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تا وقتی كه اين كشور و اين 
ملت به امنیت احتیاج دارد, 
به نیروهای بسیج, به انگیزه 
بسیج به سازماندهی بسیجی 
بسیجی  ايمان  و  عشق  به  و 

احتیاج است.
امام خمینی )ره(

انقالب  معظم  رهبر  پیام 
سالروز  به مناسبت  اسالمی 

تشکیل بسیج مستضعفان:
جلوه درخشان بسیج در 
دفاع از كشور، خدمات 

حیاتی و فعالیت های 
علمی و معنوی
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وزیر نفت خبر داد
روزانه 400 هزار بشکه نفت 

از میدان نفتی ازادگان 
برداشت می شود

وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال های 
نفتی  میدان  از  نفت  برداشت  گذشته 

آزادگان واقع در غرب کارون روزانه....

كارخانه قند اهواز ارديبهشت 
سال آينده شروع به كار می كند

نخستین واحد پیش ساخته 
فرآورش نفت كشور در غرب 

كارون افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان:سامانه تعاملی تحلیلی منابع آب رونمایی شد

۷۰ درصد روان آبهای بارندگی آبادان 
از شبکه فاضالب دفع شد

برگزاری مانور شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در ارتفاع ۸۰ 

معاون مطالعات جامع منابع آب 
از  خوزستان  برق  و  آب  سازمان 
تحلیلی  تعاملی  سامانه  رونمایی 
ساماندهی  هدف  با  آب  منابع 
آب  منابع  تخصیص  موضوع 
با  رابعی در گفتگو  داد.فراز  خبر 
شبکه خبری سازمان آب و برق 
خوزستان؛ اظهار داشت: تخصیص 
نیاز به یک  منابع آب در استان 
نگرش همه جانبه و لحاظ نمودن 
متغیرهای مختلف دارد که سامانه 
تعاملی تحلیلی منابع آب به عنوان 

و  نمایش  برای  قدرتمند  ابزاری 
سیاست  مختلف  ابعاد  تحلیل 
در  گیری  تصمیم  و  ها  گذاری 
زمینه تخصیص منابع آب کاربرد 

دارد.
همت  به  سامانه  این  افزود:  وی 
معاونت مطالعات جامع منابع آب 
با  خوزستان  برق  و  آب  سازمان 
بهره گیری از توان داخلی توسعه 
بر مکانیزه  یافته است که عالوه 
تخصیص  حسابداری  نمودن 
به  دسترسی  قابلیت  آب،  منابع 

حجم قابل توجهی از تحلیل ها در 
بخش آبهای سطحی، زیرزمینی 
آورده  فراهم  را  هواشناسی  و 
تواند نقش  نوبه خود می  به  که 
بسزایی در بهبود تصمیم گیری 
ها داشته باشد.در ادامه این جلسه 
برق  و  آب  سازمان  مدیرعامل 
بکارگیری  اهمیت  به  خوزستان 
چنین سامانه هایی در بخشهای 
مختلف سازمان و توسعه سامانه 
با  متناسب  کوتاه  مدت  یک  در 
نیازهای سازمان و نیز بهره گیری 
از تکنولوژی های روز را از نقاط 
قوت این سامانه بر شمردند و از 
آن  اندرکاران  دست  تالشهای 
است  کردند.گفتنی  قدردانی 
نقاط قوت سامانه تعاملی تحلیلی 
منابع آب، قابلیت اتصال به طیف 
اطالعاتی،  بانکهای  از  وسیعی 
موتورهای  قویترین  به  اتصال 
محاسباتی، قابلیت اتصال به میز 
کارالکترونیک و امنیت باال را دارد.

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خوزستان اعالم کرد: در بارندگی اخیر 
آبادان 70 درصد روان آب ها به دلیل 
شهری  های  زیرساخت  وجود  عدم 
جمع آوری آبهای سطحی، وارد شبکه 
فاضالب شهری شد.صادق حقیقی پور با 
بیان اینکه شبکه فاضالب آبادان با 750 
کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و 45 
ایستگاه، پمپاژ فاضالب لیفت و منهول 
متر  هزار  یکصد  روز  شبانه  در  پمپ 
مکعب فاضالب شهری را دفع می کند، 
گفت: بیش از 400 هزار متر مکعب روان 
آب های ناشی از بارندگی اخیر به دلیل 
عدم وجود زیرساخت های شهری جمع 
آوری آبهای سطحی طی 4 ساعت به 
شد.مدیر  وارد  آبادان  فاضالب  شبکه 
عامل آبفا خوزستان با اشاره به اینکه 
حجم گسترده روان آب های ورودی 
مداوم  فعالیت  با  فاضالب  به خطوط 
ایستگاه های پمپاژ در همان ساعات 
اولیه دفع شد افزود: ورود چندین برابر 
ظرفیت روان آب ها به شبکه فاضالب 
مشکالتی را برای بهره برداری از خطوط 
و خدمات رسانی عادی دفع فاضالب 
شهری ایجاد نمود.وی سرقت و تخریب 
مکرر درب های منهول و به تبع آن 
ورود نخاله ها و مصالح ساختمانی و 
عمرانی به داخل منهول های فاضالب و 
همچنین فرسودگی حدود 200کلیومتر 
از خطوط اصلی و فرعی فاضالب آبادان 
از دالیل اصلی پس زدگی فاضالب و 
مشکالت عمده برای ارائه خدمات هر 

چه سریعتر در بخش فاضالب دانست.
حقیقی پور با اینحال بر تالش و پیگیری 

بی وقفه شرکت آب و فاضالب خوزستان 
در جهت توسعه خدمات این شرکت 
ارائه خدمات دفع  در بخش  خصوصاً 
فاضالب به مردم شریف آبادان تاکید 
ابتدای سال جاری  از  تصریح کرد:  و 
تا کنون با وجود انکه تنها 4 میلیارد 
تومان از 17 میلیارد تومان بودجه ابالغ 
شده، تخصیص داشته ایم شرکت آب 
های  عملیات  خوزستان  فاضالب  و 
متعددی همچون اجرای 30 کیلومتر 
و  بازسازی  اصلی،  و  فرعی  خطوط 
پمپاژ  ایستگاه   8 ظرفیت  افزایش 
فاضالب آبادان را به ارزش 50 میلیارد 
تومان آغاز و اجرا کرده است.مدیر عامل 
آبفا خوزستان با بیان اینکه فعالیت ها 
و خدمات رسانی این شرکت به رغم 
مشکالت موجود اقتصادی و افزایش نرخ 
ارز و تورم با تمام توان در سطح استان 
و خصوصاً شهرستان آبادان تداوم دارد 
افزود: در راستای انجام وظایف خود برای 
پایداری خدمات رسانی به مردم شریف 
آبادان و از محل منابع جاری شرکت 20 
کیلومتر از خطوط اصلی این شهر طی 
8ماهه گذشته الیروبی و عالوه بر آن، 
یک هزار درب منهول که به دلیل سرقت با 
تخریب از بین رفته بود نصب و 6 دستگاه 
پمپ جدید نیز در ایستگاههای پمپاژ 

فاضالب آبادان راه اندازی شد.
نجات  و  امداد  عملیاتی  مانور 
برج  باالی  از  فرضی  مصدوم 

بلندترین  از  یکی   9004-T
اقتصادی  ویژه  منطقه  برج های 

بوعلی  مجتمع  در  پتروشیمی 
سینا برگزار شد.

فرضی  مصدوم  عملیات،  این  در 
بالغ  انسان  که وزنی معادل یک  
با  متری   80 ارتفاع  از  داشت، 
موفقیت به امدادگرانی  که پائین  

برج حضور داشتند منتقل شد.
همچنین دو آتش نشان و امدادگر 
درپایان عملیات از طریق طناب. 

مسیر را با موفقیت طی کردند .

ترور دانشمندان ، مانع از پیشرفت علم 
و تکنولوژی در ايران اسالمی نمی شود

محسن فخری زاده دانشمند موشکی  وهسته ای کشورمان ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد.

يادداشت  منصور  قمر

دلسوزان توسعه ، 
فرهنگ كار گروهی 
را با احترام  و اعتماد 

متقابل فردی بین 
گروه تثبیت  نمايند

اخذ تصمیمات وسبک  مدیریت  در سیستم های 
اجرایی و مدیریتی ژاپن بر مبنای کار گروهی و 
تیمی است.شاید به همین دلیل است که اهمیت 
و ارزش گذاری به نوع تجربیات بر مبنای کار 
گروهی در دستگاههای تصمیم گیر  ژاپن از 
مالکهای ریشه ای در سنجش عملکردی و عیار 
تصمیم گیرنده بشمار میرود زمانیکه  هم مدیر  
درژاپن تغییر می کند   مدیر جدید به دلیل 
اطمینان از اینکه مدیر قبلی با تکیه بر خرد جمعی 
و غیر سلیقه ای تصمیمات اجرایی را اتخاذ و عمل 
نموده است وظیفه خود میداند در بدو  شروع بکار 
خود اقدام  به اتمام طرح های نیمه تمام مدیر قبلی 
نماید و به آسانی کار جدیدی را شروع نمی نماید 
متاسفانه چیزی که دقیقاً خالف آن در سیستم 
مدیریتی کشور ما مشاهده می شود. بدین معنی 
که به محض شروع به کار مدیر جدید  اقدام به 
ایراد گرفتن و توقف طرح های  در حال انجام مدیر 
سابق  می نماید و مدیر جدید طرح های تازه و نو  
خود را عمدتا با تکیه بر نگاه خاص خودش شروع 
می  نماید و یا استارت می زند و متاسفانه همین 
فرآیند به هنگام تغییرات بعدی تکرار میشود و این 
دقیقاً آفت توسعه  پایدار در مناطق و کشور خواهد 
بود  نگارنده با عنایت به وجود دلسوزان توسعه 
کشور در قالب تیمی و جمعی در بخش های 
مختلف سیستم های تصمیم  گیر کشوری اعتقاد 
دارد با هدف  اثربخشی اقدامات جمع و گروه 
مربوطه تصمیم گیر می طلبد تا  اعتماد و احترام  
متقابل بین اعضا و ارزش نهادن به خالقیت و 
برجستگی های فردی را بین هم  افزایش داده 
تا اصل همراهی نمودن با طرحهای کیفی ارائه 
شده توسط هر فرد عضو گروه  با استقبال دیگر 
اعضا تصمیم  گیر  مواجه شود و بپذیریم که اگر 
تیم و تصمیم گیران جمعی، فرد و یا افرادی را در 
گروه مشاهده نمودند که قادر به ارائه طرح های 
خاص و عام المنفعه هستند را باید مورد تشویق 
و حمایت قرار دهند و همراهی با آنها را با پذیرش  
تأثیر آن طرح های عام المنفعه که یک عضو ارائه 
میدهد را  رکن کار در جمع قلمداد نموده که 
درچنین  شرایطی است که  شک نداشته باشند 
که اگر یک فرد در گروه و جمع اقدام قابل توجهی 
عام المنفعه  داشت فقط بنام همان فرد ثبت نمی 
شود بلکه نزد افکارعمومی  به نام کل جمع و 
همه اعضای جامعه و گروه تصمیم گیرنده مطرح 
خواهد شد   بی تردید مردم نیز  آن اقدام خوب 
را را  متوجه همه افراد گروه خواهند دانست و 
لذا چه زیباست هرکس و یا هر فرد در هر جمع 
و گروه تصمیم گیر در مناطق به کشور فرهنگ 
کارگروهی را بر هر چیزی ترجیح دهد در چنین 
اتفاقی است که   با یکدلی و همدلی است که  هم 
اندیشی نیز در تصمیمات موثر گروه و جمع  خلق 
خواهد شد و همه افراد گروه با اعتمادسازی به 
هم در یک مسیر  و یکصدا با یک هدف مشترک 
حرکت خواهند نمود و آن موقع است که قادر 
خواهند بود که به همه مشکالت خود را تحمیل 
کنند و بی تردیدزمینه برای توسعه همه جانبه در 
مناطق و یا کشور به طور خاص با  شیوه اعتماد 
جمعی در کار گروهی و تیمی فراهم خواهد شد 
و این جا است که مردم هم  متقابال  به همه اکل 
اعضا جمع تصمیم گیر  اعتماد خود را به نمایش 
خواهند گذاشت و  تعمیم  فرهنگ کار گروهی 
بر کل پیکره مدیریتی و  سیستم  های تصمیم  
گیر  موجب خواهد شد تا همه همدیگر  را به 
هنگام تصمیم  گیری دوست بدارند و این آرامش 
هم  کل جمع  تصمیم گیرنده را محبوب و مقبول 
جامعه می نماید و هم   در جامعه رضایت مندی 
را شاهد خواهیم بود وهم توسعه پایدار  ملی و 

مناطق را به ارمغان خواهد آورد.
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آيین سومین مرحله نهضت
 كمک  های مومنانه سپاه 

بامشاركت فوالد خوزستان 
برگزار شد
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 خبر روز

در اعمال جريمه براي ناقضين 
محدوديت هاي كرونايي هيچ 

مماشاتي وجود ندارد
سرهنگ جمشیدي رئیس پلیس راهور استان خوزستان 
در گفتگو با جنوب فردا گفت : با توجه به اینکه برخي 
از شهروندان ممنوعیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح را 
جدي نمیگیرند به کلیه شهروندان اهوازي تاکید میکنم 
که در اعمال جریمه براي کلیه خودرو ها اعم از پالک 
بومي و غیر بومي در سطح شهر هیچ مماشاتي وجود 
ندارد و کلیه دوربینها تردد در سطح شهر اهواز را کنترل 
میکنند و خودروهایي که بین ساعت 21 تا 4 صبح تردد 
کنند را جریمه میکنند.سرهنگ جمشیدي افزود : در 
طول 24 ساعت شبانه روز هم خودروهاي غیر بومي در 

سطح شهر اهواز مشمول جریمه میشوند.

قيمت خودرو در هفته هاى آينده 
كاهش خواهد يافت

صنایع  کمیسیون  سخنگوی  فیروزی  اهللا  حجت 
مجلس:با توجه به اینکه بسیاری از فروشندگان نتواستند 
خودروهای خود را به فروش برسانند و سفرهای بین 
شهری هم به دلیل کرونا رونق ندارد قیمت خودرو در 
هفته های آینده کاهش خواهد یافت.کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس پیش از این طرحی مبنی بر خرید و 
فروش خودرو در بورس را مطرح کرده بود که بعد از تغییرات 
در وزارت صمت،   این وزارتخانه اعالم کرد که طرح بهتری 
برای بهبود وضعیت بازار خودرو دارد که آن را به زودی 
اعالم می کند.وزارت صمت مدعی است این طرح جدید به 
تنظیم وضعیت بازار منتهی می شود و منتظر هستیم که 
در هفته  آینده این طرح مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

پرداخت بسته معيشتى به مردم 
در 4 ماه آخر سال 99 اجرايى مى شود 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی: بسته های معیشتی 
مصوب و موردنظر نمایندگان مجلس برای 20 میلیون 
نفر مبلغ 120 هزار تومان و به ازای 40 میلیون نفر نیز 
60 هزار تومان است.دولت قرار است طی 4 ماه انتهای 
امسال به 30 میلیون نفر به ازای هر نفر 100 هزار تومان 
پرداخت کند که درمجموع رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد 
تومان را شامل می شود.به نظر می رسد دولت منابع مالی 
دارد و اجرای این طرح از سوی دولت و مجلس به توافق 

می رسد و در کشور اجرایی خواهد شد.

وضعيت تعطيلى تمام ادارات در هفته آينده
اصل  استخدامی کشور گفت:  و  اداری  رئیس سازمان 
هستند،  تعطیل  ادارات  آینده  هفته  که  است  این  بر 
باالترین  تشخیص  با  حضورشان  که  عده ای  آن  مگر 
جمشید  شود.  داده  تشخیص  ضروری  دستگاه،  مقام 
به  اشاره  با  سیما  ویژه خبری  گفت وگوی  در  انصاری 
محدودیت های کرونایی و تصمیمات دولت در این رابطه 
گفت: این تصمیمی است که در جلسه دیروز اتخاذ شد 
و آقای رئیس جمهور آن را ابالغ کردند و من از همه از 
جمله همکاران خودم در دولت و دستگاه های اجرایی 
درخواست می کنم که این دستور را به طور جدی عملی 
کنند.وی افزود: از مردم نیز درخواست می کنم که اگر 
کاری با ادارات دارند، این کار را یک یا دو هفته عقب 
بیاندازند و به خاطر سالمتی خود و جلوگیری از شیوع 
کنند.رئیس  خودداری  ادارات  به  مراجعه  از  ویروس، 
بخش های  درباره  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
سازمانی و کارمندانی که باید به تشخیص هر سازمان 
در محل کار حاضر شوند، اظهار کرد: این مسأله متناسب 
از  افراد در هر بخش است و شرایط هرکدام  با شغل 
دستگاه ها و خدمات آن ها است که این مسأله را تعیین 
می کند. به طور مثال در سازمان هایی مثل شهرداری یا 
اداره گاز، بخش های اداری باید تعطیل شوند و قاعدتاً 
می کنند،  کار  ارائه خدمات  بخش های  در  که  کسانی 

می توانند حاضر شوند.

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان:

جلوه درخشان بسیج در دفاع از كشور، خدمات حیاتی و فعالیت های علمی و معنوی

در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، 
پیامی  در  خامنه ای  آیت اهللا  حضرت 
بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد 
رهبر  پیام  خواندند.متن  ایران  ملت 

سرتیپ  سردار  که  اسالمی  انقالب 
دفتر  رئیس  شیرازی  محمد  بسیجی 
در  را  آن  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
مراکز  بسیج  با  ویدئوکنفرانس  ارتباط 

به  کرد،  قرائت  بسیج  اقشار  و  استانها 
این شرح است:

بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
امام  درخشان  و  بزرگ  یادگار  بسیج 
راحل، و مظهر اقتدار ملی، و نمایشگاه 
مجاهدت  و  بصیرت  و  اخالص  و  صفا 
و  استقالل  و  کشور  از  دفاع  است.در 
ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس 
فعالیتهای  در  کشوری،  گستره ی 
در  نوین،  فناوریهای  و  علمی  پیشرو 
فضای  ایجاد  و  ارزشی  رویکردهای 
معنوی، همه جا نام بسیج برده میشود 
و حضور بسیج جلوه میکند. ایمان، و 
عزم، و احساس مسئولیت، و اعتماد به 

و  توانائیها  این  اصلی  پایه های  نفس، 
گره گشائیها است. و اینها خود نعمتها 
با  باید  است که  موهبتهای خداوند  و 
را  آنها  دائمی،  مراقبت  و  الهی  شکر 

حفظ کرد و بر آن افزود.
بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره ی خداداد 
ملت،  این  دشمنان  است.  ایران  ملت 
اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند 
و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر 
یکایک  و  سازمانی  مسئوالن  کنند. 
بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال 
کید دشمن بدانند و با توکل و اخالص 
موفق  روند.  پیش  به  برنامه ریزی  و 

باشید ان شاءاهللا.

روحانی: 

ایران می تواند نیازهای منطقه و جهان را ارزان تر تامین کند

ایران  اقتصاد  گفت:  جمهوری  رییس 
ایران  و  است  مقاوم  و  بزرگ  اقتصادی 
می تواند نیازمندی های منطقه و حتی 
و  ارزان تر  موارد  از  برخی  در  را  جهان 
و  االسالم  کند.حجت  تأمین  راحت تر 
المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه 
در آیین بهره برداری از طرح های ملی 
وزارت نفت که به صورت ویدئوکنفرانسی 
شرایطی  در  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
را  ما  خواستند  می  ما  دشمنان  که 
تحریم کنند و ایران را منزوی کنند و 
در شرایطی که با تصور خام خود می 
کشور  آینده  به  نسبت  را  ما  خواستند 
مایوس کنند، در یک هفته شاهد افتتاح 
3 طرحی هستیم که ارزش آن 30 هزار 

میلیارد تومان است.
این  در  افرادی که  برای  داد:  ادامه  وی 

مدت علیه ملت ایران طراحی های شوم 
کردند، باورکردنی نیست که ما در یک 
روز در ایران 30 هزارمیلیارد تومان طرح 

و پروژه مهم را به افتتاح برسانیم.
روحانی با بیان اینکه برای این طرح ها 
هزینه  دالر  میلیارد  هزار  حدود  رقمی 
اوره و  شده، در خصوص اهمیت طرح 
طرح  این  محصوالت  گفت:  آمونیاک 
امکاناتی  ما در داخل  و  صادراتی است 
داریم که نیاز ما را تامین کند بنابراین 
هم جهش صادرات و هم جهش تولید 
طرح  درخصوص  همچنین  است.وی 
فرآورش 50 هزار بشکه در روز گفت: با 
این مدل فرآورش اولین بار است که در 
این صنعت قدم گذاشتیم و کار را برای ما 
بسیار آسان کرده است.رییس جمهوری 
با تاکید بر اهمیت مسئله مخازن نفت 

در کشور گفت: یکی از طرح های اساسی 
که کشور نیاز دارد تاسیس مخازن بزرگ 
هم برای نفت و هم برای معیانات و هم 
برای گاز است. علت این که ما گاهی در 
به  داشتیم  مشکالتی  زمستان  در  گاز 
خاطر ذخیره مخازن است که البته در 
این سال ها مشکلی نداریم و امروز شاهد 
این طرح بزرگ در سه استان خوزستان 
و بوشهر و چهارمحال بختیاری بودیم.

روحانی افزود: ایران ثابت کرد که در این 
سه سال جنگ، البته قبل از آن هم در 
دوران تحریم هم مقاومت و ایستادگی 
کرد. اما در این سه سال در یک جنگ 
بودیم و با همه توان روبروی ملت ایران 

آمدند و شکست مفتضحانه خوردند.  
رییس جمهوری ادامه داد: آنهایی که می 
خواستند در سال 97 ملت ایران جشن 22 
بهمن نبیند و آنها وارد ایران شوند، همه 
سرنگون شدند و همه دوران قلدری های 
آنها پایان یافت و چند هفته دیگر به زباله 
ملت  این  شوند.  می  ریخته  تاریخ  دان 
ایران بود که مقاوم ایستاد و پیروز شد و 
این دشمنان ایران بودند که دچار شکست 
شدند.وی ادامه داد: اقتصاد ایران نشان داد 
که یک اقتصاد بزرگ و مقاوم است.  فکر 
نمی کنم در منطقه هیچ کشوری چنین 
قدرتی داشته باشد که بتواند در سه سال 

جنگ مداوم رویارو بایستد و پیروز شود 
که این عظمت،  قدرت و تاب آوری ملت 
ایران در سایه خوداتکایی مردم و درون زایی 
است البته ژئوپلتیک ایران یکی از نکات 
اساسی است.روحانی یادآور شد: ملت ایران 
همیشه با فرهنگ خود کار بزرگی کرده 
است. اما ایران یک نقطه مهم از نظر جایگاه 
هیچ  که  است  ژئوپلتیک  و  جغرافیایی 
قدرتی در دنیا نمی تواند ایران را نه برای 
منطقه و نه برای جهان حذف کند خیلی ها 
آمدند که ایران را از بین ببرند و نتوانستند.  
روحانی با بیان اینکه برای ما و برای ملت 
ما و دنیا، آینده ایران بسیار مهم است، 
گفت: آینده امیدوارکننده هم برای ایران 
هم منطقه مهم است. ایران آباد و پیشرفته 
بلکه  ایران مهم نیست  برای مردم  تنها 
برای منطقه و جهان است.وی اضافه کرد: 
ایران به خاطر قابلیت های بسیار بزرگی 
که دارد، می تواند نیازمندی های منطقه 
و حتی جهان را در برخی از موارد ارزان 
تر و راحت تر تامین کند.رییس جمهوری 
خاطرنشان کرد: این قابلیت ها امروز در 
سایه تالشهای اندیشمندان، دانشمندان و 
دانشگاهیان ایجاد شده است. در دانشگاه 
های ما کارهای بسیار خوبی انجام می شود 
و  این همه مهندسانی که تربیت می شوند، 

سرمایه بسیار بزرگی هستند.

ترور دانشمندان ، مانع از پیشرفت علم و تکنولوژی در ایران اسالمی نمی شود
عصر روز جمعه یکی از دانشمندان رده 
باالی حوزه هسته ای و موشکی کشور 
در منطقه آبسرد دماوند (استان تهران) 
ترور شد.متاسفانه تالش ها برای احیای 
این  و  نرسیده  نتیجه  به  شخص  این 

دانشمند به شهادت رسیده است.
محسن فخری زاده از دانشمندان موثر 
و رده باالی حوزه تحقیقات علمی در 

کشور بوده است.
او تنها دانشمندی بود که نتانیاهو در 
یک برنامه از او نام برده بود و رسانه های 
نقشه  که  بودند  کرده  اعالم  اسرائیلی 
ترور وی در یک بار سال های گذشته 
شکست خورده بود.رسانه های اسرائیلی 
این دانشمند  نام  بودند که  ادعا کرده 
به  ملل  سازمان  لیست های  طریق  از 

دست موساد رسیده است.این دانشمند 
برجسته کشور به همراه محافظ خود 
تهاجم  مورد  آبسرد  شهر  ورودی  در 
همچنین  است.  گرفته  قرار  انتحاری 
باعث  گلوله  مستقیم  شلیک  اصابت 
او  محافظ  و  شده  وی  شدید  آسیب 
نیز زخمی شده است.شهید فخری زاده 
پیش از این یک بار از ترور جان سالم 
به در برده بود، اما این بار مهاجمان به 

هدف خود رسیدند.
فخری زاده کیست؟

به عنوان یکی  نام محسن فخری زاده 
از پنج شخصیت ایرانی که در فهرست 
جهان  افراد  قدرتمندترین  نفره   500
فارین  آمریکایی  نشریه  سوی  از  که 
پالیسی منتشر شده است.نام فخری زاده 

وزارت  ارشد  «دانشمند  عنوان  تحت 
و  مسلح  نیرو های  پشتیبانی  و  دفاع 
رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک 
مارس   24 تاریخ  در   «(PHRC)
تحریم  فهرست  در  میالدی،   2007
امنیت  شورای  توسط  ایران  شدگان 

سازمان ملل قرار گرفت.

برای هیچ یک از دانشمندان هسته ای 
حادثه ای پیش نیامده است.

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار 
صنعت  دانشمندان  کلیه  که  کرد 
هسته ای کشور در سالمت کامل به سر 
می برند و برای هیچ کدام آنها حادثه ای 

پیش نیامده است.
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شعر

 خبر روز

هیچم نبوده
جز این دردها 

که مردم به گرده می بر ند
جز این تسمه ها!

من خدای درد شده باشم 
تمام دهان های بسته هم 

ادامه ی من !
و قاضی دستور رسوایی داد

هیچم نبود
و اکنون

«انا ال أملک في الدنیا، 
إاّل  عینیک و احزاني.»*

و شهر ی شده ام 
با چشم هایی کور.

حمید رضا اكبری شروه

كارخانه قند اهواز ارديبهشت سال 
آينده شروع به كار مى كند

استاندار خوزستان گفت: کارخانه تصفیه قند و شکر 
اهواز اردیبهشت سال 1400 بعد از 16 سال تعطیلی 
شروع به کار خواهد کرد. غالمرضا شریعتی پنجشنبه 
در حاشیه بازدید از کارخانه تصفیه قند و شکر اهواز در 
جمع خبرنگاران بیان کرد: این کارخانه 2 هزار و 500 
تنی  از سال 86 تعطیل شد و با پیگیری های انجام 
شده و با توجه به تملک بانک های ملی و ملت موفق 
شدیم مراحل اداری برای مزایده این کارخانه را انجام 
دهیم. وی افزود: یک متخصص  با سابقه فعالیت در این 
حرفه انتخاب شده و در حال اورهال، بازسازی و نوسازی 
شرکت است.استاندار خوزستان بیان کرد: با راه اندازی 
خواهند  فعالیت  آن  در  نفر  این شرکت حداقل 200 
داشت و در تامین شکر به کشور کمک خواهند کرد.

شرکت تولید قند و تصفیه شکر اهواز در 14 کیلومتری 
از  بعد  خوزستان  قند  کارخانه  دومین  دغاغله،  جاده 
کارخانه قند دزفول است.این کارخانه  در سال 1338 
تاسیس شد که در سال 86  به دالیل مالی و نقدینگی 

خط تولید آن متوقف شد.

رئيس علوم پزشكى اهواز :
آغاز استفاده از كيت هاى تشخيص 
فورى كرونا در خوزستان، به زودى

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره 
به آغاز استفاده از کیت های تشخیص فوری کرونا در 
استان خوزستان به زودی، بر لزوم همراهی مردم در 

رعایت قواعد قرنطینه تاکید کرد.
صفحه  در  ابول نژادیان  فرهاد  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
آغاز  با  و  زودی  «به  نوشت:  توییتر  در  خود  شخصی 
کرونا شناسایی  فوری  تشخیص  از کیت های  استفاده 
بیماران تسریع می شود. بیماریابی فعال و قطع زنجیره 
انتقال ویروس، راهبرد اصلی مقابله با شیوع بیماری است.

اکنون بیش از همیشه نیازمند همراهی مردم به ویژه در 
پایبندی به قواعد قرنطینه هستیم.در این روزهای سرد 

مراقب نفس های گرم خود باشید.»

روند پيشرفت پروژه تقاطع 
غيرهمسطح ميدان دانشگاه

اهواز  دانشگاه  میدان  همسطح  غیر  تقاطع  پل     
اجرا  االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  همکاری  با 

می شود.
مسیر  که  شود  می  احداث  مکانی  در  تقاطع  این 
تردد  پر  خیابان  در  شهروندان  آمد  و  رفت  اصلی 
بزرگ  های  دانشگاه  انوشه،  گردشگرپذیر  و 
استان(دانشگاه شهید چمران اهواز، پیام نور و دانشگاه 
بیمارستان  اهواز،  آزاد اسالمی)، شرکت لوله سازی 
پروژه  است.عملیات  استان  مهم  ادارات  و  گلستان 
اجرای  با  دانشگاه  میدان  غیرهمسطح  تقاطع 

آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی ادامه دارد.

نخستین واحد پیش ساخته فرآورش نفت کشور در غرب کارون افتتاح شد

شرکت های حمل ونقل مسافری ملزم به استعالم وضعیت سالمت مسافران هستند

مردم خوزستان تا پایان هشدار سطح قرمز از سفر خودداری کنند

 نخستین واحد پیش ساخته فرآورش 
نفت کشور روز پنجشنبه با دستور رییس 
با  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  جمهوری 
سرمایه گذاری 50 میلیون دالری یک 

شرکت اروپایی بهره برداری شد.
به گزارش ایرنا مدیرعامل شرکت توسعه 
و مهندسی نفت در آیین بهره برداری از 
فرآورش  ساخته  پیش  واحد  نخستین 

در  واقع  کارون  غرب  در  کشور  نفت 
میدان نفتی آزادگان جنوبی گفت: این 
واحد با ظرفیت فرآوری روزانه 50 هزار 
بشکه نفت و با در اختیار داشتن 2 ردیف 
هزار   25 ظرفیت  با  یک  هر   (train)

بشکه در روز طراحی شده است.
تورج دهقانی با بیان اینکه واحد پیش 
کارون  غرب  در  نفت  فرآورش  ساخته 

قابلیت توسعه تا 80 هزار بشکه را در روز 
دارد، افزود: این واحد با سرمایه گذاری 
حدود 50 میلیون دالر در ضلع جنوبی 
از  و  اندازی  راه  جنوبی  آزادگان  میدان 

امروز در مدار عملیات قرار گرفته است.
یکسال  مدت  در  طرح  این  افزود:  وی 
حالیکه  در  شده  بهره برداری  آماده 
ساخت آن به روال معمول پنج سال به 
طول می انجامید و در زمان حاضر نفت 
استحصال شده از 35 حلقه چاه مستقر 
در این میدان مشترک را فرآورش و به 

تدریج به ظرفیت آن افزوده می شود.
وجود 70 میلیارد بشکه نفت

 در غرب كارون
دهقانی ذخایر نفتی در غرب کارون را 
70 میلیارد بشکه عنوان کرد و گفت: به 
تدریج با اجرای طرح های مختلف برای 
برداشت از این میدان نفتی تالش می 
کنیم تا درآمد کشور در حوزه صنعت 
برای  داد:  ادامه  یابد.وی  افزایش  نفت 

نخستین بار است که وزارت نفت با یک 
قرارداد  قالب  در  گذار  سرمایه  شرکت 
وارد  برداری  بهره  و  مالکیت  ساخت، 
پیمانکار  دریافتی  و  می شود  همکاری 
نفت فرآورش  قبال تحویل  مربوطه در 
العمل کاری است. به شکل حق  شده 
مهندسی  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
نفت بیان داشت: پیش بینی می شود 
سرمایه  نفتی،  قراردادهای  از  نوع  این 
گذاران بیشتری را برای حضور در صنعت 

نفت ایران ترغیب کند.
واحد  این  گزارش،  این  اساس  بر   
فرآورشی با اعتبار 46.9 میلیون دالر در 
ضلع جنوبی میدان آزادگان جنوبی راه 
اندازی شده و نفت موردنیاز آن از تعداد 
میدان  این  در  مستقر  چاه  حلقه   35
مشترک تغذیه می شود. میدان مشترک 
آزادگان جنوبی در مجاورت مرز  نفتی 
جنوب  کیلومتری  در80  عراق  و  ایران 

غربی اهواز قرار دارد.

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل   
توجه  با  گفت:  خوزستان  ای  جاده 
شرکت های  کرونا  ویروس  شیوع  به 
به  ملزم  استان  مسافری  نقل  و  حمل 

مسافران  سالمت  وضعیت  استعالم 
.غالمعباس  از سوارشدن هستند  قبل 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  نیا   بهرامی 
سوی  از  شده  اعالم  محدودیت های 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، عمده 
ناوگان  طریق  از  مسافران  جابجایی 
می گیرد. صورت  ای  جاده  مسافربری 

راهداری  سازمان  ابالغ  به  اشاره  با  وی 
بر  مبنی  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
سوی  از  مسافران  وضعیت  استعالم 
شرکت های حمل و نقل مسافر، افزود: 

استان خوزستان162 شرکت فعال در 
که  دارد  مسافر  نقل  و  حمل  زمینه 
تمامی این شرکت ها ملزم به استعالم 
از  پیش  مسافران  سالمت  وضعیت 
صدور بلیط از «سکوی سروا» هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خوزستان گفت: در صورت  تأیید 
ابتالی مسافر به بیماری کرونا، شرکت و 
ارائه خدمات  از  هستند  مکلف  راننده 
به متقاضی و حمل ونقل وی جلوگیری 
این  اینکه  بیان  با  نیا  کنند.بهرامی 

استعالم با استفاده از کد ملی مسافران 
انجام می شود، تصریح کرد: طبق ابالغ 
جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان 
ای، شرکت ها ورانندگان مسافربری در 
صورت عدم رعایت مقررات ابالغی مشمول 
طرح موضوع در کمیسیون های تخلفات 
حمل ونقلی و لغو مجوز به مدت حداقل یک 
 (PGSB ) سال خواهند بود.سکوی سروا
سازمان فناوری اطالعات ایران  ، برای 
به  مسافران  سالمت  وضعیت  استعالم 

صورت الکترونیکی می باشد .

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان 
ضمن صدور هشدار سطح قرمز و اعالم 
آماده باش در سراسر استان گفت: با توجه 
به شرایط جوی اعالم شده توصیه می شود 
خودداری  غیرضروری  سفرهای  از  مردم 
توصیه های  رستاییان  و  عشایر  و  کنند 
اعالم شده را جدی بگیرند.امید بن عباس با 
اشاره به گزارش هواشناسی مبنی بر تقویت 
فعالیت سامانه بارشی، وقوع سیالب در 

مناطق کوهستانی و آبگرفتگی در مناطق 
شهری از روز شنبه تا اوایل دوشنبه هشتم 
تا دهم آذرماه به خبرنگار ایرنا گفت: این 
رعد  و  رگبار  مخاطراتی چون  با  سامانه 
متوسط  باد  وزش  شدید،  بارش  برق،  و 
تا شدید گاهی تندباد لحظه ای، ریزش 
تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در 
ارتفاعات همراه است.وی اکثر نقاط استان 
شرقی،  شمال  شمالی،  مناطق  ویژه  به 

را  استان  مرکز  و  شرقی  جنوب  شرقی، 
مناطق اثر این سامانه عنوان کرد و افزود: 
فعالیت این سامانه جاری شدن سیالب، 
جاده های  لغزندگی  رودخانه ها،  طغیان 
کوهستانی، آبگرفتگی معابر شهری، اختالل 
تردد در جاده ها و باال آمدن آب رودخانه ها 
را به دنبال دارد.مدیرکل مدیریت بحران 
شهروندان،  همه  به  خوزستان  استان 
روستاییان، عشایر، رانندگان و ساکنان در 

معرض عشایر توصیه کرد از هرگونه تردد 
و توقف در مجاورت منابع آبی و مناطق 
با احتمال وقوع صاعقه، جاری شدن روان 
آب و سقوط اجسام و درختان جدا پرهیز 
کنند.وی افزود: فاصله گرفتن از رودخانه ها 
جاده ای،  تردد  در  احتیاط  مسیل ها،  و 
اجتناب از سفرهای غیرضروری و به همراه 
داشتن تجهیزات زمستانی در جاده های 
کوهستانی در شرایط کنونی ضروری است.

وزیر نفت خبر داد

روزانه 400 هزار بشکه نفت از میدان نفتی ازادگان برداشت می شود
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
میدان  از  نفت  برداشت  گذشته  های 
کارون  غرب  در  واقع  آزادگان  نفتی 
بود،  روز  در  بشکه  هزار   70 روزانه 
گفت: درحال حاضر از این میدان نفتی 
مشترک روزانه 400 هزار بشکه نفت 

استخراج می شود.
بیژن زنگنه روز پنجشنبه در آیین بهره 
برداری از نخستین واحد پیش ساخته 
فرآورش نفت کشور در غرب کارون از 
طریق ویدئو کنفرانس با دستور رییس 
جمهوری اظهارداشت: برداشت نفت از 
میادین نفتی مشترک به جهت صیانت از 
حقوق ملت ایران از اهمیت بسیار باالیی 

برخوردار است.وی ادامه داد: در همین 
راستا، برداشت نفت از میادین در غرب 
کارون از 70 هزار بشکه در روز در سال 
92 به بیش از 400 هزار بشکه در سال 

جاری افزایش یافته است.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه سرعت در 
میادین  به  مربوط  های  پروژه  انجام 
راهبرد  گفت:  است،  ضروری  مشترک 
از  استفاده  زمینه  این  در  نفت  وزارت 
االحداث  سریع  فرآورشی  واحدهای 
تصدی  کاهش  کرد:  اضافه  است.زنگنه 
در  هایی  پروژه  چنین  انجام  در  دولت 
دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و به 
همین منظور اولین واحد پیش ساخته 

فرآورش نفت کشور در غرب کارون با 
اروپایی  شرکت  یک  گذاری  سرمایه 

صورت گرفته است.
گذاری  سرمایه  میزان  یادآورشد:  وی 
صورت گرفته در این پروژه 50 میلیون 
بهره  کار  بار  اولین  برای  و  است  دالر 
به  نفت  فرآورش  واحد  یک  از  برداری 
سرمایه گذار واگذار شده است.وزیر نفت 
تصریح کرد: این نوع از سرمایه گذاری و 
مشارکت با بخش خصوصی به یکی از 
سیاست های مهم این وزارتخانه تبدیل 
شده است.این واحد فرآورشی با اعتبار 
جنوبی  ضلع  در  دالر  میلیون   46.9
میدان آزادگان جنوبی راه اندازی شده 

و نفت موردنیاز آن از تعداد 35 حلقه 
مشترک  میدان  این  در  مستقر  چاه 
نفتی  مشترک  می شود.میدان  تغذیه 
آزادگان جنوبی در مجاورت مرز ایران 
و عراق در80 کیلومتری جنوب غربی 

اهواز قرار دارد.
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مدیر مسئول و رسدبیر : مهدی قمر

چشم انداز قرارداد 300 میلیارد تومانی شهرداری و قرارگاه خاتم االنبیا ؛ 

آينده ای روشن در انتظار مناطق محروم اهواز

آیین سومین مرحله نهضت کمك  های مومنانه سپاه با مشارکت فوالد خوزستان برگزار شد

نفسی  دلیل ظرفیت خوب و سالمت  به  قرارگاه خاتم 
که در تشکیالت خود دارد در اجرای پروژه ها تاخیر و 
فساد ندارد و در ضمن نگاه قرارگاه به خوزستان، درآمدی 
نیست لذا بخاطر یک قرارداد 300 میلیارد تومانی، سابقه 

درخشان خود را زیر سوال نمی برد.
عضو شورای شهر اهواز عنوان کرد : بیشترین دریافت حق 
از شرکت ها و کارخانجات در شوراهای قبل  آالیندگی 
حدود 29 میلیارد تومان بود اما در شورای پنجم اهواز 

اکنون این مبلغ به 120 میلیارد تومان رسیده است.
محمدرضا ایزدی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه نسیم 
خوزستان درباره قرارداد شهرداری اهواز با قرارگاه خاتم 
مختلف  مناطق  گفت:  محرومیت زدایی  جهت  االنبیا 
حاشیه ای و کم برخوردار اهواز مشکالت عدیده ای دارند.

عضو شورای شهر اهواز ادامه داد : در شش ماه گذشته 
اعضای شورای شهر اهواز مشکالت مناطق محروم را رصد 
کرده و حدود 25 نقطه از اهواز را مشخص کردیم که با 
چه کمبودها و مشکالتی مواجه هستند. لذا از مشکالت 
مناطق کم برخوردار شرق و غرب اهواز لیستی تهیه شد 
و تفاهم نامه ای در قالب پروژه 300 میلیارد تومانی جهت 
محرومیت زدایی در اهواز با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

در شورای شهر اهواز مصوب شد.
هنوز  االنبیا  خاتم  قرارگاه  با  قرارداد  اینکه  بیان  با  وی 
منعقد نشده، عنوان کرد: براساس این تفاهم  نامه 4منطقه 
کم برخوردار شرق و غرب به صورت متوازن و عادالنه 
محرومیت زدایی می شوند که در این میان منطقه چهارصد 
دستگاه و کوی مدرس در شرق و منطقه مالشیه و کوی 

سیاحی که شامل مندلی و گلدشت نیز در غرب می شود 
به دلیل مشکالت عدیده، پروژه های زیادی نیاز به اجرا 
دارند ولی برای 21 منطقه دیگر شهر هم یک الی سه 

پروژه نیز تعریف شده است.
رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای شهر 
اهواز در خصوص نوع پروژه هایی که باید در 4 منطقه 
شرق و غرب اجرا شود افزود: در مالشیه جدول گذاری، 
ترمیم جدول فرسوده، ترمیم و احداث پیاده رو، تکمیل 
سبز،  فضای  و  پارک  احداث  شهرداری،  فرهنگ سرای 
همسان سازی دریچه های فاضالب، لکه گیری، زیرسازی و 
آسفالت خیابان های خاکی، روکش آسفالت معابر فرسوده، 
احداث ساختمان ناحیه شهرداری و ایستگاه آتش نشانی از 
جمله پروژه هایی هستند که باید در این منطقه اجرا شوند.

وی ادامه  داد: پروژ ه های اجرایی در مناطق کم برخوردار و 
محروم غرب و شرق اهواز شامل :

دستگاه  احداث  ورزشی،  زمین  بهسازی  سیاحی:  کوی 
پمپاژ در انتهای جوی روباز، اجرای روکش آسفالت معابر 
فرسوده، زیرسازی و احداث جدول در خیابان های خاکی 
که بعد از اجرای این پروژه نباید خیابان خاکی در این 
منطقه وجود داشته باشد  و احداث پارک نواری در آیلند 
خیابان صالح الدین.کوی مندلی: زیرسازی و اجرای جدول 
در خیابان های خاکی، روکش آسفالت معابر فرسوده و 

احداث پارک نواری.
کوی گلدشت: بهسازی حدود 50 هزار متر از معابر خاکی، 
احداث پمپاژ انتهای جوی روباز و اجرای روکش آسفالت 

معابر فرسوده.
عین دو: تکمیل پروژه بهسازی ورودی اهواز- حمیدیه، 
احداث خط خروجی دفع آب های سطحی به همراه نصب 

دستگاه پمپاژ و اجرای روکش آسفالت معابر فرسوده.

کوی علوی: همسان سازی پیاده رو خیابان فراهانی حد 
فاصل الهایی با 68 متری، اجرای روکش آسفالت معابر 

فرسوده و احداث بازارچه کوی علوی.
کوی سلیم آباد: احداث خط خروجی دفع آب های سطحی 

به همراه نصب دستگاه پمپاژ و بهسازی معابر خاکی.
کوی سادات: بهسازی معابر خاکی و احداث و بازسازی 

شبکه جوی های روباز دفع آب های سطحی.
کوی گلبهار: بهسازی معابر خاکی، نصب ایستگاه پمپاژ و 

احداث پارک و فضای سبز.
کوی مدرس: احداث پارک بسیار بزرگ گوهر، بهسازی 
پارک 7 هکتاری شهدا و احیا مجموعه ورزشی این پارک 

و احداث زمین ورزشی چند منظوره.
چهارصد دستگاه: بهسازی کل معابر این منطقه و احداث 

مجموعه فرهنگی و ورزشی.
زرگان: احداث پارک، ساماندهی زمین فوتبال و ایجاد بازارچه.
شهرک اندیشه: احداث پارک و ساماندهی زمین فوتبال.

زویه: احداث دو زمین فوتبال و ایجاد یک بازارچه.
مجموعه  احداث  کوهساران،  پارک  بهسازی  آب:  منبع 
فرهنگی ورزشی و همچنین حذف صخره پرخطر خیابان 

22 و آسفالت خیابان منبع آب.
حصیرآباد: ایجاد بازارچه در میدان میوه و تره بار قدیم، 
اجتماعی،  خدمات  به  موجود  بازارچه  کاربری  تغییر 

فرهنگی و درمانی.
علی آباد: بهسازی زمین ورزشی و احداث جاده به کوی 

فرهنگیان.
کوی طاهر: احداث پارک محله ای

پاستوریزه: بهسازی معابر و احداث زمین ورزشی.
کوی آل صافی: بهسازی معابر و بهسازی پارک نواری.

کوی عامری: بهسازی تاریخی و سنگ فرش خیابان اصلی 

عامری، بهسازی معابر اطراف مسجد شیخ نبهان.
به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  اهواز  شهر  شورای  عضو 
اعتبارات، پروژه ها را براساس اولویت اجرا می شوند، ادامه 
داد: در شورای پنجم از نظر زیرسازی، حدود 95 خیابان 
در مهدیس آسفالت شد و اگر در 20 سال قبل نیز چنین 
اقداماتی انجام شده بود، اکنون خیابان بدون آسفالت در 
مهدیس نداشتیم؛ شورای شهر پنجم پس از 27 سال 
در این امر ورود کرد. بهسازی معابر و احداث پارک 21 
هکتاری و شهربازی از جمله پروژه های منطقه مهدیس 
هستند.وی درباره میزان اعتبارات قرارداد توضیح داد: 300 
میلیارد تومان در قرارداد مصوب شده ولی تا 25 درصد 
احتمال افزایش را داریم به این معنا که حدود 75 میلیارد 
تومان می توانیم طبق قانون به 300 میلیارد تومان اضافه 
کنیم.عضو شورای شهر اهواز درباره انتخاب قرارگاه خاتم 
االنبیا (ص) برای انجام این پروژه ها گفت: دلیل انتخاب 
قرارگاه خاتم االنبیا برای اجرای پروژه های محرومیت زدایی 
این است که قرارگاه طی 3 دهه گذشته، کارهای بزرگ 
ملی و فراملی انجام داده است، همچنین قرارگاه خاتم به 
دلیل ظرفیت خوب و سالمت نفسی که در تشکیالت 
خود دارد، تأخیر در اجرای پروژه ها و فساد مالی درون 
سازمانی را ندارد.ایزدی با اشاره به اینکه تجربه اجرایی 
قرارگاه، ضمانت انجام پروژه ها توسط قرارگاه خاتم االنبیا 
است، تصریح کرد: شهرداری مناقصه های زیادی برگزار 
کرده است و به دلیل پای کار نبودن برخی پیمان کاران، 
بعضاً پروژه ها نیمه کار می ماند اما قرارگاه خاتم االنبیا به 
عنوان پیمانکار صاحب نام، فرآیند اجرایی کردن پروژه ها را 
تسهیل کند و مردم مطمئن باشند که قرارگاه خاتم االنبیا 
بخاطر یک قرارداد 300 میلیارد تومانی، سابقه درخشان 

خود را زیر سوال نمی برد.

آیین سومین مرحله نهضت کمک  های مومنانه سپاه به 
مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام 
خمینی (ره)، صبح امروز پنجم آذرماه 1399 با مشارکت 
شرکت فوالد خوزستان در مجتمع فرهنگی فجر، وابسته 
به سپاه حضرت ولی عصر (عج) در شهرستان اهواز برگزار 
شد. مراسم یاد شده با حضور سردار نعمت اله باقری جانشین 
فرماندهی سپاه حضرت ولی  عصر (عج) استان خوزستان، 
سرهنگ یونس زبیدی مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت 
ولی  عصر (ع) استان خوزستان و جمعی از مسئوالن لشکری 
و استانی انجام شد.سردار باقری در ابتدای سخنان خود ضمن 
عرض تبریک به مناسبت هفته بسیج از ادامه  دار بودن کمک  
های مومنانه سخن گفت و اظهار داشت: بسیج به مانند 
همیشه، گوش به فرمان رهبری است. هر کجا احساس شود 
بسیج می تواند گامی در جهت کمک به شرایط بردارد، بی  
درنگ حاضر می شود. آنچه امروز شما شاهد هستید، ذره ای 
کوچک از فعالیت های جاری بسیج در بخش یاری  رسانی به 
اقشار نیازمند است. افتخار داریم اعالم کنیم، بیش از هشتصد 
گروه جهادی در سطح استان ساماندهی شده  و در حال 
اجرای ماموریت  های محول شده به منظور رفع مشکالت 

منطقه هستند. 
ساماندهی و تجهیز این گروه ها جز با حمایت و پشتیبانی 
و  دولتی، شرکت  های صنعتی  نهادهای  همه  جانبه ی 
سازمان  های استان میسر نبود. سپاه حضرت ولی  عصر 
(عج) به این همکاری صمیمانه می بالد. جانشین فرماندهی 
سپاه حضرت ولی  عصر (عج) خوزستان گریزی هم به 
صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در تشکیل 
پیروزی  کوران  در  افزود:  و  زد  بسیج  طیبه ی  شجره 

شکوهمند انقالب اسالمی و حوادث بعد از آن، دشمن اول 
ما یعنی آمریکا، زمانی که دست خود را از منافع کشورمان 
کوتاه دید، به دنبال بازگرداندن آبروی از دست رفته ی 
خود بود. در این میان ضربه ی مهلک از سوی دانشجویان 
پیرو خط امام بر پیکر استکبار جهان با تسخیر النه ی 
پایان  برای  نهایی،  تیر  این حرکت  وارد شد.  جاسوسی 
سلطه ی آمریکا بر کشورمان بود. تدبیر امام (ره) بر این بود 
که دشمنی و توطئه  چینی آمریکا با کشورمان ادامه دار 
خواهد بود و در چنین شرایطی ایشان از ظرفیتی که در 
جمهوری اسالمی وجود داشت استفاده کردند و فرمان 
تاریخی تشکیل بسیج بیست میلیونی را صادر کردند و 
فرموند: در جامعه  ای که بیست میلیون جوان وجود دارد، 
بیست میلیون نیروی نظامی و بیست میلیون تفنگ  دار 
باید حاضر باشد. از آن زمان تاکنون و با گذشت بیش از 
چهل سال از انقالب اسالمی، توطئه و کارشکنی دشمنان 
ادامه دارد و البته با همت بسیجیان سلحشور خنثی می 
شود. وی در ادامه گفت: تحریم  های ظالمانه روز به روز در 
حال گسترش هستند. در چنین شرایطی بسیج به صورت 
ویژه پای کار آمده و هر جایی که نظام و انقالب به پیچ  
های تند رسیده و حضور بسیج احساس می  شود، این نهاد 
مردمی قاطعانه و تا رسیدن هدف نهایی حاضر می  شود. 

بسیج برای روزهای سخت آماده است.
 بسیج برای عبور از بن  بست تربیت شده و هر کجا که 
انقالب اسالمی از سوی دشمنان در معرض خطر قرار گرفته 
و تهدیدی در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی صورت بگیرد، بسیج برای برطرف کردن مشکالت 
و خنثی نمودن توطئه حاضر می شود.پیش از سخنان سردار 

باقری، سرهنگ یونس زبیدی مسئول بسیج سازندگی سپاه 
حضرت ولی  عصر (عج) ضمن خیرمقدم گزارشی از روند 
اهدای کمک های مومنانه ارائه داد و همراهی صمیمانه ی 
شرکت های صنعتی را مایه دلگرمی متولیان رزمایش دانست 
و افزود: تا بیش از این، دو مرحله از رزمایش کمک  های 

مومنانه برگزار شده بود، که هر مرحله شامل شش گام بود.
 در این دو مرحله که با کمک بسیجیان انجام شد، کمک های 
مومنانه در قالب هفتصد هزار بسته  به خانواده های آسیب  
دیده از شیوع ویروس کرونا اهدا شد. امروز و همزمان با 
سالروز تشکیل شجره ی طیبه ی بسیج، سومین مرحله ی 
کمک های مومنانه با توزیع یکصد هزار بسته  معیشتی با 
مشارکت ادارات، سازمان ها و شرکت های صنعتی از جمله 
فوالد خوزستان شکل اجرایی به خود می گیرد. این امر جز با 
هدایت و فرماندهی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ممکن 
نبود.وی افزود: این کمک ها تا ریشه کن شدن ویروس کرونا و 
عادی شدن شرایط اقشار نیازمند ادامه دارد. بسیج در همه  
ی بحران ها در کنار مردم می ماند و خدمت  رسانی به اقشار 
نیازمند را وظیفه خود می داند.زبیدی ادامه داد: در سومین 
مرحله از نهضت کمک های مومنانه یکصد هزار بسته معیشتی 
با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی شهدای فوالد خوزستان 
در میان اقشار آسیب  پذیر توزیع می شود. بیش از این نیز در 
دو مرحله ی گذشته شرکت فوالد خوزستان حضور فعالی در 
حمایت از اقشار آسیب  دیده از شیوع ویروس کرونا داشته 
است.سردار نعمت  اله باقری جانشین فرماندهی سپاه حضرت 
ولی  عصر (عج) در گفت و گو با خبرنگار روابط  عمومی 
فوالد خوزستان ضمن تشکر از حمایت های همه  جانبه ی 
این مجموعه در یاری رساندن به اقشار آسیب دیده، گفت: 

به دنبال صدور فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 
مبنی بر حمایت از اقشار آسیب  دیده از شیوع ویروس کرونا، 
بسیج وارد میدان شد. مجموعه فوالد خوزستان نیز از اولین 
شرکت های صنعتی بود که به ندای سپاه حضرت ولی  عصر 
(عج) خوزستان لبیک گفت و در تامین کمک  های مومنانه 
مشارکت فعال داشت. از مدیرعامل جهادی و یکایک کارکنان 
تالشگر این مجموعه عظیم صنعتی بابت همدلی و همراهی 
در اجرای این امر خداپسندانه نهایت سپاس را داریم. قرارگاه 
محرومیت  زدایی شهدای فوالد خوزستان، هیچ گاه سپاه و 
بسیج را تنها نگذاشته است. سرهنگ یونس زبیدی مسئول 
بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی  عصر (ع) خوزستان، کمک  
های مومنانه را التیامی برای خانواده های آسیب  دیده از 
شیوع ویروس کرونا دانسته و افزود: نقش مجموعه فوالد 
خوزستان در تامین بسته  های معیشتی قابل تقدیر است. 
در مدتی که تامین و توزیع بسته های معیشتی آغاز شده 
است، قرارگاه محرومیت زدایی شهدای فوالد خوزستان، 
در کنار سپاه و بسیج در اجرای ماموریت  های خیرخواهانه 
حاضر بود. شرکت فوالد خوزستان الگوی موثری برای 
تشویق دیگر واحدهای صنعتی است. کمک  های مومنانه 
باعث  ی مدیران و کارکنان مجموعه فوالد خوزستان، 

دلگرمی آسیب  دیدگان شیوع ویروس کرونا می  شود.
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