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امام خمينى (ره):
اگر خودكفا نباشــيم، وابسته 
خواهيم     بود. سلطة اقتصادى به 
همراه خود، سلطة سياسى هم 
مى آورد؛ بنابراين بر مسلمانان 
با  كه  اين  ولو  الزم     اســت  
بروند   جلو  آهسته  قدم هاى 
حركت  مالك  را  خودكفايى 

خود قرار دهند.  

موافقت رهبر انقالب با 
عفو يا تخفيف مجازات 
تعدادى از محكومان

با  ميالد  رسيدن  فرا  مناسبت  به 
محمد  مرتبت  ختمى  حضرت  سعادت 
والدت  و  مصطفى(صلى اهللا عليه وآله) 
صادق(عليه السالم)،  جعفر  امام  حضرت 
رهبر معظم انقالب اسالمى با پيشنهاد عفو 

صفحه 2و تخفيف مجازات سه هزار ...

 تيترهاى امروز

كپى بردارى از شيوه سيدهاى قالبى 
اهواز توسط دولت در بورس و با 

هدف كالهبردارى از مردم!

مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان عنوان كرد
كاهش ورودى فاضالب به رودخانه 
كارون در طرح جامع فاضالب اهواز

امضاى يك تفاهم نامه بين شركت ملى مناطق 
نفتخيز جنوب و فرودگاه اهواز

همكارى در مديريت
 شرايط اضطرارى

با امضاى يك تفاهمنامه بين شركت ملى مناطق نفت 
خيز جنوب و اداره كل فرودگاههاى استان خوزستان، اين 

شركت براى همكارى در امدادرسانى ...

وقتى بورس 
به آتش بانك 

مى سوزد!

ورود آب به 
برخى منازل

 در اهواز

 خوزستان

 خوزستان
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مديريت بازار و 
حذف واسطه ها 
اولويت فوالد 
خوزستان است

و  بازار  مديريت  خوزستان  فوالد  شركت  مديرعامل 
حذف واسطه ها را اولويت فوالد خوزستان عنوان كرد.

على محمدى مديرعامل اظهار داشت: يكپارچه سازى 
توليد معادن، شمش و محصوالت  قيمت  گذارى در 
نوردى آرامش بازار را به دنبال دارد و هدف اصلى ما 

تامين نياز توليدكنندگان داخلى است ...

فاجعه اى ديگر در خوزستان : 

خط توليد كارخانه بوژنه در 
خوزستان به اصفهان يا تهران 

منتقل ميشود!
برخى كارگران شركت بوژنه در خوزستان از انتقال خط 
توليد اين كارخانه به اصفهان يا تهران خبر داد.يكى از 
كارگران به خبرگزارى فارس گفته : اين كارخانه 40 

سال است كه فعاليت ميكند و با انتقال اين كارخانه ...

اسمعيل زمانى:

آغاز اجراى پروژه هاى عمرانى در منطقه آزاد اروند توسط قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص)

عمليات اجرايى پروژه فاضالب شهرستان هاى اهواز و كارون آغاز شد 

مدير امور مشتركان و درآمد شركت بهره بردارى از سد، نيروگاه و شبكه هاى آبيارى مارون خبر داد؛

عقد قرارداد آب كشاورزى محصوالت زمستانه در شبكه هاى آبيارى مارون آغاز شد

  بازديد شهردار و ائمه جماعت اهواز از پروژه هاى در دست اقدام شهردارى اهواز

اولتيماتوم فرماندار اميديه به كليه دستگاهها و اصناف 
در خصوص رعايت پروتكل هاى بهداشتى

اسمعيل زمانى:مهندس شمخانى نقش بسيار 
بين  ما  فى  نامه  تفاهم  انعقاد  در  راهبردى 
سازمان منطقه آزاد اروند و قرارگاه سازندگى 

خاتم االنبياء داشته است
رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه 
امور  و  روابط عمومى  با  گفتگو  در  اروند  آزاد 
فوق  مطلب  بيان  با  سازمان،  اين  الملل  بين 
افزود: جاى بسى خوشبختى است كه قرارگاه 
و  عمران  جهت  االنبياء(ص)  خاتم  سازندگى 

آبادانى منطقه آزاد اروند پيش قدم گرديد.
در  كه  مثبتى  بسيار  ديدگاه  با  افزود:  وى 

فرماندهى قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء(ص) 
هرچه  شروع  خصوص  در  ايشان  همكاران  و 
سريع تر عمليات اجرايى در منطقه آزاد اروند 
با پيگيرى هاى مجدانه و شبانه  اند،  داشتنه 
روزى معاونت فنى و زيربنايى سازمان منطقه 
آزاد اروند، امروز شاهد آغاز به كار اين قرارگاه 

در آبادان هستيم.
زمانى اظهار اميدوارى كرد كه با توان اجرايى 
بسيار باالى قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء(ص) 
اين  زيربنايى  و  فنى  معاونت  عاليه  نظارت  و 
سازمان، فعاليت هاى عمران شهرى در سطح 

منطقه با حداقل زمان و حداكثر كيفيت، يكى 
پس از ديگرى خاتمه يافته و آماده بهره بردارى 

توسط مردم شريف منطقه گردد.

عمليات اجرايى پروژه فاضالب شهرستان هاى 
محمد  سردار سعيد  با حضور  كارون  و  اهواز 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا(ص) دكتر غالمرضا 
دكتر  اهللا  آيت  خوزستان،  استاندار  شريعتى 
محسن حيدرى نماينده مردم استان در مجلس 
شاهوارپور  حسن  سردار  رهبرى،  خبرگان 
فرمانده سپاه استان و جمعى از مسووالن در 
مجتمع فجر سپاه در اهواز آغاز شد.استاندارى 

فاضالب  پروژه  اجرايى  عمليات  خوزستان 
شهرستان هاى اهواز و كارون روز چهارشنبه 
محمد  سعيد  سردار  حضور  با  ماه  آبان   21
فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا(ص) دكتر غالمرضا 
دكتر  اهللا  آيت  خوزستان،  استاندار  شريعتى 
محسن حيدرى نماينده مردم استان در مجلس 
شاهوارپور  حسن  سردار  رهبرى،  خبرگان 
فرمانده سپاه استان و جمعى از مسووالن در 

مجتمع فجر سپاه در اهواز آغاز شد.
اعتبارات اين طرح كه با عنايت ويژه مقام معظم 
رهبرى به اين طرح اختصاص مى يابد شامل 
دو اعتبار 50 ميليون يورويى است كه بالفاصله 
پس از ابالغ بخشى از اعتبار(50 ميليون يوروى 
اول در سال جارى) عمليات اجرايى آغاز مى 
اعتبارات  كامل  اختصاص  با  نهايت  گردد.در 
فوق بخش عمده ى طرح در اهواز و شهرستان 

كارون محقق خواهد گشت.
اين پروژه ها شامل:

1.تكميل تصفيه خانه شرق اهواز
پمپاژ  ايستگاه  باب   10 ارتقاء  و  بهسازى   .2

فاضالب اهواز
3.احداث 15 باب ايستگاه پمپاژ فاضالب اهواز 

و شهر كارون
4.اجراى كلكتورها و خطوط اصلى باالى 500 

ميلى متر شهر كارون به طول 6/20 كيلومتر
5. اجراى كلكتورها و خطوط اصلى باالى 500 

ميليمتر شرق اهواز به طول 2/48 كيلومتر
6.احداث بخشى از كلكتور ها و خطوط اصلى باالى 

500 ميليمتر غرب اهواز به طول 15.1 كيلومتر
7. اصالح بخشى از خطوط اصلى ريزشى متأثر از 
سيالب و آبگرفتگى سال 98 به طول 11 كيلومتر  است.
انتظار ميرود اين طرح در مدت 24 ماه تكميل شود.

مدير امور مشتركان و درآمد شركت بهره بردارى 
از سد، نيروگاه و شبكه هاى آبيارى مارون از 
آغاز انعقاد قرارداد آب براى محصوالت زمستانه 
آبيارى مارون خبر داد.  سال 99 شبكه هاى 
«جعفر قاسمى» با تاكيد بر ضرورت جلوگيرى 
از شيوع ويروس كرونا و حفظ سالمت عمومى 
بهداشتى،  هاى  پروتكل  رعايت  با  كشاورزان 
گفت: عقد قرارداد آب محصوالت زمستانه از 

18 آبانماه سال جارى آغاز مى شود.
وى عمده محصوالت  كشت شده در فصل 

و  كرد  عنوان  كلزا  و  جو  گندم،  را  زمستان 
در  مارون  سد  مخزن  اينكه  به  گفت:باتوجه 
تحت  كشاورزان  از  نيست،  نرمال  شرايط 
خواهيم  مى  مارون  آبيارى  شبكه  پوشش 
بى  اتالف  از  مانع  آب،   از  بهينه  استفاده  با 
شوند.قاسمى  ارزشمند  سرمايه  اين  رويه 
افزود: كشاورزان جهت عقد قرارداد آب، ابتدا 
ادارات  به  خود  كشت  الگوى  تعيين  جهت 
بهبهان،  هاى  شهرستان  جهادكشاورزى 
رامهرمز، اميديه و آغاجرى مراجعه و سپس 

تسويه  و  زارعى  آب  قرارداد  انعقاد  براى 
بدهى كشت هاى قبلى خود به امورمشتركان 
شركت بهره بردارى از شبكه هاى آبيارى مارون 
مراجعه كنند.گفتنى است شركت بهره بردارى 
از سد ، نيروگاه و شبكه هاى آبيارى مارون در 
شبكه هاى تحت پوشش خود شامل حوضه 
بهبهان،بنه باشت، جايزان و فجر، بيش از پنج 
با  هزار مشترك دارد كه در هر فصل زراعى 
شركت بهره بردارى از شبكه هاى آبيارى مارون 

قرارداد برداشت آب منعقد مى نمايند.

بازديدى  در  اهواز  شهردار  شاعرى  موسى 
سه ساعته به همراه حجت االسالم جليل 
على نژاد رئيس شوراى سياستگذارى ائمه 
جمعه استان، ائمه جماعات اهواز و برخى 
فعاالن   ، علميه  هاى  حوزه  مسئولين  از 
جزايرى  االسالم  حجت  و  اهواز  فرهنگى 
در  هاى  پروژه  از  فرهنگى شهردار  معاون 

دست اقدام شهردارى ديدن كردند.
بازديد  اين  در  نژاد  على  االسالم  حجت 

ضمن تبريك فرارسيدن ميالد پربركت پيامبر 
اكرم صلى اهللا و هفته وحدت گفت: مشاهده 
اين تكاپو و فعال بودن پروژه ها در سطح شهر 
باعث خوشحالى است و اين فعاليت جهادى 
جناب شهردار و مجموعه شهردارى اهواز مايه 

اميدوارى است.
وى افزود: از شهردار محترم، معاونين ايشان و 

اعضاى شوراى شهر تشكر مى كنم كه اگر كمك 
و هميارى اين عزيزان نبود كارها به اين شكل 
انجام نمى شد.شيخ على نژاد ادامه داد: بعنوان 
يك شهروند اهوازى از اين تالشها و كارهايى كه 
در حال انجام است بسيار خرسنديم.اين مقام 
مسئول عنوان كرد: البته حق مردم اهواز بيش 
ازاينهاست و اميدواريم هرچه زودتر و سريعتر 
شاهد افتتاح اين پروژه هاى وسيع كه در سطح 

شهر در حال انجام است باشيم.خصوصا با 
اين نويد خوشى كه داده شده و ورود قرارگاه 
خاتم االنبيا در مناطق محروم كه كارهاى 
مطالعاتى برخى پروژه ها را انجام داده اند 
و اميدواريم در آن مناطق هم كارها هرچه 
سريعتر صورت گيرد.وى با اشاره به اينكه 
مردم ولينعمت ما هستند افزود: شان همه 
ى ما مسئولين نوكرى مردم و مستضعفين و 
خصوصا مردم خوب خوزستان و اهواز است 
كه دين خودشان را به اسالم و انقالب ادا كردند.

رئيس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه استان 
حق  به  خدا  اميدواريم  كرد:  عنوان  پايان  در 
پيامبر اكرم (ص) و امام صادق عليه السالم به 
مسئولين شهردارى توفيق عنايت كند و شاهد 
رشد و شكوفايى شهر و خدمت هرچه بيشتر 

آنان به مردم باشيم.

نماد بوعلى 
در بورس ثبت شد

در  نمادش  با درج  بوعلى سينا  پتروشيمى 
تابلوى فرابورس به عرضه اوليه نزديك شد.

صنايع  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
به موافقت  با توجه  پتروشيمى خليج فارس، 

جلسه  در  بهادار  اوراق  بورس  هيئت پذيرش 
شركت  سهام  پذيرش  با  تير،   پانزدهم 
پتروشيمى بوعلى سينا در بورس اوراق بهادار 
تهران و با توجه به احراز موارد تعيين شده در 
امروز  از  از سوى آن شركت،  مزبور  مصوبه  ى 
شركت پتروشيمى بوعلى سينا به عنوان پانصد 
و هفتاد و هشتمين شركت پذيرفته شده در 
بخش «محصوالت شيميايى»، گروه و طبقه 

«توليد مواد شيميايى پايه به جز كود»، با كد 
«4411» و نماد «بوعلى» در فهرست نرخ هاى 

بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
مديرعامل  ربيعى  جعفر  است،  گفتنى 
عمومى  مجمع  در  فارس  خليج  هلدينگ 
سهام  اوليه  عرضه  از  «فارس»  ساليانه 
بندر  و  اروند  سينا،  بوعلى  پتروشيمى هاى 

امام تا پايان سال جارى خبر داده بود. 

در  اميديه  شهرستان  فرماندار  رفيعى  مهران 
جلسه ستاد كرونا شهرستان به كليه دستگاهها 
هاى  پروتكل  رعايت  به  نسبت  اصناف  و 
بهداشتى اولتيماتوم داد و گفت : با توجه به اوج 
گرفتن موج سوم شيوع كرونا هيچگونه قصور 
و كوتاهى پذيرفتنى نيست چرا كه حساسيت 
موضوع بسيار باالست وسالمت و  امنيت مردم 

از  نقل  مهم تراست  .به  ما  براى  چيز  همه  از 
اميديه  شهرستان  فرماندارى  عمومى  روابط 
جلسه ستاد مديريت بيمارى كرونا شهرستان 
به رياست دكتر سيد مهران رفيعى فرماندار و با 
حضور  مديران دستگاههاى اجرايى عضو ستاد 
كرونا در محل سالن جلسات فرماندارى برگزار 
گرديد.فرماندار اميديه  در اين جلسه عنوان كرد 
با توجه به اوج گرفتن موج سوم شيوع كرونا 
هيچگونه قصور و كوتاهى پذيرفتنى نيست چرا 
كه حساسيت موضوع بسيار باالست وسالمت و 

 امنيت مردم از همه چيز براى ما مهم تراست  .
كرد:كليه  تاكيد  رفيعى  مهران  سيد  دكتر 
اين  در  اى  ويژه  اهتمام  ذيربط  دستگاههاى 
خصوص معمول نمايند وكليه كاركنان ادارات 
ماسك  از  استفاده  با  ارائه خدمات  به  موظف 

هستند.فرماندار اميديه همچنين تداوم  تشديد 
بازرسى ها را در موضوع رعايت كامل پروتكل 
خواستار  شهرستان  در سطح  بهداشتى  هاى 
ستاد  ابالغى  مصوبات  تمامى  گرديد  مقرر  و 
كروناى استان خوزستان در شهرستان بصورت 
عالى  سياسى  گردد.نماينده  عملياتى  ويژه 
دولت در شهرستان افزود : با توجه به شيوع 
موج سوم كرونا و وضعيت قرمز شهرستان و 
دستورالعملهاى ابالغى از سوى استان فعاليت 
بازار و صنوف وابسته به گرههاى 2 و 3 و 4 
از 20 آبان ماه به مدت يكهفته تا ساعت 18 
مدير  آبديده  مهندس  پايان  .در  بود  خواهد 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان و دبير ستاد 
گزارشى از وضعيت كروناى شهرستان واقدامات 

صورت گرفته را ارائه كرد .

ارمغان اولين باران پائيزى براى خوزستانيها؛

تنگى نفس ، آبگرفتگى معابر و قطعى برق !
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وعده محسن رضايى درباره آمريكا
رژيم  گفت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير 
صهيونيستى مى داند در آينده پس از كم رنگ شدن 
نقش آمريكا در منطقه با خأل امنيتى مواجه مى شود و 
به همين دليل به دنبال ايجاد رابطه با كشورهاى منطقه 
مراسم  در  جمعه  ظهر  از  پيش  رضايى  است.محسن 
افتتاحيه اولين دوره تربيت مديريت راهبردى انقالبى، 
يكى از نياز هاى امروز جامعه را ارتقاى مديريت عنوان 
كرد و گفت: علت آن است كه جايگاه ايران روز به روز 
عظيم تر و بزرگ تر شده و مى شود بنابراين نياز به اداره 
بهتر هم دارد.وى با تاكيد بر اينكه ايران 10 سال قبل 
در يمن، سوريه و عراق تعهدى نداشته، اما امروز چنين 
تعهدى براى ما ايجاد شده است گفت: از سوى ديگر 
ايران 10 سال ديگر ضمن نقش آفرينى پررنگ تر در 
اقتصاد منطقه اى و رسيدگى به مردم به پيشرفت هاى 

مادى و معنوى بزرگ تر دست خواهد يافت.
نقش آمريكا در منطقه كمرنگ مى شود

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر پرهيز از 
شعارزدگى مديران گفت: مديران وعده هاى غير واقعى 
اخالص  و  صداقت  خالقيت،  برنامه،  فكر،  با  و  ندهند 
بيشترى كشورمان را اداره كنند.وى با اشاره به كم رنگ 
شدن نقش آمريكايى ها در منطقه طى ده سال آينده و 
پررنگ شدن نقش ايران گفت: رژيم صهيونيستى مى داند 
در آينده با كم رنگ شدن نقش آمريكا در منطقه با خأل 
امنيتى مواجه مى شود به همين دليل به دنبال ايجاد 
رابطه با كشور هاى منطقه همچون امارات و بحرين است.

رضايى ضمن تاكيد بر گره خوردن امنيت و اقتصاد ايران 
با امنيت منطقه گفت: اگر ايران در بيرون مرز ها حضور 
نداشته باشد در داخل كشور با مشكل روبرو خواهد شد.

نظام در آينده نيازمند مديران قوى است
وى تاكيد كرد: به همين دليل مسئوليت ما روز به روز 
سنگين تر مى شود و پس براى اداره كشور بايد مديريت 
قوى تر از گذشته به كار گرفته شود.عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با اشاره به برگزارى دوره مديريت راهبردى 
انقالبى در قم گفت: در اين نوع دوره ها بايد به دو مسئله 
حفظ تجربه مديران گذشته با انتقال به نسل هاى بعدى 
و استفاده از نظريات مديريتى اساتيد دانشگاهى توجه 
جدى كرد.وى افزود حفظ تجربه مديران گذشته باعث 
مى شود تا هر كس به دولت و مجلس مى آيد از صفر 
شروع نكند مجدداً براى و مجدداً براى كشور هزينه اى 

ايجاد نشود.

كرونا جان يك نماينده سابق مجلس 
را گرفت 

عمران عليمحمدي نماينده سابق مردم ايالم در مجلس 
شوراي اسالمي و از رزمندگان دفاع مقدس صبح امروز 
جمعه 23 آبانماه در اثر ابتال به كرونا دار فاني را وداع 

گفت و به همرزمان شهيدش پيوست.

 استفاده بارى از بزرگترين هواپيماى 
جهان به دليل كمبود مسافر

شركت هواپيمايى امارات به خاطر تغيير شرايط كارى 
ناشى از شيوع ويروس كرونا، ايرباس هاى 380 خود را 
به هواپيماى بارى تبديل كرده است.شركت هواپيمايى 
امارات كه بزرگ ترين دارنده هواپيماهاى ايرباس 380 
در جهان به شمار مى رود، برخى ايرباس هاى 380 خود 
را به خاطر نبود مسافر به هواپيماهاى بارى تبديل كرده 
است.ايرباس هاى 380  آغاز كرده  را  آنها  از  استفاده  و 
بزرگ ترين هواپيماهاى مسافربرى در جهان محسوب 
مى شوند و هواپيمايى امارات حدود 115 فروند از آنها 
را در اختيار دارند. ظرفيت حمل ايرباس هاى 380، 50 
تن بار اعالم شده است.بر اساس بيانيه شركت اماراتى 
اين تصميم با هدف پاسخگويى به تقاضاى بازار براى 
تجهيزات  و  اساسى  كاالهاى  نقل  و  حمل  افزايش 
پزشكى در كنار كاهش قابل توجه تقاضا براى پروازهاى 
مسافرى انجام شده است.شيوع ويروس كرونا تقاضا براى 
مسافرت هاى هوايى را به شدت كاهش داده و بسيارى 
از هواپيماهاى فعال در اين زمينه فعال زمين گير شده اند.
امارات پيشتر گفته بود كه قصد دارد در اولين اقدام 3 
هزار صندلى مسافرى را به ظرفيت بارى تبديل كند.
اين شركت پيشتر 10 فروند بوئينگ 777 خود را هم 
به هواپيماى بارى تبديل كرده بود. اين هواپيماها نيز 
مى توانند 67 تن بار را در هر پرواز جابجا كنند. دليل 
بارى كمترى  ايرباس 380 ظرفيت  هواپيماهاى  آنكه 
دارند اين است كه دو طبقه هستند و امكان استفاده 
اينكه  به  توجه  با  است.درواقع  محدودتر  آنها  از  بارى 
ظرفيت حمل  ايرباس هاى 380 بيشتر از 500 مسافر 
است، آخرين هواپيماهايى هستند كه با بهبود شرايط 
به ناوگان شركت هاى هواپيمايى برخواهند گشت.كار به 
جايى رسيده كه شركت هواپيمايى ايرفرانس تصميم 
گرفته اين نوع هواپيماهاى خود را زودتر از موعد مورد 

انتظار بازنشسته كرده و كنار بگذارد.

انتخاب مردان بايدن از ميان 
چهره هاى فناورى

جو بايدن، رييس جمهور منتخب آمريكا براى كمك به 
انتقال قدرت و رفتن به كاخ سفيد به شركتهاى بزرگ 
فناورى اتكا كرده است. رييس جمهور منتخب دموكرات 
آمريكا و كاماال هريس، معاون وى فهرستى از اسامى 
افرادى را منتشر كرده اند كه هر كدام از آنها به يكى 
از آژانسهاى دولتى مى رود و انتقال نرم قدرت از دولت 
دونالد ترامپ به دولت جو بايدن را برنامه ريزى مى كند.
اين فهرست شامل بازيگران بزرگ متعددى از دنياى 
فناورى شامل شركتهاى آمازون، اوبر، لينكدين، ليفت، 
Airbnb، دراپ باكس و استريپ هستند اما هيچ كس از 
فيس بوك، توييتر يا اپل در اين فهرست ديده نمى شود. 
در اين فهرست هيچ اسمى از گوگل وجود ندارد اما نام 
يك كارمند شركت نوآورى «سايد واك لبز» كه متعلق به 
شركت آلفابت – شركت مادر گوگل است، به چشم مى 
خورد.اين فهرست همچنين شامل نام كارمندانى از نهادهاى 
بشردوستانه مرتبط با سيليكون والى شامل بنياد بيل و 
مليندا گيتس، ابتكار چان زاكربرگ و اشميت فيوچرز است.
ضمانتى وجود ندارد كه همه نامهاى اين فهرست بمحض 
تكميل فرآيند انتقال قدرت در داخل دولت بايدن بمانند اما 

احتمال دارد كه برخى از آنها ماندنى شوند.

هفته نامه فرهنگى،اجتماعى، ورزشى خوزستان

موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات تعدادى از محكومان

سيد حسن خمينى درگذشت حجت االسالم فيرحى را تسليت گفت

خبرهاى خوش رئيس جمهور براى ايران

مردم كام شان شيرين خواهد شد

با  ميالد  رسيدن  فرا  مناسبت  به 
سعادت حضرت ختمى مرتبت محمد 
والدت  و  مصطفى(صلى اهللا عليه وآله) 
حضرت امام جعفر صادق(عليه السالم)، 
رهبر معظم انقالب اسالمى با پيشنهاد 
و  هزار  سه  مجازات  تخفيف  و  عفو 
محكوماِن  از  تن  هشتاد  و  هفتصد 
سازمان  انقالب،  و  عمومى  محاكم 
تعزيرات  و  مسلح  نيروهاى  قضايى 

حكومتى موافقت كردند.
رئيسى،  والمسلمين  حجت االسالم 

ميالد  مناسبت  به  قضائيه  قوه  رئيس 
پيامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) 
اسالمى  انقالب  رهبر  به  نامه اى  طى 
تبديل  و  تخفيف  يا  عفو  پيشنهاد 
هشتاد  و  هفتصد  و  هزار  سه  مجازات 
كميسيون  در  كه  را  محكومان  از  تن 
مركزى عفو و بخشودگى، واجِد شرايط 
ارائه كرد  داده شده اند،  الزم تشخيص 
كه اين پيشنهاد در اجراى بند 11 از 
اصل 110 قانون اساسى مورد موافقت 
رهبر معظم انقالب اسالمى قرار گرفت.

توليت آستان امام خمينى(ره) در پيامى 
درگذشت حجت االسالم فيرحى را تسليت 
گفت. حجت االسالم سيد حسن خمينى 
توليت آستان امام خمينى(ره) در پيامى 
فيرحى  داوود  حجت االسالم  درگذشت 
استاد علوم سياسى دانشگاه تهران را تسليت 

گفت.متن اين پيام به شرح ذيل است:
درگذشت عالم جليل القدر و انديشمند 
حجت  حضرت  عزيزمان  برادر  فكور 
االسالم و المسلمين دكتر داود فيرحى 
تأثر  موجب  عليه  رضوانه  و  اهللا  رحمت 
از  كه  است  كسانى  همه  براى  بسيار 
نزديك با ايشان آشنا بودند و با كماالت 
آشنايى  مرحوم  آن  شخصى  و  علمى 

داشتند. مرحوم فيرحى از جمله عالمانى 
از  صحيح  درك  با  جوانى  از  كه  بود 

متداول  علوم  كنار  در  خود  روزگار  نياز 
مباحث  از   فراتر  مطالعاتى  به  حوزوى، 

رايج در حوزه هاى علميه روى آورد و در 
اين امر به يكى از سرآمدان حوزه هاى 
مطالعاتى خويش بدل شد.سالمت نفس 
او و ارادت خالصانه اش به امام و ارزش 
هاى اصيل انقالب همواره او را به عالمى 
دردآشنا با هويت دينى مبدل كرده بود 
كه مخلصانه در امر پيرايش دين و انقالب 
اسالمى از تحّجر و جمود و هر ناخالصى 
زائد همت مى گماشت.خداى متعال آن 
مرحوم را با اولياء خويش محشور دارد و 
به بازماندگان عزيزش صبر و اجر مرحمت 
دارد و رضوان واسع خود را بر اين فقيد 

سعيد ارزانى نمايد. 
سيد حسن خمينى

و  عالمت ها  گفت:  جمهورى  رييس 
نشانه ها در دنياى امروز از آمريكا گرفته 
اين است كه دنيا  اروپا نشان دهنده  تا 
جواب  حداكثرى  فشار  كه  فهميده 
نمى دهد و دوران پايان خودش را طى 
استقامت  سايه  در  ما  مردم  و  مى كند 
شيرين  را  خود  كام  ايستادگى شان  و 

خواهند كرد.
حسن  المسلمين  و  حجت االسالم  
روحانى در آيين افتتاح طرح هاى ملى 
حوزه آموزشى و بهداشتى با بيان اينكه 
تومان  ميليارد  نيم  و   8 حدود  روزانه 
تجهيزات  و  نوسازى  بازسازى،  براى 
يافته  اختصاص  دولت  توسط  مدارس 
اهتمامى كه آموزش و  با  است، گفت: 
پرورش براى خانه دانش آموزان انجام 
داده، روزانه 27 كالس ساخته شده و 
نوين گرمايشى  83 كالس به سيستم 
مجهز و 10 كالس ايمن سازى مى شود. 
مدارس  دوران  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
افزود:  است،  گذشته  خشتى  و  گلى 
درس  هاى  كالس  در  آموزان  دانش 

حفاظت،  و  ناامنى  دغدغه  نبايد 
باشند  داشته  گرمايش  و  سرمايش 
بلكه بايد با خيال راحت و آرام بتوانند 

كلمات معلمان را بشنوند.
از افتخارات دولت  روحانى يادآور شد: 

نيم  و  هشت  حدود  روزانه  كه  است 
ميليارد تومان براى بازسازى نوسازى و 
اختصاص  دولت  در  مدارس  تجهيزات 
يافته است و اميدواريم با كمك خيرين 
و مردم و همه آنانى كه در اين مسير 

بسيار مهم گام بر مى دارند شاهد تحول 
كيفيت  و  كميت  زمينه  در  بيشترى 

مدارس براى دانش آموزان باشيم.
رفاهى،  مراكز  اين  افتتاح  افزود:  وى 
نمادين است، اما براى روحيه كاركنان و 
معلمان آموزش و پرورش حايز اهميت 
است و اين اقدامات به اين معنا است 
خود  امكان  و  توان  همه  از  دولت  كه 
براى رفاه معلمان و مسووالن آموزش 
همچنين  مى كند،  استفاده  پرورش 
همفكرى  رشد  به  مى تواند  فضاها  اين 
و هم افزايى و برنامه ريزى براى توسعه 

اين حوزه كمك كند.
بخش  در  همچنين  جمهورى  رييس 
كرد:  تأكيد  سخنانش  از  ديگرى 
امروز  دنياى  در  نشانه ها  و  عالمت ها 
نشان دهنده  اروپا  تا  گرفته  آمريكا  از 
فشار  كه  فهميده  دنيا  كه  است  اين 
دوران  و  نمى دهد  جواب  حداكثرى 
پايان خودش را طى مى كند و مردم ما 
در سايه استقامت و ايستادگى شان كام 

خود را شيرين خواهند كرد.

درخواست مهم اروپايى ها از بايدن درمورد ايران 

برنامه ترامپ براى ايران تا خروج از كاخ سفيد چيست؟

با پيروزى «جو بايدن» نامزد دموكرات 
امريكا،  جمهورى  رياست  انتخابات 
اين  از  استقبال  با  اروپايى  مقام هاى 
نتيجه خواستار بازگشت امريكا به توافق 
هسته اى و حل و فصل اختالفات جارى 

با ايران شدند.
به گزارش همشهرى آنالين به نقل از ايران، 
«بوريس جانسون» نخست وزير انگليس، 
آنگال مركل، صدراعظم آلمان و امانوئل 
مكرون، رئيس جمهورى فرانسه به عنوان 
در  اروپايى  تأثيرگذار  كشور  سه  رهبر 
تماس تلفنى با جو بايدن، رئيس جمهورى 
همكارى هاى  خواستار  امريكا  منتخب 
نزديك و قابل اعتماد با يكديگر پيرامون 

موضوعات چالش برانگيز جهانى شده اند.
از  يكى  برجام  و  ايران  بى ترديد موضوع 
اصلى ترين محورهايى است كه كشورهاى 
اروپايى انتظار دارند بعد از حضور بايدن 
در كاخ سفيد در دستور كار زودهنگام 
رئيس  گيرد.  قرار  امريكايى  دولتمردان 
جمهورى فرانسه در نخستين تماسى كه 
روز گذشته با بايدن داشت، موضوع برجام را 

مورد توجه قرار داد و بر حل و فصل هرچه 
سريع تر آن تأكيد ويژه كرد. يك روز پيش 
از آن نيز، هايكو ماس، وزير خارجه آلمان 
در گفت وگويى با شبكه راديويى اين كشور 
هشدار داد كه اختالف نظر امريكا و اروپا 
بر سر ايران و برجام بايد تمام شود وگرنه 

مذاكرات و تالش ها به جايى نمى رسد.
وزير خارجه آلمان در اين مصاحبه  درباره 
همكارى جو بايدن و دولت بعدى امريكا 
درباره ايران گفت: «وقتى امريكا سياست 
فشار حداكثرى را در پيش گرفته و ما 
رويكرد مذاكره را در نظر داريم، رسيدن به 
نتيجه بسيار دشوار است. ما بايد دوباره به 

هم برگرديم.»
به گزارش ايسنا، ماس افزود: «با روى كار 
آمدن دولت جو بايدن قطعاً اين بحث در 
امريكا پيش مى آيد كه آيا بايد به توافق 
موجود برگردند يا احتماالً توافقى گسترده تر 
را در نظر بگيرند.» او در مصاحبه اش هشدار 
داده كه هرگونه پيشنهاد خارج از برجام 
بدون دخيل  امريكا  براى جلب رضايت 

كردن ايران نتيجه اى نخواهد داشت.

شايد مهم ترين وجه از مواضعى كه «جو 
بايدن»، رئيس جمهورى دموكرات امريكا 
در خالل رقابت هاى انتخاباتى اش در عرصه 
سياست خارجى مورد تأكيد ويژه قرار داد، 
اجراى سياست بازگشت به توافق هسته اى 
بود كه آن را يك نقطه شروع براى مذاكرات 
بعدى با ايران توصيف كرد. بازگشتى كه به 
تصور تهران، به معناى مذاكره دوباره نخواهد 
بود و انجام آن تنها با ورود كاخ سفيد به 
شد.  خواهد  ممكن  تحريم  بدون  عصر 
«بايدن» گفته است: «من دوباره به توافق 
مى پيوندم و از تعهدات مجدد به ديپلماسى 
براى همكارى با متحدان در جهت تقويت 
مى كنم.»آنچه  استفاده  آن  گسترش  و 
تاكنون پيداست، اينكه دموكرات ها تاكنون 
بازگشت به توافق هسته اى را به پيگيرى 
موضوعاتى ديگر در قبال ايران مشروط 
نكرده اند. چه برجام در زمانى كه «بايدن» 
خود در به ثمر رسيدن آن نقش مهمى 
داشت، توافقى محصور در چارچوب حل 
اختالفات پيرامون موضوع هسته اى بود و 
تحريم ها هم زير سايه رفع اين اختالف از 
سوى دولت باراك اوباما، رئيس جمهورى 
وقت برداشته شد.با در نظر گرفتن اينكه 
رئيس جمهور پيروز انتخابات امريكا هدف 
بازگشت به برجام، تقويت اتحاد با شركاى 
بين المللى و يافتن راهكار گفت وگو با ايران 
پيرامون ساير موضوعات را دنبال مى كند، 
اين پرسش مطرح مى شود كه استراتژى 
او تا چه اندازه از سياست فشار حداكثرى 

ترامپ فاصله دارد؟بى ترديد براى دريافت 
پاسخ اين پرسش بايد تا زمان انتقال قدرت 
در كاخ سفيد منتظر ماند اما محاسبه رفتار 
تهران در مواجهه با خروج يكجانبه ترامپ 
از برجام كه با يك سال صبر استراتژيك و 
سپس اقدام تالفى جويانه در چارچوب اين 
توافق همراه شد، مى تواند چراغ راهنماى 
خوبى براى ترسيم نقشه راه دموكرات ها در 
پيگيرى سياست جديد در قبال ايران باشد.

به اين معنا كه آنها اينك با ايرانى روبه رو 
هستند كه پايبندى اش به تعهدات برجام 
مورد كمترين ترديدى قرار نگرفته و در 
برابر طوفان تحريم هاى ترامپ هم حاضر 
به مذاكره مجدد نشده است. رويكردى 
براى  «بايدن»  نشان مى دهد تالش  كه 
از حربه تحريم هاى سنگين  بهره گيرى 
سياست  پيگيرى  براى  تنها  نه  جارى 
آتى اش در قبال تهران مؤثر نخواهد بود 
كه مى تواند همه چيز را در همان نقطه 
صفر متوقف كند.آنچه مسلم است فاصله 
ايرانى  ضد  رويكرد  از  «بايدن»  گرفتن 
رژيم  همچون  امريكا  تاريخى  متحدان 
اسرائيل و پيوستن به برجام بدون پيش 
حفظ  براى  مؤثر  سياست  تنها  شرط، 
اين پيمان و احياى اعتبار از دست رفته 
واشنگتن در عرصه بين المللى خواهد بود. 
چه اگر«بايدن» به سياق ترامپ عمل كند 
يا در مسير بازگشت به برجام بيش از اندازه 
تعلل كند، ممكن است ديگر توافقى براى 

پيوستن به آن وجود نداشته باشد.
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 وعده معاون وزير كار براى خانه دار 
شدن كارگران

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: براساس تفاهم 
براى  خانه  هزار  شهرسازى 200  و  راه  وزارت  با  نامه  
كارگران در سطح كشور ساخته شود.اداره كل كار، تعاون 
و رفاه اجتماعى گلستان؛ ابراهيم صادقى فر در سفر به 
شهرستان آق قال اظهار كرد: همچنين بسترسازى براى 
احداث سه هزار و 600 خانه ويژه كارگران اين استان 
نيز در دست انجام است.وى بيان داشت: براى مسكن 
كارگرى در سطح كشور 360 هزار متقاضى داريم و در 
تالش هستيم تا پوشش حداكثرى در اين زمينه داشته 
باشيم.در اين گزارش اشاره اى به ساير جزييات اعم از 
تسهيالت احتمالى و ميزان سود آن، نحوه بازپرداخت 
رفاه  و  تعاون  كار،  كل  است.اداره  نشده  موارد  ديگر  و 
اجتماعى گلستان براى پوشش سفر معاون وزارتخانه 

متبوع دعوتى از خبرنگاران به عمل نياورد.

بازگشت دالر به كانال 26 هزار تومانى

قيمت هر اسكناس دالر آمريكا، پنجشنبه 22 آبان 99 
در صرافى هاى بانكى ارزان شد و به كانال 26 هزار تومان 
بازگشت.به گزارش ايرنا، در جريان معامالت در صرافى ها 
بانكى، قيمت هر اسكناس دالر آمريكا با كاهشى 150 
تومانى نسبت به ديروز با نرخ 26 هزار و 850 تومان به 
فروش رسيد.قيمت خريد هر اسكناس دالر نيز 25 هزار و 
950 تومان اعالم شد.همچنين قيمت هر اسكناس يورو 
در صرافى هاى بانكى براى خريد 30 هزار و 870 تومان و 
براى فروش 31 هزار و 870 تومان تعيين شد.در سامانه 
سنا نيز در روز معامالتى گذشته (چهارشنبه) هر دالر با 
نرخ ميانگين 26 هزار و 557 تومان و هر يورو با نرخ 30 
هزار و 332 تومان معامله شد.عالوه بر اين، در سامانه 
نيما نيز ديروز (چهارشنبه) حواله يورو با ميانگين قيمت 
30 هزار و 185 تومان و براى حواله دالر قيمتى اعالم 
نشد.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافى هاى بانكى 
و بازار متشكل ارزى متغير است و متناسب با نوسان 
بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مى كند. اگرچه در 
مقطعى نرخ دالر تا باالى 32 هزار تومان افزايش يافت 
اما در روزهاى اخير روند افزايشى قيمت شكسته شد 
و از 14 آبان سير نزولى قيمت ها آغاز شد و همچنان 
ادامه دارد و دالر از 30 هزار تومان ظهر چهارشنبه 14 
آبان به 27 هزار و 100 هزار تومان در 21 آبان رسيد.از 
ديدگاه فعاالن بازار ارز، مهمترين عامل تاثيرگذار چشم 
انداز مثبت به آينده بازار ارز است؛ از آنجا كه از ماه قبل 
بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته بود، با نهايى شدن 
گزينه رياست جمهورى آمريكا، سناريوهاى بدبينانه براى 
آينده كنار رفت و بازار با اميدوارى بيشتر به آينده شاهد 

كاهش قيمت هاست.

اسكناس جديد 10 هزار تومانى چاپ شد

اسكناس جديد 10 هزار تومانى با مشخصه هاى ويژه 
امنيتى چاپ شد.اسكناس هاى جديد 10 هزارتومانى در 
فرمت و اندازه جديد و نيز با كمرنگ شدن چهار صفر 
و مشخصه هاى امنيتى ويژه چاپ شده است.به گزارش 
ايرنا، حذف چهار صفر از پول ملى يكى از موضوعات 
مهمى است كه از سال ها قبل در اقتصاد ايران مطرح 
بوده و سرانجام با تصويب كليات آن در مجلس به مرحله 
اجرا نزديك شد.چندى پيش، عبدالناصر همتى رئيس 
كل بانك مركزى درباره حذف چهار صفر از پول ملى 
گفته است: حذف چهار صفر در مجلس جديد نيز در 
حال پيگيرى است اما بانك مركزى در اسكناس هاى 
جديدى كه چاپ مى كند صفرها را به صورت كمرنگ 
باشد. گذار  دوران  نشانه  نوعى  به  تا  مى كند  چاپ 
همان طور كه در ظاهر ايران چك هاى جديد 50 و 100 
هزار تومانى پيداست، بانك مركزى چهار صفر را كمرنگ 
كرده و با برجسته كردن 50 و 100 «تومان» را در اين 

اسكناس ها زنده كرده است.

نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى خبر داد: 
بررسى پرونده «بورس» با عنوان 
«اخالل در نظام اقتصادى كشور»

نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى از رسيدگى قضايى به 
پرونده برخى مديران شركت هاى حقوقى بورس با عنوان 
«اخالل در نظام اقتصادى كشور» خبر داد.به گزارش 
ايسنا، اميرحسين قاضى زاده هاشمى در صفحه شخصى 
خود در توييتر نوشت: «در راستاى پيگيرى هايى كه از 
دستگاه قضايى داشتم، مقرر شد از هفته آينده عملكرد 
مديران شركت هاى حقوقى بازار سرمايه كه در موضوع 
با عنوان  انجام نمى دهند  را  بازارگردانى تعهدات خود 

«اخالل در نظام اقتصادى كشور» بررسى شود.»

وزير ارتباطات: 
مهاجران داراى مدرك معتبر، 

محدوديتى براى ثبت سيم كارت ندارند
واگذارى  براى  محدوديتى  هيچ  گفت:  ارتباطات  وزير 
سيم كارت به مهاجرينى كه داراى مدارك اقامتى معتبر 
هستند، وجود ندارد.  روز گذشته فرشته حسينى بازيگر 
افغان سينماى ايران در واكنش به عدم ثبت سيم كارت 
براى مادرش، پستى را منتشر كرد.«محمدجواد آذرى 
جهرمى» در اينستاگرام خود نوشت، يكى از مهاجرين عزيز 
افغانستانى، با انتشار اين تصوير در صفحه اينستاگرامش، 
از مشكالتى كه تهيه سيم كارت براى مادرشان فراهم 
كرده بود نوشته بودند و خواسته بودند به اين موضوع 
رسيدگى شود.وى افزود: موضوع را بررسى كردم؛ هيچ 
محدوديتى براى واگذارى سيم كارت به مهاجرينى كه 
ندارد.وزير  وجود  هستند  معتبر  اقامتى  مدارك  داراى 
سيم كارت  واگذارى  براى  كرد:   خاطرنشان  ارتباطات 
به مادر ايشان، هيچ استعالمى از سامانه احراز هويت 
سازمان تنظيم مقررات نشده است. اين بدان معناست كه 
دفتر خدمات ارتباطى، از وظايف خود تخطى كرده است. 
به او گفته اند سيم كارت به شما نمى دهند، تا چند تومان 
پول بيشتر بگيرند و نقره داغش كنند. بى وجدانى است 
انصافا.او افزود: امشب گذشته، مدير روابط عمومى وزارت 
ارتباطات، جناب آقاى هاديان با ايشان تماس مى گيرد 
و ضمن دلجويى مشكل مادرشان را حل مى كنند.وى 
تصريح كرد: به سازمان تنظيم مقررات دستور دادم كه 
اوال دفتر متخلف شناسايى، برخورد قانونى با ايشان، به 
عمل آيد. در سامانه 195هم امكان ثبت شكايات اتباع 

ساير كشورها از دفاتر خدماتى فراهم آيد.

در ماه گذشته ميالدى به ثبت رسيد؛
كاهش 4 درصدى قيمت
 نفت خام سنگين ايران

 تازه ترين گزارش ماهانه اوپك نشان مى دهد قيمت نفت 
خام سنگين ايران در ماه اكتبر(مهر و آبان) يك دالر و 
69 سنت معادل 4 درصد نسبت به ماه سپتامبر(شهريور 

و مهر) كاهش يافته است.
 بر اساس تازه ترين گزارش ماهانه اوپك، قيمت نفت 
خام سنگين ايران در ماه اكتبر(مهر و آبان) 40 دالر و 
24 سنت براى هر بشكه ثبت شد، در حالى كه اين رقم 
در ماه سپتامبر 41 دالر و 93 سنت و ميانگين قيمت 
نفت سنگين ايران نيز از ابتداى سال 2020 تاكنون 39 
دالر و 70 سنت براى هر بشكه بوده است.قيمت سبد 
نفتى اوپك هم در ماه اكتبر با كاهش 3.5 درصدى به 
40 دالر و 8 سنت براى هر بشكه رسيد كه يك دالر و 
46 سنت كمتر از ماه سپتامبر است.اوپك در تازه ترين 
گزارش خود همچنين تقاضاى جهانى براى نفت در سال 
2020 را 90 ميليون و 100 هزار بشكه در روز اعالم 
كرد كه 9ميليون و 750 هزار بشكه كمتر از سال 2019 
است.13 عضو اوپك براساس تازه ترين گزارش دبيرخانه 
اين سازمان كه روز چهارشنبه منتشر شد، در ماه اكتبر 
سال 2020 ميالدى روزانه 322 هزار بشكه بيشتر از 
روزانه 24 ميليون و 64 هزار بشكه ماه سپتامبر، نفت 
براساس  اوپك  اعضاى  نفت  روزانه  كردند.توليد  توليد 
ثانويه در ماه اكتبر (مهر- آبان) به 24  گزارش منابع 

ميليون و 386 هزار بشكه رسيد.
ليبى و عراق با افزايش توليد روزانه 299 هزار بشكه و 
148هزار بشكه بيشترين افزايش توليد را در ماه اكتبر 
به خود اختصاص دادند. توليد نفت ايران در ماه اكتبر 
روزانه 5 هزار بشكه كاهش يافت. قيمت نفت از ابتداى 
سال 2020 و همزمان با شيوع كرونا در جهان، با كاهش 
همراه شد. تا آنجا كه در فروردين و ارديبهشت سال 

جارى، قيمت نفت به زير 20 دالر در هر بشكه رفت.
باعث  كاهش سفرها  و  ها  محدوديت  ايجاد  با  كرونا 
شده تا تقاضا براى نفت كاهش پيدا كند و اين موضوع 
زمينه را براى افت قيمت ها هموار كرده است. با اين 
حال توافق كاهش توليد اوپك پالس توانست تا حد 
به  اميد  با  نيز  را ترميم كند و حاال  زيادى قيمت ها 
ساخت واكسن كرونا، انتظار مى رود قيمت نفت تا 50 

دالر در هر بشكه باال برود.

عكس العمل رييس سازمان بورس كشور در مورد زيان هاى اخير بازار سرمايه:

موضوع ورود و خروج سرمايه گذاران به بازار ،مسووليت شخصى است !

دبير انجمن صنفى توزيع كنندگان لوازم خانگى تهران:

كاهش 50 درصدى خريد لوازم خانگى در بازار

وقتى بورس به آتش بانك مى سوزد!

تشريح  در  اصل،  قاليباف  حسن  دكتر 
چهارشنبه  شامگاه  نشست  جزييات 
21 آبان ماه شوراى عالى بورس، گفت: 
يكى از مصوبات امروز شورايعالى بورس، 
اساس  بر  و  بود  ترميمى  عدالت  بحث 
كار هاى  و  از طريق ساز  مقرر شد  آن 
جبرانى، برخى تخلفات جزيى، داخل بازار 
سرمايه رسيدگى  و ساير موارد به قوه 
قضاييه ارجاع شود. قطعا با اين تصميم 
رسيدگى به تخلفات با سرعت بيشترى 
عالى  شوراى  شود.سخنگوى  مى  انجام 
مورد  دوم  موضوع  كرد:  تصريح  بورس 
بحث  شورا،  امروز  جلسه  در  بررسى 
افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم 
بود. دستورالعمل اجرايى اين موضوع به 
شوراى عالى بورس پيشنهاد شد و مورد 
تصويب اعضا قرار گرفت. در اين دستور 
العمل ساز و كار افزايش سرمايه از محل 
صرف سهام يا سلب حق تقدم به همراه 
موارد استثنا تبيين شده و شركت ها مى 
توانند بحث تامين مالى و افزايش سرمايه 
در بازار سرمايه را با روش هاى مختلف 

دنبال كنند.
صندوق  در  گذارى  سپرده  افزود:  وى 
تثبيت بازار سومين موضوعى بود كه در 

شوراى عالى بورس تصويب شد.

بازار، افت ها را جبران مى كند
متغيرهاى  اينكه  بيان  با  قاليباف  دكتر 
تغييرات  اخير  هاى  ماه  در  اقتصادى 
زيادى داشته، افزود: گزارش هاى شش 
ماهه شركت ها كه بر روى كدال منتشر 
بسيار خوبى  شده نشان دهنده شرايط 
است و اميد مى رود روند متعادل بازار 
و  بورس  سازمان  باشد.رييس  دار  ادامه 
سرمايه  اينكه  به  اشاره  با  بهادار  اوراق 
و  صبر  نيازمند  سهام  بازار  در  گذارى 
حوصله است و در پاسخ به اين پرسش 
روزهاى  در  شاخص  نشيب  و  فراز  كه 
گذشته چه عاملى داشت؟ گفت: در خريد 
ملك به دنبال نوسان قيمت و سود روزانه 
سرمايه  كنيم.  نگاه  منصفانه  هستيم؟ 
گذارى در سهام هم همين روند را دارد 
بازار  نگاهى كوتاه مدت داشت.  نبايد  و 
سرمايه بازار ساده اى براى سرمايه گذارى 
نيست. اگر سهم به درستى انتخاب شده 
باشد، قطعا در بلند مدت با بازده مناسب 
همراه است و سهام دار نبايد نگران آينده 
سرمايه گذارى خود باشد.دكتر قاليباف 
اصل با بيان اينكه در نيمه نخست سال، 
بازار سرمايه شد،  وارد  زيادى  نقدينگى 
افزود: هرچند براى مدتى قيمت ها در 
بازار سرمايه روند نزولى در پيش گرفتند 

اما تجربه نشان داده، روند نزولى دائمى 
نيست و بازار راه خود را پيدا و افت ها 
را جبران مى كند. به عبارتى، افراد صبور 

هميشه برنده خواهند بود.

سيگنال فروشى، سم بازار سرمايه
وى با اشاره به اينكه در ادبيات مالى دنيا، 
مفهومى  فروشى هيچ  موضوع سيگنال 
ندارد، به سرمايه گذاران توصيه كرد: از 
حضور در كانال هاى تلگرامى يا خريد 
سيگنال خوددارى كنند و اگر شناختى 
نسبت به بازار ندارند، با مراجعه به شركت 
سرمايه  هاى  سبدگردان، صندوق  هاى 
گذارى و مشاوران سرمايه گذارى داراى 
مجوز، به خريد سهام يا اوراق با درآمد 
ثابت اقدام كنند.رييس سازمان بورس و 

اوراق بهادار سرمايه گذاران را به تغيير 
افق نگاه دعوت كرد و گفت: حفظ حقوق 
سرمايه گذاران اولويت و رسالت سازمان 
بورس و اوراق بهادار است و بدون شك 
در تالشيم شرايط بازار سرمايه مطلوب 
و متعادل باشد. نهاد ناظر از روند منفى 
قيمت ها راضى نيست و زيان سهام داران 
هم به نفع هيچ فرد و گروهى نيست.اما 
گذاران  سرمايه  خروج  و  ورود  موضوع 
پرتفوى،  چيدمان  همچنين  و  بازار  به 
اميدوارم  و  است  شخصى  مسووليت 
توجه  موضوع  اين  به  گذاران  سرمايه 
تاكيد مى كنم هرچند  پايان  كنند.در  
اما  است  ريسك  با  همراه  سرمايه  بازار 
گذاران صبور  سرمايه  داده  نشان  تاريخ 

پاداش اين صبر را دريافت مى كنند.

توزيع كنندگان  صنفى  انجمن  دبير   
در  روزها  اين  گفت:  تهران  لوازم خانگى 
مقايسه با دو ماه گذشته، شاهد كاهش 50 
درصدى خريد لوازم خانگى در بازار هستيم.

اكبر پازوكى افزود: اين روزها بازار در ركود 
به سر مى برد و به دليل باال بودن قيمت 
لوازم خانگى، به جز خانواده هايى كه به دنبال 
تهيه جهيزيه براى نوعروسان خود هستند، 
در عمل تقاضايى وجود ندارد.وى گفت: با 
اين وجود، اما محصوالت لوازم خانگى به 
است. موجود  بازار  در سطح  كافى  اندازه 

پازوكيخاطرنشان كرد: توليدكنندگان در 
ماه هاى گذشته با وجود همه مشكالت از 
جمله كمبود تخصيص ارز و دشوارى هاى 
تهيه مواد اوليه، با رشد توليد مواجه بودند 
و امروز به هيچ عنوان كمبودى در سمت 
عرضه وجود ندارد.وى ادامه داد: به عنوان 
مثال كارخانجاتى داريم كه در هفت ماهه 
امسال 100 درصد به توليدات شان نسبت 
به مدت مشابه پارسال اضافه شده است، 
يا براى نخستين بار دو شركت صاحب نام 
داخلى خط توليد ماشين ظرف شويى را 
در كشور راه اندازى كردند.به گزارش ايرنا، 
بررسى آمارهاى رسمى منتشر شده توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكى از 

رشد توليد تلويزيون، ماشين لباس شويى 
و يخچال و فريزر در 6 ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

مطابق اين آمارها، در 6 ماهه نخست امسال 
590 هزار و 500 دستگاه انواع تلويزيون 
در كشور توليد شد. اين آمار در مقايسه با 
6 ماهه نخست 98 رشد 84 درصدى نشان 
مى دهد.در مدت ياد شده، توليدكنندگان 
داخلى 919 هزار و 600 دستگاه يخچال 
و فريزر توليد كردند كه در هم سنجى با 
پارسال رشد 37.1 درصدى داشته است.

نيمه  در  نيز  لباس شويى  ماشين  توليد 
در  درصدى   54.5 رشد  امسال  نخست 
مقايسه با مدت مشابه پارسال تجربه كرد 
و به 454 هزار و 100 دستگاه رسيد.دبير 
انجمن صنفى توزيع كنندگان لوازم خانگى 
تهران در ادامه گفت: فروشندگان هيچ گاه 
تعيين كننده قيمت نيستند، بلكه تحت 
نظارت سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
با  را  خود  كاالهاى  توليدكنندگان  و 
مى رسانند.وى  فروش  به  قانونى  سود 
بيان داشت: امروز در بازار «امين حضور» 
و «شريعتى» مغازه دارانى را شاهديم كه 
كاالى خود را تنها با يك درصد سود به 
فروش مى رسانند و كسادى بازار سبب 

شده تا رقابتى بين فروشندگان و كسبه 
در  گفت:  مقام صنفى  بگيرد.اين  شكل 
يخچالى  فروشنده اى  وقتى  حال  عين 
را 10 ميليون تومان مى خرد، نمى توان 
انتظار داشت آن را 9 ميليون تومان به 
با  برساند و در مواردى شاهديم  فروش 
همان قيمت 10 ميليون تومان به فروش 
رسانده است، زيرا فروشندگان بايد اجاره 
غيره  و  بانكى  تسهيالت  اقساط  مغازه، 
بپردازند.پازوكى خاطرنشان كرد:  را  خود 
امروز قدرت خريد مردم به شدت پايين 
آمده، به طورى كه برخالف سابق افراد به 
جاى خريد لوازم خانگى جديد به تعمير 
دستگاه هاى موجود در منازل خود روى 

مشكالت  اگر  تاكيدكرد:  آورده اند.وى 
توليدكنندگان كاهش يابد به طورى كه 
افزايش توليدى كه تاكنون مطابق آمار 
و ارقام به ثبت رسانده اند تداوم يابد، آن گاه 
قيمت ها  كاهش  به  خوش بين  مى توان 
بود.پيشتر سخنگوى انجمن توليدكنندگان 
لوازم خانگى در گفت وگو با ايرنا از جابجايى 
شركت هاى  از  يكى  در  توليدات  تيراژ 
خبر  ارزان تر  توليدات  سمت  به  داخلى 
داد و گفت: اين گروه صنعتى توليد سبدى 
متشكل از پنج قلم لوازم خانگى به تعداد 
پنج هزار دستگاه با متوسط قيمتى هر 
سبد 10 ميليون تومان براى جامعه هدف 
كميته امداد امام(ره) اجرايى كرده است.

شايعه هاى افزايش نرخ سود بانكى و تكذيب 
آن توسط مسئوالن و در نهايت اجراى چراغ 
خاموش آن توسط بسيارى از بانك هاى 
خصوصى ماجراى جديدى نيست. موضوعى 
كه اين بار مى تواند بورس و بانك را در 
رقابتى ناعادالنه قرار دهد و باعث شود يكى 
ديگر از پايه هاى محكم بورس هم متزلزل 
شود تا آتش آن به چشم سهامداران بورسى 
رود.مصوبه شوراى پول و اعتبار كه مى گويد 
نرخ سود سپرده هاى بانكى از شهريور سال 
1396 بدون تغيير و معادل 15 درصد است، 
رقابت سودى بانك ها را متوقف نكرد و كار 
به جايى رسيد كه برخى از بانك ها نرخ هاى 
باالتر از 23 درصد نيز به سپرده گذاران 
تخلف  مى كردند.استارت  پرداخت  خود 
بانك ها از مصوبه شوراى پول و اعتبار بعد 
از تشديد تالطم هاى ارزى در بازار زده شد 
و زمانى شدت گرفت كه بانك مركزى در 
بسته مديريت بازار ارز مجوز انتشار اوراق 
گواهى 20درصدى را براى دوره چندروزه 
به بانك ها داد.بهمن ماه سال 1396، بسته 
سياستى بانك مركزى براى كنترل بازار 
ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد كه در 
مهم ترين آن انتشار اوراق گواهى سپرده با 
سود 20 درصد قرار داشت. اين اوراق در 
عمل تفاوتى با حساب سپرده 15 درصد 
نداشته و حتى سود آن پنج درصد هم باالتر 
بود. بانك مركزى اين نرخ را براى ايجاد 
جذابيت و كشاندن نقدينگى به سمت شبكه 

بانكى تعيين كرده بود تا بتواند تا حدى بازار 
ارز را كنترل كند. بعد از آن بانك ها علناً از 
مصوبه شوراى پول و اعتبار تخطى كردند و 
نرخ سود را به بيش از 20 درصد افزايش 
دادند.ماجراى دنباله دارى كه هرچند در  
پاييز 1398 كمى از شدت آن كاسته شد 
و برخى از بانك هاى خصوصى كه سودهاى 
باالى 20درصدى پرداخت مى كردند، نرخ 
سود سپرده ها را به 18 و 19 درصد كاهش 
دادند، اما به نظر مى رسد اين ماجرا امسال از 
سر گرفته شده  و مدت هاست كه افزايش نرخ 

سود سپرده هاى بانكى به گوش مى رسد.
افزايش چراغ خاموش سودها و تكذيب 

مسئوالن
 هرچند رييس كل بانك مركزى و وزير 
اقتصاد قاطعانه اين موضوع را رد مى كنند 
و فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصاد و دارايى 
در آخرين اظهارنظر خود در اين مورد اعالم 
كرده نرخ سود بين بانكى مقدارى باال رفته 
برنامه ريزى  حال  در  و  است  درست  كه 
هستيم كه از اين روند جلوگيرى شود؛ در 
واقع وزير اقتصاد هم به طور غيرمستقيم به 
اين موضوع اشاره كرده است.يكى از مواردى 
افزايش  مركزى  بانك  مى شود  باعث  كه 
نرخ سود سپرده بانكى را به صورت رسمى 
اعالم نكند، اين است كه اگر سود سپرده 
بانكى افزايش يابد، سود تسهيالت نيز بايد 
افزايش يابد كه اگر اين اتفاق بيفتد توليد 
رسما فلج خواهد شد. به عبارت ديگر اگر 

بانكى 18 درصد شود سود  سود سپرده 
تسهيالت عمال 30 درصد خواهد شد.از 
سوى ديگر اين مباحث در حالى مطرح 
مى شود كه بازار سرمايه پس از ريزشى كه 
از مردادماه كليد خورد، هنوز تعادل خود را 
پيدا نكرده و منتظر تلنگرى است تا از نو فرو 
بريزد و بانك مركزى در حالى افزايش نرخ 
سود سپرده را تكذيب مى كند كه بررسى ها 
نشان مى دهد برخى بانك هاى خصوصى به 
راحتى پيشنهاد سود 20 تا 23 درصد را به 

سرمايه  گذاران كالن ارائه مى كنند.
صداى اعتراض بورسى ها بلند شد

اين تكذيب ها و اجراى چراغ خاموش افزايش 
نرخ سود بانكى صداى اعتراض بورسى ها را 
هم بلند كرد و حسن قاليباف اصل، رئيس 
اعالم كرده  بهادار  اوراق  و  سازمان بورس 
است كه  نرخ سود بانكى هر چقدر باالتر 
و غيربهينه  تر باشد، تأثير منفى بيشترى بر 
فعاليت هاى سرمايه  گذارى كشور خواهد 
داشت و تسهيالت و تأمين مالى را براى 
توليد گران مى  كند. بخش هاى توليدى كه 
عمدتا حاشيه سود پايين دارند، فعاليت  هاى 
اقتصادى خود را كاهش و سرمايه خود را 
در بازار پول پارك مى  كنند.وى ادامه داد: 
به اين ترتيب، اشتغال كشور آسيب خواهد 
ديد و در نتيجه خلق اعتبار، رشد نقدينگى 
و انتظارات تورمى ناشى از آن و مواجهه با 
چالش  هاى اقتصادى ديگر از جمله تشديد 
ركود تورمى دور از انتظار نخواهد بود. اين 

نرخ،  ارتباط مستقيمى با نسبت قيمت به 
درآمد يا P/E دارد و در ساير روش  هاى 
قيمت  گذارى و ارزش  گذارى نيز متغيرى 
اثرگذار است. رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار تاكيد كرد: معقوالنه آن است كه در 
تعيين بهينه نرخ سود بدون ريسك در 
كشور تعامل موثرى صورت گيرد و اين نرخ 
متناسب با مختصات اقتصادى كشور باشد تا 

تعادل بازار سرمايه را بر هم نزند.
پيشنهاد جذاب بانك ها به سرمايه داران!

در اين راستا روزبه شريعتى، كارشناس بازار 
سرمايه در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر 
اين كه افزايش نرخ سود بانكى بدون اين كه 
به صورت رسمى اعالم شود در حال اجرا 
شدن است، اظهار كرد: زمانى كه نرخ سود 
بانكى از سقف داالن سود كه 22 درصد 
است هم فراتر رفته، طبق منطق اقتصادى 
نمى توان نرخ سود سپرده را روى 16 يا 18 
درصد نگه داشت.وى ادامه داد: بانك ها براى 
اين كه بتوانند نقدينگى خود را تامين كنند 
به صورت ناخواسته وارد رقابتى مى شوند 
تا بتوانند پول هاى مردم را جذب كنند و 
به همين دليل پيشنهاداتى را به پول هاى 
بزرگ ارائه مى كنند؛ مخصوصا در شرايط 
فعلى كه حجم نقدينگى به 600هزار ميليارد 
تومان رسيده است.اين تحليلگر بازار سرمايه 
با اشاره به پيشنهاداتى كه از سوى بانك ها 
به سرمايه گذاران بزرگ مى شود، اظهار كرد: 
شخصا شاهد هستم كه به صندوق هاى 
درآمد ثابت بورس پيشنهادهاى سود 22 
درصد شده؛ به شرط اين كه سرمايه آنها 

چند ماه در حساب بماند.
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تاييد خبر منتفى شدن رياست پاپى زاده :
شاهپور عالئى مقدم سرپرست سازمان 

امور عشاير ايران شد
وزير جهاد كشاورزى در حكمى شاهپور عالئى مقدم را به 
سمت سرپرست سازمان امور عشاير ايران منصوب كرد.

روز  عشاير  امور  سازمان  سرپرست  معارفه  مراسم 
اين  جلسات  سالن  محل  در  ماه  آبان  چهارشنبه 21 
سازمان برگزار شد و كرمعلى قندالى جاى خود را به 
شاهپور عاليى مقدم داد.پيش از اين قرار بود عباس پاپى 
زاده نماينده پيشين دزفول رئيس سازمان امور عشاير 
شود حتى وزير كشاورزى حكم انتصاب وى را نيز صادر كرده 
و در رسانه ها منتشر شد اما به يكباره حكم وى لغو گرديد!

در اعتراض به عدم خلع يد مدير هفت تپه؛
جمعى از دانشجويان خوزستان و 

تهران مقابل سازمان خصوصى سازى 
تجمع كردند

اعتراض  در  تهران  و  خوزستان  دانشجويان  از  جمعى 
به عدم خلع يد مدير عامل هفت تپه مقابل سازمان 
دانشجويان  از  كردند.جمعى  تجمع  خصوصى سازى 
دانشگاه هاى استان خوزستان و دانشگاه هاى شهر تهران 
در اعتراض به عدم خلع يد مدير عامل شركت كشت و 
صنعت هفت تپه در مقابل سازمان خصوصى سازى تجمع 
كردند.در اين تجمع دانشجويان معترض با حمل دست 
نوشته هايى با محتواى خصوصى بازى رانتى بالى جان 
توليد ملى، تنها راه نجات هفت تپه خلع يد اسدبيگى، 
سازمان خصوصى بازى، اعتراض خود را نسبت به عدم 
خلع يد مديرعامل شركت كشت و صنعت هفت تپه اعالم 
كردند.گفتنى است، اين تجمع با برخورد خشونت آميز و 
فحاشى پرسنل سازمان خصوصى سازى به دانشجويان به 
پايان رسيد.بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد اهواز قرار بود در 
ويدئويى از صحبت هاى كارگران شركت كشت و صنعت 
نيشكر هفت تپه را روى ديوار هاى سازمان خصوصى سازى 
اكران كند كه به دليل مشكل برق و ممانعت پرسنل 

سازمان خصوصى سازى موفق به اين كار نشد.

دستگيرى سارقان مسلح جاده اى
 در خوزستان

فرمانده انتظامى خوزستان از دستگيرى سارقان مسلح 
جاده اى در اطراف يكى از روستاهاى شهرستان شوش 
خبر داد.سردار سيدمحمد صالحى اظهار كرد: در پى 
وقوع چند فقره سرقت مسلحانه جاده اى خودرو، محموله 
بررسى  خوزستان،  مواصالتى  محورهاى  در  احشام  و 
موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس 
آگاهى قرار گرفت.به نقل از پايگاه خبرى پليس، وى 
افزود: ماموران اداره مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى 
با همكارى ماموران انتظامى و پليس شهرستان شوش با 
انجام كار اطالعاتى و اقدامات تخصصى، اعضاى اين باند 
هشت نفره را در اطراف يكى از روستاهاى شهرستان 
شوش شناسايى و بالفاصله به محل اختفاى سارقان 
اينكه  بيان  با  خوزستان  انتظامى  شدند.فرمانده  اعزام 
ماموران پليس پس از هماهنگى با مرجع قضائى، در 
عمليات هاى جداگانه و هدفمند اعضاى اين باند را در 
مخفيگاه شان دستگير كردند، گفت: در تحقيقات اوليه 
پس از اعتراف يكى از سارقان، مالخر موال مسروقه نيز 
شناسايى و دستگير شد.صالحى بيان كرد: در بازرسى از 
مخفيگاه سارقان مسلح يك دستگاه خودروى پژو 405، 
سه دستگاه موتورسيكلت به كار رفته در سرقت ها، يك 
قبضه اسلحه شكارى و مقاديرى اموال مسروقه كشف 
شد.وى با بيان اينكه متهمان دستگيرشده داراى سوابق 
متعدد كيفرى هستند، خاطرنشان كرد: نيروى انتظامى 
به صورت شبانه روزى با سارقان و مخالن نظم و امنيت 

به شدت برخورد و اجازه جوالن به آن ها نخواهد داد.

تكذيب آبگرفتگى يك بيمارستان
 در شهر اهواز

دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در اطالعيه اى 
مطالب منتشرشده در خصوص آبگرفتگى يك بيمارستان 
در شهر اهواز را تكذيب كرد.در اطالعيه (22 آبان ماه) دانشگاه 
علوم پزشكى جندى شاپور اهواز آمده است: «از ساعتى 
پيش ويدئويى تحت عنوان آبگرفتگى يكى از بخش هاى 
بيمارستانى در اهواز در فضاى مجازى منتشر شده كه با 
بررسى هاى صورت گرفته، مشخص شد اين فيلم مربوط به 
هيچكدام از بيمارستان هاى اهواز و استان نيست و انتساب 
آن به بيمارستان هاى شهر اهواز تكذيب مى گردد.الزم به 
ذكر است هم اكنون تمامى بيمارستان هاى اهواز در وضعيت 
ارائه خدمت به بيماران هستند.از  مطلوب مشغول به 
اهالى محترم رسانه و فعاالن فضاى مجازى درخواست 
مى شود قبل از انتشار هر گونه محتوايى كه نسبت به 
محل وقوع آن شك و شبهه اى وجود دارد، نسبت به 

صحت سنجى آن از مسئولين مربوطه اقدام نمايند.»

وزارت اطالعات:
سركرده گروهك تجزيه طلب
 «حركة النضال» دستگير شد

 وزارت اطالعات اعالم كرد: عامل اصلى حمله تروريستى 
خونين 31 شهريور 97 اهواز توسط سربازان گمنام امام 
زمان (عج)، شناسايى و به دام افتاد. مركز روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت اطالعات روز پنجشنبه در اطالعيه اى 
اعالم كرد: با اقدامات تخصصى و تركيبى سربازان گمنام 
گروهك  سركرده  چعب»  اهللا  «فرج  (عج)،  زمان  امام 
تجزيه طلب «حركة النضال» شناسايى و دستگير شد.در 
اين اطالعيه آمده است: سركرده گروهك تجزيه طلب 
حركة النضال در سال هاى اخير قصد چندين عمليات 
بزرگ ديگر در تهران و خوزستان را داشت و اخيراً در 
حال برنامه ريزى براى هدايت عمليات تروريستى جديدى 
زمان  امام  گمنام  اطالعاتى سربازان  اشراف  با  كه  بود 
(عج) ناكام ماند.وزارت اطالعات با بيان اينكه گروهك 
سرويس هاى  مستقيم  حمايت  تحت  النضال  حركة 
اطالعاتى عربستان و رژيم صهيونيستى قرار دارد، اعالم 
كرد:عليرغم صدور حكم بين المللى براى سركردگان اين 
گروه، عمليات تروريستى در ايران را مديريت مى كرد.
اين اطالعيه مى افزايد: عامل اصلى حمله تروريستى 
دستان  در  اكنون  كه  اهواز   97 شهريور   31 خونين 
وزارت اطالعات قرار دارد؛ از ديگر عمليات تروريستى 
و خونين اين گروهك نيز جزئياتى بيان كرده است.در 
حادثه تروريستى 31 شهريور 1397 يك گروه مسلحانه 
تروريستى تجزيه طلب، در جريان رژه نيروهاى مسلح به 
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز ، اين آيين و 
مردمى كه نظاره گر رژه بودند را مورد حمله مسلحانه قرار 

دادند كه 25 نفر شهيد و 68 نفر زخمى شدند.

توصيه رئيس علوم پزشكى اهواز براى 
پيشگيرى از تنگى نفس پس از بارندگى

رئيس دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز با اشاره 
به آغاز بارندگى در اهواز و برخى شهرهاى خوزستان، به 
منظور پيشگيرى از وقوع عارضه تنفسى براى شهروندان 
توصيه هايى ارائه كرد.دكتر فرهاد ابول نژاديان اظهار كرد: 
زمانى كه نخستين بارندگى پاييزى همراه با رعد و برق 
و وزش باد رخ مى دهد، شانس گرده افشانى گياهان و 
پخش آلرژن ها در فضا افزايش مى يابد.رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى جندى شاپور اهواز افزود: در اين شرايط، 
از مردم به ويژه افرادى كه بيمارى هاى تنفسى دارند 
مى خواهيم تا حد امكان امشب و فردا صبح از منزل 
همچنين  ببندند.  را  پنجره ها  و  درب  و  نشوند  خارج 
يك  در  كه  كنند.وى  استفاده  را  تنفسى  اسپرى هاى 
برنامه تلويزيونى صحبت مى كرد، گفت: اگر فردى دچار 
سنگينى يا درد قفسه سينه، سرفه و خس خس سينه 
شد حتما از اسپرى سالبوتامول دو تا چهار پاف براى سه 
مرتبه و در فاصله هر 20 دقيقه يك بار استفاده كند. 
پس از آن در صورت نياز در فاصله چهار تا شش ساعت 

مجددا از آن استفاده كند.

توضيح آموزش و پرورش ايذه درخصوص 
فرسودگى يكى از مدارس روستايى

عنوان  در فضاى مجازى تحت  انتشار مطلبى  پى  در 
كه  ملى»،  فاجعه  يك  آستانه  در  روستايى  «پنتى، 
فرسودگى يكى از مدارس روستايى ايذه را نشان مى داد، 
آموزش و پرورش شهرستان ايذه در اين خصوص مطلبى 
منتشر كرد. آموزش و پرورش ايذه در اين مورد توضيح 

داده است:
ايذه  شهرستان  كيلومترى   27 در  پنتى  «روستاى 
روستا  اين  پورى  احمد  شهيد  دبستان  كه  دارد  قرار 
داراى شش دانش آموز ابتدايى است. فضاى آموزشى 
اين مدرسه داراى 4 كالس درس مجزا بوده و كليپ 
منتشر شده از اتاق فرسوده اين مدرسه بوده كه بدون 
استفاده است. 6 دانش آموز اين مدرسه در كالس ديگر 
اين مدرسه كه وضعيت ايمنى دارد مشغول به تحصيل 

هستند.
تر طى  پيش  ايذه  پرورش شهرستان  و  آموزش  اداره 
نامه اى در 24 ارديبهشت 99، اين مدرسه راه به عنوان 
جهت  مدارس  نوسازى  كل  اداره  به  سنگى  مدرسه 

تخريب و بازسازى معرفى كرده است.
اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان به 
صورت موقت يك كانكس به اين روستا اختصاص داده 

است كه به زودى به اين مدرسه منتقل خواهد شد.»

ارمغان اولين باران پائيزى براى خوزستانيها؛

تنگى نفس ، آبگرفتگى معابر و قط عى برق !

باز هم مطابق هر سال و به لطف عدم 
شهرها  در  مناسب  زيرساختهاى  وجود 
اولين باران پاييزى براى خوزستانيها به 
جز  به  ارمغانى  آرامش  و  زيبايى  جاى 
تنگى نفس ، آبگرفتگى معابر و قطعى 

برق نداشت!
ما  براى  پاييزى در گذشته  باران  اولين 
ياد و خاطره بود و يادمان نميرود كه با 
بارش اولين باران در فصل پائيز كودكان 
هنوز  و  ميرفتند  باران  زير  به  شادى  با 
هم در شهرهاى شمالى و خوش آب و 

هواى كشور از آن به عنوان باران زيبا ياد 
ميشود.اما در خوزستان چيزى به جز بروز 
مشكالت براى شهروندان در پى ندارد تا 
جايى كه با بارش هاى اسيدى بايد به 
خانه ها پناه ببريم ، ولى غافل از اينكه 
با قطعى برق و آب در خانه هم آرامش 

نخواهيم داشت!
نفتى  فلرهاى  افزايش  اخير  در سالهاى 
كنوكارپوس  درختان  تعداد  افزايش   ،
آلودگى ديگر  و  در شهرهاى خوزستان 
اولين  خوزستان  در  صنعتى  شركتهاى 

تبديل  اسيدى  باران  به  را  باران پاييزى 
ميكند. بارانى كه نتيجه آن بسترى شدن 
صدها خوزستانى به علت تنگى نفس در 
بيمارستانهاست.همچنين در چند سال 
آبهاى  دفع  در  مديريت  عدم  گذشته 
فاضالب  سيستم  فرسودگى  و  سطحى 
شهرى موجب آبگرفتگى معابر شده كه 
براى  مرور  و  عبور  مشكل  ايجاد  باعث 

خوزستانيها در روزهاى بارانى ميشود.
اهواز  از مناطق در  برق بسيارى  قطعى 
ضعف  نشاندهنده  نيز  شهرها  ديگر  و 

است  استان  هاى  در شهر  زير ساختها 
كه با كمترين بارندگى شهروندان را به 
دردسر مى اندازد.حال سئوال اينجاست 
كه آيا دوباره روزى فرا خواهد رسيد كه 
اولين بارش باران پائيزى با شور و شعف 
و شادمانى مردم خوزستان همراه باشد يا 
سو مديريت ها و تخريب بيش از پيش 
زيرساختها در استان باعث خواهد شد تا 
باران پاييزى با خود ترس و وحشت براى 

مردم به همراه داشته باشد؟
مهدى قمر

آتش زدن پسر 7 ساله به دست زن همسايه و دخترش در ماهشهر

دلخراش  مرگ  از  سال   2 از  بيشتر 
پسربچه  7ساله اى  مى گذرد؛  «اميرعلى» 
كه قربانى كينه همسايه شد. مادر و دختر 
همسايه براى اينكه راز جنايتشان فاش 
زدند.  آتش  را  او  نيمه جان  پيكر  نشود، 
رو  دست شان  زود  خيلى  اينكه  از  غافل 
مى شود و هر دوى آنها دستگير مى شوند.
بعدازظهر 15 خرداد سال 97 با پيداشدن 
جسد سوخته پسربچه اى 7ساله در حوالى 
فلكه فرودگاه اهواز، تحقيقات پليس براى 
جسد  شد.  آغاز  جنايت  اين  راز  كشف 
كامال سوخته و هنوز هويت او مشخص 
نبود اما يك روز بعد خانواده پسربچه اى 
7ساله به نام اميرعلى با حضور در پزشكى 
قانونى و با توجه به نشانه هايى كه از جسد 
باقى مانده بود، او را شناسايى كردند. آنها 
گفتند كه پسرشان يك روز قبل تر زمانى 
كه در حال بازى در حياط خانه شان در 
اين  آنها در  ناپديد شده و  بود،  ماهشهر 
مدت به دنبال پيداكردن ردى از او بوده اند. 
بررسى هاى  و  قانونى  پزشكى  آزمايشات 
تخصصى، اظهارات اين خانواده را تأييد 
كرد و معلوم شد كه قربانى خردسال كسى 
جز اميرعلى نيست. اما چه كسى و با چه 
انگيزه اى او را به قتل رسانده  بود؟ مادر 

اميرعلى در همان تحقيقات اوليه گفت 
كه به زن همسايه شان مشكوك است. او 
توضيح داد: در همسايگى ما زنى به همراه 
2دخترش زندگى مى كند. يكى از دختران 
او همكالسى دخترم است اما از وقتى بين 
دخترانمان در مدرسه اختالف پيش آمده، ما 
هم با اين همسايه مان دچار اختالف شده ايم 
و تنها كسى كه به او مشكوك هستيم، اين 
زن و دخترانش هستند.با اين سرنخ، مأموران 
تحقيقات خود را روى زن همسايه  متمركز 
كردند و در ادامه سرنخ هايى به دست آمد 
كه نشان مى داد او همراه دختر 17ساله اش 
زمانى كه جسد اميرعلى در اهواز پيدا شده 
بود، در حوالى محل پيداشدن جسد حضور 
و  جوان  زن  اطالعات،  اين  با  داشته اند. 
دخترش دستگير شدند و دختر 17ساله در 

بازجويى ها اسرار قتل اميرعلى را برمال كرد.
دليل مرگ پسربچه چه بود؟

مادرش  17ساله،  دختر  اظهارات  با 
و  نديد  حقيقت  بيان  جز  چاره اى  هم 
حرف هاى او را تكرار كرد. اين در حالى 
بود كه بررسى هاى تخصصى در پزشكى 
اصلى  علت  مشخص شدن  براى  قانونى 
در  و  ادامه داشت  پسربچه 7ساله  مرگ 
دليل  كه  شد  اعالم  بعد  چندماه  نهايت 
مرگ او سوختگى بوده و اين يعنى زمانى 
كه وى را آتش زده اند، او زنده بوده است.

در اين شرايط مادر و دختر جنايتكار پاى 
ميز محاكمه قرار گرفتند و هرچند تالش 
مى كردند با حرف هاى ضدونقيض وانمود 
كنند كه در اين ماجرا بى گناه بوده اند و 
اميرعلى در تصادف غيرعمدى جان باخته 
است، اما شواهد و مدارِك به دست آمده 

آنقدر روشن و دقيق بود كه قضات دادگاه 
هر دوى آنها را به اتهام مشاركت در قتل 
از  بخشى  كردند.در  محكوم  قصاص  به 
قانونى  «پزشكى  است:  آمده  حكم  اين 
هيچ آثارى ازجمله شكستگى جمجمه و 
شكستگى استخوان كه نشان دهد چنين 
تصادفى رخ داده است، مشاهده نكرده و 
به نظر مى رسد كه اساسا چنين تصادفى 
رخ نداده است. بلكه متهم (دختر جوان) 
به دليل هوش زيادى كه دارد و براى فرار 
از مجازات، چنين ماجرايى را مطرح كرده 
و از طرفى پزشكى قانونى اعالم كرده كه 
اميرعلى در زمان آتش زدِن پيكرش زنده 
بوده است.»به اين ترتيب با صدور حكم 
قصاص متهمان، اين پرونده به ديوان عالى 
تأييد  درصورت  و  شده  فرستاده  كشور 

حكم صادرشده، اجرا خواهد شد.
دومين داغ مادر مقتول

طاهره بخشى، مادر اميرعلى است؛ كسى كه 
حاال تنها خواسته اش اجراى عدالت و قصاص 
قاتالن پسرش است. او مى گويد متهمان 
نه تنها جان پسرش را گرفتند، بلكه باعث 
مرگ دخترش هم شدند. او  مى گويد: از وقتى 
پسرم بى رحمانه به قتل رسيد، زندگى مان از 
هم  پاشيده است. آن اوايل تصور مى كردم كه 
متهمان راست مى گويند و وقتى جسد پسرم 
را آتش زدند، او مرده بود، اما از همان ابتدا 
يكى از دخترانم كه 18ساله بود، مى گفت 
كه آنها دروغ مى گويند. دخترم خيلى به 
اميرعلى وابسته بود، چون تنها برادرشان 
بود. وقتى اين اتفاق افتاد، دخترم بارها به ما 
مى گفت كه اميرعلى به خوابش آمده و حقيقت 
را گفته است. دخترم مى گفت كه برادرش را 

زنده سوزانده اند اما ما قبول نمى كرديم و همين 
باعث شده بود كه افسرده شود. تا اينكه حدود 
10ماه پس از جنايت، وقتى به پزشكى قانونى 
اهواز رفته بودم، به من گفتند كه پسرم زنده بوده 
و او را آتش زده اند.او ادامه مى دهد: با شنيدن 
اين خبر داغم صدبرابر شد. درحالى كه گريه 
مى كردم با دخترم كه در خانه بود، تماس 
و  حرف هايش  همه  كه  گفتم  و  گرفتم 
خواب هايى كه ديده بود، درست بوده است. 
به خانه مان در  و  ماشين شدم  بعد سوار 
ماهشهر برگشتم اما وقتى رسيدم ديدم كه 
آمبوالنس مقابل خانه مان است. دلم ريخت 
و دوان دوان خودم را به خانه رساندم. دختر 
به  را حلق آويز كرده و  18ساله ام خودش 
زندگى اش پايان داده بود. او نوشته بود  حاال 
كه بعد از 10ماه حرف ها و خواب هايش ثابت 
شده، ديگر طاقت دورى از برادرش را ندارد 
و مى خواهد پيش او برود و برادرش را بغل 
كند. بعد از مرگ دخترم، دختر ديگرم كه 
19ساله است، دچار بيمارى روحى شديد 
شد. طورى كه 3ماه در بيمارستان بسترى 

بود و هنوز هم تحت درمان است.
اين  متهمان  مى گويد:  داغدار  مادر 
پرونده زندگى ما را نابود كردند. با اينكه 
و  مى گذرد  حادثه  از  2سال  از  بيشتر 
همه چيز در پرونده كامال روشن است، 
است.  نشده  تأييد  آنها  حكم  هنوز  اما 
تنها چيزى كه من و خانواده ام را آرام 
آنهاست.  درباره  اجراى عدالت  مى كند، 
كه  مى خواهم  قوه قضاييه  مسئوالن  از 
رسيدگى  داغدار  مادر  يك  خواسته  به 
كنند و هرچه زودتر متهمان را به سزاى 

جنايتى كه مرتكب شده اند، برسانند 

كپى بردارى از شيوه سيدهاى قالبى اهواز توسط
 دولت در بورس و با هدف كالهبردارى از مردم!

اوايل دهه  اهواز در  سيد هاى قالبى در 
80 ابتدا با سرمايه اوليه اى كه در اختيار 
داشته اند، سودهاى قابل توجهى را به عده 
اى از افراد به صورت محدود پرداخت مى 
نمودند كه اين موضوع موجب شد تا در 
مدت زمان كوتاهى بر تعداد سپرده گذاران 
و سپرده بگيران افزوده شود و مردم دارايى 

خود را به آنها بدهند ، اما.....
فساد  پرونده هاى  بزرگترين  از  يكى   
اقتصادى كشور پرونده موسوم به سادات 
خوزستان  در  افرادى  كه  بود  خوزستان 
مدعى سيادت بودند با دريافت پول از مردم 
ادعا مى كردند كه ظرف مدت كوتاهى 
سود اين سپرده ها را به آنها برمى گردانند 
، چند ماهى از اين كاسبى پردرآمد براى 
اين افراد گذشت و سپرده گذارى در نزد 

سادات در اهواز به يك جريان اجتماعى 
تبديل شد.

در  كه  اوليه اى  با سرمايه  ابتدا  عده  اين 
توجهى  قابل  داشته اند، سودهاى  اختيار 
افراد به صورت محدود  از  به عده اى  را 
موضوع  اين  كه  نمودند  مى  پرداخت 
موجب شد تا در مدت زمان كوتاهى بر 
تعداد سپرده گذاران و سپرده بگيران افزوده 
آن ها  فعاليت  دامنه  كه  طورى  به  شود 
از  وسيعى  و شبكه  كرده  پيدا  گسترش 
افراد به عنوان نفرات اصلى و نمايندگان 
آنها در شهرهاى مختلف استان خوزستان، 
سپرده هاى مردم تحويل مى گرفته تا در 
اما   ، شود  پرداخت  سود  آن ها  به  آينده 
زمانى كه صدها هزار نفر زندگى خود را 
فروختند و در اختيار سيدهاى قالبى قرار 

دادند ، اموال مردم را برداشتند و به خارج 
از كشور گريختند!

از  با كالهبردارى  افراد  اين  از  تنها يكى 
بر  بالغ  نفر، وجوهى  هزار  از 170  بيش 
تبليغات  طريق  از  تومان  ميليارد   300
گسترده و با وعده هايى از جمله پرداخت 
سود 40 تا 60 در صد در قالب پول نقد يا  
اخذ و سپس با تعطيلى محل كار خود به 
خارج از كشور متوارى شد..حاال اين اتفاق 

دقيقا در بورس ايران اتفاق افتاد.
اواخر سال 98 دولت با تبليغات گسترده و 
مثبت كردن شاخص بورس ، بازار سرمايه 
را به طرز عجيبى براى مردم جذاب كرد 
و اين بهترين فرصت بود تا دولت سهام 
شركتهاى ورشكسته خود را به چند برابر 

قيمت به مردم بفروشد.

مردمى كه با كسب سود در بورس حاال 
اعتمادشان جلب شده بود ، با هدف سود 
بيشتر اموال و دارايى هاى خود را فروختند 
تا پول بيشترى در بورس بگذارند و با ذوق 
و شوق و سهام شركتهاى ورشكسته را به 

چند برابر قيمت ميخريدند!
اما جذابيت و رشد شاخص بورس درست 
زمانى كه دولت سهام شركتهاى خود را در 
بازار عرضه كرد و كارش با بورس تمام شد 
، نه تنها متوقف گرديد بلكه به دليل عدم 
حمايت دولت و رها كردن بورس ، به طرز 

بى سابقه اى سقوط كرد!
حاال مردم مانده اند با سرمايه بر باد رفته!

مهدى قمر
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شعر خبر روز

حذف مشت و آرنج در دست دادن روزانه

دكتر مردانى عضو ستاد ملى مقابله با كرونا با بيان اينكه 
در پى شيوع كرونا برخى زدن مشت ها و آرنج ها به يكديگر 
را جايگزين دست دادن كرده اند، گفت: اين دو حركت بسيار 

اشتباه است و باعث انتقال ويروس كرونا مى شود.

ماجراى پنبه در كنسرو ماهى چه بود؟
 سازمان استاندارد: رشته هاى اليافى عضالنى گوشت 
ماهى بود كه با شستن پروتئين ها به شكل پنبه در 
آمده بود مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآورى و توسعه 
بازار آبزيان شيالت ايران با اشاره به فيلمى كه اخيرا در 
فضاى مجازى منتشر شده و در آن فردى نشان مى 
دهد كه در تن ماهى از پنبه به جاى ماهى استفاده شده 
است، گفت: بايستى مندرجات روى قوطى با محتويات 
آن مطابقت داشته باشد. كنسروى كه در تصوير ديده 
مى شود كنسرو ماهى مارلين( بادبان ماهى) است كه به 
درستى نام مارلين بر روى آن درج شده  و از اين نظر 
تخلفى صورت نگرفته است.از طرفى گوشت و عضله همه 
جانوران از پروتئين ها و رشته هاى بهم پيوسته پروتئينى 
بنام ميو فيبريل تشكيل شده اند. در گوشت قرمز به هم 
پيوستگى اين الياف بيشتر و درگوشت سفيد وماهى به 

مراتب كمتر است.

آب خوزستان براى صنعت و 
كشاورزى منتقل شده است!

آيت اهللا حيدرى نماينده خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبرى با بيان اينكه مساله ريزگردها، كمبود آب، شورى 
آب آبادان و خرمشهر، از بين رفتن سه تا چهار ميليون 
اصله نخل خوزستان، نابود شدن هورالعظيم و جاهاى 
انتقال آب است، گفت: آب خوزستان به  ديگر از آثار 
بهانه آب شرب به جاى ديگر منتقل شده است؛ آب اين 
استان نه براى آب شرب بلكه براى فضاى سبز، صنعت و 

كشاورزى منتقل شده است.
نماينده خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى بيان كرد: 
بنابراين آب هاى خوزستان و سرشاخه هاى كارون بايد 
به صورت طبيعى به اينجا بيايند تا خوزستان به آبادانى 

خود اميدوار باشد.
نداد،  رخ  نابودى  اين  كشور  جاى  هيچ  در  افزود:  وى 
بنابراين ميزان برخوردارى خوزستان كه قبل از جنگ 
در درجه 3 بود، بعد از جنگ به درجه 17 نزول پيدا كرد.

نماينده خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى گفت: 
خوزستان  به  دولتمردان  ويژه  توجه  عدم  همچنين 
كمتر  خوزستان  برخوردارى  ميزان  كه  شد  موجب 
شود و در رده هاى پايين جدول برخوردارى قرار بگيرد. 
البته اقدامات زيادى انجام شد اما نتوانست مشكالت و 

خرابى هاى زياد بعد از جنگ تحميلى را از بين ببرد.

احتمال وقوع زمين لرزه 6 ريشترى
 در شهرهاى زير!

عضو هيات علمى گروه جغرافيا و برنامه ريزى شهرى 
دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص احتمال وقوع 
زمين لرزه ها، گفت: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته 
در شهرهاى شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب شرق 
انديمشك،  دزفول،  شهرستان هاى  شامل  خوزستان 
مسجدسليمان، اللى، انديكا، رامهرمز، باغملك، ايذه و 
بهبهان، احتمال زمين لرزه 5 تا 6 ريشترى وجود دارد 
اما در شهرهايى كه در دشت قرار دارند بزرگى زمين لرزه 
كمتر است و احتمال دارد زلزله هاى كمتر از 5 ريشتر به 

وقوع بپيوندد. 

102 بيمار تنگى نفس بر اثر اولين 
باران پاييزى در اهواز

ابول نژاديان رييس دانشگاه علوم پزشكى  دكتر فرهاد 
«از  نوشت:  توييتر  در  خود  شخصى  صفحه  در  اهواز 
شب گذشته و در پى نخستين بارندگى پاييزى در اهواز 
تاكنون 102 بيمار با عالئم تنفسى و تنگى نفس به 
بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى اهواز 
مراجعه كرده اند كه 23 نفر از اين تعداد بسترى شده اند.

نجات 2 نفر از ميان سيالب در باغملك
نيروهاى  باغملك گفت:  بحران  مديريت  رييس ستاد 
امدادى 2 بانوى جوان را كه در ميان مسيل قرار گرفته 
شده بودند در بخش صيدون اين شهرستان نجات دادند.

محمد نجاتى پور با بيان اينكه بارندگى سه شنبه شب 
و امروز صبح در بخش صيدون موجب باال آمدن آب 
رودخانه عالء در قسمت سرآسياب شد افزود: 2 بانوى 
جوان كه براى تماشاى مسيل رفته بودند در قسمت 
تالش  با  كه  شدند  گرفتار  رودخانه  ميان  اى  جزيره 

نيروهاى امدادى نجات يافتند.

باز باران باترانه
مى زند كوى مجاهد

كوچه ى ما پرشدازآب
فاضالب ما گرفته

پا به چكمه
با دو دسكش

در هواى سرد و غمگين 
رفته بودم پيچ شهرك

تا بگيرم نون تازه
شطى از آب لجن ها

دور ميدان
مردم بيچاره خندان

خنده هاى تلخ مردان
باز باران باترانه

مى زند پيچ گلستان
قايقى مى خواهم آيا؟ بگذرم ازآب آسان!

يا چو فردين
دنده معكوس

تا شكافم آب جاده
اين منم اهوازِى

دل صاف و ساده
باز باران با ترانه

مى زند كوى خشايار
در خيابان هاللى
جاده مى بينى؟

نه هرگز!
هرطرف ماشين خاموش

باز باران با ترانه
مى زند كوى رسالت

شهردارى! اى خجالت!
كنده كارى ها فراوان
گربرانى چاله هايش

مى كند ماشين ويران
باز باران با ترانه

مى زند كوى نبوت
لوله هاى نيمه كاره
در كنار خط واحد
ساليانى با نگهبان

بى نگهبان
بى هزينه
نيم كاره

باز باران با ترانه
مى زند بركوى پرديس

تا به زانو گشته ام خيس
باز باران با ترانه

مى زند سوى كيانشهر
جاده هاى بى ورودى

كوچه هاى بى خروجى
چاله هاى سمت الدن
كنده كارى هاى الله

باز باران با ترانه
شهردارى بى بهانه
شهردارى بى بهانه
شهردارى بى بهانه

على فرهادى آبانماه99
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مانور پايدارى شبكه و خدمات 
مخابراتى در خوزستان

مانورهاى  گفت:  خوزستان  منطقه  مخابرات  مديركل 
متعدد پدافندغيرعامل در حوزه هاى مختلف مخابراتى 
پايدارى شبكه و خدمات مخابراتى  به منظور بررسى 

خوزستان در چند روز گذشته انجام گرفت.
رفع  شامل  مانورها  اين  كرد:  بيان  زاده  فالح  رحيم 
باغملك  شهرستان هاى  نورى  فيبر  ارتباط  قطعى 
شبكه،  پايدارى  و  ارتباطات  برقرارى  و  هفتكل   -
انتقال  آزمايش عملكرد مسيرهاى موجود در شبكه 
شهرستان هاى خرمشهر و آبادان با قطع كردن دستى 
فيبر مسير آبادان و خرمشهر و استفاده از مسير رينگ 
جايگزين و مسيرهاى پيش بينى شده، بدون قطعى 
گفت:  است.وى  بوده  ارتباطى  شبكه  پايدارى  با  و 
همچنين در حوزه درون شهرى، ارتباط مركز شهيد 
رجايى شهرستان اهواز قطع و پس از 30 ثانيه ارتباط 
مركز  آلترناتيو  مسير  از  رجايى  شهيد  مركز  سوييچ 

وليعصر (عج) برقرار شد.
ايجاد مسيرهاى جايگزين براى جلوگيرى از قطعى ارتباط

در  نيرو  تغذيه  اينكه سيستم هاى  بيان  با  زاده  فالح 
بيان كرد: در  ايجاد شده  مراكز مخابراتى خوزستان 
اين سيستم هاى جايگزين باترى و ديزل ژنراتور قرار 
اتوماتيك  صورت  به  قطعى  صورت  در  تا  شده  داده 
زمانى، مشتركان  فاصله  اين  در  و  شبكه وصل شود 
بهره مندى  ضمن  و  شد  نخواهند  قطعى  متوجه 
هيچ  بدون  ارتباط  شبكه،  پايدارى  از  شهروندان 
منطقه  مخابرات  مى يابد.مديركل  تداوم  وقفه اى 
خوزستان با اشاره به اينكه تقويت توان راهبردى از 
براى حفظ  بايد  افزود:  است  غيرعامل  پدافند  اصول 
با  شود؛  استفاده  اصول  اين  از  مخابرات  در  پايدارى 
توجه به ضرورت پايدارى ارتباط مخابراتى در مواقع 
در  با  منطقه خوزستان  مخابرات  بحرانى،  و  حساس 
نظر گرفتن مسيرهاى جايگزين براى زمان بحران و 
و  ارتباط  قطعى  مخابراتى، خطرپذيرى  ارتباط  قطع 
مشكالت پيش بينينشده، با برنامه ريزى كارشناسى 
خدمات  و  شبكه  پايدارى  براى  جبرانى  حل  راه 

مخابراتى در نظر گرفته است.

خط حمل و نقل كاالهاى فله اى ريلى در شلمچه راه اندازى شد
خط حمل و نقل كاالهاى فله اى (كلينكر) 
به صورت ريلى در مرز بين المللى شلمچه 
روز پنجشنبه با حضور جمعى از مسووالن 

استان خوزستان افتتاح شد.
كسب  توسعه  و  گذارى  سرمايه  معاون 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  كارهاى  و 
پنجشنبه در اين آيين گفت: با افتتاح اين 
پيش بينى مى شود  فله اى  كاالهاى  خط 
تا پايان سال سه ميليون تن كلينكر از 

منطقه آزاد اروند به خارج صادر شود.
اين  از  پيش  افزود:  موسوى  سيدعلى 
تخليه و بارگيرى كلينكر سيمان در بندر 
خرمشهر صورت مى گرفت كه سبب بروز 

مشكالت زيست محيطى شده بود.
به  راه آهن  ريل  اتصال  با  وى  گفته  به 
 ، فله اى  كاالهاى  حمل  جهت  شلمچه 
عالوه بر كاهش اين مشكالت ، هزينه هاى 
حمل و نقل براى صادركنندگان نيز كمتر 

مى شود.
تن  ميليون  ساالنه 12  ايران  افزود:  وى 
كلينكر به كشورهاى مختلف دنيا صادر 
مى كند كه از اين ميزان كشور عراق به 
عنوان بزرگترين و نخستين شريك تجارى  

خريدار كلينكر ايران به شمار مى رود.
موسوى افزود: منطقه آزاد اروند در هفت 
امام  بندر  و  بوشهر  از  بعد  گذشته  ماه 
لحاظ  به  منطقه  سومين  (ره)  خمينى 

صادرات كلينكر كشور بوده است.
آزاد  اميدواريم منطقه  اظهار داشت:  وى 
اروند تا پايان سال جارى به عنوان اولين 

صادر كننده كلينكر در كشور لقب گيرد.
موسوى بيان كرد: امروز با افتتاح حمل 
و نقل كاالى فله اى به صورت ريلى در 
شلمچه 600 تن سيمان درود بارگيرى 
شد و در آينده سيمان آبى يك، سيمان 
هگمتانه، سوفيان نيز به اين ظرفيت اضافه 
خواهند شد تا بتوانيم در پايان سال رقم 
صادرات  تن  ميليون  سه  به  را  صادراتى 

كلينكر برسانيم.
معاون استاندار خوزستان و فرماندار ويژه 
خرمشهر نيز در اين آيين گفت: فلسفه 
 ، متعادل  توسعه  آزاد  منطقه  وجودى 
متوازن و همه جانبه در قلمرو جغرافيايى 

مشخص شده است.
فلسفه  داشت:  اظهار  حيدرى  محمد 
وجودى منطقه آزاد اروند توسعه متعادل و 
متوازن و همه جانبه در قلمرو جغرافيايى 
است كه دولت به آن ماموريت داده است.

از  نمايندگى  به  سازمان  اين  افزود:  وى 

دولت جمهورى اسالمى ايران بر مبناى 
عدالت جغرافيايى، اولويت ها، چالش ها و 
طرح هاى  پياده سازى  به  اقدام  آسيب ها 
به  آميز  تبعيض  نگاه  بدون  توسعه اى 

محدوده مورد مسوليت خود دارد.
فرماندار ويژه خرمشهر گفت: تنها منطقه 
آزادى كه در كشور از جغرافياى انسانى 
است  برخوردار  متنوع  و  بزرگ  بسيار 
منطقه آزاد اروند است به همين دليل بايد 
اين منطقه را در چارچوب شرح وظايف 
و اهداف آن تحليل كرد و متناسب با آن 

طرح هاى توسعه اى را پيگيرى نمود.
حيدرى ادامه داد: همه ما در ابتدا  الزم 
است كه از نظر رويكرد به مسائل توسعه 
اى گفتمان واحد و مشترك داشته باشيم 
چرا كه توسعه با تنازع سرانجام پيدا نمى 
تنوع  تنش،  با  توسعه   گفت:  كند.وى 
پذير  امكان  سليقه  اعمال  با  و  تفكرات 
نيست و اساسا توسعه با همگرايى و اجماع 

نظر ممكن خواهد بود.
كنار  در  گفت:  خرمشهر  ويژه  فرماندار 
 ، گمرك  نيز  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
هاى  شركت  و  نيشكر  هاى  طرح  بندر، 
به  با  بايد  نيز  منطقه  در  موجود  فوالد 
هاى  مسووليت  حيطه  در  خود  وظايف 

اجتماعى عمل كنند.
حيدرى افزود: اگر بخواهيم توسعه همه 
به  باشيم  داشته  خرمشهر  در  را  جانبه 
يك همگرايى همه جانبه نياز است، نگاه 
ها فقط به سازمان منطقه آزاد اروند نبايد 

معطوف شود.
وى تصريح كرد: در حوزه خارج از فعاليت 
هاى سازمان منطقه آزاد اروند نيز نياز به 
توسعه است، اگر قرار است كار پيشرفت 
توسعه در چارچوب برنامه هاى مدون و 
تنظيم شده را  به جلو ببريم مى بايست 
همه با همگرايى و ايمان راسخ و با اقدام و 
عمل معطوف به شفافيت و نظارت دائمى 
در كارها كنار هم باشيم.منطقه آزاد اروند 
در  هكتار   400 و  هزار   37 مساحت  با 
شمال غربى خليج فارس شامل شهرهاى 
آبادان، خرمشهر و مينوشهر(جزيره مينو) 
مى باشد كه در محل تالقى دو رودخانه 

اروند و كارون واقع است. 
كشورهاى  با  همجوارى  در  منطقه  اين 
هاى  ظرفيت  داشتن  با  كويت  و  عراق 
اى،  جاده  نقل  و  حمل  نظير  مناسب 
ريلى، دريايى و هوايى از اهميت ويژه اى 

برخوردار است.

10 درصد استخدام معلمان كشور به خوزستان اختصاص يافت
وزارت  مجلس  امور  و  حقوقى  معاون 
به  توجه  با  گفت:  پرورش  و  آموزش 
از حدود 58  كمبود معلم در خوزستان 
اين  استخدامى  مجوز  نفر   800 و  هزار 
وزارتخانه در سال جارى 10 درصد آن به 
خوزستان اختصاص يافت.قاسم احمدى 
الشكى روز پنجشنبه در نشست بررسى 
در  گتوند  شهرستان  آموزشى  مشكالت 
سالن اجتماعات آموزش و پرورش افزود: 
بر  رهبرى  معظم  مقام  تاكيد  جهت  به 
ايشان  به خصوص حساسيت  و  آموزش 
بر روى خوزستان و  نشست هاى مدير 
كل آموزش و پرورش خوزستان با وزير 
براى مشكالت نيروى انسانى، امسال 10 
درصد كل نيروى انسانى كشور فقط به 
ادامه داد:  يافت.وى  خوزستان اختصاص 
امسال از متعهدين خدمتى كه از طريق 
دوره چهارساله بايد در دانشگاه فرهنگيان 
طى كنند، يكهزار و 623 نفر سهميه به 
خوزستان اختصاص يافت كه مدير كل 
آموزش و پرورش بايد به همراه كارشناسان 
بر اساس نياز مناطق، اين سهميه را در 
امور  و  حقوقى  كند.معاون  توزيع  استان 
بر  گفت:  پرورش  و  وزيرآموزش  مجلس 
اساس ماده 28  آزمون استخدامى  اين 
وزارتخانه برگزار شد كه از حدود 25 هزار 
و 497 نفر كشور، 2 هزار و 469 نفر به 
خوزستان اختصاص دارد.احمدى الشكى 
افزود: از الحاق تبصره 10 ماده 17 هم  از 
حدود 58 هزار نفر نيز 2 هزار و 977 نفر 
سهميه به خوزستان اختصاص يافته است.

وى در خصوص مشكالت نيروهاى نهضت 
مجلس  كه  آنچه  گفت:  آموزشى  سواد 

شوراى اسالمى اعالم كرده است، نهضتى 
ها براى جذب بايد در آزمون  شركت كنند.

معاون حقوقى و امور مجلس وزيرآموزش 
و پرورش افزود:23 هزار و 850 نفر براى 
كرونا  به  نفر   2 كردند،  شركت  آزمون 
مبتال شدند كه براى اين 2 نفر بر اساس 
برگزار شد.احمدى  شرايط خاص آزمون 
از  هيچكدام  اينكه  به  اشاره  با  الشكى 
اين نيروها حداقل نمره قبولى آزمون را 
كسب نكردند، ادامه داد: بر اساس آيين 
نامه دولت، اين افراد شرايط الزم قبولى را 
نداشتند، اما با توجه به تحصيل چهارساله 
اى كه اين نيروها داشتند، مجلس با پايان 
كار آنها مخالفت و بر ادامه كار با اين نيروها 

به عنوان حق التدريسى تاكيد كرد.
معاون حقوقى و امور مجلس وزيرآموزش 
و پرورش گفت: مديركل آموزش و پرورش 
خوزستان از اين نيروهاى نهضتى به عنوان 
حق التدريس استفاده كند، فعال مشكل 
آنها را رفع كنند تا فاصله نگيرند و فراهم 
كردن فضا تنها راه استفاده از اين نيروها به 

عنوان حق التدريس است.احمدى الشكى 
مربيان  مشكالت  خصوص  در  ادامه  در 
پيش دبستانى گفت: پيش دبستانى ها 
حرفشان قانونى است و افرادى كه قبل از 
26  مهرماه 1391 سابقه كار و همكارى 

در مدارس دولتى دارند مشمول هستند.
معاون حقوقى و امور مجلس وزيرآموزش و 
پرورش با بيان اينكه مربيان پيش دبستانى 
به علت نداشتن كد شناسه مشكالتى دارند، 
آموزش  كل  مدير  معاونان  داشت:  اظهار 
تدبيرى  آنها  براى  خوزستان  پرورش  و 
داشته باشند تا اين مربيان به عنوان حق 
التدريس مشمول شوند تا مجلس بتواند 
ضمن  كند،  گيرى  تصميم  اين  از  پس 
و  آموزش  وزارت  اقدامات  تمام  اينكه 

پرورش، پيرو مصوبه مجلس است.
رتبه دوم آموزشى گتوند در سال99 

در استان خوزستان
مدير آموزش و پرورش شهرستان گتوند 
در اين نشست با اشاره به وضعيت آموزشى 
شهرستان  در  حوزه  اين  كمبودهاى  و 

گتوند گفت:شهرستان گتوند با 13 هزار و 
500 نفر جمعيت دانش آموزى و با يكهزار 
و 300 پرسنل، بر اساس رتبه آموزشى، 
در سال 98 رتبه نخست و امسال رتبه 
برتر دوم آموزشى در استان خوزستان را 
كسب كرد.حسين اسدى پور افزود: كسب 
رتبه هاى برتر نشانگر حمايت ها و نگاه 
ويژه سهراب گيالنى نماينده مردم شوشتر 
به  اسالمى  شوراى  مجلس  در  گتوند  و 
آموزش و پرورش و ديگر مسئوالن ذيربط 
است كه تاثير زيادى در كسب اين رتبه 
برتر داشته است.فرماندار گتوند نيز در اين 
از حضور و جديت معاون حقوقى  آيين 
پرورش،  و  وزيرآموزش  مجلس  امور  و 
خوزستان،  پرورش  و  آموزش  مديركل 
نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس 
شوراى اسالمى و ديگر مسئوالن ذيربط 
آموزشى  مشكالت  رفع  و  پيگيرى  در 
شهرستان گتوند تشكر و قدردانى كرد.
ويژه  افزود:توجه  نيا  احسانى  عبدالرضا 
شوشتر  مردم  نماينده  گيالنى  سهراب 
به  اسالمى  شوراى  مجلس  در  گتوند  و 
مشكالت  ديگر  و  آموزشى  مشكالت 
به  و  تقدير است  قابل  شهرستان گتوند 
عنوان نماينده عالى دولت در شهرستان 

از زحمات وى تشكر و قدردانى مى كنم.
وى ادامه داد: مردم شهرستان گتوند در 
زادگاه قيصر امين پور بسيار متدين و با 
دانش هستند و از لحاظ علمى چند بار 
رتبه برتر آموزشى در استان خوزستان را 
كسب كرده اند كه همه اينها نشات گرفته 
از اين است كه مردم اين منطقه به دنبال 

كسب علم، دانش و فرهنگ هستند.

عضو شوراى شهر عنوان كرد

ورود آب به برخى منازل در اهواز
به  اشاره  با  اهواز  شهر  شوراى  عضو 
تاخير پنج ماهه در تكميل طرح ضربتى 
در  گفت:  سطحى،  آب هاى  جمع آورى 
برخى نقاط منطقه كوى سپيدار و كوى 
شده  منازل  وارد  فاضالب  و  آب  علوى 
موسى پور  جاسم  است.حجت االسالم 
قابل  به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفت وگو  در 
اهواز،  آبگرفتگى هاى  بودن  پيش بينى 
اظهار كرد: با توجه به اينكه طرح ضربتى 
جمع آورى آب هاى سطحى اهواز در 57 
و طبق  نشد  تكميل  بحرانى  فوق  نقطه 
است  قرار  اهواز،  شهردارى  و  آبفا  وعده  
برخى از پروژه ها تا پايان آبان ماه و بعضا 

تا پايان آذرماه به اتمام برسند.
وى افزود: هر دو دستگاه وعده داده بودند 
تا پايان آبان ماه طرح ضربتى جمع آورى 
اما  شود  تكميل  سطحى  آب هاى 

پيش بينى هاى هواشناسى را لحاظ نكردند 
و به صورت كامل به تعهدات شان عمل 
نكردند در حالى كه زمان پايان عمليات 
طرح ضربتى جمع آورى آب هاى سطحى 
مصوب شورا، آخر خردادماه بود نه پايان 
آبان ماه.موسى پور گفت: اكنون با بارندگى 
14 ميلمترى شاهد تكرار وقوع آبگرفتگى 
اهواز  شهر  بحرانى  فوق  نقاط  اكثر  در 
هستيم. در كوى علوى و در شرق اهواز 
نيز در مناطقى مانند پاداد، كوى رمضان، 
لوله سازى  بلوار  و  تپه  سه راه  سپيدار، 
ميزان  اكنون  البته  داشته ايم  آبگرفتگى 
كمتر  نقاط  اين  از  برخى  در  آبگرفتگى 
شده است.وى با اشاره به آبگرفتگى وسيع 
سپيدار، گفت: در اين منطقه، آبگرفتگى 
شديد بوده كه اين وضعيت به دليل قطعى 
برق سپتيك بود اما اين موضوع نيز قابل 

پيش بينى بود. در برخى نقاط منطقه كوى 
سپيدار و كوى علوى آب و فاضالب وارد 
منازل شده است.عضو شوراى شهر اهواز 
بيان كرد: عمده مناطق شرق اهواز معطل 
تقويت خروجى ايستگاه پيچ وار و قلعه 
چنان هستند كه هنوز اين كار به پايان 
نرسيده است. در شهرك دانشگاه نيز دو 
سه ساعت آبگرفتگى شديد شده بود كه با 

نصب پمپ مشكل حل شد.
شهردارى   3 و   2 منطقه  در  افزود:  وى 
اهواز مشكل خاصى نداريم. در باغ شيخ 

نيز به صورت نقطه اى آبگرفتگى رخ داده 
رفع  در حال  عوامل شهردارى  است كه 
در  آبگرفتگى ها هستند.موسى پور گفت: 
حال حاضر خيابان هاى منتهى به خيابان 
اهواز  در شرق  و  علوى  كوى  مترى   68
منتهى  وار  پيچ  ايستگاه  به  كه  نقاطى 

مى شوند، نقاط بحرانى اهواز هستند. 
در ديگر نقاط وضعيت پايدارتر است و اگر 
مشكل قطع برق در سپيدار و حصيرآباد 
رفع  نيز  مناطق  اين  مشكل  شود،  رفع 

خواهد شد.
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توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خوزستان؛

مسابقه خطابه خوانى پيام وحدت 
در خوزستان برگزار مى شود

عربى  و  فارسى  زبان هاى  به  خطابه خوانى  مسابقه 
به  اسالمى»  وحدت  روايات  و  «آيات  محوريت  با 
عترت  و  قرآن  معاونت  توسط  «مجازى»  صورت 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان برگزار 
مى شود. از پوستر مسابقه خطابه خوانى پيام وحدت 
در مصلى اهواز رونمايى شد؛ مسابقه خطابه خوانى 
و  «آيات  محوريت  با  عربى  و  فارسى  زبان هاى  به 
خواهران  بخش  دو  در  اسالمى»  وحدت  روايات 
معاونت  توسط  «مجازى»  صورت  به  و  برادران  و 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  عترت  و  قرآن 
مى توانند  مى شود.عالقه مندان  برگزار  خوزستان 
امسال  آذرماه   16 تا  ماه  آبان   12 از  را  خود  آثار 
به  بله»  ايتا،  «واتساپ،  رسان هاى  پيام  طريق  از 
quran. ايميل  يا  و   09021143351 شماره 

اينستاگرام  يا  و   ahvaz@gmail.com
quran.khz به دبيرخانه ارسال كنند.

نام  و  نام  ذكر  و  است  آزاد  عموم  براى  شركت 
خانوادگى شماره ملى و شماره تماس به همراه آثار 
ارسالى الزامى است؛ آراستگى ظاهر و رعايت پوشش 
مناسب اسالمى، فصاحت و بالغت، استدالل و سير 
با  مرتبط  روايات  و  آيات  از  استفاده  و  بيان  منطقى 
آثار  انتخاب  در  داوران  معيار هيئت  موضوع مسابقه 

برگزيده است.
بايد  مسابقه  در  شركت  منظور  به  عالقه مندان 
دبيرخانه  به  و  تهيه  خود  خطابه خوانى  از  كليپى 
ارسال كنند؛ هر شركت كننده مى تواند حداكثر سه اثر 
به دبيرخانه ارائه كند؛ كليپ هاى ارسالى به دبيرخانه 
با كيفيت مناسب باشند. بايد حداكثر پنج دقيقه و 

تفسير و رفع ابهام از مقررات و تصميم نهايى درباره 
موضوعات پيش بينى نشده بر عهده دبيرخانه است.در 
پايان اين مسابقات به 14 اثر برگزيده (هفت خواهر 
ريال  و هفت برادر) لوح سپاس و مبلغ 15 ميليون 

جايزه نقدى اهدا مى شود.

بزرگترين عمليات كشت گندم كشور 
در خوزستان شروع شد

سطح  در  كشور  گندم  كشت  عمليات  بزرگترين 
خوزستان  ديم  و  آبى  زمين هاى  از  هكتار  560هزار 
شروع  بارندگى ها  و  جوى  شرايط  بهبود  با  همزمان 
شد.سرپرست معاونت بهبود توليدات گياهى سازمان 
اين  اعالم  با  جمعه  روز  خوزستان  كشاورزى  جهاد 
 400  ، ميزان  اين  از  گفت:  ايرنا  خبرنگار  به  خبر 
به  هكتار  هزار   160 و  آبى  صورت  به  هكتار  هزار 
اساسى گندم مى  و  راهبردى  زيركشت  صورت ديم 
موقع  به  بارندگى هاى  به  اشاره  با  نوروزى  رود.تورج 
براى  را  اغلب مناطق خوزستان كه شرايط  اخير در 
سرعت بخشيدن به كشت گندم آماده تر كرده است 
پيش بينى كرد با تداوم بارندگى ها و افزايش رطوبت 
خاك ، كشت گندم به صورت مكانيزه در اراضى آبى 
وى  باشد.    داشته  ادامه  آذرماه  دوم  نيمه  اوايل  تا 
گفت: سطح زيركشت گندم در مقايسه با سال زراعى 
گذشته تفاوت چندانى ندارد.نوروزى پيش بينى كرد 
-1400 زراعى  سال  در  خوزستان  در  گندم  توليد 
1399 در صورت بارش هاى مناسب به 1.5 ميليون 
اواخر  از  خوزستان  در  گندم  برسد.برداشت  تن 
فروردين ماه به مدت 40 روز ادامه دارد.سال زراعى 
گذشته ، خوزستان با خريد تضمينى 1.2 ميليون تن 
براى پنجمين سال متوالى ، مقام نخست را در كشور 
كسب كرد.گندم توليدى خوزستان بهترين كيفيت را 

در كشور دارد.
خوزستان با توليد ساالنه 17.2 ميليون تن محصوالت 
زراعى ، باغى ، دامى، شيالتى و عسل به ارزش بيش 
از 290 هزار ميليارد ريال جايگاه نخست كشورى را 
دارد.گندم ، جو ، چغندرقند ، نيشكر ، خرما ، انواع 
، كلزا ، سبزى و  مركبات ، ذرت دانه اى و علوفه اى 
زراعى  توليدات  مهمترين  از  برنج  و  كنجد   ، صيفى 
باغى خوزستان محسوب مى شود.بر اساس اعالم  و 
سازمان جهادكشاورزى خوزستان شرايط آب و هوايى 
در خوزستان ، شرايط كشت را براى بيش از 138 نوع 

محصول باكيفيت فراهم كرده است.

حذف دفترچه هاى درمانى و 
جايگزينى نسخه الكترونيك

به گزارش روابط عمومى اداره كل تأمين اجتماعى استان 
خوزستان؛ سيد محمد مرعشى مدير كل تأمين اجتماعى 
استان در خصوص توسعه خدمات غير حضورى سازمان 
 ، پوشش  افزايش   ، كيفيت  بهبود  راستاى  در   : گفت 
سهولت دسترسى و ارتقاى خدمات درمانى قابل ارائه به 
بيمه شدگان ، طرح نسخه الكترونيك و حذف دفترچه 
هاى درمانى ، با توسعه زيرساخت سخت افزارى و نرم 
افزارى الزم ، پياده سازى و آمادگى كامل براى نسخه 
نويسى و نسخه پيچى الكترونيك فراهم شده است و هم 
اكنون تمام مطب هاى پزشكى و دندانپزشكى ، درمانگاه 
ها ، داروخانه ها ، بيمارستان ها ، فيزيوتراپى ها ، مراكز 
تصوير بردارى و آزمايشگاه ها در صورت آمادگى مى 
توانند بدون استفاده از دفترچه هاى درمانى ، مبادرت 
به نسخه نويسى و ارائه خدمات به صورت الكترونيكى 
نمايند. سيد محمد مرعشى افزود : عالوه براين ، بيمه 
شدگان محترم مى توانند براى اطالع از سوابق بيمه 
   eservices.tamin.ir آدرس  به  خود  درمانى 
مراجعه و بعد از ثبت نام در سامانه از قسمت «خدمات 
سالمت الكترونيك – پرونده سالمت الكترونيك من « 
سوابق درمانى خود را مشاهده نمايند . در اين مرحله ، 
سوابق از ابتداى مهر ماه 1399 قابل مشاهده است و به 

تدريج سوابق قبلى به آن اضافه خواهد شد.

فرماندار شوش خبر داد
بازگشت به كار و رفع ممنوع الورودى 

كارگران نيشكر هفت تپه

از بازگشت به كار 15 نفر از كارگران  فرماندار شوش 
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه از امروز خبر 
داد.عدنان غزى، اظهار كرد: با همكارى مسئوالن استانى 
و نماينده ولى فقيه در خوزستان، 15 نفر از كارگران 
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (21 آبان ماه) 
به كار خود بازگشتند.وى در خصوص جلوگيرى از ورود 
اين كارگران به شركت، افزود: شركت، اين كارگران را 
ممنوع الورود كرده بود اما با وساطت نماينده ولى فقيه در 

خوزستان مشكل بين كارگر و كارفرما حل شد.

افزايش مصرف انرژى برق در
 ماه هاى گذشته از سال در خوزستان

مدير بازار برق شركت برق منطقه اى خوزستان از افزايش 
2,85 درصدى مصرف انرژى در هفت ماهه نخست سال 
99 نسبت به سال قبل، خبر داد.به گزارش روابط عمومى 
شركت سهامى برق منطقه اى خوزستان، فرامرز شادفر 
گفت: در هفت ماه گذشته 29 هزار و 214 گيگاوات 
ساعت برق در خوزستان توليد شده كه سهم نيروگاه 
هاى برق آبى 11 هزار و 577 گيگاوات (معادل 39,6 
درصد)، سهم نيروگاه هاى حرارتى و سيكل تركيبى 17 
هزار و 439 گيگاوات (59,7 درصد) و سهم نيروگاه هاى 

DG 198 گيگاوات ساعت (0,68 درصد) بوده است.
وى بيان كرد: 42,8 درصد از ميزان برق توليدى نيروگاه 
هاى حرارتى و گازى خوزستان را بخش دولتى (نيروگاه 
هاى رامين و ماهشهر) و 57,2 درصد توسط نيروگاه هاى 
بخش خصوصى ( نيروگاه هاى زرگان، آبادان، خرمشهر، 
بهبهان و فجر) توليد شده است.مدير بازار برق شركت 
برق منطقه اى خوزستان با بيان افزايش 2,85 درصدى 
مصرف برق در هفت ماه گذشته از سال نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل، افزود: انرژى مصرفى در اين بازه 
زمانى 28 هزار و 282 گيگاوات ساعت بوده است.شادفر 
تصريح كرد: پيك مهر ماه سال جارى نيز هفت هزار و 
623 مگاوات بوده كه نسبت به پيك بار در مدت مشابه 
سال قبل حدود 2,47 درصد افزايش داشته است.بنابر 
اين گزارش، ظرفيت منصوبه توليد برق در خوزستان در 

بخش انتقال 13 هزار و 196 مگاوات ساعت است.

6
نماينده اهواز:

براى انتقال آب پول هست، براى آب شرب روستاهاى خوزستان نيست
اجراى  براى  پول  گفت:  اهواز  نماينده 
انتقال  تومانى  پروژه چند هزار ميليارد 
آب  تأمين  براى  اما  دارد  وجود  آب 
شرب 702 روستا در خوزستان با پنج 
رودخانه بزرگ، پول نيست؛ اين مساله 
نشان مى دهد كه عدالت در عمل اتفاق 
آيين  در  يوسفى  است.مجتبى  نيفتاده 
آغاز عمليات اجرايى طرح جامع فاضالب 
برگزار  آبان ماه)   21) كارون كه  و  اهواز 
شد، با اشاره به دليل عقب افتادگى هايى 
كه در حوزه زيرساختى حوزه انتخابيه 
كرد:  اظهار  است،  داشته  وجود  اهواز 
سطح  در  عمرانى  اعتبارات  كه  زمانى 
كشور توزيع مى شد به هر دليلى توفيق 
آنچنانى در اين زمينه نداشتيم و شاهد 
عقب افتادگى هايى در حوزه زيرساختى 
هستيم و ضعف زيرساخت ها را پرسنل با 

تالش شبانه روزى جبران مى كنند.
وجود  با  افزود:  وى  ايسنا،  گزارش  به 
اينكه بسيارى به مديران دولتى در حوزه 
آن ها  از  اما  مى كنند  انتقاد  زيرساختى 
به  صحبت  اين  البته  مى كنيم  تشكر 
معنى اين نيست كه هيچ مشكلى نداريم 
اما بضاعت محدود و مشكالت زياد است.

نماينده اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در حال حاضر به جز پروژه هاى 
 700 كشور  سطح  در  كشور،  حياتى 
نيمه كاره در  پروژه  تومان  ميليارد  هزار 
زمينه هاى مختلف از جمله راه روستايى 
و فاضالب داريم.وى تصريح كرد: در حال 
به  حاضر ميزان بدهى ثبت شده دولت 

قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء 40 هزار 
سازندگى  قرارگاه  است.  تومان  ميليارد 
خاتم االنبياء، هيچ وقت به عنوان پيمانكار 
كليدى  پروژه هاى  در  و  نبوده  مطرح 
كشور ورود كرده است كه نمونه بارز آن 
پااليشگاه ستاره خليج فارس است كه اگر 
اين پروژه انجام نمى شد امروز براى تهيه 

بنزين مردم نيز دچار مشكل مى شديم.
يوسفى افزود: نيروهاى قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبياء، افراد باسابقه اى هستند كه 
در نقاط مختلف كشور كار مى كنند و حدود 
يك ميليون نفر در پروژه هاى اين قرارگاه 
در حال فعاليت هستند.وى بيان كرد: دولت 
بايد در منابع جديد بودجه 99، برنامه ششم 
و هفتم، در قالب تهاتر كمك كند تا قرارگاه 
سازندگى خاتم االنبياء به عنوان مجموعه اى 
كه بنيه مالى قوى دارد، در حركت پروژه ها 
كمك كند.نماينده اهواز در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به تبعات تأخير اجراى 
پروژه ها گفت: با تأخير در اجراى پروژه ها، 

هزينه  اتمام يك پروژه  چندين برابر مى شود. 
همچنين شيرينى خدمت به مردم زمانى 
است كه پروژه، زودتر به اتمام برسد نه اينكه 
مانند پروژه متروى اهواز آن قدر طول بكشد 
كه اكنون مى توانيم آن را به عنوان آثار 
باستانى ثبت كنيم. در صورت طوالنى 
مشكالت  به  تنها  پروژه،  اجراى  شدن 
مردم افزوده مى شود.وى تصريح كرد: از 
مجموعه قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء 
مى خواهيم حتما از بنيه فنى و نيروهاى 
متخصص خوزستانى در اجراى پروژه ها 
در  نيز  مالى  گردش  تا  كند  استفاده 
شود.يوسفى  ايجاد  خوزستان  استان 
افزود: مقام معظم رهبرى به خوزستان 
عنايت كردند؛ برخالف بسيارى كه اولين 
درمورد  سخنرانى ها  در  كه  جمله اى 
كه  است  اين  مى كنند  بيان  خوزستان 
كنيم  ادا  را  به خوزستان  دين مان  بايد 
اما در توزيع اعتبارات عمرانى و اجراى 
پروژه ها چنين كارى نمى كنند. پول براى 

اجراى پروژه چند هزار ميليارد تومانى 
انتقال آب وجود دارد اما براى تأمين آب 
شرب 702 روستا در خوزستان با پنج 
رودخانه بزرگ، پول نيست؛ اين مساله 
نشان مى دهد كه عدالت در عمل اتفاق 
نيفتاده است.وى با اشاره به اصالح مفاد 
اهواز  فاضالب  جامع  طرح  موافقت نامه 
و كارون گفت: مشكالتى كه در ويس، 
مالثانى و شيبان وجود دارد مانند اهواز 
براى  همچنين  است.  كوت عبداهللا  و 
اهواز  انتخابيه  حوزه  شهرهاى  فاضالب 
رديف بودجه مشخصى نداريم بنابراين 
موافقت نامه را اصالح كرديم و مقرر شد 
براى اين شهرها نيز اعتباراتى اختصاص 
دهيم. شايد اين منابع به صورت كامل 
كفاف همه مشكالت اين شهرها را ندهد 
اما حداقل اصالح در موافقت نامه انجام 
شده است.نماينده اهواز در مجلس شوراى 
اسالمى در خصوص اجراى اين پروژه بيان 
كرد: براى اجراى اين پروژه بايد مانند زمان 
جنگ عمل شود؛ حداقل 400 نقطه بحرانى 
دچار ريزش فاضالب يا با مشكالت ديگر 
وجود دارد بنابراين اجراى كل پروژه در 
يك بازه زمانى درست نيست زيرا مردم 
در تردد دچار مشكل مى شوند و ممكن 
است اين پروژه ها نيز جمع نشود. نبايد 
اين اشتباه مانند برخى از پروژه هاى قبلى 
اتفاق بيافتد. بايد كار با محوريت نقاط 
حاشيه اى و كم برخوردار شروع شود و 
در  نقطه،  يك  در  پروژه  اتمام  از  پس 

نقاط بعدى كار را انجام دهيم.

نماينده شادگان؛

اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى وشهرسازى 
در حادثه مرگبار اخير جاده دار خوين به شادگان مقصر هستند

با  مجلس  در  شادگان  مردم  نماينده 
نفر  هفت  مرگ  مسئوليت  اينكه  بيان 
در شادگان با كيست، گفت: وزير راه و 

شهرسازى بايد پاسخگو باشد.
با  گو  و  گفت  در  نژاد  ناصرى  مجيد   
پى  در  ملت  خانه  خبرگزارى  خبرنگار 
وقوع حادثه تلخ درگذشت هفت نفر از 
سرنشينان يك خودرو در محور دارخوين 
والمسلمين  حجت االسالم  شادگان،   �
ناصرى نژاد نماينده مردم شادگان، وزارت 
راه را مقصر اين حادثه دانست و گفت: 
متاسفانه سحرگاه روز جمعه، يك خودرو 
سوارى در جاده دارخوين به شادگان كه 
از ميان تاالب ميگذرد، به دليل كاهش 
ديد، از مسير منحرف شده و در كانال آب 

كنار جاده واژگون شده است.
 نماينده مردم شادگان در مجلس شوراى 
اسالمى تصريح كرد: در پى اين حادثه تلخ 
هفت نفر سرنشين اين خودرو (يك مرد، 
چهار زن و دو كودك) دچار خفگى شده 

و فوت مى كنند.ناصرى نژاد اظهار داشت: 
طرح تعريض جاده دارخوين به شادگان از 
سال 1388 تا كنون نيمه كاره باقى مانده 
است و اين مسأله باعث وقوع تصادفات 

فراوان در اين محور شده است.
نماينده مردم شادگان ادامه داد:متاسفانه 
على رغم پيگيرى هاى فراوان انجام شده، 
بازديد ميدانى و دستور وزير راه فعلى و 
سابق، و معاونين ايشان، تاكنون احداث 

باند دوم جاده دارخوين به شادگان تكميل 
نشده است، همچنين اين محور على رغم 
عبورر از تاالب شادگان و همچنين چند 
روستاى كنار جاده، فاقد روشنايى الزم، 
تابلوهاى راهنماى مناسب و گارد ريل و 
حفاظ در طول مسير، على الخصوص پل 

ها، است.
شوراى  مجلس  انرژى  كميسيون  عضو 
اهميت حفظ جان  بر  تاكيد  با  اسالمى 

راه و  اداره  مردم در جاده ها گفت: هم 
شهرسازى با عدم تكميل پروژه باند دوم، 
و هم اداره راهدارى و حمل نقل جاده اى، 
با عدم ايمن سازى راه ها در وقوع اين 
حادثه و حوادث مشابه كه در اين سالها 

كم نبودند، مقصر هستند.
نماينده مردم شادگان در پايان با اشاره به 
پيگيرى روند حقوقى حادثه گفت: قطعا 
اين حادثه تلخ را از طرق مختلف مانند 
پيگيرى خواهم  استيضاح وزير  سوال و 
كرد، اما آيا اين موارد، داغ خانواده هاى 
آسيب ديده از اين وضعيت را آرام خواهد 
زنده  اى،  جاده  حوادث  كشتگان  كرد؟ 
بايد مسئوليت  راه  وزارت  خواهند شد؟ 

اين حوادث را بپذيرد.
با توجه به خدشه دار نمودن احساسات 
مردم و بازتاب بسيار متفى اين حادثه تلخ 
جاى دارد استاندار و نمايندگان محترم در 
خصوص وضعيت مديريت مربوطه اقدام 

اساسى به عمل آورند.

مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان عنوان كرد

كاهش ورودى فاضالب به رودخانه كارون در طرح جامع فاضالب اهواز
فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
خوزستان با بيان اينكه در حال حاضر 
در 25 نقطه شرق و غرب، فاضالب وارد 
از  رودخانه كارون مى شود، گفت: يكى 
اهداف اصلى طرح جامع فاضالب اهواز 
و كارون اين است كه ورود فاضالب به 
به  حداقل  اول  فاز  در  كارون  رودخانه 

نصف برسد.
صادق حقيقى پور در آيين آغاز عمليات 
و  اهواز  فاضالب  جامع  طرح  اجرايى 
شد،  برگزار  آبان ماه)   21) كه  كارون 
اظهار كرد: با عنايت مقام معظم رهبرى 
مصوب  جمهور  رئيس  پيگيرى هاى  و 
صندوق  از  يورو  ميليون   100 كه  شد 
توسعه شبكه  و  اجرا  براى  ملى  توسعه 
يابد  تخصيص  كارون  و  اهواز  فاضالب 
كه در سال اول 50 ميليون يورو مجوز 
تخصيص اخذ كرده است و اميدواريم با 
تالش، 50 ميليون يوروى دوم را نيز از 

اين صندوق دريافت كنيم.
بزرگ ترين  از  يكى  افزود:  وى   
رودخانه  وجود  خوزستان  نعمت هاى 
طرح،  اين  اجراى  با  كه  است  كارون 
شهرستان  و  اهواز  فاضالب  ورود  از 

كارون به رودخانه جلوگيرى مى شود.
فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
خوزستان با بيان اينكه در حال حاضر 
در 25 نقطه شرق و غرب، فاضالب وارد 
از  رودخانه كارون مى شود، گفت: يكى 
اهداف اصلى طرح جامع فاضالب اهواز 
و كارون اين است كه ورود فاضالب به 
به  اول حداقل  فاز  رودخانه كارون در  

نصف برسد.
اجراى  اهميت  به  اشاره  با  حقيقى پور 
توجه  با  عنوان كرد:  اهواز،  كلكتورهاى 
اجرا  ناقص  كلكتورها  اين  اينكه  به 

شده اند، با وجود اينكه در طرح فاضالب 
اهواز 70 ايستگاه پمپاژ پيش بينى شده 
و  منهول پمپ   186 حدود  اكنون  اما 
ايستگاه فاضالب داريم كه با اجراى اين 
اندازه  به  منهول پمپ ها  اين  كلكتورها 
نارضايتى  علت  مى يابد.  كاهش  زيادى 
مردم اكثرا به علت خرابى و عملكرد اين 

منهول پمپ ها است.
وى افزود: با اجراى اين كلكتورها كه 
اميدواريم  است،  زمان بر  و  هزينه بر 
اهواز  در  منهول پمپ   80 حداقل 
اهواز  نقطه   80 در  يعنى  يابد  كاهش 

بيشترى خواهيم داشت. رضايتمندى 
فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
خوزستان بيان كرد: نكته سوم در اين 
آب هاى  جمع آورى  شبكه  نبود  طرح، 
بارندگى  زمان  در  كه  است  سطحى 
اين طرح،  در  ايجاد مى كند.  مشكالتى 
ظرفيت 10 ايستگاه پمپاژ مادر افزايش 
مى يابد كه قطعا نقش بسيار مهمى در 

دفع آب هاى سطحى خواهد داشت.
وى با اشاره به انعكاس وضعيت فاضالب 
گفت:  رسانه ها،  در  كارون  شهرستان 
اين  فاضالب  مشكل  رفع  راستاى  در 
شهرستان، 15 كيلومتر كلكتور و هفت 
ايستگاه پمپاژ بزرگ در شهرستان كارون 
خوبى  اثربخشى  قطعا  كه  مى شود  اجرا 
خواهد داشت و شاهد پيشرفت و تحول 
بود. خواهيم  منطقه  اين  در  چشم گير 
گذشته  روز  كرد:  بيان  حقيقى پور 
برنامه و بودجه  از سازمان  سه مصوبه 
آبادان،   در  مقرر شد  و  داشتيم  كشور 
اعتبار  با  مسجدسليمان  و  خرمشهر 
750 ميليارد تومان كار توسعه شبكه 
تا شاهد پيشرفت  انجام شود  فاضالب 

در خدمات رسانى باشيم
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مسئول آموزش هيات فوتبال استان خوزستان 
اعالم كرد:

كالس دانش افزايى مربيان فوتبال
 در خوزستان

مسئول آموزش هيات فوتبال استان خوزستان عنوان 
دانش  آموزشى  دوره  در  متقاضى حضور  مربيان  كرد: 
به واحد  نام  آبان جهت ثبت  تا روز شنبه 24  افزايى 
آموزش هيات فوتبال خوزستان مراجعه نمايند.به نقل 
از روابط عمومى هيات فوتبال خوزستان، دكتر سجاد 
مهدى پور مسئول واحد آموزش اين هيات اظهار داشت: 
فوتبال،  از سوى فدراسيون  طبق دستور العمل صادره 
مربيان متقاضى حضور در كالس باالتر، همچنين تمام 
مربيان درجه حرفه اى جهت تمديد مدارك مربيگرى 
خود براى حضور در مسابقات رسمى فوتبال، مى بايست 
در طول سال در سه كالس دانش افزايى حضور پيدا 
كنند.وى افزود: در راستاى عملياتى كردن دستورالعمل 
نظام هماهنگ آموزش و ارتقاى مربيان، كميته آموزش 
فدراسيون فوتبال قصد دارد با توجه به شيوع ويروس 
كرونا، دوره هاى دانش افزايى مربيان درجه حرفه اى، 
افزار  نرم  طريق  از  آنالين  بصورت  را  فوتبال   B و   A
Google meet برگزار نمايد. لذا از مربيان متقاضى 
درخواست مى شود حداكثر تا روز شنبه 24 آبان جهت 
حضور در كالس مذكور به واحد آموزش هيات فوتبال 
افزايى مربيان فوتبال در  مراجعه نمايند.كالس دانش 
روزهاى دوشنبه و سه شنبه (26 و 27 آبان) برگزار مى گردد.

حامد حدادى از چين به قطر مى رود؟

ليست اسامى تيم ملى بسكتبال براى حضور در مسابقات 
انتخابى كاپ آسيا اعالم شد. اردوى تيم ملى بسكتبال 
ايران از 23 آبان با هدايت مهران شاهين طبع در سالن 
بسكتبال آزادى آغاز خواهد شد. ايران 8 آذر با عربستان 
و 10 آذر با سوريه ديدار خواهد كرد.بر همين اساس 
اسامى بازيكنان تيم ملى بسكتبال براى حضور در پنجره 
دوم انتخابى كاپ آسيا در قطر اعالم شده است.برخالف 
نام حامد  بود،  آنچه كه در روزهاى اخير شايعه شده 
حدادى هم در ليست تيم ملى ديده مى شود و بايد ديد 
اين بازيكن مى تواند خودش را به خاطر محدوديت هاى 
موجود در چين به اردوى تيم ملى برساند يا خير.البته 
همچنان بزرگترين غايب تيم ملى هم ارسالن كاظمى 
است كه ديگر بعيد است شاهين طبع روى دعوت او 
تجديدنظرى انجام دهد.اسامى بازيكنان به ترتيب الفبا 

به شرح زير است:
1-روزبه ارغوان
2-محمدترابى

3-محمد جمشيدى
4-حامد حدادى

5-محمد حسن زاده
6-حامدحسين زاده

7-سعيدداورپناه
8-مايك رستم پور

9-آرمان زنگنه
10-عماد سلمانى

11-مسعود سليمانى
12-امير صديقى

13-آرون گرامى پور
14-سجاد مشايخى
15-رسول مظفرى
16-ميثم ميرزايى

17-عليار نجفى
18-صمد نيكخواه بهرامى

19-بهنام يخچالى
20-سيناواحدى

پيروزى نفت آبادان در آغاز 
فصل جديد ليگ بانوان

 تيم بسكتبال بانوان پااليش نفت آبادان فصل جديد 
ليگ برتر را با پيروزى آغاز كرد. مسابقات فصل جديد 
ليگ برتر بسكتبال بانوان باشگاه هاى ايران آغاز شد و 
تيم پااليش نفت آبادان در مصاف با تيم سپهرداد تهران 
با نتيجه 99 بر 63 به برترى رسيد تا اين فصل را با 
يك برد قاطع شروع كند.طبق برنامه اعالم شده از سوى 
فدراسيون بسكتبال، به دليل همه گيرى كرونا ويروس، 
مرحله اول رقابت هاى ليگ برتر فصل جارى به صورت 
متمركز در تهران برگزار مى شود و تيم پااليش نفت 

آبادان در گروه»ب» رقابت ها قرار گرفته است.

تمرينات فوالد خوزستان
 در اهواز پيگيرى شد

تمرينات تيم فوتبال فوالد خوزستان در استاديوم شهداى 
فوالدخوزستان،  باشگاه  از  نقل  به  پيگيرى شد.  فوالد 
شاگردان جواد نكونام از ساعت 16 امروز در زمين شماره 
2 ورزشگاه شهداى فوالد خوزستان تمرين خود را آغاز 
كردند.تمرين امروز حدود 100 دقيقه به طول انجاميد 
كه در ابتدا بازيكنان به گرم كردن زير نظر مربى بدنساز 
پرداختند و پس از آن كارهاى مدنظر كادرفنى را انجام 
دادند تا بتوانند خواسته هاى جواد نكونام را در ميدان 
مسابقه به نمايش بگذارند.همچنين دروازه بانان زير نظر 
مربى گلرهاى تيم به انجام تمرينات اختصاصى پرداختند 
و پس از آن به تمرين تيمى اضافه شدند.تيم فوالدخوزستان 
از هفته دوم رقابت هاى ليگ برتر روز جمعه 30 آبان در 

ورزشگاه شهداى فوالد ميزبان استقالل خواهد بود.

برترى زردپوشان آبادان مقابل 
استقالل خوزستان

 تيم فوتبال صنعت نفت آبادان در آخرين بازى تداركاتى 
برترى دست  به  استقالل خوزستان  برابر  پيش فصل 
يافت. تيم صنعت نفت آبادان عصر پنجشنبه در استاديوم 
تختى آبادان پذيراى استقالل خوزستان شد و در مصاف 
با اين تيم دسته اولى با نتيجه 3 بر يك به پيروزى رسيد.
رضا خالقى فر (2 گل) و حسن بيت سعيد (پنالتى) براى 
استقالل  براى  (پنالتى)  جانفزا  فرشاد  و  صنعت نفت 
بازى  آخرين  مسابقه  كردند.اين  گلزنى  خوزستان 
تداركاتى زردپوشان آبادانى قبل از ورود به بيستمين 
دوره ليگ برتر فوتبال ايران بود.صنعت نفت روز سه شنبه 
27 آبان در تنها ديدار معوقه از هفته نخست ليگ از تيم 

پيكان تهران ميزبانى خواهد كرد.

رييس هيات جودو خوزستان
 انتخاب شد

هيات  سكان دار  ديگر  سال  چهار  براى  فضل اهللا پور 
جودو خوزستان شد.مجمع انتخاب رييس هيات جودو 
خوزستان، 21 آبان با حضور آرش ميراسماعيلى رييس 
و  فدراسيون  نايب رييس  كعبى زاده  جودو،  فدراسيون 
نصيرى معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان 
وحيد  خورنگ،  شد.مختار  برگزار  اهواز  در  خوزستان 
زياليى و حبيب فضل اهللا پور، كانديداهاى مجمع انتخاب 
در  خورنگ  كه  بودند  خوزستان  جودو  هيات  رييس 
مجمع شركت نكرد و زياليى هم از حضور در مجمع 
انصراف داده بود.در پايان راى گيرى نيز فضل اهللا پور با 
عنوان  به  ماخوذه مجددا  آراى  از كل  راى  كسب 17 

رييس هيات جودو خوزستان انتخاب شد.

پيام ملى پوش سابق برزيل
 به هواداران صنعت نفت آبادان

بازيكن سابق تيم  ملى برزيل براى باشگاه صنعت نفت 
اتيرسون  كرد.  ارسال  اختصاصى  پيامى  آبادانى ها  و 
ملى  تيم  و  يوونتوس  سابق  بازيكن  اوليويرا  مازولى 
نفت  صنعت  باشگاه  و  آبادانى  هواداران  براى  برزيل 
پيامى ارسال كرد كه در اين پيام آمده است:« سالم 
اين  مى خواهم  هستم.  اوليويرا  مازولى  اتيرسون  من 

پيام بسيار اختصاصى را بفرستم. 
بايرلوركوزن،  فالمينگو،  سانتوز،  سابق  بازيكن  من 
يوونتوس و تيم ملى برزيل هستم. اين پيام را براى 
براى  مى فرستم.  هوادارانش  و  نفت  صنعت  باشگاه 
ليگ  در  موفقى  فوتبالى  فصل  نفت  صنعت  باشگاه 
كه  مى دانم  مى كنم.  آرزو  ايران  فوتبال  اى  حرفه 
آن ها عاشق فوتبال برزيل هستند و در نتيجه اين 
پيام را مى فرستم و همه مردم آبادان را مى بوسم. 

برزيلته» آبادان 

به صورت ويدئو كنفرانس انجام مى شود

افتتاح چند پروژه ورزشى در خوزستان با حضور وزير ورزش

مديركل ورزش استان:

براى برگزارى مجمع جودو خوزستان، نگاه مان به شخص خاصى نبود

دبير فدراسيون:

براى ورود تجهيزات شمشيربازى به كشور به مشكل برخورد كرده ايم

از  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
افتتاح چند پروژه ورزشى به صورت ويدئو 

كنفرانس با حضور وزير ورزش خبر داد.
در  خبر  اين  اعالم  با  حيدرى  افشين 
مجمع انتخاب رييس هيات شمشيربازى 
تجهيزات  اهداى  كرد:  اظهار  خوزستان، 
روستايى  ورزش  خانه   70 به  ورزشى 
كه در كشور بى سابقه است و همچنين 
افتتاح خانه بوكس، هفته آينده به صورت 
ورزش  ورزير  با حضور  و  ويدئوكنفرانس 
انجام خواهد شد. همچنين در اين مراسم 
احتماال حضور يكى از معاونان وزير ورزش 

را در استان خواهيم داشت.
افتتاح  به  اشاره  با  ايسنا، وى  به گزارش 
جنوب  در  خصوصى  باشگاه  بزرگترين 
غرب كشور، عنوان كرد: مجموعه ورزشى 
مترمربع  هزار  زيربناى 5  با  اهواز  بانوان 
كه كارى بسيار خاص است نيز به افتتاح 

خواهد رسيد.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان خاطر 
نشان كرد: تا پايان سال، چندين افتتاحيه 
ديگر خواهيم داشت اما در كنار همه اين  
چمن  زمين   115 اعتبار  تامين  موارد، 
مصنوعى به مبلغ 20 ميليارد تومان كه 

يك اتفاق تاريخى در خوزستان و كشور 
محسوب مى شود، انجام شد كه مناقصه 

آن نيز تا هفته آينده انجام مى شود.
موارد،  اين  تمام  كنار  در  كرد:  بيان  وى 
از طريق سلطانى فر وزير  با پيگيرى كه 
ورزش، زنگنه وزير نفت و شريعتى استاندار 
مشكالت  گرفت،  صورت  خوزستان 
تيم هاى نفتى خوزستان نيز حل شد و اين 
تيم ها براى فعاليت در ليگ امسال مشكلى 

نخواهند داشت.
حيدرى همچنين با تبريك به روشن پور 
خوزستان،  شمشيربازى  هيات  رئيس 

بحث  مهم،  موضوعات  از  يكى  گفت: 
انتخاب اعضاى هيات رئيسه هيات استان 
ماه  بايد ظرف يك  نفرات  اين  است كه 
آينده توسط رئيس هيات اعالم شوند تا 
احكام  نيز صادر شود زيرا فعاليت ها بايد 

حتما به تاييد هيات رئيسه برسد.
وى درباره تاخير در برگزارى مجمع هيات 
اداره كل  كرد:  عنوان  نيز  شمشيربازى 
از  ثبت نام  مقرر  موعد  در  استان  ورزش 
كانديداها را انجام داد و مكلف به برگزارى 
انتخابات حتى با يك كانديدا بوديم اما در 
خصوص تاخير در برگزارى انتخابات نيز 

بايد بگويم ما چشم انتظار حضور رئيس 
فدراسيون شمشيربازى بوديم.

مديركل ورزش و جوانان خوزستان ادامه 
داد: مسئوليت رياست هيات شمشيربازى 
رئيس،  زيرا  بود  خواهد  سنگين  بسيار 
منتخب 600 نفر از خانواده شمشيربازى 
هيات  رييس  است.  مجمع  اعضاى  و 
پيشكسوتان،  از ظرفيت  استفاده  با  بايد 
به  زيرساخت ها  ايجاد  و  هدف گذارى 

پيشرفت اين رشته كمك كند.
از سرپرستان فعال  وى گفت: روشن پور 
ميليون   300 مبلغ  توانست  كه  است 
از سازمان مديريت  پيگيرى  با  را  تومان 
اداره كل  نام  به  استان  برنامه ريزى  و 
نيز  ما  كند.  دريافت  خوزستان  ورزش 
قول داديم تجهيزات بيشترى در اختيار 
در  مهم  اين  كه  دهيم  قرار  رشته  اين 
خصوص  در  است.حيدرى  كار  دستور 
بحث استعداديابى نيز عنوان كرد: طبق 
پرورش  و  آموزش  با  كه  تفاهم نامه اى 
از  بتواند  بايد  داريم، هيات شمشيربازى 
موضوع  روى  مربيان  و  مدارس  طريق 
استعداديابى بيشتر كار كند و ما هم به 

اين هيات كمك خواهيم كرد.

با  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
اشاره به گاليه برخى نسبت به برگزارى 
جودو  هيات  رييس  انتخاب  مجمع 
استان، گفت: براى برگزارى اين مجمع 
تالش  فدراسيون  رئيس  هماهنگى  با 
داشتيم از تمام ظرفيت جودو خوزستان 
استفاده كنيم و نگاه مان روى يك شخص 

خاص نبود.
افشين حيدرى در مجمع انتخاب رئيس 
هيات جودو خوزستان كه، 21  آبان ماه با 
حضور رئيس فدراسيون جودو در اهواز 
برگزار شد، با بيان اين كه اميدوارم آقاى 
فضل اهللا پور بتواند با انگيزه در چهار سال 
براى جودو  كارهاى خوبى  نيز  پيش رو 
براى  اظهاركرد:  دهد،  انجام  خوزستان 
برگزارى اين مجمع با هماهنگى رئيس 
فدراسيون تالش داشتيم از تمام ظرفيت 
جودو خوزستان استفاده كنيم و نگاه مان 
روى يك شخص خاص نبود ولى برخى 
هم  افزود:  داشتند.وى  گاليه  دوستان 

ورزش  اداره كل  و هم  فدراسيون جودو 
تا  داشتند  تالش  خوزستان  جوانان  و 
بهترين ها در مجمع انتخاب رئيس هيات 
از  و  باشند  داشته  استان حضور  جودو 
كسانى كه فكر مى كرديم توانايى دارند 
احراز سمت  كانديداهاى  عنوان  به  نيز 
رياست هيات جودو خوزستان استفاده 
شد.مديركل ورزش و جوانان خوزستان 

مى گويم  تبريك  فضل اهللا پور  به  گفت: 
و اميدوارم در كار خود موفق باشد و 
بدون  مى خواهم  نيز  جودو  خانواده  از 
حاشيه تالش كند تا جودو خوزستان 
شرايط  به  نيز  پيش رو  سال  چهار  در 
پيدا  دست  گذشته  به  نسبت  بهترى 
نايب رييس  كعبى زاده،  صديقه  كند. 
بانوان فدراسيون جودو، در اين مجمع 

نيز اظهار كرد: همه آرش ميراسماعيلى 
ايران  جودو  برند  او  مى شناسند.  را 
است و با توجه به اين كه ورزشكار بوده 
است، درد ورزشكار را مى داند و خود 
من نيز مى بينم كه دغدغه پيشكسوت، 

ورزشكار و مربى را دارد.
وى ادامه داد: من فكر مى كنم اگر هر 
كسى جز آقاى ميراسماعيلى سكان دار 
هدايت فدراسيون جودو مى شد و در اين 
شرايط قرار مى گرفت، جودو ايران نابود 
جودوى  جمعيتى  آمار  اين كه  مى شد. 
نفر  هزار  به 90  نفر  هزار   60 از  ايران 

رسيده، باعث تعجب خيلى ها است.
وى افزود: خدا را شكر آقاى ميراسماعيلى 
در  را  انگيزه  داشته،  كه  تالش هايى  با 
و  است  داشته  نگه  زنده  جودو  جامعه 
حكميت  جهانى  دادگاه  راى  اميدوارم 
شود  صادر  ايران  سود  به  نيز  ورزش 
در  ايرانى  جودوكاران  حضور  شاهد  و 

مجامع بين المللى باشيم.

درباره  شمشيربازى  فدراسيون  دبير 
به  اختصاص  و  شمشيربازى  تجهيزات 
حاضر  حال  در  گفت:  خوزستان،  استان 
تجهيزات  محموله  كردن  وارد  براى 
شمشيربازى به كشور به مشكل برخورد 
راهكارى  كردن  پيدا  پيگير  اما  كرده ايم 
هستيم.محسن  مشكل  رفع  براى 
وحدانى در مجمع انتخاب رئيس هيات 
شمشيربازى خوزستان كه (22 آبان ماه) 
امروز  اظهاركرد:  شد،  برگزار  اهواز  در 
آقاى  چون  پيشكسوتانى  حضور  شاهد 
در  كه  هستيم  طيبى  و  سيهان زاده 
نيز حضور  پيشكسوتان كشور  مسابقات 
پيدا مى كنند كه اميدوارم از ظرفيت اين 
دوستان استفاده شود و بتوانيم در رشته 
شمشيربازى خوزستان به آن نقطه  مدنظر 

جوانان  و  ورزش  اداره كل  و  فدراسيون 
در  تاخير  درباره  وى  برسيم.  خوزستان 
تاخير  اين مجمع، گفت: دليل  برگزارى 
چندين باره در برگزارى مجمع اين بود 
كه آقاى باقرزاده، رييس فدراسيون قصد 
داشت خودش در اين مجمع حضور پيدا 
همين  به  نيز  امروز  مجمع  براى  كند. 
واكسن  تزريق  به  باتوجه  اما  بود  صورت 
آنفلوآنزا در 2 روز گذشته و بيمارى كه 
داشت، حال شان مساعد نبود و به همين 
دليل نتوانست در اين جا حضور پيدا كند 

كه بابت اين موضوع نيز عذرخواهى كرد.
خاطر  شمشيربازى  فدراسيون  دبير 
رييس  طرف  از  را  قول  اين  كرد:  نشان 
فدراسيون مى دهم كه مربيان و داورانى 
را براى برگزارى كالس هاى آموزشى به 

خوزستان اعزام كنيم. مربيان ملى در هر 
سه اسلحه را به اين استان اعزام خواهيم 
كرد و حتى حق الزحمه آن ها را از طريق 
فدراسيون پرداخت مى كنيم و اين حداقل 
كارى است كه فدراسيون مى تواند براى 
به  اشاره  با  دهد.وى  انجام  خوزستان 
ارتباط خوب رييس هيات شمشيربازى 
آقاى  گفت:  فدراسيون،  با  خوزستان 
با  ميان  در  يك روز  به صورت  روشن پور 
فدراسيون در ارتباط است در حالى كه در 
گذشته به اين صورت نبود و اين نشان 
مى دهد كه آينده خوبى در شمشيربازى 
روشن پور  داشت.  خواهيم  خوزستان 
مشتاقانه كار را پيگيرى مى كند.وحدانى 
درباره تجهيزات شمشيربازى و اختصاص 
به استان خوزستان نيز گفت: ما در وارد 

شمشيربازى  تجهيزات  محموله  كردن 
به كشور به مشكل برخورد كرده ايم. 12 
سال پيش محموله اى را آورديم كه اتفاقا 
از طريق همين استان خوزستان بود كه 
از  سال   10 و  شد  انجام  سخت  خيلى 
هر  به  كرديم.  استفاده  تجهيزات  همين 
حال كمبود تجهيزات، مشكل اصلى تمام 
زمينه  اين  در  البته  كه  است  استان ها 
راهكارى  اميدواريم  و  داشتيم  جلسه اى 
پيدا كنيم و بتوانيم موضوع را از طريق 
گمرگ پيگيرى و تجهيزاتى را وارد كشور 
كنيم. قطعا اين تجهيزات به استان هاى 
محروم اهدا خواهد شد. همچنين اين قول 
را مى دهيم كه در اولين مسابقات جهانى 
و آسيايى شمشميربازى، آقاى روشن پور 
رئيس هيات خوزستان را همراه با تيم ملى 
اعزام خواهيم كرد تا تجهيزاتى خريدارى 
و وارد استان خوزستان شود.وى با بيان 
اين كه خوزستان سهم بزرگى در ورزش 
دارد، عنوان كرد: عالقه منديم در  كشور 
مسابقات ليگ شمشيربازى سال آينده، 
براى  حرف  كه  نماينده اى  با  خوزستان 
گفتن داشته باشد، قهرمان شود. متاسفانه 
امسال باتوجه به شيوع كرونا، نمى توانيم 
ليگ شمشميربازى خوبى را برگزار كنيم.

دبير فدراسيون شمشيربازى در پايان نيز 
شهردارى  با  نامه اى  تفاهم  كرد:  عنوان 
براى  فرهنگى  ميراث  سازمان  و  تهران 
ديدنى  مكان هاى  در  مسابقات  برگزارى 
بخش  در  مى تواند  كه  كرده ايم  منعقد 
همگانى و گسترش رشته شمشيربازى نيز 

تاثير داشته باشد. 
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امضاى يك تفاهم نامه بين شركت ملى مناطق 
نفتخيز جنوب و فرودگاه اهواز

همكارى در مديريت شرايط اضطرارى
با امضاى يك تفاهمنامه 
بين شركت ملى مناطق 
و  جنوب  خيز  نفت 
فرودگاههاى  كل  اداره 
اين  خوزستان،  استان 
همكارى  براى  شركت 
سوانح  به  امدادرسانى  در 

اعالم  اهواز   سليمانى  سپهبد  شهيد  فرودگاه  هوايى 
آمادگى نمود. 

محمدى  احمد  مهندس  امضاى  به  تفاهمنامه  اين 
جنوب  خيز  نفت  مناطق  ملى  شركت  عامل  مدير 
استان  هاى  فرودگاه  مديركل  رزاز  سيدمهدى  و 
عمليات  مديريت  آن،  براساس  و  رسيد  خوزستان 
مناطق  ملى  شركت  توليد  پشتيبانى  و  ترابرى 
صورت  در  و  اضطرارى  مواقع  در  جنوب  نفت خيز 
امكان، تجهيزات و ماشين آالت سنگين تا سقف 50 
تن را براى مشاركت در عمليات امدادرسانى شرايط 

اضطرارى، به فرودگاه اهواز اعزام خواهد كرد.

قرارگاه سازندگى خاتم مورد اعتماد 
كشور است

نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
قرارگاه خاتم االنبيا امروز بخش مهمى از آرايش ايران 
برابر دشمن در جنگ اقتصادى است و حضور اين قرارگاه 
در آبادان به سود شهر است.سيد مجتبى محفوظى در 
آيين كلنگ زنى پروژه هاى عمرانى در آبادان افزود: اين 
قرارگاه امروز بخش مهمى از آرايش ايران برابر دشمن 
در جنگ اقتصادى است و اين يك رسالت تاريخى براى 
حفظ حيات ملى، سرافرازى، اقتدار، اعتبار جهانى و حفظ 
دستاوردهاى انقالب است.وى بيان كرد: قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبيا يك مجموعه توانمند است و شكى نيست 
اين قرارگاه نقش تاثيرگذارى در توسعه عمران شهرى 
منطقه خواهد داشت.محفوظى گفت: براى آبادانى آبادان 
اميدها به قرارگاه خاتم االنبياء است و سازمان منطقه 
آزاد اروند جهت تسريع و افزايش كيفيت پروژه ها اقدام 

مناسبى در انعفاد قرارداد با اين قرارگاه داشت.

دزفول شهر ملى كپوبافى شد

از سوى  ثبت ملى صنايع دستى  لوح  اهداى  با  دزفول 
كشور  دستى  صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث 
شد معرفى  كپوبافى  ملى  شهر  عنوان  به  شهردار  به 
محمد  دزفول،  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
آيين  در  چهارشنبه  روز  دزفول  شهردار  فر  دوائى  على 
محل  دزفول در  دستى  صنايع  ثبتى  لوح  از  رونمايى 
فرماندارى ويژه اين شهرستان از همكارى ميراث فرهنگى 
تاريخى  آثار  احياى  و  حفظ  راستاى  در  شهردارى  با 
قدردانى كرد و افزود: براى حمايت از هنرمندان و حفظ 
شده  انجام  از سوى شهردارى دزفول  اقداماتى  آنها  آثار 
باشد. موثر  آنها  راستاى معرفى هنر  در  اميدواريم  كه 
وى ادامه داد: 160 غرفه براى معرفى و فروش صنايع 
با  كه  گرفته  دزفول قرار  هنرمندان  اختيار  در  دستى 
مى يابد. تسهيل  نيز  دستى  صنايع  توزيع  آن  تكميل 
شهردار دزفول درخصوص احياى بناهاى تاريخى گفت: 
براى احياى قنات هاى دزفول نيز اقداماتى انجام شده است.

مديريت بازار و حذف واسطه ها اولويت فوالد خوزستان است

فاجعه اى ديگر در خوزستان : 

خط توليد كارخانه بوژنه در خوزستان به اصفهان يا تهران منتقل ميشود!

مديرعامل شركت فوالد خوزستان مديريت 
فوالد  اولويت  را  واسطه ها  حذف  و  بازار 

خوزستان عنوان كرد.
داشت:  اظهار  مديرعامل  محمدى  على 
يكپارچه سازى قيمت  گذارى در توليد معادن، 
بازار را  شمش و محصوالت نوردى آرامش 
به دنبال دارد و هدف اصلى ما تامين نياز 
به  توجه  با  و  است  داخلى  توليدكنندگان 
سياست هاى جديد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دنبال مديريت بازار، حذف دالالن 
و واسطه ها هستيم تا محصول نهايى با قيمت 
مناسب در اختيار مصرف كننده نهايى قرار 

گيرد.
در ادامه اين مطلب گفت و گويى صميمانه 
با مديرعامل فوالد خوزستان داشته ايم كه 

مى خوانيد.
جناب مهندس با توجه به افزايش قيمت فوالد 
در بازار جهانى و به تبع آن در بازار داخل، 

براى كاهش عطش  برنامه فوالد خوزستان 
بازار چيست؟

بيشتر  درآمد  به  فوالد  قيمت  افزايش 
چرا  نمى شود،  منجر  فوالدى  شركت هاى 
كه به تبع آن قيمت مواد اوليه و تجهيزات 
افزايش پيدا مى كند . مطمئناً ثبات در نرخ 
ارز به آرامش بازار و تعادل در عرضه و تقاضا 
و  براى شناسايى  بهترين مكان  مى انجامد. 
البته شرط  بورس كاالست.  قيمت،  تعيين 
موفقيت بازار بورس، پرهيز از دستورى كردن 

و دخالت در بازار است.
جنابعالى نقش وزارت صمت در كنترل بازار 
مى كنيد؟ ارزيابــى  چطــور  را  فوالد 

بايد به سمتى حركت  بازار عرضه و تقاضا 
واقعى  تقاضاى  و  كند كه شفافيت، عرضه 
شكل گيرد. نقش وزارت صمت بايد نظاراتى 
باشد و به سمت تهيه سازكار و دستورالعمل 

اجرايى حركت كند تا دخالت مستقيم در 
فوالدى  شمش  عرضه  قيمت  تعيين  بازار. 
وضعيت  و  شده  تمام  قيمت  اساس  بر 
نهادهاى  ساير  و  صمت  وزارت  است.  بازار 
حاكميتى مى بايست با نظارت كامل و توجه 
به ظرفيت واقعى شركت ها و سابقه عملكرد 
آنها، از ايجاد تقاضاى كاذب جلوگيرى نموده 
و دست دالالن را كه صرفاً به دنبال سوداى سود 

مى باشند، از صنايع كوتاه نمايند.
به عنوان مديرعامل فوالد خوزستان اهميت 
رعايت استاندارد را در توليد محصوالت فوالدى 

چطور ارزيابى مى كنيد؟
استانداردهاى بين المللى دو دسته هستند، 
فنى و مديريتى. رعايت استانداردهاى فنى 
بر اساس نوع محصول كامًال اجبارى است 
حتى اگر استاندارد ملى مشابه يا هم سنگ 
نداشته باشند. اما انطباق با استانداردهاى 
شرايط  به  بستگى  مديريتى  بين المللى 
كسب و كار و بازارهاى هدف دارد. برخى 
برخى  سوى  از  مديريتى  استانداردهاى 
كشورها و يا به صورت منطقه اى بر مبناى 
دريافت  سازمان هاى  يا  و  هدف  بازارهاى 
و  اجبارى  محصول  يا  خدمت  كننده 
به  مى توانند  ولى  اختيارى هستند  برخى 
سازمان ها  فعاليت  بر  صحه گذارى  عنوان 
باشند.  داشته  جدى  اثر  كار  و  كسب  بر 
با  انطباق  وجود  عليرغم  موارد  بعضى  در 
سازمان هاى  نياز،  مورد  استانداردهاى 
حداقل  كاال  يا  خدمت  كننده  دريافت 
سازمان هاى  مستقيم  بطور  يكبار  براى 
يا  خدمت  كننده  عرضه  يا  توليد كننده 
كاال را بر اساس استانداردهاى خاص و يا 

مميزى  مورد  تخصصى  ليست هاى  چك 
مى تواند  كه  دهند  مى  قرار  بازرسى  يا  و 
دامنه كاربرد محصول يا سيستم و يا هر 
دو را در بر بگيرد.قطعا تحريم ها مى تواند بر 
فرآيندهاى توليد از منظر زمان كيفيت و 
هزينه تاثيرگذار باشد ولى سازمان هاى به 
ويژه بزرگ بر اساس طراحى و پاى بندى به 
ديدگاه هاى دراز مدت از تمامى فرصت ها 
استفاده  پارامترها  اين  كردن  بهينه  براى 
مى كنند. نكته اساسى آن است كه در هر 
حال جلوگيرى از كاهش كيفيت محصول 
سازمان ها  چالش  مهمترين  خدمت  يا 

مى باشد.
آيا محصوالت فوالدى توليد شده در كشور از 

استانداردهاى بين المللى برخوردار هستند؟
بازارهاى  در  خوزستان  فوالد  محصوالت 
بين المللى، هميشه با اقبال مشتريان همراه 
بوده است، به طورى كه با وجود كشورهاى 
CIS باز هم خريداران به سراغ محصوالت 
از  يكى  قطعاً  مى آيند.  خوزستان  فوالد 
مهمترين داليل نگاه مشترى برخوردارى 
است.  بين المللى  استاندارد  از  توليدات 
تحويل به موقع، سفارش گيرى به دلخواه 
مشترى، تداوم در ارسال و كيفيت مطلوب 
از مهمترين داليل برترى محصوالت فوالد 

خوزستان در بازارهاى جهانى است.
به عقيده جنابعالى رشد استاندارد محصوالت 
اين  فروش  بهبود  بر  تاثيرى  چه  فوالدى 

محصوالت در بازارهاى بين المللى دارد؟
بازارهاى  در  حضور  براى  شرط  اولين 
استاندارهاى  از  برخوردارى  بين المللى 
قرار  و  بازار  اين  براى حفظ  است.  جهانى 

گرفتن در ميان برندهاى برتر، بايد به سمت 
سليقه  گرفتن  نظر  در  و  كيفيت  با  توليد 
مشترى حركت كرد. استانداردهاى فوالد 
استاندار هاست.  گيرانه  ترين  سخت  جزو 
نظر  در  و  استاندارد  رعايت  با  مطمئناً 
گرفتن ذائقه مشترى مى توان در بازارهاى 

جهانى جايگاه خود را تثبيت كرد.
رعايت نكردن استانداردهاى بين المللى در 
توليد محصوالت فــوالدى چه تاثيرى بر از 

دست دادن بازارهاى جهانى مى شود؟
هرچقدر رعايت استاندارد در حضور موفق 
در بازار رقابت مهم و اثرگذار است، به همين 
محصول  توليد  و  نكردن  رعايت  نسبت، 
بدون كيفيت، تهديدى براى از دست دادن 
رقابت پذيرى، رضايت  است. كيفيت،  بازار 
مهمترين  سرمايه گذارى،  و  مشترى 
فاكتورهاى توليد محصول با قابليت جهانى 
است. خالء هر كدام از موارد ياد شده، به 
حذف و از دست دادن بازارهاى بين  المللى 

ختم مى شود.
آيا تحريم هــا تاكنون تاثير منفى بر رعايت 
اســتانداردها در توليد محصوالت فوالدى 

داشته است؟
قطعاً تحريم ها مى تواند بر فرآيندهاى توليد از 
منظر زمان، كيفيت و هزينه تاثيرگذار باشد 
اساس  بر  بزرگ  ويژه  به  سازمان هاى  ولى 
دراز  ديدگاه هاى  به  پاى بندى  و  طراحى 
مدت از تمامى فرصت ها براى بهينه كردن 
اين پارامترها استفاده مى كنند. نكته اساسى 
آن است كه در هر حال جلوگيرى از كاهش 
كيفيت محصول يا خدمت مهمترين چالش 

سازمان ها مى باشد.

برخى كارگران شركت بوژنه در خوزستان از انتقال 
خط توليد اين كارخانه به اصفهان يا تهران خبر داد.

يكى از كارگران به خبرگزارى فارس گفته : اين 
كارخانه 40 سال است كه فعاليت ميكند و با انتقال 
اين كارخانه به تهران يا اصفهان دهها كارگر با بيش 
از 20 سال سابقه كار بيكار ميشوند.اينها همه در 
شرايطيست كه دهها سال است مسئوالن استان 
شعار جذب سرمايه گذار و توسعه صنايع استان را 
ميدهند و انتظار ميرود مسئوالن استان با همت و 
برنامه ريزى مانع از فرار سرمايه از اين استان شده 
و زمينه توسعه صنايع را در استان فراهم آورند.در 
ادامه گزارش خبرگزارى فارس در گفتگو با كارگران 

اين كارخانه را ميخوانيد.
خط توليدكارخانه بوژنه به استان اصفهان

 يا تهران منتقل مى شود
اين شركت  كارگران  از  يكى  على سلحشورى 
است وى در اين رابطه در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در اهواز، اظهار كرد:  حدود دو ماه گذشته 
به كارگرها اعالم كردند كه قرار است كارخانه 
را به شركت گلرنگ بفروشند و پس از فروش، 
كارخانه  نظر  زير  بوژنه  فعلى شركت  كارگران 
كلرنگ به فعاليت خود ادامه خواهند داد.وى با 
بيان اينكه نيروهاى شركت از جزئيات فروش هيچ 
اطالعاتى ندارند، افزود: پس از طرح فروش كارخانه 
بوژنه مسئووالن فعلى كارخانه، كارگران را مرتب 
به مرخصى اجبارى مى فرستادند و چند كارگر را 
براى  كارهاى مربوط به انبارگردانى نگه داشتند 
تا ريز محصوالت موجود در انبارها را به مديريت 

جديد تحويل دهند.اين كارگر اخراجى گفت: بعد از 
اين تغيير و تحوالت هفته گذشته مدير فعلى طى 
جلسه اى  به كارگرها اعالم كرد كه شركت فروخته 
شده و قرار است كارخانه به يكى استان هاى اصفهان 

و يا تهران منتقل شود.
 بيكار شديم

سلحشورى بيان كرد: ما دو شركت هستيم كه 
يكى  مى كنيم  فعاليت  بوژنه  كارخانه  نظر  زير 
شركتى كه بطرى توليد مى كنيد و ديگرى بوژنه 
كه مواد ضدعفونى توليد مى كند.وى با تاكيد بر 
اينكه حدود 50 تا 60 نفر هستيم كه با فروش 
كارخانه از كار بيكار شديم، عنوان كرد: اكنون 
فقط سرپرست شركت، جانشين و يك منشى 
با  افزود:  مانده اند.سلحشورى  باقى  شركت  در 
توجه به شيوع ويروس كرونا و نياز به توليد مواد 
ضدعفونى كننده اكنون اوج كار شركت بود و 
هيچ مشكلى به لحاظ توليد و فروش محصول 
نداشتيم، ضمن اينكه حقوق و مزاياى ما به روز بود.

توليد و فروش شركت هيچ مشكلى نداشت
يكى ديگر از كارگران شركت  با اشاره به اخراج 
مى گويد:  كارخانه،  فروش  از  پس  كارگران 
كار  كردند  پيشنهاد  ما  به  كارخانه  مسئوالن 
فروشندگى انجام دهيم و يا براى كار به  يكى از 
استان هاى اصفهان و كرج برويم.وى با بيان اينكه 

نداشت،  مشكلى  هيچ  فروش شركت  و  توليد 
افزود: هر كدام از كارگران يك خانواده اى 4 تا 
5 نفره هستند و بيكار شدن آن ها در اين شرايط 

اقتصادى قطعاً آن ها را دچار مشكل مى كند.
مالك قصد انتقال خط توليد بوژنه را به استان 

اصفهان دارد
كاره،  اداره  كار  روابط  معاون  شجيراتى  احمد 
تعاون و رفاه اجتماعى خوزستان در اين رابطه 
در گفت وگو با خبرنگار فارس با بيان اينكه حدود 
70 تا 80 كارگر در اين كارخانه مشغول به كار 
بودند، اظهار كرد: در ظاهر كارفرماى شركت به 

قصد فروش شركت اقدام به تعطيلى اين واحد 
توليدى كرده است.وى افزود: با توجه به اينكه 
اين اتفاقات در آخر هفته رخ داد هنوز همكاران 
ما در بازرسى موفق به شركت مراجعه كنند تا 
اداره  كار  روابط  بگيرند.معاون  كاملى  اطالعات 
كاره، تعاون و رفاه اجتماعى خوزستان گفت: بر 
اساس اطالعاتى كه به دست ما رسيده به نظر 
مى رسد مالك جديد قصد دارد واحد توليدى 
اصفهان  استان  به  و  خارج   استان  از  را  بوژنه 
منتقل كند.شجيراتى با بيان اينكه مالك جديد 
خريد  به  اقدام  گلرنگ  شركت  عنوان  تحت 

كارخانه كرده است، عنوان كرد: با توجه به اينكه 
اداره كار شرق اهواز محل مراجعه كارگران است 
ظاهراً كارگرانى از اين كارخانه براى طرح شكايت 
به اين اداره مراجعه كرده بودند.وى بيان كرد: 
همكاران ما نيز بالفاصله موضوع را به فرماندارى 
و كميسيون كارگرى فرماندارى اهواز منعكس 
كردند كه جلسه اى برگزار و فردى به نام مرداى 
نام به عنوان مدير شركت نير در جلسه حاضر 
شدند.شجيراتى گفت: در اين جلسه اعالم كرده 
كه اين موضوع صحت دارد و شركت فروخته 
شده است، از آنجايى كه در اين جلسه كارفرماى 
اصلى شركت بوژنه و خريدار جديد در دسترس 
نبودند مقرر شد در جلسه بعدى از آن ها دعوت 
و در حضور مسئووالن راهكار قانونى حل اين 
مشكل مشخص شود.وى با بيان اينكه مسئووالن 
استان قطعاً به دنبال جلوگيرى از بيكار شدن 
كارگران هستند، عنوان كرد: به طور حتم اگر 
استان  در  بايد  دارد  وجود  استان  در  صنعتى 
ما  كند،  حفظ  را  خود  كارگران  و  بماند  باقى 
به عنوان اداره كار پيگير وضعيت كارگران  و 
كار هستيمشجيراتى گفت:  به  آن ها  بازگشت 
قانونى خاصى وجود ندارد كه مانع فروش ملك 
دستگاه هاى  ورود  با  اما  بخش خصوصى شود 
نظارتى مثل استاندارى، سازمان بازرسى و صمت 

مى توانند از فروش كارخانه و تبعات آن جلوگيرى 
كنند.به گزارش فارس، با توجه به شرايط پيش 
آمده و بيكارى كارگران كارخانه بوژنه بايد ديد 
مسئووالن خوزستانى توانايى نجات اين كارگران 
از بيكارى را دارند؟سلحشورى افزود: با توجه به 
شيوع ويروس كرونا و نياز به توليد مواد ضدعفونى 
كننده اكنون اوج كار شركت بود و هيچ مشكلى 
به لحاظ توليد و فروش محصول نداشتيم، ضمن 

اينكه حقوق و مزاياى ما به روز بود.
توليد و فروش شركت هيچ مشكلى نداشت

يكى ديگر از كارگران شركت  با اشاره به اخراج 
مى گويد:  كارخانه،  فروش  از  پس  كارگران 
كار  كردند  پيشنهاد  ما  به  كارخانه  مسئوالن 
فروشندگى انجام دهيم و يا براى كار به  يكى از 
استان هاى اصفهان و كرج برويم.وى با بيان اينكه 
نداشت،  مشكلى  هيچ  شركت  فروش  و  توليد 
افزود: هر كدام از كارگران يك خانواده اى 4 تا 5 
نفره هستند و بيكار شدن آن ها در اين شرايط 

اقتصادى قطعاً آن ها را دچار مشكل مى كند.
مالك قصد انتقال خط توليد بوژنه را به استان 

اصفهان دارد
احمد شجيراتى معاون روابط كار اداره كاره، 
اين  در  خوزستان  اجتماعى  رفاه  و  تعاون 
بيان  با  فارس  با خبرنگار  در گفت وگو  رابطه 
اينكه حدود 70 تا 80 كارگر در اين كارخانه 
ظاهر  در  كرد:  اظهار  بودند،  كار  به  مشغول 
كارفرماى شركت به قصد فروش شركت اقدام 

به تعطيلى اين واحد توليدى كرده است.
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نماينده اهواز:

شايسته نيست نام قرارگاه خاتم در كنار فكر انتقال آب باشد
نماينده اهواز با اشاره به طرح هاى انتقال 
آب از خوزستان گفت: انتظار مى رود كه 
قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء در اين گونه 
قراردادها حضور نداشته باشد و به صورت 
شفاف اعالم شود كه هيچ گونه حضورى 
خوزستان  از  آب  انتقال  پيمان هاى  در 

ندارد و نخواهد داشت.
سيدكريم حسينى در آيين آغاز عمليات 
اجرايى طرح جامع فاضالب اهواز و كارون 
كه امروز (21 آبان ماه) برگزار شد، اظهار 
كرد: دو شهر اهواز و كارون در برهه هاى 
دفاع  و  اسالمى  انقالب  نهضت  مختلف 
با  اميدواريم  بوده اند؛  صدر  در  مقدس 
اجراى اين پروژه در اين دو شهر، شاهد 

رفع مشكالت در اين حوزه باشيم.
به گزارش ايسنا، وى تصريح كرد: انتظار 
مى رود قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء به 

را  پروژه  اين  كار،  اجراى  متولى  عنوان 
به پيمانكاران دسته دوم و سوم ندهد تا 
قرارگاه را به عنوان مجرى كار به معناى 
مجلس  در  اهواز  ببينيم.نماينده  واقعى 
قرارگاه  نگاه  گفت:  اسالمى  شوراى 

سازندگى خاتم االنبياء در سطح كشور در 
اجراى پروژه ها، نگاه پيمانكارى نبوده است 
و اميدواريم در خوزستان هم شاهد اين 
نگاه نباشيم.وى افزود: با توجه به مشكالت 
و وضعيت اقتصادى كشور، ممكن است 

مشكالت  با  پروژه  اين  ادامه  و  اجرا  در 
كه  شويم  مواجه  تخصيص  و  اعتبارى 
انتظار مى رود قرارگاه به اين موضوع توجه 
كند.حسينى گفت: امروز چندش آورترين 
آب  انتقال  خوزستان،  مردم  بين  كلمه 
است؛ براى قرارگاهى كه به نام مقدس 
نهاد  به  و  است  مزين  خاتم االنبياء(ص) 
شايسته  است،  منصوب  سپاه  مقدس 
نيست كه اين نام در كنار فكر انتقال آب 
و تصميمات غيركارشناسى، ناعادالنه و 

غيرمنطقى شوراى عالى آب باشد.
وى تصريح كرد: انتظار مى رود كه قرارگاه 
گونه  اين  در  خاتم االنبياء  سازندگى 
قراردادها حضور نداشته باشد و به صورت 
شفاف اعالم شود كه هيچ گونه حضورى 
خوزستان  از  آب  انتقال  پيمان هاى  در 

ندارد و نخواهد داشت.
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