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از  امام خمینی )ره(:تفرقه 
شیطان است و وحدت کلمه 
و اتحاد از رحمان اســت. 
شدید،  الهی  شما  که  وقتی 
به  توجه  شدید،  رحمانی 
خدا داشتید، دنبال او دیگر 
تفرقه حاصل نمی شــود، 

اختالف حاصل نمی شود.

انتشار برای نخستین بار

بیانات اخیر رهبر 
انقالب درباره 

معیشت افرادی که 
کارمند رسمی 

نیستند و بیمه ندارند
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در ادامه پویش ملی تدبیر و امید
 برای جهش تولید انجام شد

بهره برداری رسمی
 از 25 پروژه برق رسانی
 با دستور رئیس جمهور

و  تقویت  پروژه   2۵ از  برداری  بهره 
کشور  برق  سراسری  شبکه  گسترش 

توسط رئیس جمهور و از .....

کمک رسانی شرکت آب غدیر در 
جهت رفع آبگرفتگی شهر اهواز

ازدحام جمعیت در جمعه 
بازار اهواز و در دوران 

محدودیت های کرونایی!

تغيير زمان عرضه سهام پتروشيمی بوعلی سينا در بورسبي انصافي در بحث آبگرفتگي اهواز نکنيم

دیدارفرماندار شهرستان اميدیه با فرمانده انتظامی استان خوزستان

در خوزستان  فقیه  ولي  نماینده 
گفت: نسبت به آبگرفتگي اهواز، 
نمیتوانیم انصاف را لحاظ نکنیم 
و دیدیم که از ۵7 نقطه بحراني 
که شناسایي شده بود، بخش قابل 
گزارش  شد،به  اصالح  توجهي 
االسالم  حجت  فردا  جنوب 
فرد  موسوي  سیدمحمدنبي 
در خوزستان  فقیه  ولي  نماینده 
این  جمعه  نماز  خطبههاي  در 
وضعیت  دلیل  که  اهواز  هفته 
و در  با یک جمع محدود  کرونا 

اظهار  برگزار شد  مسجد رضوان 
کرد:اگر دولتمردان ما به این آیه 
من یتق اهلل عمل میکردند، خیلي 
از مشکالت حل میشد، خداوند 
گاهي بن بستهایي مقابل انسان 
باید  نتیجهاش  که  میدهد،  قرار 
وي   باشد.  خدا  به  توکل  و  تقوا 
ادامه داد: بهجاي استیضاح فرد، 
باید به استیضاح جریان بپردازیم، 
همانهایي که میخواهند نظام را 
ناتوان نشان دهند، دالر و طال و 
بورس را هم دستاویز قرار دادند، 

راي  با  داخلیها  برخي  را  دالر 
آوردن رئیس جمهور آمریکا پایین 
آوردند و با موضع گیري انقالبي 
مجلس، کمي باال بردند تا بگویند 
همه کارها و رفتارهاي شما باید با 
هماهنگي ما باشد.امام جمعه اهواز 
با بیان اینکه آنقدري که در سختیها 
در  هست  گشایش  براي  فرصت 
مواقع عادي نیست  خاطر نشان 
شدیدا  مسئولین  برخي  ساخت: 
وابسته به غرب هستند و بسیاري 
کشورهاي  در  نیز  فرزندانشان  از 
با  پایان  در  هستند.وي  دیگر 
اشاره به آبگرفتگي برخي مناطق 
محدود اهواز تاکید کرد:نسبت به 
آبگرفتگي اهواز، نمیتوانیم انصاف 
را لحاظ نکنیم و دیدیم که از ۵7 
نقطه بحراني که شناسایي شده بود، 
شد،  اصالح  توجهي  قابل  بخش 
خداوند به همه مسئولیني که براي 

مردم تالش میکنند توفیق بدهد.

بر اساس اخبار رسیده از سازمان بورس 
عرضه اولیه شرکت پتروشیمی بوعلی 
سینا با نماد بوعلی که توسط رسانه ها 
فردا چهارشنبه دوازدهم آذر ماه اعالم 

شده بود به هفته آینده موکول شد.
به گزارش مشرق،  پیشتر معاون مالی 
و اقتصادی هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس از عرضه اولیه سهام پتروشیمی 
خبر  چهارشنبه  روز  در  سینا  بوعلی 
بوعلی  پتروشیمی  بود.مجتمع  داده 
سینا سومین طرح آروماتیکی صنایع 
لیسانس  که  است  ایران  پتروشیمی 
فرانسه،   AXENS از آن  واحدهای 
آلمان،   KRUPP UHDE
SINOPEC چین بوده و در حال 

بهره برداری می باشد.
راه  برای  گذاری  سرمایه  مجموع 
بوعلی  پتروشیمی  مجتمع  اندازی 
در  آینده  هفته  است  قرار  که  سینا 
 ، شود  عرضه  بوعلی  نماد  با  بورس 

میلیون  و ۳۰۰  ریال  میلیارد   ۱۳7۰
دالر می باشد که سرمایه گذاری ارزی 
فرانسه  و  بلژیک  فاینانس  طریق  از 
طریق  از  ریالی  گذاری  سرمایه  و 
ملی  شرکت  و  ملت  بانک  مشارکت 
صنایع پتروشیمی انجام گرفته است. 
شرکت پتروشیمی بوعلی محصوالت 
متنوعی نظیر  بنزن با ظرفیت تولید 
۱۸۰,۰۰۰ تن در سال برای مصارف 
استایرن مونومر و LAB-  گاز مایع 
 ۴۰,۰۰۰ تولید  ظرفیت  با   )LPG(

خوراک  مصارف  برای  سال  در  تن 
واحد های الفین_ برش سبک نفتا با 
ظرفیت تولید ۳۵۰,۰۰۰ تن در سال 
برای مصارف خوراک واحد های الفین 
و برش سنگین نفتا با ظرفیت تولید 
۴۹۹,۰۰۰ تن در سال برای مصارف 
سوخت، نفت سفید، LAB و حالل 
های صنعتی و ریفرمیت با اکتان +۹۸ 
با ظرفیت تولید 7۰۰,۰۰۰ تن در سال 
برای مصارف سوخت یورو ۴، سوپر و 

معمولی را تولید می کند.

دکتر سید مهران رفیعی فرماندار شهرستان 
فرماندهی  رضایی  میر  و  سرهنگ  امیدیه 
انتظامی شهرستان امیدیه و اصفهانی مشاور 
فرماندار با سردار سرتیپ دوم پاسدار سید 
محمد صالحی فرمانده جدید انتظامی استان 
خوزستان دیدار کرد.به گزارش جنوب فردا 
دکتر سید مهران رفیعی فرماندار امیدیه در 
این دیدار گفت: امنیت و برقراری نظم در 
جامعه یکی از ضروریات به شمار می رود تا 
جایی که از امنیت به عنوان یکي از مسائل 
زیر بنائي در هر جامعه ای یاد شده و در رأس 

همه برنامه هاي حاکمیت قرار گرفته است.وی 
افزود: با اشاره به اینکه شهرستان امیدیه به لحاظ 
موقعیت استراتژیکی و قرار گرفتن در مسیر 
ترانزیتی بنادر جنوب و وجود منابع عظیم 
نفت و گاز و از نظر وسعت حوزه استحفاظی 
نفت و گاز اولین شهرستان در کشور اظهار 
داشت: عمده مسائل مرتبط با نیروی انتظامی 
در شهرستان امیدیه وجود دارد که این خود 
نیازمند توجه بیش از پیش به مرکز استان 
است.رئیس شورای تأمین شهرستان امیدیه با 
بیان اینکه شهرستان  دارای دو بخش مرکزی 

و جایزان می باشد خاطر نشان کرد: وجود ۳ 
شرکت عظیم نفت و گاز در این شهرستان 
است توجه ویژه استان به شهرستان را خواستار 
هستیم.در این دیدار سردار سرتیپ دوم پاسدار 
انتظامی  نیروی  فرماندهی  صالحی  محمد 
استان خوزستان  با بیان اهداف و سیاستهای 
نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت هر 
چه بیشتر ابراز امیدواری کرد با همکاری سایر 
نهادهای ذیربط ضریب نظم و امنیت در استان 
خوزستان و به تبع آن شهرستان امیدیه بیش 

از پیش ارتقاء یابد.

مهدی  قمر

ضرورت مدیریت 
هزینه برای 

فاضالب اهواز
سالهاست معضل فاضالب در بسیاری از شهرهای 
خوزستان مخصوصا مرکز این استان بیداد میکند.
دولتها  و  مدیران  آمد  رفت  در  و  میان  این  در 
، در آخرین  نظرات متفاوتی مطرح شده است 
اظهار نظر ، شبکه فاضالب اهواز را فرسوده اعالم 
کرده اند که توانایی پاسخگویی جمعیت کالنشهر 
اهواز را ندارد.بارها بسیاری از مدیران استان وجود 
اعتبار را برای اصالح شبکه فاضالب الزم دانسته 
اند اما جالب است که هر چند سال یکبار اخباری 
شبکه  اصالح  برای  اعتبار  تخصیص  بر  مبنی 
فاضالب در اهواز و دیگر شهر ها رسانه ای میشود 
، اما اعنباراتی که هیچ گاه  مشکل فاضالب را 
اعتباراتی که  از رزرگترین  نکردند.یکی  برطرف 
برای اصالح شبکه فاضالب اهواز تخصیص داده 
 ۱۴۹ مبلغ  که  بود   ۱۳۸۴ سال  در  بود  شده 
میلیون دالر از بانک جهانی برای حل این معضل 
وام دریافت شده ، اعتباری که در صورت هزینه 
شدن ، االن باید کوچکترین مشکلی در فاضالب 
این شهر وجود نداشته باشد.در آخرین مورد نیز 
سال گذشته مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو برای شبکه 
است.علی  شده  داده  تخصیص  اهواز  فاضالب 
الظاهر برای حل این مشکل اعتبار هست و الزم 
است تا مدیریت هزینه به درستی صورت پذیرد تا 

مشکل فاضالب برای همیشه حل شود.

3

در جلسه هیات امنای موسسه تحقیقات 
توسعه نیشکر صورت گرفت؛

تصویب پروژه تحقیقاتی امکان 
سنجی اجرای برداشت سبز نیشکر

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست کشور اعالم کرد:

احداث صنایع آب بر 
در فالت مرکزی ایران ممنوع شد
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 خبر روز

قانون جديد در بورس
مهم  اطالعیه  یک  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
درخصوص نحوه دریافت سفارش در مرحله پیش گشایش 
معامالت بورسی منتشر کرد.سازمان بورس اوراق بهادار 
اعالم کرد: به اطالع کلیه سهامداران، فعالین و کارگزاران 
محترم می رساند از روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ 
در پنج دقیقه پایانی زمان پیش گشایش بازار )از ساعت 
۸:۵۵ تا ۹( امکان هرگونه حذف یا ویرایش سفارش های 

وارده قبلی تا زمان گشایش بازار امکان پذیر نمی باشد.

شبكه انتقال آب سطحى خوزستان
 و بوشهر بايد اجرا شود

شبکه های  از  یکی  در  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
اجتماعی نوشت: خوزستان و بوشهر به همان میزان که 
نیاز به شبکه فاضالب دارند، شبکه انتقال آب سطحی 
نیز باید در آنها اجرا شود. «قاسم تقی زاده خامسی» 
انتشار ویدیویی از جاری شدن آب در تعدادی از شهرها 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در حالی معماران و 
شهرسازان جهان پروژه هایی برای استفاده بیشتر از آب 
باران برای آبیاری فضای سبز شهرها به صورت افقی و 
عمودی طراحی می کنند، نعمت خدا در شهرهای ما به 
خصوص در مناطق جنوبی بالی جان و مال شده است.

ادامه داد: در خوزستان هیچ شهری دارای کانال  وی 
جمع آوری آب های سطحی نیست و حتی جدول کانیو 

در خیابان های اصلی آنها کاالیی کمیاب است.
نوشت:  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
این معضل  در سکونت های غیرقانونی حاشیه شهرها 
مضاعف است زیرا که ساخت و سازها یا شبانه ساخته 

شده یا رعایت بر و کف در آنها بی معنی است.
تقی زاده خامسی افزود: شبکه شکسته و بسته جمع 
آوری فاضالب این شهرها در هنگام  بارندگی کارکرد 

خود را از دست می دهد و در عمل فلج می شوند.
وی نوشت: برای همین است که شبکه فاضالب و آب های 
سطحی در شهرها باید همزمان و جداگانه طراحی شوند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: شهر تهران که تا 2 دهه قبل 
با یک باران فلج می شد و ترافیک چند ساعته مولود 
بارندگی بود اکنون با داشتن حدود هفت هزار کیلومتر 
شبکه  کیلومتر  صدها  و  فاضالب  آوری  جمع  شبکه 
می تواند  زیرزمین  در  سطحی  آب های  آوری  جمع 
شدیدترین  سیالب ها را به خارج از شهر بدون مزاحمت 
برای شهروندان هدایت می کند. «رضا اردکانیان» وزیر 
نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به مشکالت 
آب گرفتگی در برخی شهرها با نزول بارش های شدید، تاکید 
کرد: هر جا سیستم جمع آوری آب سطحی نداشته باشیم، با 
این مشکالت مواجه می شویم و حتی روان آب های سطحی 
وارد شبکه فاضالب شده و فاضالب بیرون می زند.وی ابراز 
امیدواری کرد مجموعه وزارت نیرو با توسعه شبکه های 
فاضالب و شهرداری ها با توسعه سیستم جمع آوری آب های 

سطحی، از بروز این مشکالت بکاهند.

انتشار برای نخستین بار

بیانات اخیر رهبر انقالب درباره معیشت افرادی که کارمند رسمی نیستند و بیمه ندارند

محمدصادق علیزاده در روایتی از جلسه 
در  اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی 
حضور رهبر معّظم انقالب که با عنوان 
خدای  همان  اروند،  آن سوی  «خدای 
منتشر  را  آن  است»  اروند  سوی  این 
کرده ، به مرور بیانات اخیر رهبر انقالب 
درباره معیشت افرادی که کارمند رسمی 

نیستند و بیمه ندارند پرداخته است.
khamenei.   به گزارش ایسنا  متنی که

آغاز  گونه  این  کرده،  منتشر  را  آن    ir
جلسه  سنگینی  و  جدیت   ... شود:  می 
بیشتر هم می شود وقتی صحبت رهبر 
انقالب می رسد به تنگی معیشت مردم: 
«آن هایی که کارمند رسمی نیستند چه؟» 
صحبت ها،  ادامه   زده!  خیمه  سکوت   ...
جگرخنک کن تر است: «آن هایی که اصاًل 
کارمند نیستند چه؟ آن هایی که تحت 
پوشش بیمه ای نیستند چه؟ این ها هم 
خیلی زیادند.» واکنش آقاست به خبرهایی 
به  اقتصادی»  «اضافه کمک  درباره ی  که 
رسانه ای  می شود.گزارش های  نقل  مردم 
و رسمی و اخبار روزنامه و خبرگزاری و 
رادیو و تلویزیون میگویند «اضافه کمک 
اقتصادی به مردم»، اّما آقا حواسشان به قید 
مشروط «کارمندان دولت» در این خبر هم 
بوده: «حاال گفتند در این شرایط اضافه ای 
برای کارمندان دولتی و کارمندان رسمی 
در نظر گرفته شده؛ آن هایی که کارمندند، 
اّما رسمی نیستند چه؟ آن هایی که کارمند 
نیستند چه؟ آن هایی که تحت پوشش 
بیمه نیستند چه؟»جمع با واکنش جدی و 
آمیخته با قاطعیت آقا روبه رو می شود: «نه! 
بر نمی دارم!» حرف ماسک است. یادداشتی 
آمده و یحتمل به دالیل فنِی تصویربرداری، 
درخواست برداشتن ماسک را از آقا کرده. 
همین جور  به خودی خود  جلسه  فضای 
این  آقا هم  سنگین است، جدیت خود 
سنگینی و ثقل را دوچندان کرده، طوری 

که وقتی یادداشت مزبور رسید )فاصله ها 
بسیار زیاد بود و طبق منطق ما برداشتن 
جدی  واکنش  با  جمع  بالمانع(  ماسک 
و آمیخته با قاطعیت و البته با رگه هایی 
بر  «نه!  می شود:  روبه رو  ایشان  عتاب  از 
نمی دارم!» و دوباره ادامه ی صحبت و رفتن 
سر موضوع اصلی! چشم می دوزم به حدیثی 
جاخوش  حسینیه  جایگاه  باالی  بر  که 
کرده؛ این حدیث حسینیه در این چند 
سال خودش شده یک رسانه برای زدن 
بعضی حرف ها. این مرتبه از امیرالمؤمنین 
علیه السالم روایت می کند: «مداومت کنید 
بر آنچه صالح مؤمنین است.» گوشه ی 
دفترچه ام یادداشتش می کنم.بعد از جلسه 
که یادداشت هایم را مرور می کنم و مثل 
یک تدوین گرِ پشت میز تدوین نشسته ام، 
حدیث را کنار اّول و آخر صحبت های آقا 
معنادارتر می بینم: «تشکیل این جلسه بعد 
از دوران رکودی که آقای رئیس جمهور هم 
به آن اشاره کردند بایستی این مژده را بدهد 
که این جلسه بعد از این منظم تشکیل 
شود» مطلع جلسه که چنین عباراتی باشد، 
یحتمل باید پایانش هم به چنین تذکراتی 
ختم شود: «این جلسات باید مرتب تشکیل 
شود و پی درپی ... دبیرخانه ی فّعالی هم 
داشته باشد با دستور جلسات پی درپی.» 
جلوی این عبارات کروشه باز می کنم و از 
قول پسر ابی طالب علیه السالم می نویسم: 
«مداومت کنید بر آنچه صالح مؤمنین 

است.»
  آن هایی که کارمند نیستند چه؟!

هم  بیشتر  جلسه  سنگینی  و  جدیت 
می شود وقتی صحبت می رسد به تنگی 
معیشت مردم: «آن هایی که کارمند رسمی 
نیستند چه؟» فی الفور ذهنم می رود سمت 
رفیق شفیقی که دو سه هفته ای زمین گیِر 
کرونا بود. حاال هم بعد از شکست دادن کرونا 
باید کفش آهنین به پا کند و سه چهار الیه 

ماسک به صورت و در این اوضاع همه گیری 
و تعطیلی و یک سوم نیروی اداری، بیفتد 
توی راهروهای تأمین اجتماعی تا مزد آن 
نصف ماهی که سر کار نبوده و کارفرما هم 
چیزی پرداخت نمی کند را از بیمه بگیرد. 
اوضاع خرچنگ  این  در  تصورکن  )حاال 
خیزان،  و  افتان  که  اقتصادی  قورباغه ی 
واریزی  رسانده ای،  ماه  سر  تا  را  خودت 
ماهت نصف شده و برای الباقی باید بیفتی 
در هزارتوی بوروکراسِی دیوان ساالری تا 
مگر چند هفته یا چند ماه بعد، نیمه ی دیگر 
واریز شود.( چرا؟ چون رفیق شفیق رسمی 
نیست. یکی هم پیدا شد حرف دل این ها 
را بزند. خنکایی از روی دلم بر می خیزد و 

می پیچد توی وجودم!
صحبت ها،  ادامه ی  زده!  خیمه  سکوت 
جگرخنک کن تر است: «آن هایی که اصاًل 
کارمند نیستند چه؟ آن هایی که تحت 
پوشش بیمه ای نیستند چه؟ این ها هم 
خیلی زیادند.» واکنش آقاست به خبرهایی 
به  اقتصادی»  «اضافه کمک  درباره ی  که 
مردم نقل می شود. گزارش های رسانه ای 
و رسمی و اخبار روزنامه و خبرگزاری و 
رادیو و تلویزیون میگویند «اضافه کمک 
اقتصادی به مردم»، اّما آقا حواسشان به قید 
مشروط «کارمندان دولت» در این خبر هم 
بوده: «حاال گفتند در این شرایط اضافه ای 
برای کارمندان دولتی و کارمندان رسمی 
در نظر گرفته شده؛ آن هایی که کارمندند، 
اّما رسمی نیستند چه؟ آن هایی که کارمند 
نیستند چه؟ آن هایی که تحت پوشش 
بیمه نیستند چه؟» توی ذهنم دارم این ها 
را می گذارم کنار خرده فرمایش های فالن 
مسئول درجه چندم و تزهایی که درباره ی 
گران شدن اجناس داده بود که مردم، فالن 
کاال و فالن جنس را نخرند و همین جور هم 
داشت به این فهرست اضافه می کرد! خنکا 

همین جور دارد می پیچد.
صدای ما را از اتاق جنگ می شنوید

قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  شورای 
انقالب  رهبر  نظر  با  اردیبهشت ۹7  در 
فشار  شدت  که  زمانی  شد.  بنیانگذاری 
حد  این  به  هنوز  معیشت  و  اقتصادی 
کار  در  هم  کرونایی  البته  و  نرسیده 
نیست. طبق نظر رهبری، قرار است یک 
هیئت هفده نفره ی عالی رتبه از سه قوه 
قوه ی  از  دیگر  نفر  نُه  و  )رئیس جمهور 
مجریه، رئیس مجلس و سه نفر از قوه ی 

مقننه و رئیس دستگاه قضا و دو نفر دیگر 
از همین قوه( دور هم بنشینند و بیفتند به 
جان موانع و مشکالت اقتصادی که نفس ها 
را تنگ کرده و ول کن ماجرا هم نیست. آقا 
همان زمان با فاصله ی چند روز از تأسیس 
این شورا حرف دیگری هم مطرح کرده 
تیترخورش  از آن حرف هایی که  بودند، 
برای خبرنگار جماعت ملس است: «دشمن 
ما اتاق جنگ علیه ما را از وزارت دفاع به 
وزارت خزانه داری برده است.»مشابه این 
حرف را با بیانی دیگر، دو سال بعد در میان 
نوشته های جان بولتون هم دیدم. چهره ی 
ضدایرانی کاخ سفید و مشاور سابق امنیت 
ملی ترامپ که از فرط حقد و کینه علیه 
ایران، کارش به نرد عشق باختن با ترکیب 
بدنام منافقین و سعودی ها هم رسیده؛ 
یحتمل به دلیل اعتقاد به گزاره ی بدنامی 
بهتر از گمنامی است! حاال من اینجایم تا 
از اتاق جنگ روایت کنم؛ بخشی از تاریخ! 
تاریخ صعب و سختی که زن و مرد این 
دیار با سختی آن را پیموده و به اینجایی 
رسیده که من ایستاده ام؛ گردونه چرخیده 
و حاال روایت تاریخ به من رسیده! حس 
راویان دفتر سیاسی سپاه را دارم، زمانی 
سال های  فرماندهی  قرارگاه های  در  که 
جنگ، کنار دست فرماندهان عالی رتبه 
نشسته بودند.شورا در ۳۱ ماه گذشته، از 
زمان تأسیس تاکنون، پنجاه جلسه تشکیل 
داده؛ این یعنی علی القاعده رئیس جمهور و 
معاون اّول و رئیس دفتر و معاون اقتصادی  
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه 
و وزیر کشور و اقتصاد و صمت و نفت و 
رئیس بانک مرکزی در کنار رئیس مجلس 
کل  دادستان  و  قضائیه  قوه ی  رئیس  و 
کشور و معاون اّول قوه ی قضائیه و رؤسای 
کمسیون های اقتصادی و برنامه وبودجه ی 
مجلس در این دو سال و نیم، پنجاه مرتبه 
در قالب این شورا دور هم نشسته  و مسائل 
را بررسی کرده و طرح مصوب کرده اند. 
حاال اینکه چرا بعد از پنجاه جلسه شرایط 
اقتصادی کشور به اینجایی رسیده که اآلن 
درگیرش هستیم، موضوعی قابل تأمل و 
تدبر است! آقا حواسشان به این مسئله 
بود: «برخی آمارها، آمارهای خوبی است 
ولی حقیقت مطلب، در روی زمین که 
باقی  مشکالت  این  میکند  نگاه  انسان 
است ... معیشت مردم حقاً و انصافاً دچار 

ضیق و تنگی است.»

جلسه رضایی، شمخانی، مخبر و فروزنده براى رسيدگی به مشکالت خوزستان و استانهاى جنوب و غرب كشور
و  مخبر  شمخانی،  رضایی،  آقایان  اضطراری  جلسه 
فروزنده با موضوع «بررسی و ایجاد هماهنگی بیشتر در 
رفع مشکالت خوزستان و آبگرفتگی برخی استان های 

جنوب و غرب کشور» برگزار شد.
به گزارش جنوب فردا ، این جلسه ساعت ۱۰ صبح 
پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹ با حضور دکتر محسن رضایی، 
دکتر علی شمخانی، دکتر محمد مخبر و دکتر محمد 
فروزنده در دفتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

برگزار شد.
در این جلسه درباره مشکالت اصلی استان خوزستان از 
جمله دو مساله «آب و فاضالب» و «اشتغال» بررسی 
به  برای کمک  و تصمیماتی  آمد  به عمل  های الزم 
دستگاه های اجرایی استان گرفته شد.همچنین مقرر 
پیرو  و  شود  برگزار  مجلس  و  دولت  با  جلساتی  شد 
حل  در  بیشتری  عمل  سرعت  قبلی،  های  پیگیری 

مسائل زیرساختی استان صورت گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین عصر 
روز چهارشنبه و صبح پنجشنبه در تماس های تلفنی 
استاندار  شریعتی  غالمرضا  دکتر  آقایان  با  جداگانه 
خوزستان، آیت اهلل موسوی فرد نماینده ولی فقیه در 
خوزستان، آیت اهلل موسوی جزایری زعیم حوزه های 
علمیه استان و مهندس موسی شاعری شهردار کالنشهر 
اهواز، ضمن دریافت گزارش وضعیت آبگرفتگی برخی از 
شهرهای استان خوزستان، خواستار هم افزایی امکانات 
موجود برای رفع این معضل و خدمت رسانی سریع و 

مناسب به مردم شد.
گفتگو  در  جلسه،  این  از  پس  رضایی  محسن  دکتر 
با خبرنگار ما گفت: برای مدیریت آبهای سطحی در 
کالنشهر اهواز و پانزده شهر گرفتار آبگرفتگی که به یک 
مشکل پرتکرار تبدیل شده، نیازمند هم افزایی همه 
دستگاه های عمومی و دولتی و حل معضل در سطح 
ملی هستیم.  زیرساخت های خوزستان در مدیریت 

امروز  و  نیست  مشکالت  پاسخگوی  سطحی  آبهای 
انباشت مشکالت نمود پیدا کرده و مردم را به دردسر 
عمومی  های  دستگاه  است  شایسته  است.  انداخته 
مسئول  از  اعم  خوزستان  نخبگان  همه  و  دولتی  و 
و غیرمسئول، به جای متهم کردن یکدیگر و فرار از 
مسئولیت، همه با هم متحد شویم و این معضل را در 

سطح ملی حل کنیم.
عمده  بخش  در  زمین  طبیعی  شیب  افزود:  رضایی 
اراضی شهری اهواز و برخی شهرهای دیگر خوزستان 
که رودخانه از آنها عبور می کند، به طرف رودخانه بوده 
و برخی کارشناسان معتقدند رودخانه نقش زهکش را 
به خوبی ایفا می کرده ولی با ساخت و سازهای تجاری و 
مسکونی و احداث جاده در کنار رودخانه، عمالً زهکش 
های زیرزمینی از کار افتاده اند و زیرساخت های شهری 
مثل ایستگاه های پمپاژ فاضالب و آبهای سطحی و 
نیز مدیریت پسماند و مشارکت اجتماعی در مدیریت 

آبهای سطحی و پسماند، متناسب با این توسعه شهری 
تقویت نشده اند که موجب آبگرفتگی معابر شهری می 
شود؛ مخصوصاً در مواقعی که بارندگی شدید یا بیشتر 
از حد معمول باشد. حل این معضل نیازمند هم افزایی 
همه دستگاه ها و نخبگان خوزستانی به منظور افزایش 
سرمایه گذاری در زیرساختها، ارتقای مدیریت اجرایی و 

افزایش مشارکت واقعی مردم است.
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خبر روز

نماينده اهواز:
 وام بانك جهانى براى حل مشكل 

فاضالب اهواز چه شد؟
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای 
اسالمی خواستار پاسخگویی مدیران از جمله در خصوص 
چگونگی استفاده از وام ۱۴۹ میلیون دالرب بانک جهانی 
برای حل مشکل فاضالب اهواز شد. در خرداد ۱۳۸۴ 
مبلغ ۱۴۹ میلیون دالر به منظور اصالح شبکه فاضالب 
اهواز پرداخت شده بود که هیچ وقت گزارشی از نحوه 
پرداخت و هزینه کرد آن منتشر نشد و متاسفانه امروزه 
شاهد معضل فاضالب در اهواز هستیم.قابل ذکر است 
مجموعه خبری جنوب فردا یک سال و نیم پیش اولین 
پرداخت و خواستار  این موضوع  به  بود که  ای  رسانه 

پیگیری از سوی مسئوالن در مورد آن شده بود.

خوزستانى ها از خريد گوشت شكار 
پرندگان وحشى خوددارى كنند

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اطالعیه 
بیماری  از  پیشگیری  منظور  به  خواست  مردم  از  ای 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از خرید و استفاده از گوشت 

پرندگان وحشی شکارشده خودداری کنند.
در این اطالعیه آمده : با توجه به شیوع  بیماری آنفلوانزای 
جمله  از  و  مختلف  کشورهای  در  پرندگان  حاد  فوق 
از این بیماری  کشورهای همسایه و مشاهده مواردی 
در کشور و  همچنین آغاز  فصل مهاجرت پرندگان به 
تاالب ها و آبگیرهای استان خوزستان، از مردم استان 
درخواست می شود به منظور پیشگیری از این بیماری، از 
خرید و استفاده از گوشت پرندگان وحشی شکار و صید 

شده جدا خودداری کنند.

افزايش كرونا در خوزستان همراه
 با افزايش سرما

رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:در ماه های مهر و 
آبان سرمای هوا کمتر بود و باز کردن در و پنجرهها 
جریان هوا باعث کاهش انتشار بیماری می شد اما در 
آذر و دی ماه به علت سردتر شدن هوا با بسته شدن 
در و پنجره و روشن شدن بخاری جای نگرانی زیادی 

وجود دارد.
علت اینکه در نقاطی از کشور در حال حاضر نسبت به 
این منطقه وضعیت بیماری شیب صعودی بیشتری 
به  نسبت  مناطق  آن  در  هوا  که  است  این  یافته 

خوزستان زودتر سرد شده است.

دست رد پليس اهواز 
به رشوه 218 ميليونى

انتظامی استان گفت: ماموران وظیفه شناس  فرمانده 
پلیس شهرستان اهواز دست رد بر رشوده 2۱۸ میلیون 
ریالی زدند.به گزارش جنوب فردا سردار ”سید محمد 
ماموران  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  صالحی“ 
کالنتری ۱7 شهرستان اهواز با کار اطالعاتی یک نفر 
عامل تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی 

مرجع قضائی طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم، مقدار تقربیی 
سوخته  تریاک، 2۹گرم  گرم  هروئین، ۱۴  گرم   ۱۴۰
تریاک و مقادیر موادمخدر صنعتی کشف شد، افزود: 
متهم برای رهایی و چشم پوشی مبلغ 2۱۸ میلیون 
و ۴۳۰ هزار ریال را به عنوان رشوه به ۳ مامور پلیس 
می دهد، که ماموران وظیفه شناس با صحت عمل خود 
ضمن رد رشوه با هماهنگی رده های نظارتی شهرستان 

پرونده مقدماتی تشکیل دادند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه متهم 
با تشکیل پرونده و صورتجلسه پیشنهاد رشوه، به مقام 
قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست؛ هرگونه انتقاد، 
پیشنهاد و تقدیر را در خصوص عملکرد پلیس، به دفتر 

نظارت همگانی )۱۹7( در میان بگذارند.

یك فرصت برای توسعه صنایع در خوزستان

احداث كارخانجات فوالد و پتروشيمی در استانهاى مركزى ایران ممنوع شد

عجیب اما واقعی : 
ازدحام جمعيت در جمعه بازار اهواز و در دوران محدودیت هاى كرونایی!

تجریشی  فردا  جنوب  گزارش  به 
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
انتقاد  ضمن  زیست  محیط  حفاظت 
ادوار  طی  شده  اتخاذ  تصمیمات  از 
آب بَر  صنایع  تأسیس  برای  مختلف 
در بخش های مرکزی و کم آب کشور، 
روبه رو  واقعیتی  با  ما  متأسفانه  گفت: 

هستیم و این واقعیت این است که ما 
تمام صنایع را در فالت مرکزی ایجاد 

کردیم که این صنایع آب بَر هستند.
ادامه داد:  به عبارتی این صنایع  وی 
آب بَر در مناطقی تأسیس شده اند که 
این  برای  کافی  آب  مناطق  آن  اصال 
انتقال  بنابراین  است،  نداشته  صنایع 

و  خوزستان  سرشاخه های  از  که  آبی 
ایجاد شده،  بختیاری  و  یا چهارمحال 
که  است  موضوع  همین  به  مربوط 
متأسفانه صنایع آب بَر در داخل فالت 
مرکزی ایران ایران ایجاد شده است و 
امروز دچار کمبود آب شده ایم.معاون 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
که  شرایطی  در  افزود:  زیست  محیط 
داریم،  راهکار پیش رو  دو  ایجاد شده، 
راه اول این است که از این پس اجازه 
ندهیم هیچ صنعتی که آب بَر است در 
که  بگیرد  شکل  کشور  مرکزی  فالت 
در همین راستا حدود سه سال است 
که اعالم کرده ایم مجوز پتروشیمی و 
کشور  مرکزی  فالت  داخل  در  فوالد 
طور  به  و  نمی دهیم  کم آب  مناطق  و 

جدی نیز به آن عمل می کنیم.
تجریشی تصریح کرد: حتی یک سری 
مجوز  که  هم  را  فوالد  کارخانه های  از 
از  سال  دو  اینکه  بهانه  به  بودیم،  داده 
این مجوز گذشته و هیچ کاری نکرده اند 
و  رد  را  همه  نشده،  راه اندازی  هنوز  و 
مجوزهای شان را باطل کردیم، از طرف 
هم  پتروشیمی  کارخانه های  به  دیگر 

فالت  در  راه اندازی  مجوز  هیچ وجه  به 
مرکزی ایران را نمی دهیم تا در آینده با 
مشکل بیش از پیش کمبود آب در این 

مناطق مواجه نشویم.
وی با اشاره به تصمیم سازمان حفاظت 
مجوز  اعطای  برای  زیست  محیط 
و  فوالد  کارخانه های  تأسیس  جهت 
تصمیم،  این  در  گفت:  پتروشیمی، 
دستگاه های  کمک  با  را  مناطقی 
کردیم  اعالم  و  شناسایی  مربوطه 
و  فوالد  پتروشیمی،  کارخانه های  که 
ذوب آهن فقط در این مناطقی که ما 
باید تأسیس و مستقر  تأیید می کنیم 
انسانی  زیست  محیط  شوند.معاون 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
این  با  پایان خاطرنشان کرد: معتقدم 
تصمیم، به جای اینکه آب را به داخل 
سرزمین منتقل کنیم، به کارخانه های 
تازه تأسیس اعالم کردیم که صنایع در 

کنار آب قرار بگیرند.
فرصتی  میتواند  طرح  این  واقع  در 
صنایع  تا  باشد  خوزستان  استان  برای 
پتروشیمی و فوالد در این استان که در 

جوار آبهای آزاد قرار دارد باشد.

اهواز جزو شهرهای قرمز  در حالی که 
کرونایی است و بدین جهت در تعطیالت 
و قرنطینه قرار گرفته است، هیچ تالشی 
فروشی  دست  بازارهای  تعطیلی  برای 
نیست  نمی شود.ساعتی  مشاهده  اهواز 
آرامستان  سردخانه  به  را  متوفایی  که 
به  بعضاً  که  متوفیانی  نمی آورند،  اهواز 
سپرده اند،  جان  کرونا  به  ابتالی  خاطر 
شلوغ ترین  آنورتر  متر  چند  دقیقا  اما 

جمعه  یعنی  اهواز  فروشی  دست  بازار 
بازار در جریان است و جمعیت زیادی از 
شهروندان با ماسک یا بی ماسک در حال 
بازارگردی هستند.در جمعه بازار امروز 
اهواز هیچ تالشی برای تعطیلی یا توقف 
فعالیت بساط فروشان مشاهده نمیشود 
و  بسیاری از مردم بدون رعایت فاصله 
وسایل  از  استفاده  و  اجتماعی  گذاری 

محافظتی در بازار حضور دارند.

در جلسه هیات امنای موسسه تحقیقات توسعه نیشکر صورت گرفت؛

تصویب پروژه تحقیقاتی امکان سنجی اجرای برداشت سبز نیشکر
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
تحقیقاتی  پروژه  داشت:  اظهار  جانبی 
سبز  برداشت  اجرای  سنجی  امکان 

نیشکر به تصویب رسید.
به گزارش جنوب فردا به نقل از روابط 
دکتر  نیشکر،  توسعه  شرکت  عمومی 
نهم  یکشنبه  امروز  ناصری  عبدعلی 
اظهار  مطلب  این  بیان  با   ۹۹ آذرماه 
مسئولیت  به  عمل  راستای  در  داشت: 
نیشکر  توسعه  شرکت  اجتماعی  های 
زیست،  محیط  از  حفاظت  درخصوص 
پروژه تحقیقاتی امکان سنجی برداشت 
سبز نیشکر در یک فصل کامل کاری از 
نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی در 
نشست هیات امنای موسسه تحقیقات و 
آموزش توسعه نیشکر مورد تصویب و 

تاکید قرار گرفت.
با  نیشکر  ای  تغذیه  وضعیت  ارزیابی 
استفاده از روش های تلفیقی تشخیص، 
طراحی و ساخت دستگاه هشدار دهنده 
سیلیس و ذرات به درون موتور ماشین 

سازی  مقاوم  کشاورزی،  سنگین  های 
ارقام حساس نیشکر نسبت به بیماری 
انتقال  از  استفاده  با  و سزامیا  سیاهک 
ژن کیتیناز کایمری و ارزیابی عملکرد 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
در راستای مدل تعالی سازمانی بر اساس 

از  دانش  مدیریت  و   EFQM مدل 
دیگر موضوعاتی بود که توسط موسسه 
تحقیقات، مطرح شد.گفتنی است جلسه 
هیات امنای موسسه تحقیقات توسعه 
نیشکر در کشت و صنعت نیشکر سلمان 
فارسی با حضور دکتر ناصری مدیرعامل 

شرکت توسعه نیشکر، معاونان کشاورزی 
و صنعت، مدیران عامل واحدها، مدیر 
مدیرعامل  الکل،  و  خمیرمایه  عامل 
و  ممیزی  معاون  تحقیقات،  موسسه 
برنامه  مدیر  و  موسسه  عملکرد  پایش 

ریزی و پژوهش برگزار شد.
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طراح : الهام شيخ ميرى

مدیر مسئول و رسدبیر : مهدی قمر

اشتیاق فوالد خوزستان در میزبانی شهدای گمنام قابل تحسین است

مشاور فرهنگی هنری استاندار خوزستان؛

برگزارى همایش ملی كاركردهاى اجتماعی كتابخانه هاى عمومی 25 و 26 آذرماه

به گزارش جنوب فردا به نقل از خبرنگار 
روابط  عمومی، آیین تشییع و تدفین دو 
االسالم  حجت  حضور  با  گمنام،  شهید 
موسوی   عبدالنبی  سید  المسلمین  و 
امام  و  استان  نماینده ولی فقیه در  فرد 
استاندار  اهواز، غالمرضا شریعتی  جمعه 
خوزستان، سردار احمد خادم سیدالشهدا 
فرمانده قرارگاه مقدم جنوب)کربال(، سردار 
عباس یوسفی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان، علی 
محمدی مدیرعامل و جمعی از مقامات 
لشکری و کشوری، امروز چهارشنبه ۱2 
آذرماه ۱۳۹۹ در شرکت فوالد خوزستان 
برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم 
و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد 
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با 
اشاره به مقام شامخ شهدا، اظهار داشت: 
امروز افتخار میزبانی دو شهیدی را داریم 
که، پس از سال ها به وطن برگشتند. مقام 
افتخار  است.  متعالی  خدا  نزد  در  شهدا 
فوالد  مجموعه  کارکنان  نصیب  بزرگی 

خوزستان شد، قدر این موهبت را بدانید. 
شهدا هرکجا قدم گذاشتند، مایه خیر و 
از  برکت شدند. دیروز در مقابل دشمن 
مهین دفاع کردند و امروز، پیکرشان به 
خاک میهن تقدس می دهد. موسوی  فرد 
نحوه ی شهادت شهید  به  اشاره ای هم 
در  ایشان  افزود:  و  داشت  زنگی آبادی 
زمان جدا شدن از همسرش گفت: روزی 
پیکر من را می آورند که تو نمی توانی آن 
را تشخیص دهی؛ این شهید بزرگوار در 
زمان خداحافظی، به خاطر اینکه دیدن 
فرزندانش، دلش را نلرزاند، از آنان روی 
گرفت. بله اگر در راه خدا قدم برمی دارید، 
باید دل و دیده از دنیا ببرید. پیکر مطهر 
به  این شهید بزرگوار در میان شهدایی 
قابل شناسایی  بازگردانده شد که  وطن 
از روی نشانه ای که  نبود. همسر شهید 
در انگشتان ایشان بود، متوجه شهید شد 
و صورت خود را بر پای ایشان گذاشت 
که  شریفه  آیه  بارز  مصداق  گریست.  و 
خدا  نزد  در  و  زنده اند  شهدا  می فرماید: 

روزی دارند. روح شهدا بر میهن اسالمی 
ما سیطره دارد و هر پیشرفتی که نصیب 
شهداست. حضور  برکت  به  می شود  ما 
از  دیگری  بخش  در  اهواز  جمعه  امام 
شهدای  به  هم  اشاره ای  خود  سخنان 
مدافع حرم کرد و اظهار داشت: شهادت 
حاج قاسم سلیمانی به نمادی از مقاوت، 
ایثار، فداکاری و شجاعت در دنیا تبدیل 
شد. چرا که شهید سلیمانی برای امنیت 

دنیا جنگید و صاحب مکتب شد. مکتب 
حاج قاسم ادامه ی مکتب علوی و حسینی 
است. دو ویژگی شهدا در ایمان و عمل 

صالح تعریف می شود. 
رفتار حاج قاسم و شهدای ما تاسی گرفته 
از ائمه اطهار )ع( و قرآن مجید بود. هر 
کس که جا پای امیرالمومنین )ع( بگذارد 
صاحب  کند،  منعکس  را  معرفت  نور  و 

مکتب علوی می شود. 

امور  در  خوزستان  استاندار  مشاور 
همایش  برگزاری  از  هنری  و  فرهنگی 
ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های 
داد  خبر  آذرماه   26 و   2۵ در  عمومی 
کتابخانه های  پیوند  و  تعامل   : گفت  و 
شدن  اجتماعی  راستای  در  عمومی 
کارکردهای آن ها ضروری است.رضا کیانی 
تغییر  به  اشاره  با  آذرماه  پنجشنبه ۱۳ 
مأموریت کتابخانه های عمومی در کشور 
و برگزاری همایش کارکردهای اجتماعی 
ایلنا  با  کتابخانه های عمومی، در گفتگو 
عمومی  کتابخانه های  وجود  کرد:  اظهار 
نشان از افزایش دامنه زندگی اجتماعی 
روحیه  اعتالی  جمعی،  خرد  و   انسان 
از  یکی  به عنوان  برون گرایی  و  ارتباطی 

پیش نیازهای توسعه فرهنگی است.
وی افزود: باروری روحیه تعامل اجتماعی، 
پژوهشی،  ستد  و  داد  به  نهادن  ارج 
اطالع یابی از آخرین تولیدات فرهنگی  و 

علمی جهان؛ بخصوص نشر کتاب، تقویت 
آموختن  همچنین  و  نقدپذیری  روحیه 
برخی مهارت های ارتباطی را می توان از 
جمله مزیت های حضور در کتابخانه های 

عمومی دانست.
مشاور استاندار خوزستان در امور فرهنگی 
نظام مند  و  مستمر  برگزاری  هنری  و 
کتاب  بررسی  و  نقد  رونمایی،  جلسات 
ادبی و هنری و برگزاری  با محور کتب 
جلسات نمایشنامه خوانی را از کارکردهای 

اجتماعی کتابخانه های عمومی دانست.
کیانی گفت: تقویت رویکرد اجتماعی در 
کتابخانه نیازمند اتخاذ برنامه هایی با عمق 
علمی و در نتیجه تعامل با شخصیت های 
اساتید  نظیر  اجتماعی  علمی  مرجع 
سازمان های  و  روحانیت  دانشگاه، 
مردم نهاد، اهالی رسانه و فعاالن مساجد، 
کنشگران  و حتی  ادب  اهل  هنرمندان، 
عرضه گردشگری و میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: بی تردید دولت نقش مهمی 
در بسترسازی، هدایت و حمایت، نظارت و 
ایجاد حاشیه امنیت بر عهده دارد اما باید 
از نگاه صرفاً دولت محور فاصله گرفت و 
مشارکت اجتماعی را با رویکردهای خالق 
خوزستان  استاندار  کرد.مشاور  تقویت 
از  کرد:  بیان  هنری  و  فرهنگی  امور  در 
شاهد  عمومی  کتابخانه های  در  آنجاکه 
هستیم   اجتماعی  حرکت  شکل گیری 
جنبه های  گرفتن  نظر  در  همچنین  و 
در  مهم  نقشی  انسان ها  روانی  و  روحی 
دارد  مطالعه  سرانه  کاهش  یا  و  افزایش 
الزم است تعامل مستمری با متخصصان 

جامعه شناسی و روانشناسی برقرار شود.
کیانی افزود: اطالع رسانی، انسجام نیروها، 
نقد،  کتاب خوانی،  برنامه های  اجرای 
تحلیل و حمایت از رونمایی کتب جدید، 
معرفی اولویت های فضای جامعه به درون 
برگزاری جشنواره ها و  محیط کتابخانه، 

سرانه  افزایش  جهت  برنامه هایی  اتخاذ 
مطالعه از جمله برنامه های مناسب برای 
با  عمومی  کتابخانه های  ارتباط  تقویت 

جامعه است.
ملی  همایش  گفت:  پایان  در  وی 
کتابخانه های  اجتماعی  کارکردهای 
عمومی با همکاری انجمن علمی ارتقاء 
نهاد  و  ایران  عمومی  کتابخانه های 
میزبانی  با  کشور  عمومی  کتابخانه های 
اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان 

در 2۵ و 26 آذرماه برگزار می شود.
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خبر روز

كمك رسانى شركت آب غدير در 
جهت رفع آبگرفتگى شهر اهواز

مدیرعامل شرکت آب غدیر خوزستان از اعزام نیروهای 
عملیاتی جهت رفع آبگرفتگی در شهر اهواز خبر داد.

شهاب یگانه با اعالم  این خبر گفت: طی آب گرفتگی 
مناطقی از شهر اهواز ، به همت همه واحدهای شرکت، 
نسبت به اعزام نیروهای عملیاتی به برخی مناطق آب 
غدیر  آب  شرکت  عامل  مدیر  شد.  اقدام  اهواز  گرفته 
خوزستان  همچنین گفت : این همکاری جهت تخلیه 
آب های سطحی در برخی مناطق شهر اهواز بالفاصله 
بعد از آبگرفتگی آغاز شد و حضور تیمهای عملیاتی با 
هماهنگی کامل دستگاه های اجرایی استان و سازمان 
آب و برق خوزستان ، در راستای  مسئولیت اجتماعی 

همچنان ادامه دارد.

در ادامه پويش ملى تدبير و اميد براى جهش توليد انجام شد
بهره بردارى رسمى از 25 پروژه 
برق رسانى با دستور رئيس جمهور

شبکه  گسترش  و  تقویت  پروژه   2۵ از  برداری  بهره 
سراسری برق کشور توسط رئیس جمهور و از طریق 
والمسلمین  حجت االسالم  شد.  انجام  ویدئوکنفرانس 
حسن روحانی روز پنجشنبه در سی و پنجمین پویش 
ملی تدبیر و امید برای جهش تولید،  2۵ پروژه حوزه 
برق رسانی در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان 
و خراسان رضوی را از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح کرد.

خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت زاهدان - بم، نیروگاه های 2۵، 
۱۱ و ۵ مگاواتی سراوان، ایرانشهر و میل نادر و ۱۱ پروژه 
خط و شبکه فوق توزیع برق در سیستان و بلوچستان، 
۵ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک و ۴ پروژه خط و 
شبکه فوق توزیع در خوزستان و واحد شماره یک بخش 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد طرح هایی 
بودند که با اعتباری بالغ بر ۵ هزار و ۹۳6 میلیارد تومان، 

امروز به شکل رسمی مورد بهره برداری قرار گرفتند.

ورود دادستانى به آبگرفتگى بندرامام خمينى
 دادستان عمومی و انقالب بندر امام خمینی در اطالعیه ای 
تشکیل پرونده برای آبگرفتگی و عوامل احتمالی مقصر در آن 
را اعالم کرد.از روابط عمومی دادستانی بندرامام خمینی )ره(، 
در این اطالعیه آمده است: در خصوص موضوع آبگرفتگی و 
تقصیرات احتمالی پرونده در دادستانی تشکیل شده است.در 
ادامه آمده است: در تمام روزهای آبگرفتگی شخصا و دیگر 
همکاران قضایی به صورت ناشناس در سطح شهر حضور 
داشتند و موضوع را بررسی و ادله را جمع آوری کردند.

در بخش دیگر این اطالعیه آمده است: پرونده واگذاری 
زمین های اطراف تلمبه خانه بلوکی ها به طور ویژه از شنبه 
پیگیری خواهد شد.دادستان بندر امام در این اطالعیه تاکید 
کرده است: در برخورد با مقصران و مسببان کوچکترین 
اغماضی نخواهد شد و با آنان طبق ضوابط قانونی برخورد 
می شود.بر اساس این گزارش، در پی بارندگی شدید در 
روزهای 6 تا ۹ آذر، شهرستان ماهشهر که بیشترین بارندگی 
را در خوزستان داشته، با آبگرفتگی شدید مواجه شده و 
آب به برخی منازل ورود کرده است.آبگرفتگی در برخی 
محله های بندر امام خمینی )سربندر( بیش از دیگر مناطق 
این شهرستان طول کشیده و بر اساس گزارش های مردمی 

تا امروز ادامه یافته است.

مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد

كاهش بيش از 50 درصدى تلفات برق در خوزستان
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه با 
انجام شده،  سرمایه گذاری های  به  توجه 
کاهش  درصد  از ۵۰  بیش  برق  تلفات 
تاکنون  از سال ۹2  گفت:  است،  یافته 
بیش از 6 هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در 
شبکه های انتقال و توزیع برق خوزستان 
است.محمدحسن  شده  سرمایه گذاری 
پروژه های  افتتاح  مراسم  در  متولی زاده 
به  امروز  که  خوزستان  منطقه ای  برق 
رئیس  با حضور  ویدئوکنفرانس  صورت 
جمهور و وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: 

برق در خوزستان نقش بسیار حیاتی تری 
در زندگی مردم ایفاء می کند و به این 
دلیل، صنعت برق نیز توجه ویژه ای به 
 ۹2 سال  از  افزود:  دارد.وی  خوزستان 
چندین  از  بهره برداری  بر  عالوه  تاکنون 
نیروگاه بزرگ با ظرفیت بیش از ۱۸۰۰ 
مگاوات، بالغ بر 6 هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
انتقال و توزیع خوزستان  در شبکه های 
سرمایه گذاری شده است.متولی زاده عنوان 
کرد: امروز ۹ پروژه بزرگ در هفت شهر 
رسید  بهره برداری  به  خوزستان  استان 

که برای اجرای آن ها بیش از یک هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
تصریح  توانیر  شرکت  است.مدیرعامل 
از ۴۳۰  بیش  تاکنون  سال ۹2  از  کرد: 
هزار مشترک جدید در خوزستان برق دار 
شده اند و تعداد مشترکان برق خوزستان در 
این بازه زمانی بیش از 2۵ درصد افزایش 
اخیر  در سال های  افزود:  است.وی  یافته 
علیرغم رشد جمعیت مشترکان برق در 
خوزستان، بار مصرفی به ویژه در تابستان 
به خوبی مدیریت شده است و خوزستان 

نقش موثری در کنترل پیک بار کشور 
داشته است.متولی زاده گفت: با توجه به 
سرمایه گذاری های انجام شده، تلفات برق 
است.  یافته  کاهش  درصد  از ۵۰  بیش 
مقاوم سازی  برای  انجام شده  اقدامات  با 
ریزگردها،  با  مقابله  منظور  به  شبکه ها 
قابل  میزان  به  برق  کیفیت  و  پایداری 
مالحظه ای افزایش یافته است. در حال 
شست وشوی  ناوگان  بزرگترین  حاضر 
دستگاه   ۴7 با  کشور  برق  تجهیزات 

مقره شوی در خوزستان وجود دارد.


