  پایش وضعیت  امر  متولي  عنوان 
عیوب و جلوگیري از خسارات احتمالي در نیروگاههاي 

برق آبي خوزستان اقدام به این کار نموده است .
نیک بخش با بیان این که تست هاي پایش وضعیت 
در نیروگاه هاي مسجد سلیمان، شهید عباسپور، کارون 
۳، کرخه و دز  در نیمه اول سال 99 انجام شد تصریح 
کرد: هم اکنون در حال برنامه ریزي پایش وضعیت سایر 

نیروگاه ها هستیم.

معاون استاندار خوزستان: 
تغيير گسترده فرمانداران 

در دستور كار نيست
 معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: تغییر 
فرمانداران در هشت ماهه باقیمانده از دولت به صالح 

استان نیست و در دستورکار قرار ندارد.
ایرنا  با  وگو  در گفت  علی حسین حسین زاده دوشنبه 
اظهار داشت: با توجه به اینکه هشت ماه تا پایان دولت 
باقی مانده، تغییر فرمانداران به صالح استان نیست و بنا 
نداریم تغییرات گسترده داشته باشیم، مگر اینکه مواردی 
از بازنشستگی یا ضعف فرماندار یا موارد مشابه وجود 

داشته باشد که ناچار به اعمال تغییرات شویم.
آینده،  روزهای  فرماندار در  تغییر سه  به  اشاره  با  وی 
افزود: معارفه امراهلل نوذری به عنوان فرماندار اندیکا به 
دلیل  فوت فرماندار این شهرستان  امروز انجام می شود.
حسین زاده اضافه کرد: المی زاده فرماندار ایذه به دلیل 
بازنشستگی و حسینی نژاد فرماندار رامشیر به دلیل اتمام 
ماموریت از آموزش و پرورش نیز شامل تغییرات خواهند 
استان  فرمانداران  تغییرات دیگری  در سطح  اما  شد 
نخواهیم داشت.بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر 
اخباری در فضای مجازی مبنی بر تغییرات پرشمار در 

فرمانداری های خوزستان منتشر شده است.

نظارت هاى كرونايى در خرمشهر 
تشديد شد

پلمب  به  خرمشهر  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
نکردن  رعایت  دلیل  به  تریا  کافه  یک  و  قلیان سرا   ۶
کرد  اشاره  شهرستان  این  در  بهداشتی  پروتکل های 
منظور  به  اصناف  از  بازرسی  و  تشدید  طرح  گفت:  و 
هنگامه  شد.  اجرا  کرونا  ویروس  انتشار  از  پیشگیری 
انتقال  زنجیره  قطع  راستای  در  داشت:  اظهار  پروین 
ویروس کرونا به صورت بازرسی ویژه ضربتی بهداشتی 
در قالب طرح تشدید نظارت و بازرسی با مشارکت اماکن 
نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی شهرداری خرمشهر 
در حال اجرا است.وی با بیان اینکه طرح تشدید نظارت 
بهداشتی از بازار خرمشهر به مدت 10 روز اجرا می شود 
افزود:درمرحله اول به کسبه  و بازاریان آموزش و نکات 
نکردن  رعایت  تدوام  صورت  در  و  یادآوری  بهداشتی 
پروتکل های بهداشتی و همچنین عرضه قلیان و مواد 

غذایی در محیط بسته پلمب خواهند شد.
دستفروشان  بر  نظارت  و  بازرسی  به  اشاره  با  پروین 
بازارهای خرمشهر گفت: در بازرسی های انجام شده 95 
درصد دستفروشان بازارهای خرمشهر به خصوص بازار 
روز این شهر آموزش های الزم برای استفاده از ماسک و 

رعایت فاصله اجتماعی را دریافت کردند.

مدیرعامل فوالد خوزستان مدیر عالی سال 1399 در کشور شد

دانشآموزانبرایآموزشتنهابهشبكهشاداکتفانكنند

اجرایدوحكمتعزيراتیدرخوزستانويزد

در راستای تحقق اهداف توسعه ای مناطق نفتخيز جنوب انجام شد

تولیدیشدندومینچاهمیدانسوالبدرپساز42سال

فوالد  شرکت  مدیرعامل  محمدي  علي 
خوزستان مفتخر به دریافت نشان عالي 

«مدیر سال» شد.
پنجمین اجالس سراسری نشان عالی 
مدیر سال با حضور علی اصغر مونسان 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
معاون  قبادیان  برات  دستی،  صنایع 
وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش، 
رییس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کمیته علمی، خداداد غریب پور معاون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس 
کالنتری  عیسی  ایمیدرو،  عامل  هیات 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
جعفری  دانش  داود  زیست،  محیط 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
رییس شورای سیاست گذاری و سایر 

مسئوالن کشوری، بعدازظهر سه  شنبه 
22 مهرماه 1۳99 در تاالر دیپلماتیک 

وزارت امور خارجه تهران برگزار شد.

این رویداد با رویکرد: تجلیل از مدیران 
از  تجلیل  و  معرفی  جوان،  و  موفق 
کارآفرینی،  عرصه  در  خالق  مدیران 

تقدیر از چهره های شاخص مدیریت، 
تبیین نقش جایگاه مدیریت در بهبود 
فرهنگ  اشاعه  و  کار  و  کسب  فضای 
عدالت  و  اسالمی  ایرانی،  مدیریت 

اجتماعی در جامعه انجام شد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در این 
مراسم نشان عالی مدیر سال به دلیل 
عملکرد مثبت در حوزه پایداری کسب 
اشتغال   و  نوآوری  خالقیت،  کار،  و 
به  ها  تحریم  شرایط  در  ویژه  به  زایی 
علی محمدی مدیرعامل شرکت فوالد 

خوزستان اعطا شد.
گفتنی است، غالمرضا فروغی نیا مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان به 
نمایندگی از مدیرعامل نشان عالی مدیر 

سال را در این مراسم دریافت کرد.

خوزستان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: دانش آموزان از فضاهای دیگر، به 
غیر از شبکه شاد همچون صدا وسیما نیز 
، برای آموزش خود استفاده کنند.کوروش 
شورای  نشست  در  دوشنبه  روز  مودت 
آموزش و پرورش خوزستان در سرسرای 
استانداری در اهواز بیان کرد: طبق اعالم 
وزارت آموزش و پرورش بار آموزش دانش 
آموزان نباید تنها توسط شبکه شاد باشد 
و دانش آموزان باید از ظرفیت های دیگر 
همچون صدا و سیما و آموزش حضوری 
اداره  وظیفه  گفت:  گیرند.وی  بهره  نیز 
بستر  که  است  ارتباطات  فناوری  کل 
الزم اینترنتی را در مناطق مختلف برای 
فراهم  معلم ها  و  دانش آموزان  استفاده 

سازد و رسیدگی به این بخش بر عهده 
آموزش و پرورش نیست.وی در ادامه با 
اشاره به تامین سه هزار تبلت برای دانش 
آموزان نیارمند در خوزستان بیان کرد: از 
این تعداد یک هزار تبلت در انبار ذخیره 
شده و 2 هزار تبلت دیگر در گمرک مانده 
گزارش  است.به  نشده  ترخیص  هنوز  و 
ایرنا استانداری خوزستان امسال با توجه 
به مجازی شدن آموزش دانش آموزان به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، تامین سه هزار 
تبلت را برای دانشآموزان نیازمند تقبل 
کرد.رییس بنیاد نخبگان خوزستان نیز 
در این نشست بیان کرد: یکی از عوامل 
آموزان  دانش  قبولی  آمار  بودن  پایین 
خوزستان در رشته های مطرح و پزشکی، 

پایین بودن نمره علمی استان و دانش 
آموزان در کنار کمبود ظرفیت پذیرش 
رشته های تاپ و پزشکی در دانشگاه های 
استان است.علی حسین صابر افزود: نمره 

علمی برخی استان های کم برخوردار از 
موضوع  این  که  است  بیشتر  خوزستان 
دارد.در کنکور  پیگیری  و  جای تحقیق 
امسال خوزستان فاقد رتبه تک رقمی بود.

از  خوزستان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
«قاچاقچی  ریالی  میلیون   781 از  بیش  محکومیت 
1۶7 کیسه برنج» در شهرستان بندر ماهشهر خبر 
تشریفات  و  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  داد.به 
بیرانوندی  اهلل  نعمت  حکومتی،  تعزیرات  سازمان 
گزارشی  تهیه  از  پس  کرد:  اظهار  این خصوص  در 
ماهشهر  بندر  شهرستان  انتظامی  نیروی  سوی  از 
در مورد توقیف یک دستگاه خودرو و کشف 1۶7 
کیسه برنج مارک دار کشور هندوستان، این گزارش 
به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر 
ارسال شد.وی گفت: رئیس اداره تعزیرات حکومتی 
شهرستان بندر ماهشهر پس از احراز تخلف، متهم 
را به ضبط کاال و پرداخت 781 میلیون ریال جزای 

کل  اداره  سرپرست  کرد.همچنین  محکوم  نقدی 
تعزیرات حکومتی استان یزد نیز از اجرای حکم ۴ 
خبر  غذایی  مواد  پخش  یک شرکت  ریالی  میلیارد 

داد.
بر اساس این گزارش، علی اکبر مختاری سرپرست 
این  در  یزد  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره 
بازرسی شهید مدنی  ایستگاه  رابطه گفت: ماموران 
عبوری  خوردروهای  از  کنترل  حین  در  مهریز 
در  و  مشکوک  یخچال دار  تریلی  دستگاه  یک  به 
نوع  از  بازرسی آن خودرو، محموله کاالی خارجی 
کارتن بسته بندی میوه کشف و پرونده را به شعبه 

ویژه قاچاق کاال و ارز شهید مدنی، ارسال کردند.
و  اسناد  بررسی  از  پس  شعبه  کرد:  خاطرنشان  وی 

مدارک موجود و با احراز تخلف قاچاق، این شرکت 
را به ضبط کاال، ممانعت از فعالیت به مدت یکسال 
ریال  میلیون  و 297  میلیارد  مبلغ چهار  پرداخت  و 
جزای نقدی محکوم کرد که حکم صادره جزای نقدی 

و ضبط کاالها اجرایی شده است.

معاون مدیر امور فنی )مهندسی نفت( 
از  نفتخیز جنوب  مناطق  ملی  شرکت 
میدان  شماره-۴  چاه  شدن  تولیدی 
با  و  سال   ۴2 از  پس  سوالبدر  نفتی 
هدف  با  روز  در  بشکه   1000 دبي 
کاهش ریسک های مخزنی جهت انجام 
در  میدان  این  توسعه ای  برنامه های 
تولید  افزایش  و  نگهداشت  های  طرح 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مناطق 
روغنیان  رامین  دکتر  جنوب،  نفتخیز 
از  پس  مذکور  پروژه  اینکه  بیان  با 
اداره  همکاران  فنی  بررسی های 
ادارات  همکاری  با  مخازن  ارزیابی 
مهندسی بهره برداری ستاد و مهندسی 
نفت  برداری  بهره  شرکت  بهره برداری 
و گاز گچساران به انجام رسیده است، 
گفت: این مهم پس از انجام چند مورد 
عملیات تعمیری، بصورت خارج از تعهد 

تولید  محقق شد.
میدان  در  نفت  وجود  افزود:  وي 
میدان  شرق  جنوب  در  که  سوالبدر 

اولین  براي  دارد،  قرار  گچساران 
چاه  حفر  با  و   1۳50 سال  در  بار 
باالیی  خامی  مخزن  در   ۳ سوالبدر 
توسعه  راستای  در  و  رسید  اثبات  به 
سال  در  سوالبدر-۴  چاه  میدان،  این 
سال های  فاصله  در  و  حفاري   1۳57
تعمیر  عملیات  دو   1۳80 تا   1۳72
بر روی چاه انجام گردید که با توجه 
خاص  پیچیدگی های  و  ابهامات  به 

خامی  مخزن  در  گاز  تولید  مخزنی، 
خامی  مخزن  در  آب  تولید  و  باالیی 
چاه  از  نفت  تولید  امکان  پایینی، 

مذکور فرآهم نگردید.
اینکه  به  اشاره  با  روغنیان  دکتر 
وپیچیدگی های  ابهامات  وجود 
میدان  توسعه  مخزنی،  زمین شناسی/ 
نموده  مواجه  ابهام  و  ریسک  با  را 
بررسیهای  از  پس  داشت:  اظهار  بود، 

بعمل آمده و به منظور اقدامات الزم 
سال  در  میدان،  توسعه  امکان  جهت 
با  مذکور  چاه  تعمیر  برنامه   1۳9۶
سازند  تحتانی  بخش  توصیف  هدف 
فهلیان ارایه گردید که پس از تکمیل 
انجام  و  بررسی  مورد  ناحیه  در  چاه 
در  انجام  سر  انگیزشی،  برنامه های 
بشکه   1000 دبي  با   1۳99 مهرماه 

در روز، در فرایند تولید قرار گرفت.
)مهندسی  فنی  امور  مدیر  معاون 
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  نفت( 
امیری،  مصطفی  از  پایان  در  جنوب 
الهی  کریم  و  نژاد  اصغرقاسمی  علی 
که از اداره ارزیابی مخازن )مهندسی 
مذکور  چاه  روی  بر  مخازن(  عملیات 
داده اند  انجام  را  فنی  بررسی های 
تالش های   گفت:  و  کرد  تقدیر 
کارکنان ادارات مهندسی بهره برداری 
ستاد و مهندسی بهره برداری شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران نیز 
در راهبری و انجام عملیات مورد نظر 

ستودنی است.
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