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واکنش سید حسن 
خمینی به توهین به 

پیامبر اسالم)ص(
همزمان با هفتاد و سومین سالروز 
تأسیس سازمان جوانان هالل احمر، 
دبیرکل و معاونان جمعیت هالل احمر 
با حضور در حسینیه جماران با حجت 

االسالم و المسلمین سید ...

سخنرانی  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
والدت  سالروز  بمناسبت  تلویزیونی 

رسول اکرم)ص( و امام صادق)ع(:

سیاست ما درباره 
آمریکا با رفت وآمد 
اشخاص تغییر نمیکند 

باید قوی شویم 
تامأیوس شوند
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نماینده اهواز:

شهرداری اهواز و توسعه نیشکر 
به تعهدات خود در خصوص 

آالیندگی هوا عمل کنند
حمیدیه  و  باوی  کارون،  اهواز،  نماینده 
با بیان اینکه در این هفته جلسه ای در 
خصوص آلودگی هوا توسط محیط زیست 

تشکیل می شود، گفت: هم سازمان...

موانع  و رفع  دبیر ستاد تسهیل 
تولید کشور :

با تمام توان برای رفع 
مشکالت تولید در گروه 
ملی تالش خواهیم کرد

 شهردار اهواز: 

پروژه های شهرداری 
اهواز از لحاظ ریالی

 کم سابقه است

تکمیل برج پارازایلن  پتروشیمی بوعلی سینا تا بهمن ماه سال جاری

تقدیر نماینده ولی فقیه در استان خوزستان از خدمات 
شركت مناطق     نفتخیز جنوب به روستاهای شهرستان كارون

بازدید مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان از روند 
احداث ایستگاه پمپاژ كانال رابط چمران حمیدیه

تاكید رئیس مجمع نمایندگان خوزستان
 بر استفاده از توان بسیجیان برای كنترل بازار

پروژه ساخت برج T-8001 واحد 
پارازایلن پتروشیمی بوعلی سینا  در 
پتروشیمی  ویژه  منطقه   ۴ سایت 
ماه  شهریور  نیمه  از  که  ماهشهر 
متخصصین  دست  به  جاری  سال 
داخلی آغاز شده بود، تا پایان دیماه 
آماده حمل به  این شرکت می شود.

این برج از ۵ پارت  ساخته می شود 
و پیش بینی می شود پارت های 1 و 
2 تا پیش از آغاز دیماه و پارت های 
۴،۳ و ۵ تا اوایل بهمن ماه به دست 
متخصصین داخلی ساخت و آماده 
پتروشیمی  مجتمع  این  به  حمل 

گردند.با رسیدن قطعات تولید شده 
به این شرکت، عملیات نصب آغاز 
بر اساس پیش بینی   خواهد شد و 

مهندسین پتروشیمی بوعلی سینا، 
عملیات نصب در اردیبهشت سال 

آتی به پایان خواهد رسید.

استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
عامل  مدیر  همراه  به  خوزستان 
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت 
اقدامات  پیشرفت  از  جنوب 
بهسازی  در  شرکت  این  اجرایی 
برخی از روستاهای بخش مرکزی 
کرد .در  بازدید  کارون  شهرستان 
این مرحله از اقدامات عام المنفعه 

تاسیسات  پیرامون  روستاهای  در 
 ۷ معابر  بهسازی  بر  عالوه  نفتی، 
روستای خسراویه، حنیطه 1، 2 و ۳ 
و نیز خویسه 1، 2 و ۳ توسط شرکت 
مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت 
و گاز کارون و بسیج شهید تندگویان 
صنعت نفت جنوب، خدماتی اعم از 
تامین اقالم نوشت افزاری، ضدعفونی 
کردن معابر و تحویل اقالم بهداشتی 
مقابله با کرونا نیز و توزیع بسته های 

معیشتی به خانوارهای کم برخوردار 
ارائه  این منطقه  به روستاییان  نیز 
والمسلمین  االسالم  گردید.حجت 
فقیه  ولی  نماینده  فرد،  موسوی 
در خوزستان و امام جمعه اهواز از 
اهتمام مدیران و تالش های کارکنان 
شرکت مناطق نفتخیز در خدمات 
رسانی به روستاها تقدیر کرد و تداوم 
تامین  در  مهم  گامی  را  روند  این 
شریف  مردم  نیازهای  از  بخشی 
همچنین  دانست.وی  مناطق  این 

مشارکت مردم و مسئولین اجرایی 
شهرستان کارون را نیز در انجام 
قابل  صورت گرفته،  اقدامات 
کرد.مدیرعامل  ارزیابی  تحسین 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
نیز با اشاره به اقدامات این شرکت 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
کردن  برطرف  راستای  در  گفت: 
مناطق  نیازهای عمرانی  از  بخشی 
پیرامون تاسیسات نفتی از تمام توان 
و حداکثر امکانات موجود استفاده 
خواهیم کرد و این قبیل فعالیت ها 
داشت. خواهد  استمرار  و  تداوم 

مهندس احمد محمدی در پایان از 
تالش شبانه روزی نیروهای عملیاتی 
معابر  بهسازی  در  که  کارکنانی  و 
روستاهای یادشده مشارکت داشتند 

تشکر و قدردانی نمود.

آب  سازمان  مدیرعامل 
همراه  به  خوزستان  وبرق 
فرماندار شهرستان حمیدیه، 
بهره  شرکت  مدیرعامل 
برداری از شبکه های آبیاری 
معاون  و  وشاوور  کرخه 
شبکه های آبیاری وزهکشی 
احداث  روند  از  سازمان 
لوله  خط  و  پمپاژ  ایستگاه 

 ML کانال  دبی  افزایش  جهت 
مدیرعامل  بازدیدکردند.بازدید 
سازمان آب وبرق خوزستان از روند 
رابط  کانال  پمپاژ  ایستگاه  احداث 
چمران حمیدیه  مدیرعامل سازمان 
فرماندار   ، خوزستان  وبرق  آب 
بهره  مدیرعامل شرکت   ، حمیدیه 
برداری از شبکه های آبیاری کرخه 

وشاوور ومعاون شبکه های آبیاری 
اجرای  پروژه  از  سازمان  وزهکشی 
چمران  رابط  کانال  پمپاژ  ایستگاه 

بازدید کردند.
کرخه  آبیاری  شرکت  مدیرعامل 
بازدید  این  حاشیه  در  وشاوور 
وضعیت  آخرین  بررسی  گفت: 
چنین  وهم  ایستگاه  این  اجرایی 
کانال  به  آب  انتقال  خط  پروژه 

بازدید  این  اهداف  از   ML
با  افزود:  باشد.وی  می 
سازمان  مدیرعامل  تاکید 
مبنی  خوزستان  وبرق  آب 
در  پروژه  این  اهمیت  بر 
آب  تامین  مشکل  رفع 
شبکه  انتهایی  اراضی 
حمیدیه،  چپ  سمت 
نهایت تالش را برای اتمام 
آن  اندازی  راه  و  اجرایی  عملیات 
کار  به  ممکن  زمان  کمترین  در 
است  گفتنی  گرفت.  خواهیم 
احداث این  ایستگاه پمپاژ با هدف 
 ML تقویت آب در انتهای کانال
مربوط به شبکه حمیدیه در حوزه 
آب  سازمان  ،توسط  جنوبی  کرخه 
وبرق خوزستان در حال انجام است.

سید کریم حسینی، رئیس مجمع 
با  خوزستان  استان  نمایندگان 

تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
خوزستان و معاونان وی دیدار کرد.

حسینی در این جلسه با تاکید بر 
تدوین دستورالعمل های ویژه برای 
صمت  کل  اداره  گفت:  خوزستان 
و  اقتصادی  طرح های  در  باید 
کنترل بازار پیشگام باشد.وی افزود: 
نیروهای بسیجی یکی از ظرفیت ها 
برای کنترل بازار هستند و باید از 
توان آنها استفاده کرد.در پایان جلسه 
مقرر شد جلسه ای با حضور نمایندگان 
خوزستان و مدیران صمت برای تنظیم 
بازار برگزار تا از همه ظرفیت ها برای 
کنترل نا به سامانی ها استفاده شود.

شکـست  ترامپ 
و تزلزل در اردوگاه دالالن داخلی!

یادداشت  منصور  قمر

چرا مسئول همانند 
آخرت به هنگام 

شروع بکار باید به 
پایان کار خود 

اعتقاد داشته باشد؟!     

در قرآن  و احادیث بطور فراوان از اهمیت و 
فلسفه وجودی آخرت و معاد سخن به میان 
آمده آنچه که در این موضوع مهم  قابل توجه 
است آنکه اگر چنین اعتقادی را داشته باشیم  
چه پیامدهایی برای ما انسانها خواهد داشت 
؟بطور ساده میتوان گفت همین بس که 
بارها دیدیم  و شنیده ایم که وقتی یک نفر 
از دیگری رفتار و کردار خالف عرف و شرع  
مشاهده میکند بخاطر اینکه او را متوجه کند 
که بعدها  حساب  و کتابی هم است بهش 
میگه« آخرتی هم است » شاید همین برای 
انسانهای معتقد به آخرت  کافی باشه که 
تا زمانیکه در این دنیا هستیم حواسمون را 
ششدانگ  جمع که با این اعتقاد ، که سایه 
مراقبتی و نظارتی با حساب  و کتابی هم بنام 
آخرت بر اعمال همه  ما وجود داره  بی شک 

چنین انسانهایی  سخن و رفتار و کردار.... 
ادامه در ستوتن صفحه 3
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 خبر روز

بانك مركزي: 
در 7 روز گذشته روزانه 70 ميليون دالر 

به صورت اسكناس وارد بازار شد 
بانک مرکزي در هفت روز نخست آبان ماه (از تاریخ 1 
الي ۷ آبان ماه 1۳99) روزانه، به طور متوسط ۷0 میلیون 
دالر ارز به صورت اسکناس در »بازار متشکل معامالت 
ارزي« در نرخهاي حاشیه بازار عرضه کرده است.بانک 
مرکزي در هفت روز نخست آبان ماه (از تاریخ 1 الي ۷ 
آبان ماه 1۳99) روزانه، به طور متوسط ۷0 میلیون دالر 
ارز به صورت اسکناس در »بازار متشکل معامالت ارزي« 
در نرخهاي حاشیه بازار عرضه کرده است.، روابط عمومي 
این میزان عرضه و  به رغم  اعالم کرد:  بانک مرکزي، 
امکان خرید هر صرافي به میزان ۵00 هزار دالر در بازار 
مذکور، از میزان عرضه طي مدت یاد شده (از تاریخ 1 
الي ۷ آبان ماه 1۳99)، در مجموع فقط ۷ درصد (حدود 
۵ میلیون دالر) توسط صرافیها خریداري شده است؛ که 
این امر حاکي از فقدان تقاضاي موثر در بازار براي ارز به 

صورت اسکناس است.

رئيس اتحاديه لوازم خانگي:
قيمت ها باال رفته ديگر خريد و 

فروشي انجام نمي شود
اظهار  تهران  لوازم خانگي  اتحادیه فروشندگان  رئیس 
داشت: بازار لوازم خانگي راکد است، آنقدر قیمتها باال 
است که خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند و 
خرید و فروشي انجام نمیشود. در یک تا دو ماه گذشته 
لوازم خانگي  تقاضاي خرید  حدود ۵0 درصد کاهش 
داشتیم. پازوکي با اشاره به افزایش آمار تعمیرات لوازم 
خانگي تصریح کرد: تمایل به خرید کاالهاي دست دوم 
نیز باال نرفته است اما تعمیرات دستگاههاي خانگي در 
این مدت حداقل بین ۳0 تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده 
تهران  خانگي  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  است.رئیس 
اظهار داشت: بازار لوازم خانگي راکد است، آنقدر قیمتها 
باال است که خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند 
و خرید و فروشي انجام نمیشود. در یک تا دو ماه گذشته 
لوازم خانگي  تقاضاي خرید  حدود ۵0 درصد کاهش 
داشتیم.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
اظهار داشت: بازار لوازم خانگي راکد است، آنقدر قیمتها 
باال است که خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند 
و خرید و فروشي انجام نمیشود. در یک تا دو ماه گذشته 
لوازم خانگي  تقاضاي خرید  حدود ۵0 درصد کاهش 
داشتیم.اکبر پازوکي، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران در مورد وضعیت بازار لوازم خانگي اظهار 
داشت: بازار لوازم خانگي راکد است، آنقدر قیمتها باال 
است که خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند، از 

همین روي خرید و فروشي انجام نمیشود.

 دولت ارز كافي در اختيار دارد اما آن
 را در حسابهاي خاصي بلوكه كرده

سیاسي  پیوند  یک  گفت:  مجلس  در  تهران  نماینده 
مخفیانهاي بین جریان قدرت و ثروت حاکم بر دولت 
با جریانهاي خارجي رقم خورده که معیشت و اقتصاد 
بزنند و اصال زیبنده  اتفاقات خارجي رقم  به  را  مردم 
نیست استقالل سیاسي و اقتصادي کشور با یک جریان 
آمریکایي که ممکن است به دولت پیامهایي براي آینده 
تهران در  بخورد.نماینده  پیوند  باشد  داده  سیاسیشان 
مجلس گفت: یک پیوند سیاسي مخفیانهاي بین جریان 
قدرت و ثروت حاکم بر دولت با جریانهاي خارجي رقم 
خورده که معیشت و اقتصاد مردم را به اتفاقات خارجي 
و  سیاسي  استقالل  نیست  زیبنده  اصال  و  بزنند  رقم 
ممکن  که  آمریکایي  جریان  یک  با  کشور  اقتصادي 
داده  آینده سیاسیشان  براي  پیامهایي  به دولت  است 
باشد پیوند بخورد.مالک شریعتي نماینده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي امروز (یکشنبه 11 آبان) در 
جلسه علني و در اخطار قانون اساسي اظهار داشت: طبق 
اصل 6۷ قانون آئیننامه داخلي مجلس همه ما سوگند 
خوردهایم که رعایت امانت و تقوا را داشته باشیم و تأمین 

مصالح مردم را هم درنظر بگیریم.

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی بمناسبت سالروز والدت رسول اکرم)ص( و امام صادق)ع(:

سیاست ما درباره آمریکا با رفت وآمد اشخاص تغییر نمیکند باید قوی شویم تامأیوس شوند

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان 
خجسته  تبریک  با  تلویزیونی،  و  زنده 
سالروز میالد پیامبر خاتم حضرت محمد 

والدت  و  مصطفی(صلی اهللا علیه وآله) 
حضرت امام جعفر صادق(علیه السالم) به 
ملت شریف ایران و امت بزرگ اسالمی، 
واقعی  عالج  را  اسالم  جهان  وحدت 
مشکالت مسلمانان خواندند و با اشاره 
به سیاست عاقالنه ایستادگی در مقابل 
زیاده خواهی های آمریکا افزودند: سیاست 
حساب شده جمهوری اسالمی با رفت و 
آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند.

و  تحرك  بر  تأکید  با  همچنین  ایشان 
زمینه  سه  در  مسئوالن  بیشتر  تالش 
گفتند:  فرهنگ«  و  امنیت  »اقتصاد، 

توجیهی ندارد و  گرانی های اخیر واقعاً 
مسئوالن باید با هماهنگی و جدیت این 

دشواری ها را از زندگی مردم بردارند.
بخش  در  خامنه ای  آیت اهللا  حضرت 
قرآن  آیات  برخی  سخنانشان،  نخست 
کریم درباره نبی مکرم اسالم را دارای 
بشر  کنونی  وضع  با  روشن  تناسبی 
قرآن  در  خداوند  افزودند:  و  خواندند 
سخت  پیامبر  بر  مردم  رنج  می فرماید 
و گران، و آن حضرت عمیقاً مشتاق و 
دلسوز سرنوشت بشر است و امروز نیز 
که جامعه بشری بیش از همیشه، دچار 

رنج است، روح مطهر رسول اعظم، از این 
درد و رنج بشر، آزرده است و مانند پدری 
مهربان، به دنبال هدایت و خوشبختی 
یادآوری  با  است.ایشان  بشری  جوامع 
سوء استفاده مستکبران از علم و فناوری 
بی عدالتی،  نظیر  شومی  مقاصد  برای 
منابع  غارت  و  شرارت  جنگ افروزی، 
ملتها افزودند: فرعون فقط در محدوده مصر 
بیداد می کرد اما فرعون امروز جهان یعنی 
آمریکا با استفاده از پیشرفت های علمی، 
به کشورهای دیگر لشکرکشی می کند و 

جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد.

حریرچی: 

آمار فوتی های كرونا نگران كننده است

و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
فوتی های  آمار  گفت:  پزشکی  آموزش 
کرونا به شدت نگران کننده است و باید 
به این نکته توجه کرد که آمار فوتی هایی 
که اکنون اعالم می شود ناشی از اقدامات 
ایرج  است.  گذشته  ماه  یک  در   ما 
حریرچی درباره وضعیت کرونا در کشور 
و آمارهای مرگ و میر به علت ابتال به 
این ویروس افزود: اینکه روزی آمار مرگ 
و میرها دورقمی بود و این تعداد را از 
1۵8 به ۳۵ رساندیم مورد توجه مقام 
معظم رهبری قرار گرفت. بعد از اینکه 
آمار به ۳00 رسید، ایشان فرمودند که 
یک  سقوط  اندازه  به  کشته ها  تعداد 
هواپیما است، اکنون این تعداد به ۴00 
تا ۴۴0 رسیده و رقم قابل توجهی است.

تردد  کاهش  معیار  داد:  ادامه  وی 
اجتماع،  مهم ترین عامل مواجهه مردم 
با یکدیگر است.  بر اساس این معیار در 

یک ماه گذشته کاهش تردد نسبت به 
شرایط عادی فقط 6 درصد بوده است، 
درحالی که در فروردین و اردیبهشت که 
توانستیم بیماری را کنترل کنیم کاهش 
تردد اجتماعی نسبت به دوره مشابه، ۵0 
بهداشت  وزارت  کل  بود.معاون  درصد 
گفت: تا زمانی که کاهش تردد و مواجهه 
را نداشته باشیم، تعداد بستری، ابتال و 
مورد  در  داشت.  خواهد  افزایش  مرگ 
مرگ تعداد افزایش تست موثر نیست، 
است.حریرچی  موثر  بستری  درباره  اما 
افراد  برخی  دسترسی  مشکالت  درباره 
که  هموطنانی  از  گفت:  ماسک  به 
دسترسی آنان به ماسک سخت است، 
و شرمنده هستم؛  می کنم  عذرخواهی 
این افراد می توانند با مراجعه به سامانه 
»من اینجام« به ازای یک کد ملی ۵0 
ماسک (به ازای هر ماسک هزار تومان) 
تحویل  منزل  درب  و  بدهند  سفارش 

بگیرند. بسیج هم عهده دار توزیع است.
به مصرف ماسک  احتیاجی  افزود:  وی 
سه الیه نیست و ماسک های پارچه ای 
هستند.  تاثیرگذار  اندازه  همان  به  هم 
افراد می توانند در خانه ماسک سه الیه 
پارچه ای بدوزند.حریرچی اظهار کرد: نه 
تنها در کشور ما بلکه در هیچ کجای دنیا 
هیچ دارویی به طور مستقیم برای کرونا 
تاثیر داشته باشد، شناسایی نشده است و 
این داروهای شیمیایی که اکنون استفاده 
ویروس های  و  بیماری  برای  می شوند 
دیگر هستند که برای این ویروس هم 
استفاده می شود.وی ادامه داد: متاسفانه 
یا  نبوده  موثر  داروها  این  اکثر  تاکنون 
تاثیر اندکی داشته اند. داروهای گیاهی 
برخی  کاهش  در  می توانند  تنها  هم 
باشند،  تاثیرگذار  سرفه  مانند  عوارض 
واکسن،  همچون  مواردی  از  یک  هیچ 
دارو، فاصله گذاری، استفاده از ماسک، 
تعطیالت و بهداشت فردی نمی توانند به 
صورت منفرد بر این بیماری تاثیرگذار 
باشند و باید همه این موارد کنار یکدیگر 
باشند.معاون وزیر بهداشت گفت: هیچ 
امامی  به  منصوب  که  نداریم  دارویی 
باشد.  باید بدانیم اسامی مقدس خود 
را روی داروهای ساختگی مان که حتی 
زیرا  نگذاریم،  باشند  هم  تاثیرگذار  اگر 
اگر اشکالی در آن به وجود آمد به ائمه 
اثبات  روش  افزود:  نشود.وی  جسارتی 

باید در  اول  دارو  است؛   دارو مشخص 
آزمایشگاه ها، روی حیوانات و نمونه های 

شبیه انسان و بعد انسان ثابت شود.
داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
دولت سومالی که  ادعای  بسیاری در 
داروهای گیاهی و طب سنتی و بومی 
کرد  اعالم  است،  مطرح  کشور  این  در 
در  بوده  مدعی  برخی  که  داروهایی 
روی  ابتدا  هستند  موثر  کرونا  درمان 
که  در صورتی  و  تست شده  خودشان 
بهبودی حاصل شد برای درمان دیگران 
هم استفاده شود.وی بیان کرد: داروی 
ضد کرونا یا هر بیماری دیگر باید طبق 
ثابت  بعد  و  بررسی  دنیا  روز  مطالعات 
شود.  از آنجایی که بیش از ۵0 درصد 
مبتالیان بدون هیچ دارویی و 80 درصد 
بیماران با عوارض جزیی بیماری بهبود 
می یابند حتی اگر به آنها شربت آلبالو هم 
ادعای  بنابراین  بدهیم خوب می شوند، 

کشف دارو صحیح نیست.
رتبه ایران در مرگ و میر کرونا

حریرچی گفت: ایران در تعداد مرگ و 
میر ناشی از کرونا به ازای یک میلیون 
در  و چندم  بیست  رتبه  نفر جمعیت 
باالی  آمار  این که  دلیل  دارد.  را  دنیا 
نسبی هم هستیم این است که اپیدمی 
است؛  زودتر شروع شده  ما  در کشور 
ملت و دولت باید دست به دست هم 

دهیم و آمار را به صفر برسانیم.

ورود سپاه پاسداران برای كنترل قیمت ها
و  نظارت  در  را  خودش  نقش  بسیج 
در خصوص عرضه مستقیم  و  بازرسی 
کاال به مردم تعریف و بر عهده خواهد 
گرفت.فرمانده کل سپاه گفت: به دنبال 
فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل 
قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی ها و کمک 
بسیج در این راستا، قرارگاه هفدهم ربیع 
با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی 
سالمی  حسین  سرلشکر  شد.  تشکیل 
نشست  حاشیه  سپاه،در  کل  فرمانده 
ظرفیت های  افزایی  هم  و  هماهنگی 
سپاه و بسیج و دستگاه های نظارتی و 
مبارزه  و  قیمت ها  برای کنترل  اجرایی 
با گران فروشی ها و لبیک به منویات 

گذشته  شب  که  رهبری،  معظم  مقام 
برگزار شد، گفت: به دنبال فرمان مقام 
معظم رهبری درباره کنترل قیمت ها و 
مبارزه با گرانفروشی ها و کمک بسیج 
در این راستا، قرارگاه هفدهم ربیع حضور 
تشکیل  نظارتی  و  اجرایی  دستگاه های 
شد.وی افزود: این قرارگاه با حضور وزرای 
و  دادگستری  صمت،  جهادکشاورزی، 
دادستان کل کشور و همه دستگاه های 
مساله  این  در  که  امنیتی  و  نظارتی 
درگیر هستند تشکیل شد.فرمانده کل 
سپاه اظهار داشت: در این جلسه  نحوه 
برای  نهادها  همه  مشارکت  سازوکار  و 
کنترل زودهنگام و موثر قیمت هایی که 

بی رویه باال رفته است را مورد بررسی قرار 
دادیم، تا اقدامات الزم آغاز شود.سرلشکر 
سالمی تصریح کرد: مباحث بسیار خوبی 
در این جلسه رد و بدل و تصمیماتی از 
جمله تشکیل قرارگاه های عملیاتی مورد 
جهاد  و  سمت  وزارتخانه های  در  نیاز 
به  افزود:  گرفته شد.وی  هم  کشاورزی 
از  (عج)  زمان  امام  یاری  و  الهی  فضل 
همین فردا، تمامی تصمیمات عملیاتی 
می شود، در این جلسه مقرر گردید بین 
وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و 
بسیج تعامل و هماهنگی نزدیکی برقرار 
شود، در واقع بسیج نقش خودش را در 
نظارت و بازرسی و در خصوص عرضه 

مستقیم کاال به مردم تعریف و بر عهده 
گفت:  سپاه  کل  گرفت.فرمانده  خواهد 
اختیار  در  متنوعی  ظرفیت های  سپاه 
دارد که در این موضوع برای کمک به 
این دو وزارتخانه بسیج خواهد کرد تا کار 

به خوبی پیش برود.
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یادداشت

 خبر روز

ادامه مطب یادداشت 
خود را با مالك و معیار آخرت انجام میدهند لذا اگر  در 
حوزه مسئولیت پذیری برای خدمت مردم  تمایل به 
خدمت ماندگار و عملکرد حسنه داریم  برای خودمون 
که شده باید بر این اعتقاد  مصمم باشیم  که هنگام  
معارفه و شروع بکار  باور داشته باشیم  که این شروع بکار 
ما  پایانی هم دارد تا در انجام وظائف و رسالت خطیر خود 
عمیقا حواسمون را بدهیم  واگر میخواهیم عملکردی 
مورد رضایت خدا و مردم داشته باشیم  فکر نکنیم تا ابد 
در آن حوزه مسئولیتی خواهیم ماند در این صورت بی 
شک  رفتار و کردارها لغزش خواهد داشت ولی اگر بر این 
باور باشیم که باالخره این مسئولیت به دیگری واگذار 
خواهد  شد فرد مسئول  تمام فعالیت وعملکرد خود را با 
در نظر گرفتن  پایان مسئولیتش انجام میدهد  و سعی 
میکند که تا قبل از پایان مسئولیتش  آنگونه  رفتار و 
عملکرد داشته باشد که با ضمیری مطمئن و خشنود با 
پایان مسئولیتش روبرو شود  دقیقا  همانند و  مصداق هر 
مسلمان  معتقد به آخرت که در دوران حضور موقتش در 
این دنیا سعی میکند   توشه نیک و قابل قبولی را برای 

خود جمع و در آخرت همراه  خود داشته باشد.

واكنش سيد حسن خمينى به توهين 
به پيامبر اسالم(ص)

به گزارش جنوب فردا به نقل از ایسنا همزمان با هفتاد و 
سومین سالروز تأسیس سازمان جوانان هالل احمر، دبیرکل 
و معاونان جمعیت هالل احمر با حضور در حسینیه جماران 
با حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی دیدار 
کردند. همزمان با هفتاد و سومین سالروز تأسیس سازمان 
جوانان هالل احمر، دبیرکل و معاونان جمعیت هالل احمر 
با حضور در حسینیه جماران ضمن تجدید میثاق با آرمان 
های امام راحل، با حجت االسالم و المسلمین سید حسن 
خمینی دیدار کردند.حجت االسالم والمسلمین سیدحسن 
خمینی در این مراسم طی سخنانی گفت: در ایام والدت 
پیامبر(ص) هستیم؛ که یک اتفاق بسیار بزرگ در تاریخ 
جهان است . اما این روزها بیش از هر زمان دیگری الزم است 
انسان نسبت به شخصیت بی نظیر پیامبر اسالم ابراز ارادت 
کند، جا دارد که خدمت آن بزرگوار عرض ادب و احترام کنیم و 
از آنچه که در دنیا نسبت به شخصیت پیامبر(ص) می گذرد، 
اعالم انزجار داشته باشیم.یادگار امام یادآور شد: واقعیت این 
است که پیامبر(ص) در طول تاریخ کم مورد تهمت قرار نگرفتند 
و کم توهین نشدند. به بیان ها و زبان های مختلف هم در روزگار 
خودشان آزار و اذیت زیاد دیدند و هم بعد از او طبیعتا هرکس با 
اساس اسالم و تمدن اسالمی و نظام های دینی مشکل داشته، 

شخصیت پیامبر(ص) را مورد هجوم قرار داده است.

ابتالي 30 درصد پرستاران به كرونا
 نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
بالغ بر ۳0 درصد از پرستاران به ویروس کرونا مبتال شده 
اند.پاکمهر در جلسه ستاد کرونا که 1۵ آبان ماه در محل 
استانداري برگزار شد، با اشاره به اینکه وضعیت شیوع ویروس 
کرونا به هیچ وجه مناسب نیست، اظهارکرد: در حال حاضر 
فشار زیادي بر روي کادر درمان است، آمار متوفیان نیز در 
حال افزایش است و تعداد متوفیان ناشي از کرونا طي این 
روز همانند آن است که سه هواپیما روزانه سقوط مي کند.

وي افزود: شیوع ویروس کرونا از مناطق شهري به روستاها 
گسترش یافته است و به نظر بنده پاشنه آشیل کنترل شیوع 
این ویروس، آگاه سازي مردم است.پاکمهر تاکیدکرد: اگر مي 
خواهیم موفق شویم بدون آگاه سازي و همراهي مردم راه 
به جایي نخواهیم برد.وي با تاکید بر اینکه تاکنون راه درماني 
مشخصي براي درمان ویروس کرونا مشخص نشده است، 
ادامه داد: یک ریزفاکتور مهم براي مرگ و میر کرونا، سن باال 
و داشتن بیماري زمینه اي است.نماینده مردم بجنورد، راز و 
جرگالن، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان با تصریح بر اینکه 
بنابراین باید زنجیره انتقال را بشکینم، بیان کرد: پیش گیري 
از ابتال به ویروس کرونا خیلي سخت نیست و با در خانه 
ماندن، سفر نرفتن و دورهمي نگرفتن مي توان از ابتال 
به آن جلوگیري کرد.وي خاطرنشان کرد: از 110 هزار 
پرستار ۳2 هزار نفر یعني ۳2 درصد به باال از این تعداد 

به ویروس کرونا مبتال شده اند.

یك کارشناس مطرح کرد

تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار مسکن

گفت:  مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 
ساز  زمینه  تواند  می  ترامپ  انتخاب 
نوسان نرخ ارز و پیروزی بایدن منجر به 
رونق بازار مسکن شود.عباس زینعلی در 
گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: انتخاب 
با  آمریکا  جمهوری  ریاست  به  ترامپ 
توجه به احتمال سیاست فشار حداکثری 
که در قبال ایران خواهد داشت می تواند 
اثر هیجانی بر بازار ارز و تاثیر منفی بر 
دیگر  سوی  در  بگذارد.  مسکن  بازار 
نرخ  کاهش  احتمال  بایدن  انتخاب  با 
بازارها  سایر  رونق  که  دارد  وجود  دالر 

بایدن یعنی  انتخاب  ایجاد می کند.  را 
به  ارز  بازار  از  گذاری  سرمایه  چرخش 
دارایی  افزود:  دیگر.وی  بازارهای  سمت 
مسکن  ما  کشور  در  مهم  ای  سرمایه 
است و بورس هنوز ظرفیت چرخشهای 
ندارد.این کارشناس  را  ناگهانی سرمایه 
بازار مسکن تاکید کرد: به طور کلی تا 
زمانی که تولید عمومی اقتصاد ایران در 
یک ظرفیت معقولی قرار نگیرد همیشه 
از وقایع سیاسی همانند انتخابات آمریکا 
این  در  گیرد.  می  ناگهانی  روانی  تاثیر 
حدود  وحشتناك  نقدینگی  شرایط 

و  اخبار  با  تومان  میلیارد  هزار   2900
حوادث به سرعت قابل انتقال به بازارهای 
مختلف است.زینعلی گفت: با وجود آنکه 
مذاکره  قول  باال  از موضع  البته  ترامپ 
ارز  بازار  او قطعا وضعیت  انتخاب  داده، 
را ملتهب می کند و می تواند به رشد 
تقاضا و قیمت دالر منجر شود. با انتخاب 
بایدن و روی کار آمدن دموکراتها به این 
دلیل که صحبتهایی در مورد بازگشت به 
برجام می شود ممکن است با افت قیمت 
ارز و خروج سرمایه ها از این بازار به بازار 
بازار  رونق  به  که  شویم  مواجه  مسکن 
ملک می انجامد. البته سیاستهای پولی 
و مالی داخلی هم تاثیرگذار است اما با 
توجه به وضعیت موجود، اثر متغیرهای 
بیرونی بیشتر از متغیرهای داخلی است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن به اشباع 
سرمایه  گفت:  است  رسیده  قیمتی 
گذاران در بخش مسکن فعال انتظار رشد 
باید  دوره  یک  ندارند.  را  قیمت  بیشتر 
طی شود تا چرخش تقاضای سوداگرانه 
که  بیاید  پیش  مسکن  بازار  سمت  به 
کشد. می  طول  سال  پایان  تا  احتماال 
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر 
عدم افزایش نرخ سود بانکی بر بازارهای 
مالی اظهار کرد:  دولت با عدم افزایش 
نرخ سود سپرده های بانکی در واقع این 

سیگنال را ارسال کرد که پولها را از بانک 
خارج و به بازار سرمایه بیاورید؛ اما ابتدا 
باید ظرفیت سازی می شد، در حالی که 
بازار سرمایه ظرفیت چندانی ندارد، لذا 
سرمایه ها به سمت بازار ارز رفت.به گفته 
زینعلی، سیاستهای عمومی پولی کشور 
به شرط داشتن منابع و انضباط کافی بسیار 
تاثیرگذارتر از وابستگی به اتفاقات سیاسی 
بیرونی است. به هر حال به نظر می رسد 
به این مرحله که این مساله را درك کنیم 
رسیده ایم اما باید با حساسیت و دقت 

بیشتری سیاستهای پولی را دنبال کنیم.
قیمت مسکن در تهران 

متری 26.7 میلیون تومان
مسکونی  آپارتمان های  معامالت  تعداد   
شهر تهران در مهرماه سال 1۳99 به 86۵6 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.۳ درصد 
می دهد.  نشان  افزایش  درصد   1۵۴ و 
همچنین بر اساس اعالم بانک مرکزی در 
خرید  قیمت  متوسط  گزارش،  مورد  ماه 
واحد  زیربنای  مربع  متر  یک  فروش  و 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران 26.۷ میلیون 
تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب معادل 10 و 110 

درصد افزایش یافته است.

تصمیمات جدید درباره تولید و واردات پوشك مدیرکل دفتر صنایع نساجي، پوشاك و سلولزي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته 
حمایتي براي تامین ارز مورد نیاز صنعت 
پوشک از طریق ارز متقاضي و واردات در مقابل 
صادرات خبر داد و گفت: با توجه به این که 
۷0 درصد مواد اولیه پوشک از طریق واردات 
و حدود 10 درصد آن از طریق رقابت در بازار 
بورس تامین میشود، قیمتها متناسب با 
افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده است، 
اما این افزایش قیمتها حتما باید مورد 
رصد و با نظارت سازمان حمایت باشد.

افسانه محرابي در حاشیه جلسه بررسي 
وضعیت صنایع سلولزي و صنعت پوشک 

فرمایشات  پیرو  این جلسه  کرد:  اظهار 
مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت 
تنظیم بازار برخي اقالم کاالیي در کشور 
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
معاونین وزیر و تولیدکنندگان برتر این 
صنعت و نمایندگان تشکل هاي بخش 
مرتبط  مسائل  و  شد  برگزار  خصوصي 
مورد  کامل  طور  به  پوشک  موضوع  با 
ارزیابي قرار گرفت.وي افزود: در چند روز 
اخیر، روند ترخیص مواد اولیه مربوط به 
صنعت تولید پوشک از گمرکات کشور 

هاي  بررسي  در  است.  گرفته  سرعت 
میداني که از بازار انجام شده است، در 
محصول  این  از  کمبودي  حاضر  حال 
هزار  حدود 118  ندارد.  وجود  بازار  در 
تن میزان تولید پوشک در کشور است و 
معادل همین میزان نیز در کشور مصرف 
داریم؛ این درحالي است که ظرفیت اسمي 
از  تولید صنعت پوشک در کشور بیش 
نبود  صورت  در  و  است  تن  هزار   ۵00
محدودیتهاي ناشي از تحریم ها حتي مي 
توانیم صادر کننده این محصول باشیم.

مدیرکل دفتر نساجي، پوشاك و سلولزي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
هم اکنون مشکل اخیر این واحدها تامین 
مواد اولیه، تخصیص و تامین ارز بوده است 
که با توجه به محدودیت منابع ارزي براي 
اکثر واحدها این مسئله وجود دارد، گفت: با 
توجه به این که ۷0 درصد مواد اولیه پوشک 
از طریق واردات و حدود 10 درصد آن از 
طریق رقابت در بازار بورس تامین میشود، 
قیمتها متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش 
پیدا کرده است که این افزایش قیمتها 
حتما باید مورد رصد و با نظارت سازمان 

حمایت باشد.

شکست ترامپ و تزلزل در اردوگاه دالالن داخلی!

پیروزی  احتمال  تقویت  با  روز گذشته 
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، بازار ارز و سکه در ایران روندی 
کاهشی به خود گرفت. هر دالر آمریکا 
که هفته گذشته به ۳0 هزار تومان هم 

رسیده بود، دیروز به شکل دفعتی تا 26 
کرد؛  عقب نشینی  تومان   800 و  هزار 
یعنی 10 درصد افت نسبت به نقطه اوج 
چهارشنبه.عالوه بر این، قیمت سکه نیز 
که هفته گذشته در کانال 1۴ میلیون 

تومان بود ، در دو روز اخیر تا 12 میلیون 
کرد،  عقب نشینی  تومان  هزار   ۵00 و 
یعنی 1۵ درصد افت نسبت به قیمت 

ابتدای هفته گذشته.
بوده،  دالر  از  تندتر  سکه  افت  اینکه   

بیشتر از هر چیز به دلیل حباب موجود 
در فلز زرد داخلی بود.

در  تا  شده  موجب  سکه،  باالی  حباب 
هنگام ریزش، افت بیشتری را نسبت به 
دالر تجربه کند. زمزمه هایی از کاهش 

قیمت خودرو هم وجود دارد.
اما به هر حال این کاهش قیمت دالر 
تزلزل در  باعث  ، سکه و حتی خودرو 

اردوگاه دالالن داخلی شده است.
دالالنی که با بهره برداری از کری خوانی 
های ترامپ و تحریم های وی دالرها ، 
سکه ها و خودروهای خود را به چند برابر 

قیمت به مردم میفروختند.
دالالن داخلی با شکست ترامپ متزلزل 
شده اند و در حال تکاپو برای این هستند 
تا قیمت ها تحت تاثیر شکست ترامپ 

کاهش پیدا نکند.
نویسنده: مهدی قمر
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تلنگر

مظلوميت آزادى با تمركز سياسى اقتصاد
*به قلم رحمَت اهللا دانا

ظالمانه ترین رفتارهای دولت های کالسیک و معاصر بر سر 
مردمان ستمکش تا بوده از ناحیه تحریم های اقتصادی و 
سرکوب آزادی های انسانی و الهی ، تحمیل شده است . ظلم به 
شأن آزادی ظلم به تدبیر خدواندگار هستی بخش است . ظلم 
به آزادی ظلم به انسانیت است ، ناموس عدل الهی آزادی 
است ، و این آزادی است که نجابت عدل الهی را از هرگونه 
پنهان کاری و آفت گرایی مصون می دارد ، اگر آزادی رخت 
قانون را تن انداز اقتصاد معیشتی مردم نکند و اگر آزادی نتواند 
قانون را در باور مردمان عزت بخشد ، که بواسطة همین 
قانون هرگونه تمرکز اقتصاد را در چنگال فرد و گروهی 
تجزیه کند ، دیگر آزادی رمقی پیدا نخواهد کرد که بخواهد 
حوزه های برآمده از فرد و اجتماع را به تعالی و سعادت انسانی 
و الهی رسانده و تحت شعاع خود قرار دهد . مظلومیت 
مظلومان تاریخ از زمانی رسم شهریاری شد که محصولی بنام 
»پول« از اندیشة بشر کشف و خروج یافت ، پول که انبار 
گرفت قصة ارباب و رعیتی سروده شد ، و قصه که سروده شد 
رسم و آئین شهریاری با قدرت و ثروت و دروغ همزاد و همقطار 
شد . پول عده ای را مظلوم کرد و عده ای را ظالم ، آزادی را به 
زنجیر بندگی و بردگی کشاند و قانون را با مفسران وابسته به 
قدرت و ثروت تسلیم آنارشی اقتصادی کرد . بشری که خود 
را رحیم می بیند ، اکنون در وادی بیشعوری خود لگدمال 

ظلمتی شده که خود مفسر و داور آن بوده است..!
اکنون شاهد محصول سیاست ها و قانون های غلط پیشینیان 
هستیم و در این میان عده ای نیز بقدری متعصبانه پاسدار منشور 
زمان و مکان آنها هستند که گویی سعادت آفرینش را تنها 
پیشینیان مرجع تعادل و عدل و کرم بوده اند . ما باید بپذیریم 
و گردن نهیم اجرای قانون امروز جوامع مدنی را و باید ارزشمند 
بدانیم آزادی را در مجاری قانون و باید اخالق فردی و اجتماعی را در 
برابر قانون و آزادی های فردی بشکل مسئوالنه رعایت و ملتزم 
باشیم نه از روی ترس که از روح انضباط و شخصیت اجتماعی و 
مدنی ، چرا که راهی جز این نیست مگر اینکه شهروندان شرایط 
دائماً در وضعیت جنگ و تهاجم وحشت انگیز و سرگردانی در 
باعث استبداد  اقتصاد  .تمرکز  بپذیرند  آنارشی اقتصادی را 
سیاسی _فرهنگی یخ زده از انقباض توسعه نیافتگی اقتصاد 
پایدار دولت مجری در برابر ملت خواهد شد ، که این تمرکز 
اقتصادی باعث بی نیازی سیستم سیاسی دولت از جامعه 
بازار و دستندرکار بودن مردمان در سرنوشت اقتصاد باز خواهد 
شد و هر اندازه که دولت نسبت به مردم احساس بی نیازی 
کند ظهور شاخ و برگ نطفه های فسادانگیز در اقتصاد بیشتر 
می شود و رفته رفته این بدعت ها برای فرهنگ اقتصادی 
رسم و آیین روابط متقابل مردمان در جغرافیای وطنی خواهد 
شد ، که همه گرگ  و مافیای اقتصاد با سیاست های مصلحتی 
غلط امنیت بیشتری پیدا خواهند کرد ، بگونه ای که مردم را 
برحسب آفت های خطرساز و بحرانِی امپریالیسم اقتصادی خود 
پرورش خواهند داد ، که این روحیة خسارتبار اگر در میان 
فرهنگ اقتصادی مردم نسبت به هم تجلی رفتاری پیدا 
کند روزگاران را باید بحال آزادی و رهایی از دست بی عفتی و 
جنایت ها و خیانت ها ، گریست .هر کشورِ رو به توسعه اگر 
بتواند اقتصاد ملی را مانند تفکیک قوای سه گانه تجزیه کند و 
هرگونه روحیه فسادطلبی را در باور و فرهنگ اقتصادی 
مردم به علو جنایات بدون بخشش و قانون شکنی محض 
و مطلق تعریف و ترویج داد ، دیگر مجالی برای رویش افکار 
فاسد و مغرضانه سیاستمداران بی عاطفه و نافی آزادی ، 
باقی نخواهد ماند . اقتصادی که از منابع ملی استخراج می شود 
باید بصورت مدنی از نخبگان اقتصادی و بنگاه ها و شرکت های 
بزرگ خصوصی که دستندرکاران اجرایی و توسعه اقتصادی 
برای تجزیه تمرکز اقتصاد ملی دعوت به حضور آید ، که این 
حرکت مدنی نه تنها از استبداد سیاسی و استعمار اقتصادی 
پیشگیری می کند ، بلکه خودجوشی خالقیِت عمل و نظر را 
میان مردم شکوفا کرده و مردم را از هرگونه بدرفتاری سیاسی 
و اقتصادی دور نگه می دارد ، کرامات انسانی و الهی مردم حفظ 
خواهد شد و آزادی ارادة انتخاب برای تک تک نخبگان و عموم 

مردم بصورت مدنی و قانونی تجلی پیدا خواهد کرد...
نتیجه گیری:ظلم زمانی ظهور پیدا می کند که زنجیرة خونین 
فسادهای اقتصادی برای تصاحب یکجای ثروت و قدرت چنگ 
به هرگونه دخالت و ارادة مردمان در بنده ی دولت�ملت می زند 
، که این چنگ زدن ها تنها با پشتوانة تمرکز اقتصاد فرو رفته 
در ید استعمار داخلی است که آزادی های فردی و ارادة انتخاب 
را در برابر قانون می تواند زمین گیر کند . بنابراین اگر اقتصاد 
توسط خود مردم کنترل از راه دور نشود ، دیگر هیچ قانونی توان 
مقابله با استبداد در سایه مدیریت سیاسی اقتصاد را پیدا نخواهد 
کرد ، زیرا تمرکز قدرت منابع اقتصاد ملی هر حوزه و قانونی را به 

انحصار وابستگی به ارتزاق خود می کشاند . 

فرماندار شادگان:

آماده جذب سرمایه گذار در شادگان هستیم
با  شادگان  فرماندار  پور  صبری  امید 
گندله  مجتمع  زنی  کلنگ  خبر  اعالم 
سازی فوالد در این شهر از اعالم آمادگی 
فرماندادی برای جذب سرمایه گذار خبر 
شادگان  فرماندار  پور  صبری  داد.امید 
در گفتگو با خبرنگار جنوب فردا ضمن 
آبان گفت  و 1۳  تبریک هفته وحدت 
استکبارستیزی  روز  میداریم  گرامی   :
و نه گفتن به همه خواسته ها و ظلم 
به  آمریکا نسبت  و دشمنی های دولت 
ادامه  .فرماندار شادگان در  ایران  کشور 
زنی  افتتاح کلنگ  امروز شاهد   : گفت 
پروژه فوالد اخگر سایناسلیس هستیم در 
شهرستان شادگان بودیم .این پروژه در 
زمینی به مساحت 120 هزار متر مربع با 
ظرفیت تولید دو و نیم میلیون تن گندله 
بهره برداری  به  قراره  ماه   ۳6 مدت  در 
برسد.وی افزود: اشتغالی که این شرکت 
میتواند برای شهرستان شادگان استان 
بیکاران  و خیلی  و جمعیت  خوزستان 
را  آنها  و  کند  در کشور کمک  موجود 
از این شرایط خارج کند .صبری پور در 
ادامه گفت : نیروی قابل اشتغال در این 

طرح بالغ بر ۷00 نفر هست که قبل از 
توسعه ی خط و پس از توسعه مطمئناً 
میزان جذب نیروی انسانی شرکت فراتر 
خواهد رفت .فرماندار شادگان افزود : این 
پروژه با مبلغی بالغ بر 2۴0 میلیون یورو 
از محل منابع فاینانس خارجی تامین 
میگردد ، ورودهای خیلی خوبی شد از 
طرف استاندار محترم استان خوزستان 
نماینده  شریعتی  دکتر  آقای  جناب 
محترم فعال وپیگیر شهرستان شادگان 
دوستان  و  نژاد  ناصری  آقای  جناب 

زیادی در این راه تالش کردند.وی گفت 
: مطمئنا حضور سرمایه گذاران مختلف 
شهرستان  در  ما  را  دنیا  جای  همه  از 
شادگان خیر مقدم خواهیم گفت و تمام 
وجود تمام قد خدمتشان خواهیم بود و 
در راستای خدمت به مردم شهرستان 
شادگان و استان خوزستان عقیده ای در 
این راستا بنده دارم در خصوص بحث 
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش 
خصوصی و آن اینکه متاسفانه خوب اکثر 
سرمایه گذاران بخش خصوصی به خاطر 

ورودشان به بروکراسی های اداری از این 
فضا فاصله می گیرند.صبری پور افزود : ما 
تصمیم را بر این گرفتیم تمام ظرفیت ها 
حضور  برای  را  امکانات  و  شرایط   ،
شادگان  شهرستان  در  سرمایه گذاران 
ایجاد کنیم و این موضوع رو این شکل 
ما برنامه ریزی کردیم و در طی ماه های 
اخیر که بنده در خدمت مردم شهرستان 
خدا  و  جایگاه  این  در  هستم  شادگان 
توفیق خدمت داده سرمایه گذارانی که 
قصد داشتند در حوزه شهرستان شادگان 
خدمت کنند هر وقت تشریف آوردن یا 
برنامه ای داشته اند که حضور پیدا کنند 
و جلساتی در این راستا داشته باشیم.
وی در ادامه افزود : تمام مدیران ادارات 
مرتبط از جمله آب ، برق ، گاز ، تلفن و 
صنعت معدن و منابع طبیعی و محیط 
زیست را دعوت می کردم و سرمایه گذاررا 
می آوردم و می گفتم اقای سرمایه گذار شما 
تصمیم به ارائه خدمت و سرمایه گذاری در 
شهرستان شادگان را بگیرید ما کلیه موارد 

و مشکالت را مدفع میکنیم.
نرگس سنقرزاده

نماینده اهواز:

شهرداری اهواز و توسعه نیشکر به تعهدات خود در خصوص آالیندگی هوا عمل كنند

و حمیدیه  باوی  کارون،  اهواز،  نماینده 
ای  جلسه  هفته  این  در  اینکه  بیان  با 
در خصوص آلودگی هوا توسط محیط 
هم  گفت:  می شود،  تشکیل  زیست 
سازمان محیط زیست باید جدی تر با 
عوامل مرتبط با آالیندگی برخورد کند 
و  نیشکر  توسعه  شرکت  اینکه  هم  و 
شهرداری اهواز باید به تعهدات خود عمل 

کنند و اولویت های خود را تغییر دهند.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  یوسفی  مجتبی 
گذشته  هفته  در  متاسفانه  کرد:  اظهار 
اهواز،  شهر  در  آلودگی  افزایش  شاهد 
نگرانی  باعث  که  بودیم  کارون  و  باوی 
طی  شد.  همشهریان  به  آسیب  و 
پیگیری های انجام شده از سوی استاندار 

و مدیرکل محیط زیست استان، مشخص 
شد که بخشی از عوامل اصلی آلودگی 
هوا، برداشت نیشکر است که ۳0 درصد 
آن به صورت سبز و ۷0 درصد برداشت 
است.  نی  سوزاندن  یا  سیاه  صورت  به 
دلیل عدم  به  متاسفانه  از طرفی دیگر 
استانداردسازی در پسماند دفع زباله اهواز 
در سایت صفیره نیز شاهد آلودگی هوا 
شدیم که باید تمهیداتی در نظر گرفته 
می شد و تاکنون نیز زیرساخت های الزم 
فراهم نشده است که این وضعیت باعث 
می شود بخاری از زباله ها متصاعد و در 

نتیجه باعث آتش سوزی شود.
وی افزود: به این منظور تذکراتی داده 
و  شد  برگزار  اضطراری  جلسه  شد، 
تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد که 
طبق آن شرکت توسعه نیشکر به ویژه 
دهخدا به سوی کاهش میزان برداشت 
نیشکر  شرکت های  سایر  و  برود  سیاه 
نیز کمک کنند تا ماشین آالت الزم را 
برای برداشت سبز در اختیار این شرکت 
قرار دهند.نماینده اهواز، کارون، باوی و 
با  اسالمی  حمیدیه در مجلس شورای 

اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده 
بیان  اهواز،  آلودگی هوای  برای کاهش 
کار  باید  نیز  اهواز  شهرداری  در  کرد: 
باید  گیرد. شهرداری  بلندمدت صورت 
زباله، سلول های جدید دفن  برای دفع 
زباله به روش استاندارد ایجاد کند و برای 
خارج شدن گاز متصاعد شده از زباله ها، 
لوله هایی به صورت ایمن به کار گیرد. 
همچنین برای جلوگیری از آتش زدن 
زباله توسط افراد ناشناس، تصمیم گیری 
شد تا حراست در سایت صفیره مستقر 
شود. شهرداری باید این موضوع را که به 
سالمتی مردم مرتبط است، در اولویت 
قرار دهد و اعتباراتی پیش بینی کند. 
اکنون هیچ چیز مهم تر از سالمتی مردم 
بنابراین شهرداری موظف است  نیست 
اولویت بدنی کند و منابعی برای اصالح 

سایت دفع زباله اختصاص دهد.
به  عمل  اهمیت  به  اشاره  با  یوسفی 
در  کرد:  تصریح  اجتماعی،  مسئولیت 
که  دیدیم  شرکت ها  نقش  خصوص 
خلیج  آب  انتقال  پروژه  گذشته  روز 
فارس به بندرعباس و کرمان که توسط 

رئیس جمهور افتتاح شد، اعتبار انجام 
پروژه توسط شرکت های صنعتی مانند 
مس تامین شد و به تاکید وزیر صمت، 
پروژه هزینه  برای  ریال هم  دولت یک 
است،  اینگونه  به  وضعیت  وقتی  نکرد. 
نفت،  مانند  ما  صنعتی  شرکت های 
پتروشیمی و ... هم باید به مسئولیت های 
اجتماعی خود نسبت به شهروندان عمل 
تا  کنند  کمک  اعتبارات  تامین  در  و 
بخشی از مشکالت ناشی از آالیندگی ها 
برطرف شود.نماینده اهواز، کارون، باوی و 
حمیدیه در مجلس شورای اسالمی در 
پایان گفت: بنا شد در این هفته جلسه 
ای در خصوص آلودگی هوا توسط محیط 
زیست تشکیل شود که به جد پیگیر این 
موضوع هستیم چرا که سهم مردم ما این 
نیست و اگر تعهدات انجام نشود از ابزار 
نظارتی خود استفاده خواهیم کرد که هم 
سازمان محیط زیست باید جدی تر با 
عوامل مرتبط با آالیندگی برخورد کند 
و هم اینکه توسعه نیشکر و شهرداری 
اهواز باید به تعهدات خود عمل کنند و 

اولویت های خود را تغییر دهند.

سخنگوى استانى ستاد مبارزه با كرونا:
مردم همچنان توصيه ها 

را جدى نمى گيرند
با  کرونا  با  مبارزه  استانی  سخنگوی   
توصیه های  همچنان  مردم  اینکه  بیان 
جدی  را  کرونا  را  ویروس  از  پیشگیری 
نمی گیرند گفت:ابعاد بیرونی این ویروس 
هر روز گسترده ترمی شود و کادر درمانی 
فشار سنگین تری را متحمل می شوند.
رضا نجاتی روز پنجشنبه در گفت و گو 

خوزستان  افزود:شرایط  ایرنا  خبرنگار  با 
 ، کرونا  میزان گسترش شیوع  لحاظ  به 
سخت تر و پیچیده ترمی شود و شهروندان 
نامه های  شیوه  نسبت  همان  به  باید 
بهداشتی را بیشتربکار بندند.وی با اشاره 
به محدودیت های تردد در شهرهای اهواز 
، کارون و مسجدسلیمان کرونایی که از 
تا ساعت 2۴  و  آبان شروع  روز دوشنبه 
از  برخی  افزود:  دارد  ادامه  فردا(جمعه) 
شهروندان لجاجت کردند و بدون توجه به 
توصیه ها ، مسیر سفر را در پیش گرفتند و 

بی اعتنا به مخاطرات کرونا ، خود و دیگران 
را به مخاطره انداختند.

 ، کرونا  با  مبارزه  استانی  سخنگوی 
در  تفریح   ، خانوادگی  های  دورهمی 
بوستان ها ، برگزاری مراسم عروسی و 
ترحیم ، سفرها و ترددهای غیرضروری 
از  نکردن  استفاده   ، خطرآفرین  و 
نکردن  رعایت  و  تجمع ها   ، ماسک 
اصلی  عوامل  از  را  اجتماعی  فاصله 
کرد  بیان  کرونا  ویروس  شیوع  افزایش 
و  ندارد  تعارفی  کسی  با  افزود:کرونا  و 

این  به  تا  هستندکه  برخی  شوربختانه 
بیماری مبتال نشوند آن را باور ندارند.

 ، فرمانداران   ، شهرداران  گفت:  وی 
دادستان ها ، نیروی انتظامی و مجموعه 
اصناف موظف هستند با موارد تخلف از 
کنند.نجاتی  برخورد  کرونایی  مقررات 
در  اداری  ساعت  کاهش  از  همچنین 
سه شهر اهواز ، کارون و باوی از ساعت 
هشت تا 1۳.۳0 تا 2۴ آبان خبر داد و 
کاهش  تداوم  و  تمدید  احتمال  افزود: 
ساعت اداری در این سه شهر وجود دارد.
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 خبر روز

كارگران نيشكر هفت تپه نگران 
پرداخت حقوق نباشند

و دستمزد شهریورماه  : حقوق  دادستان شوش گفت 
کارگران آماده شده و به زودی پرداخت می شود و تا 
انجام  روز  به  و  مستمرا  پرداخت حقوق ها  سال  پایان 
می شود لذا کارگران شریف شرکت نیشکر هفت تپه از 

این جهت دغدغه ای نداشته باشند.
افراد  تعدادی  پیش  روز  چند   : گفت  همچنین  وی 
سودجو با راه اندازی تجمعات کارگری و ایجاد ناآرامی، با 

دستورقضایی قاضی کشیک بازداشت شدند.

محدوديت هاى كرونايى در اهواز!! ، 
عمل يا شعار؟!

تصویر فوق دقایقی پیش در جاده ساحلی اهواز روبروی 
فروشگاه رفاه است.این تنها یکی از دهها محل عرضه 
قلیان در اهواز است.عرضه قلیان در روز روشن و در انظار 
عموم در اهواز در حالیست که این روزها محدودیت های 

کرونایی در این مرکز استان اعالم شده است.
جالب است که برخی از دستگاههای مسئول زمانی که 
رسانه ها عدم نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی را 
منتشر میکنند به جای نظارت بهتر و بیشتر ، از این اقدام 

رسانه ها خشمگین میشوند!

خبر خوب براى مردم شهرستان حميديه 
؛ احداث بيمارستان محلى در حميديه

ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز  دکتر 
با اعالم خبر تاسیس بیمارستان محلی در شهرستان 
حمیدیه گفت: با حمایت خیر محترم خانواده مرحوم 
صدرالسادات این بیمارستان در زمینی به مساحت هزار 
متر مربع شامل 21 تخت بیمارستانی، بخش های حاد 
و تحت حاد، درمانگاه عمومی و تخصصی، رادیولوژی، 
آزمایشگاه و اورژانس تاسیس میشود. تجهیز و تامین 
نیروی انسانی این بیمارستان نیز توسط دانشگاه علوم 
تا  گرفت  خواهد  صورت  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی 
یک  صاحب  منطقه  این  شریف  مردم  خدا  یاری  به 

بیمارستان مجهز شوند.

سازمان صمت كجاست؟
علیرغم وعده مسئوالن مبنی بر توزیع روغن خوراکی در 
بازار اما گزارشات مردمی حکایت از آن دارد که همچنان 
روغن در بسیاری از  بازارهای شهرهای خوزستان یافت 
نمیشود.این وظیفه سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان است که بر بازار و قیمت ها نظارت داشته باشد که 
ظاهرا این روزها با قیمت های عجیب و غریب ، احتکار و 
عدم موجودی برخی اقالم در بازار عمال خبری از نظارت 

توسط این سازمان در استان خوزستان وجود ندارد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور :

با تمام توان برای رفع مشکالت تولید در گروه ملی تالش خواهیم کرد

پرونده نیشکر دهخدا به دادگاه رفت

دکتر زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشور در بازدید سرزده از شرکت 
اعالم  ضمن  ایران  فوالد  ملی  گروه 
حمایت از این شرکت خوزستانی گفت 
: تمام تالش خود را برای رفع مشکالت 

تولید در گروه ملی بکار خواهیم گرفت.
آبان  مورخ 12  فردا  گزارش جنوب  به 
صمت  وزیر  معاون  زالی  دکتر   1۳99
و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
و  مدیران  از  تن  چند  همراه  به  کشور 
روسای صنعت، معدن و تجارت استان 
ملی  گروه  ارشد  مدیران  با  خوزستان 
آقای  جلسه  ابتدای  نمودند.در  دیدار 
دکتر جنتی معاون برنامه ریزی و توسعه 
ضمن خیر مقدم به میهمانان محترم به 
بیان گزارش کاملی از فعالیتهای اخیر و 

مشکالت پیش روی گروه ملی پرداخت.
دکتر زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشور اظهار کرد مطابق فرمایشات 
مقام معظم رهبری ، دولت عزمی جدی 
برای حمایت از تولید داخلی کشور دارد. 

ایشان متعهد گردید که با تمام توان در 
رفع مشکالت، حامی شرکت و پرسنل گروه 
ملی است و خود را از بدنه این شرکت جدا 
نمی داند.در ادامه آقای مهندس محمدی 
مدیرعامل  جانشین  و  بازرگانی  معاون 

با بیان این موضوع که گروه ملی یکی 
از اولین بنگاه های صنعتی کشور است 
که به دلیل تنوع تولید مقاطع فوالدی 
فوالد  مارکتینگ  در  ویژه ای  جایگاه 
وزارت  حمایت  خواستار  دارد،  کشور 
صمت در راستای تسهیل تهیه مواد اولیه 
این  بازرگانی  کارت  اخذ  و  کارخانجات 
بنگاه اقتصادی شد.در پایان دکتر زالی 
خاطر نشان کرد که در جهت حمایت 
حصول  تا  توان  تمام  با  داخلی  تولید 
و  شرکت  این  کنار  در  مطلوب  نتیجه 
پرسنل آن است.ضمنا دکتر زالی و هیات 
همراه به اتفاق معاونین و جمعی از مدیران 
ارشد شرکت در بدو ورود از کارخانه های 
نورد کوثر ، لوله سازی و نورد میلگرد و 

مفتول بازدید بعمل آوردند.

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
برداشت  توقف  خواستار  خوزستان 
دلیل  به  دهخدا  نیشکر  مزارع  از  سیاه 
و  شد  مسکونی  مناطق  با  همجواری 
گفت: پرونده شرکت نیشکر دهخدا به 
دلیل تخلف و سوزاندن مزارع در زمان 
وارونگی هوا در روزهای اخیر، دوباره به 
مراجع قضایی ارجاع شده است.به نقل 
چهارشنبه  اشرفی  محمدجواد  ایرنا  از 
اضطرار  شرایط  کارگروه  نخستین  در 
آلودگی هوای خوزستان در سالجاری در 
سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران 
خوزستان، اظهار داشت: از ابتدای آبان 
ماه تاکنون با روند افزایش آلودگی هوا 
مواجه بودیم و شاخص آلودگی هوا به 
ویژه در اهواز بین 1۵0 تا 1۷2 (شرایط 

ناسالم) قرار داشته است.
برخی  در  هوا  آلودگی  به  اشاره  با  وی 
فعالیت های  دلیل  به  استان  شهرهای 
عمده  خدماتی،  و  صنعتی  کشاورزی، 
و  کشاورزی  های  فعالیت  را  آالیندگی 
آتش زدن مزارع نیشکر توسط شرکت 
های هفت گانه توسعه نیشکر در اطراف 
خودسوزی  افزود:  و  کرد  عنوان   اهواز 
پسماند  سایت  غیرعمدی  و  عمدی 
و  نفتی  های  فعالیت  اهواز،  شهرداری 
در  دیگر  عوامل  بنزین  پایین  کیفیت 
اخیر  روزهای  در  هوا  آلودگی  افزایش 
بوده که آالیندگی برخی مستمر و برخی 

دوره ای است.
اشرفی سوزاندن مزارع نیشکر دهخدا را 

دارای بیشترین تاثیرگذاری بر آلودگی 
هوا عنوان کرد و اظهار داشت: درخواست 
نیشکر  شرکت  است  این  ما  مستقیم 
دهخدا از میان شرکت های هفت گانه 
به  نزدیکی  به  توجه  با  نیشکر  توسعه 
مراکز مسکونی و شهر اهواز به طور کامل 
و در همه شرایط ، برداشت سیاه از مزارع 

خود را متوقف کند.
با  انجام شده  مکاتبات  به  اشاره  با  وی 
برای جلوگیری  نیشکر دهخدا  شرکت 
از برداشت سیاه در زمان وارونگی هوا، 
این شرکت دهخدا  پرونده  کرد:  اضافه 
به مراجع قضایی ارجاع شده و دادستان 
توقف  دستور  امروز  باوی  شهرستان 
سوزاندن مزارع را در حدی که اعالم می 

کنیم صادر کرده است.
مزارع  سوزی  آتش  داد:  ادامه  اشرفی 
(کشاورزان و شرکت نیشکر) پدیده ای 
تشدید  گذشته  سال  سه  در  که  است 
شده به ویژه افزایش کشت شلتوك به 
این مساله دامن زده، این در حالیست 
جهاد  با  فراوان  مکاتبات  وجود  با  که 
موارد  یا  اقدام  هیچگونه  کشاورزی، 
سوزاندن  از  جلوگیری  برای  تنبیهی 
مزارع مشاهده نشده و این موارد افزایش 

یافته است.
70 درصد برداشت سیاه

هوای  آلودگی  با  مقابله  کارگروه  دبیر 
خوزستان، سطح زیر کشت نیشکر در 
کرد  عنوان  هکتار  هزار  را 112  استان 
از  و گفت: در حال حاضر  ۳0 درصد 

مزارع به صورت برداشت سبز و مابقی به 
صورت برداشت سیاه (سوزاندن مزارع) 
انجام می شود که مشکالت عدیده ای 

برای سالمت مردم ایجاد می کند.
دهخدا  نیشکر  شرکت  داد:  ادامه  وی 
بیش  دارد،  قرار  اهواز  شمال  در  که 
مسکونی  مراکز  به  واحدها  دیگر  از 
(کوی  اهواز  شمال  و  است  نزدیک 
ملت و زیتون کارمندی) و بخش هایی 
تحت  شیبان  و  باوی  شهرستان  از 
تاثیر آلودگی ناشی از سوزاندن مزارع 

دهخدا قرار دارند.
سوزاندن  مساله  اینکه  بیان  با  اشرفی 
مزارع نیشکر و تعهدات آن، از گذشته 
تاکنون مطرح بوده، گفت: شرکت توسعه 
نیشکر در سال 1۳9۵ مکلف شده بود 
که برداشت سبز از مزارع را تا ۳0 درصد 
با  سال  هر  آن  از  پس  و  دهد  افزایش 
افزایش 1۵ درصدی (در یک دوره پنج 
ساله) برداشت سیاه را به صفر برساند 

ولی این تعهدات محقق نشده است.
در سال 98  نیشکر  افزود: شرکت  وی 
اقدام به خرید ماشین آالت دروگر کرده 
بود اما به دلیل تحریم ها و همه گیری 

کرونا این اقدام به نتیجه نرسید.اشرفی با 
تاکید بر لزوم هماهنگی شرکت نیشکر 
از  با هواشناسی و محیط زیست قبل 
برداشت سیاه، افزود: در کارگروه هوای 
پاك که ظرف 10 روز آینده تشکیل 
می شود به شرکت توسعه نیشکر الزام 
می کنیم در کوتاه مدت برداشت سبز 
از مزارع خود را به حداقل 60 درصد 
برساند و برنامه مدیریتی خود را برای 
ارائه  مزارع)  (سوزاندن  سیاه  برداشت 
کند.وی در پاسخ به ادعای مدیرعامل 
غیراقتصادی  بر  مبنی  دهخدا  نیشکر 
گفت:  مزارع،  سبز  برداشت  بودن 
دور  از خود  را  تفکر  این  باید  مدیران 
سبز  برداشت  شاید  که  چرا  کنند، 
برای شرکت نیشکر اقتصادی نباشد اما 
باید هزینه سالمت و بهداشت و آثار 
روانی انتشار دود و خاکستر سیاه در 
نیز  را  شهروندان  و  مسکونی  مناطق 
به حساب آورد.اشرفی تاکید کرد: اگر 
اما  است  استراتژیک  شکر  تولید  چه 
انتظار داریم که برداشت سبز مزارع 
را به عنوان یک الزام در نظر بگیرند 

و برنامه خود را اعالم کنند.

معاون اداره کل راه و شهرسازى خوزستان:

11.5 هکتار از منطقه «منبع آب» اهواز در پهنه خطر قرار دارد
کل  اداره  شهری  بازآفرینی  معاون 
اشاره  با  خوزستان  شهرسازی  و  راه 
پرخطر  منازل  جابه جایی  ضرورت  به 
منبع آب اهواز، گفت: 11.۵ هکتار از 
کل این منطقه در پهنه خطر قرار دارد 

که شناسایی شده است.
محمد جامع  به طرح جابه جایی منازل 

و  کرد  اشاره  اهواز  آب  منبع  پرخطر 
منبع  کل  مساحت  هکتار   92 گفت: 
آب اهواز است که 11 و نیم هکتار آن 
در پهنه خطر قرار دارد که شناسایی 
 811 تقریباً  اینکه  بیان  با  شد.وی 
خانوار با اولویت جابه جایی قرار دارند، 
گرفته  صورت  حمایت های  با  افزود: 

نهادهای  و  دستگاه ها  سایر  توسط 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  استان، 
سپیدار  کوی  در  قراردادی  خوزستان 
شهری  بازآفرینی  کرد.معاون  منعقد 
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با 
بیان اینکه این کار در دو مرحله پیش 
بردیم، ادامه داد: مرحله اول جابه جایی 

قبلی  حوادث  در  که  بود  خانوارهایی 
شناسایی و همه آنها دعوت به اسکان 
فوری به شهر جدید رامین راهنمایی 
تقریباً  اینکه  به  اشاره  با  شدند.وی 
بالغ بر 20 خانوار در مرحله اول جابه جا 
شدند، بیان کرد: این مراحل در حال 

پیگیری هست.
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 خبر روز

خوزستان جزو 5 استان كه بيشترين 
سيلندر گاز مايع را مصرف مى كنند

کشور  نفتی  های  فراورده  پخش  شرکت  عامل  مدیر 
گفت :  استان های سیستان و بلوچستان ، آذربایجان 
غربی ، کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین 
مصرف کننده سیلندر گاز مایع در کشور هستند.علت 
مصرف باالی سیلندر گاز مایع در این استانها محرومیت 
این استانها از لوله کشی گاز شهری و یا استفاده در 

خودروهای دو گانه سوز با گاز LPG می باشد.

4 كارگر بازداشتى هفت تپه آزاد شدند

بازداشتی شرکت  کارگر  فردا چهار  به گزارش جنوب 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دقایقی پیش با قرار 

وثیقه ۵0 میلیون تومانی، از زندان دزفول آزاد شدند. 
ابرهیم عباسی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری و حمد 

ممبینی به دلیل شکایت کارفرما بازداشت شده بودند.

جوان 30 ساله اهوازى به قصد 
خودكشى خانه را به آتش كشيد

امروز  اهواز  نشانی شهرداری  آتش  مدیرعامل سازمان 
خبر داد : جوان ۳0 ساله در شهرك جانبازان به قصد 
آتش   : گفت  زد.قنبری  آتش  را  اش  خانه  خودکشی 
خانه خاموش شد و این حادثه تلفات جانی نداشت.این 
سومین خبر خودکشی در اهواز است که در 1 ماه اخیر 

توسط مدیرعامل آتش نشانی اهواز رسانه ای میشود.

 شهردار اهواز: 

پروژه های شهرداری اهواز از لحاظ ریالی کم سابقه است
موسی شاعری شهردار اهواز در بازدید 
استاندار  دکتر شریعتی  همراه  به  خود 
خوزستان از روند پیشرفت پروژه های 
هزار  ده  اکنون  هم  گفت:  شهرداری 
در  فعال  عمرانی  پروژه  ریال  میلیارد 
ریالی  لحاظ  به  که  داریم  اقدام  دست 
در شهرداری اهواز کم سابقه و شاید بی 
سابقه باشد.موسی شاعری شهردار اهواز 
در جریان بازدید چهار ساعته ی خود به 
همراه دکتر شریعتی استاندار خوزستان 
از روند پیشرفت پروژه های شهرداری 
پروژه های  اهواز  اظهار کرد: شهرداری 
مختلفی را در حوزه ی عمران شهری 
در دست اقدام دارد و از آنجاییکه این 
پروژه ها محدودیت ترافیکی ایجاد می 
کند الزم می دانم از صبر و بردباری مردم 

شریف اهواز تشکر کنم.
وی افزود: اگر بخواهیم شهرمان مسیر 
تحول را طی کند باید تحملمان را بیشتر 
بر  پروژه های عمرانی زمان  زیرا  کنیم 
است. اما خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق 
پروژه های جاری شهرداری در مراحل 
پایانی هستند و پیشرفت فیزیکی بسیار 

خوبی داشتند و علیرغم شرایط بسیار 
داریم  قرار  آن  در  که  اقتصادی  سخت 
با تالش همکارانمان در مجموعه  ولی 
شهرداری اهواز پروژه ها روند قابل قبولی 

را طی کردند.
شهردار اهواز در خصوص پروژه تقاطع 
عنوان  دانشگاه  میدان  چندسطحی 
کرد: الحمدهللا این پروژه روند عملیاتی 
طبق  کنون  تا  و  کرده  طی  بخوبی  را 
زمانبندی، مراحل تکمیل را سپری کرده 
است.شاعری ادامه داد: بی شک تکمیل 

برای  را  جدیدی  مسیرهای  ها،  پروژه 
اهواز ایجاد می کند و قطعا شرایط عبور 
و مرور را بهبود خواهد بخشید و بعد از 
به سمت  انشاهللا  ها  پروژه  این  تکمیل 
توسعه فضای سبز و زیرساختهای رفاهی 

خواهیم رفت.
وی در خصوص هزینه های انجام شده 
گفت: هم اکنون ده هزار میلیارد ریال 
اقدام  دست  در  فعال  عمرانی  پروژه 
داریم و در کنار طرحهایی که در حوزه 
ی آبهای سطحی داریم و آسفالتی که 

ادامه  در  که  داریم  برنامه  شده،  انجام 
کنیم.این  شروع  را  آنها  آینده  ماه  از  و 
مقام مسئول خاطرنشان کرد: به لحاظ 
ریالی پروژه های شهری مدیریت شهری 
بسیار کم  و  بی سابقه  اهواز  شهرداری 
سابقه است.وی در خصوص زمانبندی 
پروژه ها یادآور شد: برخی از پروژه ها 
به  برخی  و  موجود  مشکالت  دلیل  به 
تاخیر  با  مالی  منابع  تامین  دلیل عدم 
مواجه هستند و برخی از پروژه ها نیز 
در زمانبندی تعیین شده به بهره برداری 

خواهند رسید.
شهردار اهواز در پایان قول داد: به زودی 
بسیاری از پروژه ها به بهره برداری می 
نزدیک  آینده  در  یاری خدا  به  و  رسد 
بود.گفتنی  خواهیم  آنها  افتتاح  شاهد 
است شهردار اهواز و استاندار خوزستان 
پل  کمربندی  مسیر  از  بازدید  این  در 
ششم، مسیر ارتباطی پل والیت، تقاطع 
غیر همسطح جانباز( زردشت) ، زیرگذر 
بلوار ۴۴  آباد،  کیان  چهارم  متری   18
متری کیانشهر و تقاطع غیر همسطح 

میدان دانشگاه دیدن کردند.

شعر

دستم را نگیری
این کارد می برد 

و شاهرگم 
خونی می شود 

ماسیده بر پیشانی آزادی!
تو از آشپزخانه ات 

در دورترین نقطه ی بندر 
اعالم خودمختاری می کنی!

با انواع بوهایی 
که غذا نام می گیرند.

و من در این ور دنیای دلت 
پا می کوبم 

و با تفنگ خالی ام 
خودم را نشانه گرفته ام 

چقدر این آزادی 
لذیذ می زند

و من !
بیچاره ام چقدر 

باید از گوری برخیزم 
که خودم

نام دیگرش را می دانم :
وطنم !

حمید رضا اکبری شروه

7 شهر خوزستان در لیست شهرهاي با وضعیت قرمز ”خیلي پرخطر“ قرار گرفتند

توضیح دادستان شوش درباره بازداشت تعدادی از كارگران نیشکر 

دکتر فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي جندي شاپور اهواز:با توجه 
به اعالم آخرین بررسي وزارت بهداشت 
نظر  از  استان  شهرهاي  وضعیت  از 
شیوع کرونا؛ مسجدسلیمان کماکان در 
وضعیت بحراني (فوق پرخطر) قرار دارد 
گروه  براي  اعالمي  هاي  محدودیت  و 
هاي شغلي 2، ۳ و ۴ از امروز به مدت 
یک هفته دیگر تمدید شد و تنها اصناف 
فعالیت  به  قادر  شهر  این  در  ضروري 
هستند.همچنین با توجه به روند افزایشي 
شهرهاي  کووید19،  مبتالیان  بستري 
اهواز، امیدیه، آغاجاري، بهبهان، آبادان، 
رامهرمز و کارون در وضعیت قرمز (خیلي 

پرخطر) کرونا قرار گرفته اند.
به مردم هشدار میدهیم تا از برگزاري 

هرگونه  و  عروسي  ترحیم،  مراسمات 
تجمع به شدت پرهیز کنند و فرمانداري 
ها نیز مکلف شدند تا با همکاري سایر 
دستگاه ها از برگزاري هرگونه تجمع در 

شهرها جلوگیري کنند.
به  از جامعه نسبت  تفاوتي بخشي  بي 
موجب  بهداشتي  هاي  پروتکل  رعایت 
شده تا روند بستري بیماران بدحال که 

نیازمند بستري در بخش ICU باشند 
افزایش قابل مالحظه اي داشته باشد. 

هیچ  گذشته،  هاي  هفته  برخالف 
در وضعیت سفید  استان  از  اي  نقطه 
این روند مجبور  ادامه  با  و  ندارد  قرار 
اعمال  جهت  درخواست  اعالم  به 
سطح  در  شدیدتر  هاي  محدودیت 
کنوني،  شد.در شرایط  خواهیم  استان 
تنها راه پیشگیري از ابتال به این بیماري، 
رعایت اصول بهداشتي شامل: استفاده از 
ماسک، رعایت فاصله فیزیکي، پرهیز از 
حضور در تجمع و شستن مستمر دست 
براي  مردم  تا  میرود  انتظار  و  است  ها 
حفظ سالمت خود و اطرافیان، رعایت 
سطح  باالترین  در  را  بهداشتي  اصول 

مورد توجه قرار دهند.

شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شوش با تایید خبر بازداشت تعدادی از 
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این 

خصوص توضیحاتی ارائه داد.
با پیگیری  مصطفی نظری اظهار کرد: 
مستمر رئیس کل دادگستری خوزستان 
و دادستان عمومی و انقالب مرکز استان، 
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حقوق 
خود را تا مردادماه دریافت کردند و مابقی 
با پیگیری های صورت  نیز  آنان  حقوق 

گرفته به تدریج پرداخت می شود.
وی  خوزستان،  دادگستری  از  نقل  به 
تعدادی  بازداشت  علت  خصوص  در 
تپه  هفت  نیشکر  شرکت  کارگران  از 
نیز افزود: چند روز پیش تعدادی افراد 
اندازی  راه  با  فرصت طلب  و  سودجو 
هیاهو  ایجاد  و  کارگری  تجمعات 

جلوی درب کارخانه و ممانعت از ورود 
مدیرعامل، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش 
شدند که با دستور قضایی قاضی کشیک 
بازداشت شدند لذا با توجه به عدم توانایی 
ارائه وثیقه درنظر گرفته شده، هنوز در 
بازداشت به سر می برند.دادستان عمومی 
و انقالب شوش گفت: با توجه به فصل 
تولید و بهره برداری کارخانه و با توجه به 
منویات مقام معظم رهبری که امسال 
را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند 
و همچنین تاکیدات رئیس محترم قوه 
قضائیه در خصوص حمایت از تولید ملی، 
با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، 
می شود.نظری  مناسب  قانونی  برخورد 
تصریح کرد: حقوق و دستمزد شهریورماه 
کارگران آماده شده و به زودی پرداخت 
می شود و تا پایان سال پرداخت حقوق ها 

لذا  می شود  انجام  روز  به  و  مستمرا 
کارگران شریف شرکت نیشکر هفت تپه 
از این جهت دغدغه ای نداشته باشند.وی 
افزود: از کلیه کارگران واحدهای تولیدی 
و صنعتی و مردم عزیز شهرستان شوش 
انتظار داریم با همدلی، اجازه ندهند چرخ 
کارخانه ها از حرکت باز بایستد و تولید 

متوقف شود.دادستان عمومی و انقالب 
و  بیماری  هرگونه  همچنین  شوش 
انتشار ویروس کرونا در زندان دزفول 
از  کدام  و گفت: هیچ  تکذیب کرد  را 
نیشکر  شرکت  بازداشت شده  کارگران 
و  نشده اند  مبتال  کرونا  به  تپه  هفت 

همگی در سالمت کامل هستند.
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 خبر روز

محمد ميرى، فوالدى شد
به فوالدخوزستان  هافبک دفاعی تیم فوتبال نساجی 
تیم  قبل  فصل  دفاعی  هافبک  میری  پیوست.محمد 
با عقد قراردادی یک ساله به فوالدخوزستان  نساجی 
پیوست.این هابفک ۳0 ساله طی روزهای گذشته مدنظر 
استقالل و ذوب آهن نیز بود که در نهایت فوالد را برای 
لیگ بیستم انتخاب کرد. میری سابقه بازی در تیم های 

پارسه تهران و سپیدرود رشت را نیز در کارنامه دارد.
فوالد فردا در اولین بازی از لیگ بیستم در دیداری خارج 

از خانه به مصاف ذوب آهن می رود.

يك خوزستانى در اردوى تيم ملى 
واليبال ساحلى زير 18 سال 

والیبال  ملی  تیم  اردوی  به  خوزستانی  ورزشکار  یک 
ساحلی زیر 18 سال فراخوانده شد.

مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی زیر 18 سال کشور با 
حضور 26 تیم از هشتم تا دهم آبان در مازندران برگزار 
شد که درخشش و عملکرد موفق امیرحسین جلیلی 
مقدم در  تیم خوزستان باعث دعوت او به اردوی تیم 
ملی شد. زمان و مکان اردوی تیم ملی اعالم خواهد شد.

تیم والیبال ساحلی زیر 18 سال خوزستان با مربیگری 
پژمان کریمی در رقابت های کشوری حضور داشت.

همچنین پیش از این یک خوزستانی به اردوی تیم ملی 
والیبال ساحلی نوجوانان دعوت شده بود.

ديدار نفت آبادان و پيكان تهران
 لغو شد

یک مسابقه از هفته اول لیگ برتر بیستم فصل 1۴00-
از سازمان لیگ فوتبال  افتاد.به نقل  1۳99 به تعویق 
ایران، مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان و پیکان تهران 
از هفته اول لیگ برتر فصل 1۴00-1۳99 روز شنبه 1۷ 
آبان 99 برگزار نمی شود و زمان برگزاری این مسابقه 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

رونمايى از نفت مسجدسليماِن
 ليگ بيستم

اسامی بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان برای 
حضور در فصل بیستم لیگ برتر اعالم شد.

نفتی ها که در لیگ نوزدهم با عملکردی خیره کننده 
توانستند به جایگاهی تک رقمی دست پیدا کنند برای 
لیگ بیستم تغییرات زیادی در کادرفنی و ترکیب تیم 
خود داشتند. مهدی تارتار از این تیم جدا شد و مجتبی 
حسینی جایگزین او در لیگ بیستم شد. همچنین نفت، 
شاکله اصلی تیم فصل قبل خود را از دست داد ولی 
با جذب بازیکنان جوان و با تجربه، همچنان به آینده 
و تکرار موفقیت فصل قبل امیدوار است. البته نفتی ها 
باتوجه به نوع یارگیری و ورود دیر هنگام به بازار نقل و 
انتقاالت و دیر مشخص شدن چگونگی تکلیف تیم داری 
شان در فصل بیستم فوتبال، کار سختی مقابل حریفان 

متمول و قدرتمند خود خواهند داشت.
تهران)، فرهاد مجد  از استقالل  بلبلی (قرضی  محمد 
کرمانشاهی، مجتبی مقتدایی و میثم تهیدست (مس 
کرمان)، بهروز نوروزی فرد (شاهین شهرداری بوشهر)، 
مصطفی نائیج پور (بادران تهران)، نیما انتظاری (پارس 
جنوبی جم)، محمدمهدی احمدی و حسین گودرزی 
(شهدای کیوج)، فرید بهزادی کریمی (ماشین سازی 
تبریز) و عباس عسکری، سجاد جعفری، فرزین کاه صفر 
و آریا صادقی حسنوند (از بازیکنان فصل گذشته نفت 
مسجدسلیمان)، بازیکنانی هستند که در فهرست اولیه 
برتر  لیگ  در  بازی  برای  مسجدسلیمان  نفت  باشگاه 

فوتبال قرار دارند.
همچنین باشگاه نفت مسجدسلیمان تا زمان پرداخت 
بدهی ها حق ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارد و 

این باشگاه باید هر چه سریع تر مشکل را برطرف کند.
قرار است اسامی سایر بازیکنان جذب شده برای ثبت به 

هیات فوتبال خوزستان ارسال شود.

ذوب آهن 2 – فوالد 2؛ تساوی پرگل فوالد خوزستان

بانوى فوتبالیست خوزستانی با انتقاد از مسئوالن:

پول برای دختران فوتبالیست نیست یا همه را خرج آقایان می كنند؟

ذوب آهن و فوالد خوزستان در نخستین 
بازی از فصل جدید با شرایط متفاوتی 
برابر هم قرار گرفتند. ذوبی ها در سطح 
تغییرات  بازیکنان  ترکیب  و  فنی  کادر 
زیادی را در این فصل شاهد بودند، اما 
اسکلت بندی  بودند  توانسته  فوالدی ها 
فنی فصل  کادر  و  تیم  بازیکنان  اصلی 
بازیکن  چند  و  کنند  حفظ  را  گذشته 

جدید را هم به ترکیب بیفزایند.
از ذوب  فوالد خوزستان نیمه را بهتر 
ده  شدن  سپری  با  و  کرد  آغاز  آهن 
دقیقه از ابتدای مسابقه توسط موسی 
کولیبالی به گل رسید تا مزد برتری اش 
را بگیرد. کولیبالی دقایقی بعد از گل 
هم با ضربه سر دیگری دروازه حریف 
توپ  تهدید کرد که شهاب گردان  را 
ادامه  در  ذوبی ها  فرستاد.  کرنر  به  را 

نیمه اول سعی در ارسال بلند توپ به 
داشتند  میهمان  تیم  جریمه  محوطه 
اما خط دفاع فوالدی ها به خوبی این 
نیمه  این  تا  می کرد  دفع  را  توپ ها 

بدون حادثه دیگری خاتمه پیدا کند.
در نیمه دوم تالش یاران دو تیم برای 
ادامه  همدیگر  دروازه های  به  رسیدن 
پایاپای  بازی  که  شرایطی  در  یافت. 

اصفهانی  سفیدپوشان  می شد،  دنبال 
در عرض کمتر از سه دقیقه با استفاده 
از غفلت خط دفاعی فوالد خوزستان 
به دو گل متوالی توسط دارکو بییدوف 

رسیدند تا نتیجه یکباره عوض شود.
جواد نکونام بعد از گل دوم ذوب آهن 
دست به سه تعویض تهاجمی زد تا آب 
فوالدی ها  بازگرداند.  به جوی  را  رفته 
در دقایق پایانی با فرستادن توپ های 
به  کولیبالی  موسی  رفتن  و  بلند 
پیشانی خط حمله دنبال گل مساوی 
پایانی  لحظات  در  سرانجام  که  بودند 
یک ضربه پنالتی برای فوالد خوزستان 
اعالم شد و ساسان انصاری گل تساوی 
را در دقیقه ۷+90 به ثمر رساند تا این 
خاتمه   2-2 تساوی  با  جذاب  دیدار 

پیدا کند.

انتقاد  با  بانوی فوتبالیست خوزستانی   
از نوع رفتار مسئوالن استان در برخورد 
گفت:  خانم،  و  آقا  های  فوتبالیست  با 
دختران  برای  پول  بدانم  خواهم  می 
فوتبالیست خوزستانی نیست یا همه را 
خرج آقایان می کنند؟قرعه کشی لیگ 
و  برگزار شد  بانوان کشور  فوتبال  برتر 
حضور  کشی  قرعه  در  نیز  خوزستان 
خوزستان،  آویسا  حضور  البته  داشت. 
نماینده فصل قبل استان در فصل پیش 
روی لیگ برتر در هاله ای از ابهام قرار 
دیگر  نماینده  هر  یا  تیم  این  اما  دارد 
خوزستان، تنها تا 2۷ آبان ماه فرصت 
شرکت  برای  را  خود  مدارك  تا  دارند 
در لیگ به فدراسیون ارسال کنند، در 
غیر این صورت از جدول مسابقات کنار 
گذاشته خواهند شد. موضوعی که طی 
بین  در  بسیاری  نگرانی  اخیر  روزهای 
جامعه فوتبال بانوان استان ایجاد کرده 
با  و گو  است.افسون مهمدی در گفت 
ایسنا، اظهارکرد: نمی دانم چرا هر سال 
باید شاهد چنین وضعیت نامشخص و 
خوزستان  بانون  فوتبال  برای  سختی 
بانوان  برای  شرایط  سال  هر  و  باشیم 
سخت تر هم می شود. جای تعجب دارد 
که با وجود این همه بازیکن خوب در 
استان نباید تیمی مقتدر داشته باشیم و 

شاهد حضور فوتبالیست های خوزستانی 
ها  باشیم. خیلی  دیگر  استان های  در 
در  بازی  آرزویشان  ها  غیربومی  حتی 
خوزستان است اما مسئوالن خوزستان 
اصال به فکر دختران استان نیستند تا آن 
ها هم تیمی داشته باشند و بی دغدغه 

در استان خودشان بازی کنند.
مسئوالن  رفتار  نوع  این  افزود:  وی 
خوزستان در برخورد با فوتبالیست های 
آقا و خانم جای تعجب دارد. چرا باید این 
تبعیض وجود داشته باشد و چند تیم در 
لیگ برتر و لیگ دسته یک کشور داشته 
باشیم اما یک تیم بانوان نداشته باشیم. 
فوتبال دختران قوی،  تیم  داشتن یک 
حق مسلم دختران خوزستانی است. اگر 
چنین تیمی را داشته باشیم، مطمئن 

باشید دختران خوزستان با جان و دل و 
تمام وجود بازی می کنند. موضوعی که 
هر زمان تیمی داشته ایم، ثابت کرده ایم.
متاسفانه  گفت:  فوتبالیست  بانوی  این 
مسئوالن حمایت نمی کنند و حتی اگر 
تیمی هم در لیگ برتر داشته باشیم به 
ما توجه نمی کنند تا ببینند که دختران 
خوزستانی حتی جان خود را برای تیم 
استان شان می دهند. خواهش می کنم 
مسئوالن از ما حمایت کنند تا تیمی از 
شرکت  بانوان  برتر  لیگ  در  خوزستان 
کند و این واقعا خواسته زیادی نیست و 
داشتن یک تیم تنها دلخوشی ما دختران 
استاندار  از  کرد:  نشان  خاطر  است.وی 
خوزستان می خواهم که به داد ما برسد 
و کمک کند تا امسال در لیگ برتر تیم 

داشته باشیم و مطمئن باشد در صورت 
تیم داری، جواب محبت ها و زحمات 
او را می دهیم. خود من چند پیشنهاد 
منتظر  هنوز  اما  دارم  استان  از  خارج 
حضور در لیگ برتر با تیم استان خودم 
است  نمانده  باقی  زیادی  زمان  هستم. 
و از مسئوالن می خواهم  که پای کار 
بیایند تا ما در استان خودمان بازی کنیم. 
خوزستان سرشار از پتانسیل و ظرفیت 
چه در بخش مربی و چه بازیکن است و 
می توان با استفاده از همین ظرفیت ها، 

یک تیم خوب راهی مسابقات کرد.
مهمدی بیان کرد: چرا هر سال دختران 
خوزستان باید بابت داشتن یک تیم در 
لیگ برتر اینقدر نگران باشند و انتظار 
بکشند اما فوتبالیست های آقا با خیال 
راحت فوتبال بازی می کنند؟ چرا من 
کنار  و  خودم  استان  در  بتوانم  نباید 
ها  این  کنم؟  بازی  فوتبال  ام  خانواده 

خیلی دردآور و زجرآور است.
وی افزود: مسئوالن باور کنند که تیم 
بستن در لیگ برتر بانوان هزینه بر نیست 
و اصال قابل مقایسه با هزینه های تیم 
آقایان نیست اما نمی دانم چرا کسی از ما 
حمایت نمی کند. می خواهم بدانم واقعا 
پول برای فوتبال بانوان خوزستان نیست 

یا همه را خرج آقایان می کنند؟

 تراكتور 0 – نفت 0؛ امتیاز شیرین نفتی ها در تبریز
تغییرات  از  بعد  مسجدسلیمان  نفت 
زیادی که در نقل و انتقاالت تابستانی 
داشت، با ترکیبی متفاوت از فصل گذشته 
به مصاف تراکتورسازان تبریزی می رفت 
و کسب یک امتیاز هم می توانست برای 
نفتی ها رضایت بخش باشد. تیم تبریزی 
روز  منصوریان  علیرضا  حضور  با  هم 
نیمکت به دنبال اولین برد خانگی در روز 
افتتاحیه لیگ بیستم بود تا از همین ابتدا 

در جمع مدعیان قرار بگیرد.

نیمه اول دیدار نفت و تراکتورسازی در 
حوادث  یادگار  ورزشگاه  لغزنده  زمین 
زیادی روی دروازه ها نداشت. تراکتوری ها 
که با سه مدافع بازی می کردند حضوری 
پرتعداد در نیمه زمین تیم نفت داشتند، 
اما بغیر از صحنه ای که احمد گوهری 
دروازه بان نفت دفع کرد، اتفاق دیگری 
رخ نداد. نفتی ها در این نیمه با حضور 
پنج مدافع و تجمع در نیمه زمین خودی 
به کنترل بازیکنان حریف می پرداختند 

تراکتور  دروازه  به  ضدحمالت  روی  و 
نزدیک می شدند.

شرایط بازی در نیمه دوم تغییر چندانی 
نداشت و بازیکنان نفت مسجدسلیمان با 
تجمع در نیمه زمین تیم شان اجازه ی 
ساختن خطرات زیادی را به قرمزپوشان 
تراکتور نمی دادند و با همین شیوه موفق 
به کنترل بازیکنان کلیدی تیم میزبان 
شدند تا این بازی کم هیجان بدون عبور 

توپ از خط دروازه ها به پایان برسد.
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 خبر روز

بازديد قائم مقام مديرعامل در امور 
سالمت و بهداشت كاركنان 

از پروژه ى بيمارستان
 

امور  در  مدیرعامل  مقام  قائم  دزفولی  مخبر  علیرضا 
سالمت و بهداشت کارکنان، عصرگاه 1۴ آبان ماه 1۳99 
از پروژه ی ساخت بیمارستان 96 تختخوابی شرکت 
میثم  که  بازدید  این  در  کرد.  بازدید  فوالد خوزستان 
شهنیانی معاون برنامه ریزی و توسعه، مصطفی اژدری 
زاده مدیر پروژه های ساختمانی، پیمانکار و مسؤالن 
بخش های مختلف این پروژه حضور داشتند، گزارش 

جامعی از روند پیشرفت این پروژه ارائه گردید. 
در حاشیه این بازدید علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام 
مدیرعامل در امور سالمت و بهداشت کارکنان اظهار 
داشت: پروژه ساخت این بیمارستان از جمله خدمات 
ارزشمند شرکت فوالد خوزستان در راستای مسئولیت 
های اجتماعی است که سال ها معطل و بالتکلیف رها 
شده بود، لیکن با همت جناب آقای محمدی مدیرعامل 
از سرگرفته شده  مجددا  آن  تکمیل  پرتالش شرکت 
و با سرعت مناسب و دقت مطلوبی در حال پیشرفت 
است. بخش مهمی از کار بر روی مقاوم سازی این بنا 
متمرکز شده است؛ لذا انتخاب شرکت های هلدینگ 
فوالد خوزستان برای تکمیل این پروژه مهم و حساس، 
بدلیل تعلق سازمانی و شناخت از سابقه این بنا، تصمیم 
همین  توسط  که  امیدواریم  و  بوده  ای  مدبرانه  کامال 
عزیزان به اتمام رسانده شود. وی با اشاره به این نکته که 
خوشبختانه در همین دوره مجوزهای زیست محیطی 
و درمانی آن اخذ گردیده، گفت: ادای وظیفه در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی که در سال های اخیر، شتاب و 
گستردگی قابل توجه و بی سابقه ای یافته، نشان دهنده 
اهتمام شرکت فوالد خوزستان و مدیریت ارشد آن به 
پایداری تولید در کنار توسعه استان خوزستان و خدمت 

به مردم شریف آن است.

مرگ 7 عضو يك خانواده در حادثه 
سقوط خودرو به تاالب شادگان

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان از 
کشته شدن هفت نفر بر اثر واژگونی خودرو و سقوط آن 
به تاالب شادگان خبر داد.دکتر امین منصور  اظهار کرد: 
ساعت 1:19 بامداد (16 آبان ماه) خبر حادثه واژگونی 
یک دستگاه خودروی ساینا حوالی روستای رگبه در 
محور شادگان - دارخوین، به مرکز ارتباطات اورژانس 
11۵ آبادان اطالع داده شد که در پی این گزارش سه 
تیم عملیاتی امداد و نجات با سه دستگاه آمبوالنس، 
به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: این حادثه بر اثر 
انحراف و واژگونی خودروی ساینا و نبود گاردریل و به 
دنبال آن سقوط خودرو به تاالب شادگان رخ داده بود 
که متاسفانه منجر به مرگ هفت عضو یک خانواده بر اثر 
غرق شدگی شد. جان باختگان این حادثه یک مرد  ۳0 
ساله، دو کودك هفت و 1۳ ساله و چهار زن بین 2۵ تا ۷0 
ساله بودند.منصور بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه 
و مجاور بودن شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان به 
دریا در فصل های پاییز و زمستان، شاهد وقوع پدیده 
مه صبحگاهی و کاهش دید افقی خواهیم بود و انتظار 
می رود به منظور جوگیری از حوادث ترافیکی مشابه، 
هم استانی ها حتی االمکان از رانندگی کردن در چنین 

شرایط آب و هوایی خودداری کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان:

هیچ رانتی در ارایه تسهیالت به هنرمندان خوزستان وجود ندارد

ابراهیمی مدیرعامل فوالداکسین در نشست با دادستان اهواز:
 با راه اندازی طرح فوالدسازی اكسین، چرخ لوله سازی اهواز 

و ماهشهر و شركتهای فوالدی خوزستان بیشتر می چرخد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل   مدیر   
خوزستان  در پی انتشار پیامی در فضای 
ارایه  در  رانت  وجود  بر  مبنی  مجازی 
این  سوی  از  هنرمندان   به  تسهیالت 
اداره کل با رد این مدعا، ازسازمان های 
نظارتی و سازمان بازرسی استان دعوت 
کرد تمام پرونده های تسهیالت مربوط 
در  و  بررسی  را  استان  هنرمندان  به 
آن  تخلفی  گونه  هر  مشاهده  صورت 
با  پیامی   گذشته  نمایند.روز  اعالم  را 
موضوع اعتراض برخی هنرمندان  نسبت 
به  چگونگی توزیع  تسهیالت و پرداخت 
هنرمندان  میان  خانگی  مشاغل  وام 
استان خوزستان منتشر شد، نگارندگان 
این پیام مدعی بودند که در این حوزه 
رانتی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
از وزیر فرهنگ  و  اسالمی وجود دارد  
این  پیگیری  اسالمی خواستار  ارشاد  و 
موضوع توسط محمد جوروند، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان شدند.

محمد جوروند روز پنجشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی توزیع این 
تسهیالت اظهار داشت: از  سازمان های 
نظارتی و سازمان بازرسی استان دعوت 
می کنیم تمامی پرونده های تسهیالت 
به  را  استان  هنرمندان  به  مربوط 
بررسی کنند  صورت دقیق و تک تک 
تا مشخص شود آیا اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی  مانع دریافت وام توسط 
هیچ یک از هنرمندان شده یا این که به 
کسی رانت خاصی داده یا خیر؟وی  با 

تاکید بر این که اداره کل فرهنگ و ارشاد 
معرفی  در  دخالتی  هیچگونه  اسالمی 
هنرمندان  برای دریافت تسهیالت ندارد 
توضیح داد:  هر کسی پرونده  و مدارك 
الزم  برای دریافت تسهیالت را ارایه دهد 
اگر  اما  وام دریافت کند  قطعا می تواند 
هنرمندی پرونده و مدارك ناقصی دارد 
قطعا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
او کاری کند.مدیر  نیز نمی تواند برای 
کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان  
تاکید کرد:  اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوزستان پولی در اختیار ندارد  
بلکه تسهیالت مختلف به ما اعالم می 
هنرمندان  به  را  ها  آن  نیز  ما  و   شود 
اعالم می کنیم و در حال حاضر نیز اداره 
هر  می کند  اعالم  اسالمی   ارشاد  کل 
هنرمندی قصد دریافت تسهیالت  دارد 
به اداره کل ارشاد خوزستان مراجعه کند.

وی  بیان کرد:  پیامی که در فضای مجازی 

منتشر شده از طرف یک هنرمند است که 
2 هفته قبل معاون هنری سینمایی اداره 
کل ارشاد اسالمی خوزستان با وی تماس 
گرفت و  از او خواست برای دریافت وام 
مدارك خود را بیاورد اما این هنرمند 10 
روز پس از آن تماس با مدارك ناقص به 
لیست  که  کند  می  مراجعه  کل  اداره 
نخست هنرمندانی که پرونده آن ها تکمیل 
بود ارسال شد و قرار بود وی را در لیست 
دوم جای داده شود.جوروند تاکید کرد: ما 
پرونده همه هنرمندانی که مراجعه می 
کنند به صورت لیست آماده میکنیم و 
برای طی شدن روند مراحل دریافت وام 
به بانکها ارسال میکنیم.وی توضیح داد: 
سه دسته وام شامل  وام مشاغل خانگی، 
وام مشاغل آسیب دیده از کرونا و وام تحفه 
(سامانه تسهیالت حمایتی فرهنگ و هنر) 
برای هنرمندان در نظر گرفته شده است که 
تاکنون در زمینه وام مشاغل اسیب دیده 

از کرونا استان خوزستان جزو چهار استان 
کشور  بوده است.مدیر کل  فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوزستان  بیان کرد: 19 طرح 
پشتیبان به مبلغ 1۷ میلیارد ریال برای 
اشتغال زایی ۵۳ نفر به اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی  ارسال شده که  هر 19 طرح 
مورد موافقت قرار گرفتند و 1۴ میلیارد 
ریال آن تصویب شده است، در حال حاضر 
همه 19  طرح  به بانک معرفی شدند که 
تا این لحظه نیز سه میلیارد و۴00 میلیون 
ریال وام پرداخت شده است.وی گفت: در 
سامانه تسهیالت حمایتی فرهنگ و هنر  
حمایت  برای  طرح  سه  تحفه  همان  یا 
برای  اشتغال زایی  و  هنرمندان  فعالیت 
به  ریال   میلیارد  مبلغ 28  به  نفر   2۵
بانک ارسال شد.جوروند گفت: در زمینه 
صندوق کارآفرینی امید نیز۷۴ میلیارد ریال 
تسهیالت با نرخ ۴ درصد  به ما  تخصیص  
داده شده است که از همه  هنرمندانی که 
خواستار دریافت این وام هستند دعوت 
اداره کل  به  برای دریافت آن  می کنیم  
مراجعه کنند. اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
وی بیان کرد: سال گذشته همین شخص 
منتشر کننده این پیام اعتراضی در فضای 
مجازی، از طریق بنیاد فارابی تهران وام اعطا 
شد  اما وی قادر به پرداخت اقساط خود 
نبوده است و از ما خواسته با بانک  صحبت 
کنیم و برای او استمهال کنیم که  بنده 
شخصا با رییس بنیاد فارابی تهران تماس 
گرفتم  و پس از رفع مشکل  نامه امهال وام 

برای او گرفته شد.

نشست هم اندیشی ابراهیمی مدیرعامل 
شرکت فوالد اکسین یکشنبه 11 آبان 
در  اهواز  دادستان  پویا  با حسینی   99

سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد
کرد:  اظهار  خوشامدگویی  ضمن  وی 
نیم  و  یکسال  از  که  مثبتی  اقدامات 
ی  همه  خورده  رقم  امروز  تا  گذشته 
عواملی که با ما همکاری کردند در آن 

سهیم هستند.
ابراهیمی تصریح کرد: خط تولید فوالد 
اکسین منحصر ترین خط تولید فوالد 
در کشور و مشابه ان در دنیا 10 شرکت 
است، اما علی رغم این ظرفیت، بدهی 
گذشته،  سنوات  از  مالیاتی  سنگین 
مشکالتی که از برخی سهامداران چند 
سال قبل گروه ملی مانده بود، مشکلی 
برگشتی  های  چک  خصوص  در  که 
پابرجاست،  هم  هنوز  و  داشت  وجود 
بودند.  اکسین  راه  سد  دشورای  موانع 
خورده  برگشت  چکهای  که  بطوری 
قدیمی حساب های بانکی اکسین را قفل 
کرده و به همین علت شرکت نمی تواند 
تسهیالت بانکی و کارت بازرگانی برای 

صادرات و واردات دریافت کند.

استراتژیک  نقشه  کرد:  بیان  ابراهیمی 
شرکت با در سال 98 با همکاری فوالد 
خوزستان برای رسیدن به رسالت اصلی 
اکسین یعنی تولید محصوالت با ارزش 
 ۵1 مانند  مناسب  سود  با  باال  افزوده 
درصدی ورق APi همچنین ۳۷ درصد 
ساختمانی و 11 درصد آلیاژی تهیه و 
و  اسمی  تولید  ظرفیت  نمودیم  تالش 
اصلی شرکت را عملیاتی کنیم که در 
بوده  موفق  امروز  تا  سخت  مسیر  این 
ایم و حتی با رونق اکسین چرخ فوالد 
کاویان و لوله سازی اهواز و لوله سازی 
ماهشهر نیز چرخیده است و با راه اندازی 
این  اکسین  فوالد  فوالدسازی  طرح 
حرکت دائمی خواهد بود.وی ادامه داد: 
در خصوص تامین مواد اولیه آن چه در 
خوزستان وجود دارد را تهیه می کنیم اما 
مواد اولیه برای ورق های API و آلیاژی 

را جبرا از مبارکه و هرمزگان می خریم.
مدیرعامل فوالداکسین اشاره کرد: شاه 
بیت پروژه های بزرگ کشور خط انتقال 
نفت گوره به جاسک است و که این مهم 
با همکاری مبارکه و اکسین لوله سازی 
محقق و افتخار دیگری را برای ایران به 

وجود آورده است. این پروژه نزدیک به 2 
میلیارد دالر ارزآوری برای کشور داشت.

خوردگی  آزمایشگاه  داد:  توضیح  وی 
اکسین تنها آزمایشگاه خوردگی در کشور 
است که به همت شرکت های دانش بنیان 
داخلی راه اندازی شد و امروز همه شرکت 
ها و وزارتخانه ها در صورتی می توانند 
محصوالت شبیه به اکسین را وارد کنند 
که این شرکت نتواند آن را تولید نماید و 
حتما باید از ما استعالم بگیرند.ابراهیمی 
فوالد  همکاری  با  گذشته  سال  گفت: 
ولی  داشتیم  خوزستان صادرات خوبی 
امسال سیستم وزارت صمت و بخشنامه 
های آن مانع صادرات و ارزآوری فوالد 
اکسین شد در حالی که فوالد اکسین 
قراردادهایی را در کشورهای مختلف در 
اروپا بسته و پول آن را دریافت کرده اما 
در  مرداد 99  اول  بخشنامه  واسطه  به 
حالی که محصول آماده و تولید شده قادر 
به صادرات آن نیستیم. فوالد خوزستان 
االن اسلب صادر می کند به جای آن 
خام فروشی  با  تا  کند  صادر  ورق  باید 
مقابله شود اما با این بخشنامه صادرات 
اکسین در دو ماه گذشته عمال به صفر 

رسید.وی ادامه داد: با توجه به سودآوری 
۵1۳ میلیاردتومانی شرکت درسال 98 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی هم 
اقدامات بسیار خوبی در راستای کمک 
معیشتی  های  کمک  زدگان،  سیل  به 
به مناطق محروم و روستاهای همجوار، 
آزادسازی زندانیان، کمک به آموزش و 
شرکت  عامل  است.مدیر  شده  پرورش 
که  برنامه ای  مهمترین  کرد:  تاکید 
امسال فوالدسازی و راه اندازی آن است 
زیرا فوالد مبارکه خط نورد گرم ورق را 
بزودی راه اندازی می کند هرچند با ما 
در 1۳ درصد بازار اشتراك دارد اما در 
بحث مواد اولیه 100 درصد همپوشانی 
داریم و با راه اندازی آن در اصفهان فوالد 
اکسین با مشکل تامین مواد اولیه تولید 
اگر  شد.  خواهد  روبرو  نفتی  های  ورق 
طرح فوالدسازی اکسین راه بیفتد این 
مشکل رفع می شود در غیر این صورت 
صنعت تولید ورق و لوله های مرتبط با 
نفت و گاز از خوزستان خارج می شود. 
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