
اروند  

اروند

صفحه 4

| ســال دوازدهم | شماره 869 |
|  سه شنبه  7  خرداد ماه ماه 1398 |

| 28  می 2019|
قیمت: 500 تومان

خبــــری، فــرهنگی
اجتماعی، سیاسی، تحلیلی

پروژه عمرانی 
جدیدی در خوزستان 
ایجاد نشود

صفحه 2

پیوستن داروخانه هاي 
دانشکده پزشکی آبادان 

به كمپین ملي كنترل 
فشارخون

3

یک میلیون و ۶۲۵ هزار 
تن کاال در بندر امام خمینی 

)ره( تخلیه شد

4
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فرماندار آبادان گفت: 12 میلیارد متر 
مکعب سیالب در آبادان مهار شد

ــای  ــت ه ــریح اولوی ــن تش ــادان ضم ــوردی آب ــادر و دریان ــر اداره بن مدی
بنــدری، دریایــی، فنــی و مهندســی بنــادر آبــادان در ســال ۱۳۹۸، گفــت: 
ــا  ــناورهای ب ــری ش ــت پهلوگی ــادان جه ــادر آب ــای بن ــکله ه ــی اس الیروب
تنــاژ بــاال، احــداث اســکله ۱۰۰۰ تنــی بنــدر اروندکنــار و جــذب ســرمایه 
ــف  ــای تعری ــت ه ــن اولوی ــم تری ــه مه ــی از جمل ــذاری بخــش غیردولت گ

شــده در ســال جــاری اســت.
ــادر  ــگاه اطــاع رســانی ســازمان بن ــا پای رضــا ســفاری در گفــت و گــو ب
ــوردی، در خصــوص مهــم تریــن اولویــت هــای دریایــی، بنــدری  و دریان
ــار  ــادان طــی ســال ۱۳۹۸، اظه ــادر آب ــی و مهندســی ســواحل در بن و فن
ــوان  ــردن ت ــه منظــور باالب ــادان ب ــادر آب ــی اســکله هــای بن کــرد: الیروب
پهلوگیــری شــناورهای بــا تنــاژ بــاال و خریــد تجهیــزات مقابلــه بــا 
ــای  ــی ه ــی آلودگ ــرات ناش ــری از خط ــت جلوگی ــی جه ــی و ایمن آلودگ
ــادر  ــی بن ــداف دریای ــن اه ــم تری ــه مه ــی از جمل ــی دریای ــت محیط زیس

ــادان در ســال جــاری اســت. آب
دریایی های  اولویت 

وی ادامــه داد: تعمییــر و نگهــداری بیکــن هــای آبــراه بهمنشــیر، هیــدرو 
ــی  ــزان الیروب ــن می ــه منظــور تعیی ــادان ب ــادر آب ــی اســکله هــای بن گراف
ــی  ــدد دریای ــای متع ــور ه ــزاری مان ــادان، برگ ــادر آب ــای بن ــکله ه اس
ــطح  ــاء س ــور ارتق ــه منظ ــت( ب ــف راف ــوزش الی ــی، آم ــا آلودگ ــه ب )مقابل
ــادان  ــد یــدک کــش در بنــدر چوئبــده و بنــدر آب ایمنــی و اجــاره دو فرون

ــادان در ســال ۱۳۹۸ اســت. ــادر آب ــی بن ــای دریای ــت ه ــر اولوی از دیگ
بندری های  اولویت 

ــای  ــت ه ــه اولوی ــه ب ــادان در ادام ــوردی آب ــادر و دریان ــر اداره بن مدی
ــره  ــت و به ــظ ظرفی ــت: حف ــرد و گف ــاره ک ــادان اش ــادر آب ــدری بن بن
بــرداری پایانــه مســافر دریایــی بنــدر آبــادان بــا اجــرای پــروژه مطالعاتــی 
ــه روز رســانی ســامانه  ــرداری و رشــد و ب جهــت بهبــود وضعیــت بهــره ب
هــای خدمــات الکترونیکــی بــه ذی نفعــان امــور بنــدری و امــور شــرکت 

ــت. ــدری اس ــداف بن ــه اه ــا از جمل ه
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جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی 
در بنادر آبادان

 به اطالع می رساند در اجرای موافقت اصولی /16913/10د 
91/12/27 اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و كشاورزی ایران، مجمع عمومی عادی كانون بازرگان شهرستان آبادان در ساعت 

 12 ظهر روز دوشنبه 13/3/98 در محل سالن كنفرانس اتاق بازرگانی   برگزار میگردد.
بدینوسیله از كلیه بانوان بازرگان و كار آفرین شهرستان آبادان دعوت بعمل می آید كه از تاریخ8/3/1398  تا 

پایان وقت اداری روز یکشنبه 13/3/1398 جهت ثبتنام و عضویت در كانون مذكور، مبلغ 900 هزار ریال به شماره 
 حساب40532258301

بانک قرض الحسنه رسالت بنام كانون زنان بازرگان ایران واریز نماید و فیش واریزی رابه امور تشکل های اتاق بازرگانی، 
 صنایع، معادن و كشاورزی آبادان واقع در خیابان زند روبه روی بانک ملی مركزی طبقه همکف تحویل یا ارسال نمایند

 دستور جلسه: انتخاب أعضاء هیئت مدیره و بازرسان
 تعیین ورودیه حق عضویت

 سایر موارد
 شرایز عضویت:الف( دارا بودن تابعیت ایرانی

 ب:داشتن حسن شهرت
 پ: متدین به یکی از ادیان رسمی كشور

 داشتن كارت معتبر بازرگانی ویا كارت عضویت اتاق بازرگانی،  صنایع،  معادن و كشاورزی شهرستان آبادان
 شرایط عضویت در هیئت مدیره: الف: ارائه معرفی نامه كتبی ار مقامات  صالحیت دار شركت ) برای اشخاص حقوقی(

ب: نماینده هر عضو حقوقی برای شركت در مجمع عمومی موسس می بایست عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل شركت كتبوع 
 و الزاما یک نفر زن باشدواجازه توكیل به غیر ندارد.

 پ: حداقل سن 30 سال
 ت: داشتن دو سال سابقه مفید كارت بازرگانی یا كارت عضویت اتاق بازرگانی شهرستان آبادان

هیئت مدیره كانون زنان بازرگان شهرستان آبادان

اگهی فراخوان   دعوت به مجمع عمومی عادی کانون زنان 
بازرگان شهرستان آبادان

 معــاون بهداشــت دانشــکده علــوم پزشــکی آبــادان گفــت: طــرح بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون در تمــام 
اجرایــی می شــود. پرتــردد جنــوب غــرب خوزســتان  اماکــن  بیمارســتان ها، کلینیک هــای درمانــی و حتــی در 

ــرد:  ــار ک ــتان، اظه ــن شهرس ــداری ای ــهر در فرمان ــورای اداری خرمش ــه ش ــنبه در جلس ــر سه ش ــی عص ــد یال احم
جامعــه هــدف طــرح بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون ۲۶۴ هــزار نفــر اســت کــه بــرای ســنجش فشــارخون آن هــا ۲۰۰ 
ــزار  ــه هــدف ۷۲ ه ــن جامع ــرای خرمشــهر ای ــه ب ــت پیش بینی شــده ک ــه بهداشــت به صــورت ثاب ــز و خان ــگاه، مرک پای
ــاز نخســت  ــد فطــر، ف ــزود: در عی ــه بهداشــت انجــام می شــود. وی اف ــگاه و ۲۳ خان ــر اســت و ســنجش در ۱۳ پای نف
ــا  ــگاه ها و هرکج ــا، دانش ــردد، مطب ه ــه ادارات پرت ــود و در ادام ــی می ش ــارخون اجرای ــنجش فش ــرح س ــرای ط اج
ــد  ــادان، رون ــوم پزشــکی آب ــاون بهداشــت دانشــکده عل ــود. مع ــی باشــد هــدف ســنجش خواهــد ب ــوگاه جمعیت ــه گل ک
ــتان ها و  ــام بیمارس ــت: تم ــرد و گف ــریح ک ــی تش ــای درمان ــتان ها و مجتمع ه ــرح در بیمارس ــن ط ــدن ای ــی ش اجرای

ــراد را  ــارخون اف ــت فش ــی و ثب ــت ارزیاب ــه در دو نوب ــده اند ک ــت اضافه ش ــگاه ثاب ــه پای ــه مجموع ــای ب ــک ه کیلین
انجــام می دهنــد. وی در ادامــه بــه تشــریح خطــرات فشــارخون بــاال پرداخــت و اظهــار کــرد: ســیل اخیــر کشــور ۷۰ 
ــاال ۱۰۰  ــر فشــارخون ب ــی اســت کــه در ســال ۹۷ تعــداد کشته شــدگان در اث ــن در حال مــورد کشــته داشــته اســت ای
ــار  ــق آم ــزود: طب ــرد و اف ــاره ک ــر اش ــه اخی ــارخون در ده ــری فش ــه براب ــش س ــه افزای ــی ب ــد. یال ــر بوده ان ــزار نف ه
کسب شــده از کل جمعیــت مبتایــان بــه بیمــاری فشــارخون، حــدود ۴۰ درصــد افــراد از بیمــاری خــود اطــاع ندارنــد 
ــادآور  ــا ی ــن ب ــت. وی همچنی ــده اس ــده ثبت ش ــارخون کنترل ش ــورد فش ــار م ــا چه ــده تنه ــورد شناخته ش و از ۲۵ م
ــال  ــد و احتم ــال می پردازن ــول س ــود در ط ــامتی خ ــت س ــی وضعی ــه بررس ــوان ب ــر از بان ــردان کمت ــه م ــدن اینک ش
ــانی  ــرای اطاع رس ــتگاه ها ب ــکاری دس ــت، هم ــه اس ــراد قابل توج ــن اف ــده در ای ــایی نش ــارخون شناس ــه فش ــا ب ابت

ــی را خواســتار شــد. ــرد شــاغل در ادارات دولت ــروی م ــدی اعــم از نی ــه کارمن ــه جامع ب

معاون بهداشت 
دانشکده علوم 

پزشکی آبادان خبر 
داد:

اجرای طرح 
بسیج ملی 

کنترل فشارخون 
در اماکن 

پرتردد 

خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــواده  ــه این کــه ۷ هــزار خان ــا اشــاره ب خوزســتان ب
ــت: ســال  ــود دارد گف ــتان وج ــد مســکن در اس فاق
ــن، شــرکت ها  ــا همــت نیکــوکاران، خیری گذشــته ب
ــک هــزار و  ــش از ی ــع اســتان توانســتیم بی و صنای

ــد. ــاخته ش ــه س ۱۰۰ خان
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از اهــواز، مرتضــی 
از  بــا جمعــی  موصلــی در نشســت هم اندیشــی 
ــی  ــه یک ــه این ک ــاره ب ــا اش ــگان ب ــاالن و نخب فع
ــژه  ــه وی ــی ب ــع کنون ــوم جوام ــای مضم از پدیده ه
ــر اســت  ــر و آســیب فق ــران اســامی فق کشــور ای
نظــام  شــکل گیری  ابتــدای  از  داشــت:  اظهــار 
ــاهد  ــل ش ــام راح ــش ام ــا بین ــامی ب ــدس اس مق
ــای  ــه خانواده ه ــداد ب ــه ام ــیس کمیت ــتور تأس دس

ــد. ــادر ش ــد ص نیازمن
ــه  ــل ب ــام راح ــژه ام ــگاه وی ــه ن ــاره ب ــا اش وی ب
ــان کــرد:  ــی بی ــر و فقرزدای ــدان و مســأله فق نیازمن
توانمندســازی اقتصــادی بــا محوریــت اشــتغال 
و کســب و کار خــرد و توانمندســازی فرهنگــی 
مــورد  همــواره  مــردم  بــه  تکیــه  بامحوریــت 
ــت  ــم مدیری ــاب در حک ــم انق ــدات رهبرمعظ تأکی

ــت. ــتاد اس س
خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــر  ــاش ب ــه در ت ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب خوزس
ــتیم  ــه هس ــاز جامع ــا نی ــب ب ــغل متناس ــاد ش ایج
ــای  ــب و کاره ــتای کس ــرد: در راس ــان ک خاطرنش
 ۷۰۰ و  هــزار   ۵ از  بیــش  گذشــته  ســال  خــرد 
فرصــت شــغلی در ســطح اســتان ایجــاد شــده 

ــت. اس
ــه امــداد  ــاط کمیت ــه گســترش ارتب ــا اشــاره ب وی ب
ــهید  ــگاه ش ــا دانش ــتان ب ــی)ره( خوزس ــام خمین ام
ــه داد: در  ــاوری ادام ــم و فن ــارک عل ــران و پ چم
توانســته ایم  اقتصــادی  توانمندســازی  جهــت 
و  کــرده  حرکــت  خوزســتان  اســتان  ســطح  در 

گام هایــی را برداریــم.
موصلــی بــا بیــان این کــه ســال گذشــته ۱۰۰ 
کمیتــه  بــه  مربــوط  اشــتغال  منابــع  درصــد 
جــذب  را  خوزســتان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد 
ــای  ــعه فعالیت ه ــتای توس ــت: در راس ــم، گف کردی
بــر مــردم خــوب عمــل  تکیــه  و  خیرخواهانــه 
نکرده ایــم و بخــش مهمــی از منابــع را دولــت 

تأمیــن می کنــد کــه براســاس تقســیم بندی ۷۵ 
ــت. ــن اس ــط خیری ــی توس ــت و مابق ــد دول درص
خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــق  ــتای تحق ــه در راس ــان این ک ــا بی ــتان ب خوزس
منویــات رهبرمعظــم انقــاب در راســتای تکیــه 
منابــع  درصــد   ۵۱ تأمیــن حداقــل  مــردم،  بــر 
ــزود: جامعــه هــدف ۱۰۸  توســط خیریــن اســت، اف
هــزار نفــری در ســطح اســتان وجــود دارد کــه ۶۰ 
ــا  ــواده هســتند. ۵ ت درصــد آنهــا زن سرپرســت خان
ــه  ــان کمیت ــتان را مددجوی ــت اس ــد جمعی ۶ درص

می دهنــد. تشــکیل  امــداد 
ــوکار ۳۲۰  ــه نیک ــه جامع ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــا کمیت ــری ب ــزار نف ه
ــار  ــد، اظه ــکاری می کنن ــتان هم ــطح خوزس در س
داشــت: از ایــن تعــداد ۳۰۵ هــزار نفــر حامــی یــک 
ــته در  ــال گذش ــه در س ــتند ک ــم هس ــد یتی ــا چن ی
ــون  ــارد و ۵۰۰ میلی ــام ۳۵ میلی ســرفصل اکــرام ایت

ــتیم. ــد داش ــان درآم توم
ســال  کمک هــای  میــزان  داد:  ادامــه  موصلــی 
ــه ۱۶  ــک ب ــز نزدی ــات نی ــوزه صدق ــته در ح گذش
زکات  زمینــه  در  و  جمــع آوری  تومــان  میلیــارد 
ــت.  ــده اس ــع آوری ش ــان جم ــارد توم ــز ۲۵ میلی نی
اســتان  نیکــوکاران  میــزان کمــک  در مجمــوع 
کمیتــه  از طریــق  در ســال گذشــته  خوزســتان 
ــوده اســت. ــان ب ــارد توم ــش از ۱۰۰ میلی ــداد بی ام

خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــواده  ــه این کــه ۷ هــزار خان ــا اشــاره ب خوزســتان ب
فاقــد مســکن در اســتان وجــود دارد، گفــت: ســال 
ــن، شــرکت ها  ــا همــت نیکــوکاران، خیری گذشــته ب
ــک هــزار و  ــش از ی ــع اســتان توانســتیم بی و صنای

ــد. ــاخته ش ــه س ۱۰۰ خان
و  مــردم  عنایــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پاســخگوی  بــه هیــچ وجــه  دولتــی  اعتبــارات 
ــای  ــرد: ظرفیت ه ــوان ک ــت، عن ــود نیس ــاز موج نی
ــود  ــتان وج ــتان خوزس ــیاری در اس ــه بس نیکوکاران
ــر خیریــن حقوقــی، خیریــن حقیقــی  دارد، عــاوه ب

نیــز می تواننــد کمــک کننــد.
موصلــی بــا اشــاره بــه این کــه ســال گذشــته 
بــه  مــردم  عنایــت  درصــد   ۲۵ رشــد  شــاهد 
کمیتــه امــداد بوده ایــم، گفــت: بــا همــکاری و 
بهره گیــری از خــرد جمعــی، اســتفاده از نقطــه 
ــگان  ــانه و فرهیخت ــگان، اصحــاب رس ــرات نخب نظ
نیکــوکاران  از ظرفیــت  بهره گیــری  می تــوان در 

ــد. ــع ش ــر واق ــتان موثرت ــتان خوزس اس
ــی  ــنهادهایی مبن ــران پیش ــب نظ ــدادی از صاح تع
بــر جــذب و بهره گیــری حداکثــری از ظرفیــت 
ــه شــد و برخــی  نیکــوکاران اســتان خوزســتان ارائ
ــکاری  ــرای هم ــی الزم ب ــه آمادگ ــتگاه ها ب از دس
ــد. ــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اشــاره کردن ب

۷ هزار خانواده تحت پوشــش امداد فاقد مســکن در خوزستان وجود دارد

عملیات اجرایی سه طرح عمرانی در اروندکنار آبادان آغاز شد
  رئیــس شــورای شــهر اروندکنــار گفــت: عملیــات بهســازی و نوســازی 
ــد.   ــاز ش ــال آغ ــارد ری ــار ۹۵ میلی ــا اعتب ــار ب ــه اروندکن ــه منطق ــر در س معاب
علــی ســلطان دایــر بــا بیــان اینکــه ایــن طرح هــا در راســتای توســعه 
ــی  ــای عمران ــن پروژه ه ــزود:: ای ــوند اف ــرا می ش ــهری اج ــاخت های ش زیرس
ــل می باشــند  ــض ۲ پ ــر شــهری و تعری ــه شــامل بهســازی و نوســازی معاب ک
ــتان در  ــتان خوزس ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــل س ــار از مح ــن اعتب ــا تأمی ب
ــت:  ــار گف ــهر اروندکن ــورای ش ــس ش ــوند. رئی ــرا می ش ــال اج ــک س ــدت ی م

ــت  ــول هش ــه ط ــری ب ــوار ۳۵ مت ــفالت بل ــاماندهی آس ــازی و س ــروژه بهس پ
ــان  ــدت زم ــال در م ــارد ری ــج میلی ــار پن ــا اختصــاص اعتب ــع ب ــر مرب ــزار مت ه
ــرد:  ــح ک ــر تصری ــلطان دای ــید. س ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ــال ب ــک س ی
بهســازی و ســاماندهی معابــر شــهری حدفاصــل نهــر قصــر تــا نهــر دایــر بــه 
ــن  ــال و همچنی ــارد ری ــار ۲۰ میلی ــاص اعتب ــا اختص ــر ب ــار کیلومت ــول چه ط
ــال در  ــارد ری ــار. ۷۰ میلی ــا اعتب ــر ب ــر قص ــزوم و نه ــر مخ ــل نه ــض پ تعری

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ــاه ب ــان ۱۲ م ــدت زم م
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ــهر در  ــژه خرمش ــداری وی ــت فرمان  سرپرس
اجتمــاع نیروهــای مســلح وهمایــش فاتحــان 
ــز  ــی رم ــدت و همدل ــت: وح ــهر گف خرمش

ــروزی در خرمشــهر اســت. پی
ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش  رواب ــه گ ب
ویــژه خرمشــهر ، کــورش مــودت در همایش 
نیروهــای  تجمــع  و  خرمشــهر  فاتحــان 
مســلح در مســجد جامــع خرمشــهر، اظهــار 
ــروزی در  ــز پی ــی رم ــدت و همدل ــرد: وح ک

ــت . ــهر اس خرمش
وی افــزود: یکــی از محورهــای اساســی 
ــش،  ــدت ارت ــدس وح ــت المق ــات بی عملی
ــرگ  ــود کــه ب ســپاه و نیروهــای مردمــی  ب
ســترگ و زرینــی در تاریــخ معاصــر و انقالب 
اســالمی آفریدنــد و آن فتــح خرمشــهر بــود.
خرمشــهر  ویــژه  فرمانــداری  سرپرســت 
تصریــح کرد:انســجام و وحــدت نیروهــای مــا 
و رهبــری امــام راحــل ســبب شــد پیــروزی 
بزرگــی نصیــب مــا شــود که بعــد از پیــروزی 
فتــح خرمشــهر یــک غــرور و وحــدت ملــی 
در ســرزمین مــا حمکفرمــا شــد ومــا  شــاهد 

شکســت هــای مکرردشــمن بودیــم.
ــا  ــی ب ــای عراق ــی نیروه ــه داد: وقت وی ادام
ــرزمین  ــن س ــه ای ــور ب ــتیبانی 30 کش پش
ــد کــه بماننــد و  ــد آمــده بودن هجــوم آوردن
روی دیوارهــای ایــن شــهر نوشــته بودنــد مــا 
آمــده ایــم کــه بمانیــم، اســتعداد نیروهــای 
نظامــی مــا 120 گــردان و نیروهــای عراقــی 
بیــش از 220 گــردان از کشــور عــراق در این 

عملیــات بــود.
 مــودت خاطرنشــان کــرد: آنچــه همــه آحــاد 
مــردم و مســئوالن بایــد بداننــد ایــن اســت 
کــه خوزســتان و خرمشــهر دیــن خــود را بــه 
اســالم ادا کــرده اســت برهمیــن اســاس باید 

بــه ایــن شــهر توجــه بیشــتری شــود.
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان گفــت 
: اگرچــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ــرده  ــه ک ــردم ارائ ــه م ــایانی ب ــات ش خدم
اســت ولــی مــردم خرمشــهر مســتحق 
شایســته تریــن هــا هســتند و مــا بایــد برای 
ــرخ اشــتغال و  ــش ن ــق اقتصــادی ، افزای رون
کاهــش بیــکاری و توســعه همــه جانبــه ایــن 
ــروز   ــزود : ام ــم. وی اف ــام نمایی ــهر اهتم ش
بعــد از چندیــن ســال بــه ثمــره خــون 
ــدگان  ــای رزمن ــردی ه ــهیدان و دالور م ش
و مردمــی کــه در ایــام دفــاع مقــدس و 
عملیــات بیــت المقــدس حضــور داشــتند در 
ایــن شــهر در آرامــش بــه ســر مــی بریــم و 
انتظــار مــردم ایــن اســت کــه چالــش هــا و 
مشــکالت بــه مــدد دولتمــردان و مســئولین 

ــع شــود. رف
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 نماینــده مــردم اهــواز، بــاوی، حمیدیــه و کارون در مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: اگــر کســی اعتراضــی دارد براســاس 
تعرفه هــای تعییــن شــده بــرای بیمــه شــدگان تاکنــون ۵۷ 
میلیــارد تومــان پرداخــت شــده امــا دربــاره بیمــه نشــدگان حتمــا 
بایــد پرداخــت شــود. دربــاره ســیل اخیــر اســتان خوزســتان اظهار 
ــیل در  ــد از س ــل و بع ــوع قب ــیل دو موض ــت س ــت: بامحوری داش
اســتان خوزســتان در حــال پیگیــری اســت. وی بــا بیــان این کــه بــرای مســئله قبــل از 
ســیل، علــل و عوامــل ســیل، کوتاهــی یــا عــدم کوتاهــی مســئوالن مــورد بررســی قرار 
ــرای بنــده قصــور و کوتاهــی  می گیــرد، افــزود: براســاس ارزیابی هایــی انجــام شــده ب
متولیــان امــر کــه در حقیقــت دولتی هــا هســتند مســجل شــده اســت. نماینــده مــردم 
ــرد: در  ــس شــورای اســالمی خاطرنشــان ک ــه و کارون در مجل ــاوی، حمیدی ــواز، ب اه
زمینــه پساســیل دربــاره موضوع هــای کشــاورزی، مســکن و بهداشــت اگــر مــوردی از 

ســوی مــردم وجــود دارد بایــد مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.

> 
پرداخت خسارت بیمه نشدگان متاثر از سیل خوزستان پیگیری می شود

 خرمشــهر- سرپرســت فرمانــداری خرمشــهر گفت: بــا توجه به 
پیــش رو بــودن انتخابــات، دســتگاه های اجرایــی هرگونــه عزل و 

نصــب و جابه جایــی را بــدون هماهنگــی بــا فرمانــدار، انجــام ندهنــد.
کورش مودت عصر چهارشــنبه در جلســه شــورای اداری خرمشــهر در 
فرمانــداری ایــن شهرســتان، اظهار کــرد: در صورت ضــرورت جابه جایی 
در دســتگاه های دولتــی، ایــن کار بایــد بــا هماهنگــی و اطــالع فرماندار 
انجــام شــود در غیــر ایــن صــورت هرگونــه تبعــات متوجــه مدیــر دســتگاه خواهــد بــود. وی 
افــزود: همچنیــن تــا زمــان انتخابــات امکانــات دولتی نباید بــه نفع یا علیــه نامــزد انتخاباتی 
خاصــی اســتفاده شــود کــه در هــر دو صــورت خــالف قانــون اســت. سرپرســت فرمانــداری 
خرمشــهر بــه ســرقت کابل هــای بــرق کــه از ســوی مســئوالن به عنــوان عاملــی اساســی در 
قطعــی بــرق ایــن روزهــای خرمشــهر معرفی شــده اســت نیــز پرداخــت و خواســتار برخــورد 

جــدی با ســارقان شــد.

> 
مسئوالن در آستانه انتخابات از عزل و نصب غیرضروری پرهیز کنند

جهاد  مدیر  آبادان،  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به   
میزان  و  ها  پرونده  تاییِد  لزوم  به  اشاره  با  خرمشهر  کشاورزی 
خسارت در کارگروه شهرستان گفت: در گام نخست 2۵0 پرونده 
در زمینه پرداخت خسارت به کشاورزان خرمشهری تشکیل شده 

که 3۵ فقره آن تایید و به استان ارسال شد.
محمد مطرودی افزود: آنچه کارشناسان جهاد پیش بینی کرده اند 
1۵ میلیارد تومان خسارت به اراضی، باغات، دامداری، پمپاژ و زراعت است و ۵00 بهره 

بردار برای تشکیل پرونده باید اقدام کنند.
وی یادآور شد: به همه کشاورزان خسارت دیده، ۵ میلیون تومان تسهیالت، ۵ میلیون 

تومان خسارت بالعوض برای هر هکتار پرداخت می شود.
اما کسانی که اراضی خود را بیمه کرده اند در هر هکتار یک میلیون و 860 هزار تومان 

نیز  خسارت بیمه دریافت خواهند کرد.

تشکیل 250 پرونده جبران خسارت برای کشاورزان

خبر 2

اجتماع نیروهای مسلح 
وهمایش فاتحان خرمشهر / 
مودت : وحدت و همدلی رمز 
پیروزی در خرمشهر است

اروند دستبند پلیس بر دستان سارقان حرفه اي سیم برق در خرمشهر  سـيم  اي  حرفـه  سـارق   2 دسـتگيري  از  خرمشـهر  انتظامـي  فرمانـده 
داد.  خبـر  شهرسـتان  ايـن  در  بـرق  سـيم  سـرقت  فقـره   11 بـا   بـرق 
راسـتاي  در  گفـت:  خبـر  ايـن  تشـريح  در  ترکارانـي«  علـي  »همـت  سـرهنگ 
ارتقـاء امنيـت اجتماعـي و مبـارزه قاطـع بـا سـارقان حرفـه اي، مامـوران انتظامـي 
کالنتري11 و 12 با اقدامات پليسـي 2 سـارق سـيم برق را شناسـايي و با هماهنگي 
 مرجـع قضائـي طـي 2 عمليـات غافلگيرانـه در مخفيگاهشـان دسـتگير کردنـد.

 11 بـه  پليـس  تحقيقـات  در  متهمـان  کـرد:  تصريـح  ترکارانـي  سـرهنگ 

کـرد. اعتـراف  خرمشـهر  شهرسـتان  سـطح  در  بـرق  سـيم  سـرقت   فقـره 
فرمانـده انتظامي شهرسـتان خرمشـهر با بيان اينکـه متهمان پس از تشـکيل پرونده 
تحويـل مرجـع قضائـي شـدند، از مشـارکت و همـکاري مردمي بـا پليـس در اجراي 
طـرح هـاي انتظامـي، از شـهروندان خواسـت؛ در صـورت مشـاهده هرگونـه فعاليت 
غيرقانونـي و مجرمانـه توسـط افـراد فرصـت طلب و قانون گريـز، مراتب را در اسـرع 
وقـت از طريـق تلفـن فوريـت هـاي پليسـي 110 اعـالم تـا نسـبت بـه دسـتگيري 

مجرمـان و متخلفـان اقدام شـود.

شــهردار آبــادان گفــت: 110 میلیــارد 
اعتبــار بــراي اجــراي فــاز  ریــال 
ــد  نخســت طــرح ســاحل ســازي ارون

ــت. ــاص یاف رود اختص
حســین حمیدپــور در گفــت و گــو بــا 
ــاحل  ــروژه س ــت: پ ــار داش ــا اظه ایرن
ســال  چنــد  در  ارونــدرود  ســازي 
اخیــر بارهــا مــورد بررســي قــرار 
ــار بنــا بــه دالیلــي  گرفــت کــه هــر ب

ــید.  ــرانجام نرس ــه س ب
وي افــزود: پــس از بررســي هــاي 
همــکاري  بــا  و  شــده  انجــام 
مجلــس  در  آبــادان  نماینــدگان 
شــوراي اســالمي، 110 میلیــارد ریــال 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــوي س از س
بــراي اجــراي فــاز نخســت ایــن 

یافــت.  اختصــاص  پــروژه 
شــهردار آبــادان گفــت: بــا ایجــاد 
ســاحل ســازي ضمــن کمــک بــه 
زیباســازي و ایجــاد اماکــن تفریحــي 
مــي تــوان زمینــه اشــتغال را بــا 
ــن  ــاري در ای ــن تج ــدازي اماک راه ان

ــرد.  ــم ک ــکان فراه م
ســاحل  کــرد:  تصریــح  حمیدپــور 
ــدار  ــد پای ــدرود در درآم ــازي ارون س
ــادان  ــهرداري آب ــي ش ــتقالل مال و اس

ــود.  ــد ب ــذار خواه ــز تاثیرگ نی
ــدرود  ــزود: ســاحل ســازي ارون وي اف
در ســه فــاز و از بــازار ماهــي فروشــان 
تــا بیمارســتان 1۷ شــهریور واقــع در 
ــا مســاحت حــدود  منطقــه شــطیط ب

ســه کیلومتــر اجــرا مــي شــود. 
آبــادان گفــت: مقدمــات  شــهردار 
اولیــه ایــن پــروژه در حــال اجــرا 
عملیــات  بــزودي  و  اســت  شــدن 

اجرایــي آن آغــاز خواهــد شــد. 
ــاور  ــاي پهن ــي از روده ــدرود یک ارون
اســتان  در  ایــران  غربــي  جنــوب 
رودخانــه  ایــن  اســت.  خوزســتان 
ــرات  ــه و ف ــاي دجل ــزش روده از ری
آمــده  پدیــد  کارون  آن  از  بعــد  و 
اســت. ایــن رودخانــه بــا حــدود 190 
کیلومتــر امتــداد در نهایــت بــه خلیــج 

مي ریــزد.  فــارس 

110میلیارد ریال به ساحل 
سازي اروندرود آبادان 

اختصاص یافت

پیوستن داروخانه هاي دانشکده پزشکی آبادان به کمپین ملي کنترل فشارخون
در راســتای طــرح ملــی کنتــرل فشــارخون، داروخانه هــای آبــادان، خرمشــهر و 
شــادگان در ایــن کمپیــن بــا معاونــت غــذا و داروی دانشــکده علــوم پزشــکی آبــادان 

ــکاری هم
می کند.

بــه گــزارش آبــادان نیــوز ، دکتــر هــدا مجیــری، معــاون غــذا و دارو دانشــکده علــوم 
ــرح  ــراي ط ــتاي اج ــت: در راس ــار داش ــنبه اظه ــح روز چهارش ــادان صب ــکي آب پزش

ــرل ــي کنت مل
فشــارخون بــا توجــه بــه اهمیــت و اهــداف ایــن طــرح در زمینــه پیشــگیري، شــناخت 
و کنتــرل فشــارخون بــاال، پیــرو دســتور ســازمان غــذا و دارو از داروخانه هــاي تحــت 

پوشــش
دانشــکده علــوم پزشــکی آبــادان بــرای پیوســتن و همــکاري در کمپیــن ملــي کنتــرل 
ــب  ــای داوطل ــی رود، داروخانه ه ــار م ــت و انتظ ــده اس ــل آم ــوت بعم ــارخون دع فش

فضــای

مناســب جهت اجرای طــرح را در داروخانه فراهم کنند.
وي خاطرنشــان کــرد؛ همــکاري داروخانه هــا در ایــن کمپیــن در واقــع گویــاي 

ــت. ــالمت اس ــام س ــازان در نظ ــش داروس ــگاه و نق ــت جای اهمی
ــاي  ــون داروخانه ه ــزود: تاکن ــادان اف ــکی آب ــوم پزش ــکده عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع

ــش ــت پوش ــتان تح ــطح 3 شهرس ــاي س ــدادي از داروخانه ه ــکده و تع ــکار دانش هم
علــوم پزشــکی آبــادان بــرای پیوســتن بــه ایــن کمپیــن و همــکاري بــا معاونــت غــذا 

ــد. ــي کرده ان ــالم آمادگ و دارو دانشــکده اع
ــن بســیج  ــه هــا در ای ــه داروخان ــر مجیــری اظهــار داشــت کــه حضــور داوطلبان  دکت

ــر اســت. ــز موث ــاز ارزشــیابي آنهــا نی ــي در امتی مل
بیــن داروخانه  هــای متقاضــی، داروخانه هــای شــبانه روزی و  بیــان کــرد: در  وی 
روزانــه قــرار دارنــد و ســایر داروخانه هــای تحــت پوشــش در اطالع رســانی نیــز 

می کننــد. همــکاری 

ــوم  ــیدن س ــا فرارس ــان ب ــار«؛ همزم ــزارش »ایث ــه گ  ب
ــدر  ــای ق ــب ه ــام ش ــهر و ای ــازی خرمش ــرداد آزادس خ
ــپاه،  ــده س ــی فرمان ــرهنگ یامین ــدار، س ــری فرمان طاه
کــردی رئیــس بنیــاد شــهید شــهریار و تعــدادی از 
ــهر  ــن ش ــالد ای ــتان می ــهریار در بیمارس ــئوالن ش مس
حضــور یافتنــد. آقایــی رئیــس بیمارســتان میــالد ضمــن 
تســلیت ایــام شــهادت امیرالمومنیــن )ع( و گرامیداشــت 
ــن  ــات غرورآفری ــت: عملی ــار داش ــرداد اظه ــوم خ روز س
ــه آزادســازی خرمشــهر در  بیــت المقــدس کــه منجــر ب
ــت  ــت مل ــمبل مقاوم ــد س ــال 61 ش ــرداد س ــوم خ س
ــد  ــر ض ــلح ب ــای مس ــی نیروه ــدت و همدل ــران و وح ای
دشــمنانی بــود کــه مــی خواســتند بــه انقــالب اســالمی 
و مردمــی کــه الهــام بخــش آزادی خواهــان جهــان 
ــتان  ــزود: بیمارس ــه اف ــد. وی در ادام ــه بزنن ــد ضرب بودن
میــالد یــک بیمارســتان خودگــردان اســت و ایــن مرکــز 
ــه همــت مســئوالن شهرســتان جهــت رفــع مشــکالت  ب
ــا  ــه، ب ــالمت جامع ــی س ــش آگاه ــرای افزای ــود ب موج
شناســایی ایــن مرکــز درمانــی بــه عمــوم مــردم منطقــه 
ــز  ــهریار نی ــدار ش ــری فرمان ــت طاه ــاز دارد. در ادام نی
ــام 3 و 4  ــت ای ــرد: گرامیداش ــوان ک ــدار عن ــن دی در ای
ــهر و  ــازی خرمش ــا آزادس ــت ب ــادف اس ــه مص ــرداد ک خ
ــه  ــت. وی ادام ــم اس ــیار مه ــد بس ــی باش ــول م روز دزف
داد: هرچــه از مــا برمــی آیــد ســعی و تــالش مــی کنیــم 
تــا ابتــدا بــرای مــردم بهــره وری داشــته باشــد، در 

ــار درجــه  ــا بیمارســتان میــالد، دارای اعتب شهرســتان م
ــور  ــار کش ــزد و افتخ ــتان زبان ــن بیمارس ــت ای ــک اس ی
اســت و بنــده از ریاســت و پرســنل ایــن مجموعــه 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــدار شــهریار تاکی ــم. فرمان ــی کن تشــکر م
بیمارســتان موجــب شــده شهرســتان شــهریار بــه عنــوان 
یــک شهرســتان شــاخص مطــرح شــود بنــده بــه شــخصه 
شــاهد بــودم مســئوالن و مدیــران مختلفــی کــه بــه ایــن 
بیمارســتان ســرزده انــد، راغــب شــده تــا بارهــا و بارهــا 
از ایــن بیمارســتان، جانبــازان و بیمــاران بســتری در آن 
ــه ای کــه خــود بنــده از مالقــات  ــه گون بازدیــد کننــد ب
هــای متعــدد از بیمــاران اعصــاب و روان لــذت مــی بــرم 

ــراد  ــی در اف ــه بخش ــب روحی ــا موج ــات ه ــن مالق و ای
ــهریار  ــپاه ش ــده س ــی فرمان ــرهنگ یامین ــود. س ــی ش م
ــخ  ــام تل ــازی ای ــام آزادس ــت: ای ــن جلســه گف ــز در ای نی
ــخ از منظــر شــهدا و از دســت دادن  و شــیرین اســت تل
وجودشــان و شــیرین از بُعــد پیــروزی و آزادســازی 
شهراســت. وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: نکتــه دیگــر 
کــه بایــد متذکــر شــوم ایــن اســت کــه دکتــر آقایــی در 
ــر  ــتان دارای اج ــن بیمارس ــاران بســتری در ای ــن بیم بی
ــا  ــده باره ــه بن ــه ای ک ــه گون ــژه ای اســت ب ــرب وی و ق
ــه  ــاب و روان ب ــاران اعص ــات بیم ــراز احساس ــاهد اب ش

ــودم.  ــان ب ــخصیت ایش ش

مسئوالن شهریار به مناسبت آزادسازی خرمشهر از بیمارستان میال بازدید كردند

استاندار خوزستان : عدم توجه به مسائل سیل آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد
 اسـتاندار خوزسـتان گفت: عدم توجه به مسـائل و مشـکات پیرامون سـیل در مناطق سـیل زده خوزسـتان ، 

فضـا را بـرای افزایـش آسـیب های اجتماعی فراهم می سـازد.
غامرضا شـریعتی عصر در نشسـت  مدیریت بحران شهرسـتان دشـت آزادگان اظهار داشـت: وضعیت کنونی 
مناطـق سـیل زده خوزسـتان نسـبت بـه گذشـته متفـاوت اسـت و تمامـی کشـاورزان و روسـتاییان در انتظار 

مشـاهده آثـار و تبعات پس از سـیل هسـتند .
وی افـزود: روسـتایان خسـارت دیـده بـی صبرانه در انتظار عادی شـدن شـرایط زندگی و امرار معاش هسـتند 

بایـد در ایـن زمینـه تاش مضاعفی صـورت گیرد.
استاندار خوزستان ادامه داد: عدم توجه به شرایط پساسیل می تواند آسیب های اجتماعی را  افزایش دهد.

وی تصریـح کـرد : برخـی دسـتگاه ها احسـاس مسـئولیت گذشـته را ندارنـد و کار را رهـا کرده اند امـا از هفته 
آینـده عملکـرد دسـتگاه های متولـی به صـورت جدی رصد می شـود.

شـریعتی گفـت: پس از بررسـی تیم های اجتماعی اسـتان متوجه شـدیم که اولیـن دغدغه مردم آماده سـازی 
زمین های آنها برای کشـت تابسـتانه اسـت.

اسـتاندار خوزسـتان تصریح کرد: این خواسـته  مردم از درخواست بازسازی مسـکن از اهمیت بیشتری برخوردار 
اسـت چرا که معیشـت در اولویت مردم است.

شـریعتی گفـت: مـردم مـی خواهنـد روی پـای خـود بایسـتد و حاضرند گرمـای تابسـتان را تحمـل کنند اما 
معیشـت و کسـب و کار و کشـت آنهـا بـه حالـت عـادی بازگـردد تـا عـزت آنها زیـر سـوال نرود.

اسـتاندار خوزسـتان گفـت: مردمـی کـه اینگونه طالب هسـتند کـه روی پای خود بایسـتند و به کشـور کمک 
کننـد بایـد مورد توجه بیشـتری قـرار گیرند.

وی افـزود: شـهرهای دیگـر اسـتان در زمینـه بازسـازی به نسـبت پیشـرفت بهتری داشـته اند و آماده کشـت 
تابسـتانه هسـتند. وی ادامـه داد: شـوش،  بـاوی،  اهـواز ،حمیدیـه و کارون آمـاده هسـتند یـا بـه زودی آماده 
می شـوند اما به دشـت آزادگان خسـارت های بیشـتری وارد شـده و نسـبت به سایر شـهرها عقب مانده است.
شـریعتی گفت:  برداشـت گندم ۱۰ درصد نسـبت به سـال های گذشـته در دشـت آزادگان بیشـتر بوده و این 
مایـه امیـدواری اسـت و نشـان مـی دهـد که مدرن کـردن صنعت کشـاورزی در ایـن منطقه بـه خوبی جواب 

است. داده 
وی تاکید کرد : اولویت اول ما در این منطقه باید ایجاد شرایط مناسب برای کشت تابستانه باشد.

اسـتاندار خوزسـتان گفـت: اگرچـه راه و شهرسـازی در جریـان سـیل یکی از عوامـل اصلی بود که باعث شـد 
دشـت آزادگان بـه صـورت کامـا زیـر آب نرود اما خواسـتاریم در شـرایط کنونی نیـز با همان روحیـه پای کار 

باشـند. وی ادامه داد: اکنون خوزسـتان شـرایط خاصی دارد و باید به صورت شـبانه روزی کار کنیم که از این 
بـه بعـد مسـئولیت دشـت آزادگان به صورت کامـل به  راه و شهرسـازی واگذار می شـود .

شریعتی اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که اوایل تیرماه مردم بتوانند کشت تابستانه انجام دهند.
وی ادامه داد : در زمینه مسـکن پرونده هایی تشـکیل شـده آمار پایینی اسـت و پرداختی ها نیز کم بوده اسـت 

و بایـد روند کار سـریعتر پیش برود.
شـریعتی گفـت: مشـکات سـیل در دشـت آزادگان بایـد در اولویـت کار فرمانـداری قـرار گیـرد و بـه صورت 

هفتگـی جلسـاتی را برگـزار کننـد و رونـد کار دسـتگاهها را بـه ما گـزارش دهند .
وی ادامه داد: بحث پرداخت خسـارت کشـاورزان نیز باید در دسـتور کار قرار گیرد و پرونده ها سـریعتر تشـکیل 

و روال اداری آن نیز آسـان تر شـود تا مبالغ سـریعتر به دست کشـاورزان برسد.
اسـتاندار خوزسـتان گفت:جهاد کشـاورزی باید بیشـتر به این موضوع توجه کند و باید در این زمینه از ظرفیت 

خیران نیز برای بازسـازی منازل و احیای زمین های کشـاورزی اسـتفاده شـود.
شـریعتی افـزود: در شـرایط کنونـی دهیـاری هـای روسـتاهایی کـه درگیـر سـیل نیسـتند نیز بایـد به کمک 

روسـتاهای درگیـر سـیل بیایند.
وی اظهـار داشـت : هفتـه آینـده نیز عملکرد دسـتگاه های متولـی در دشـت آزادگان به صورت جدی بررسـی 

می شـود؛پیمانکاران راه و شهرسـازی نیـز بایـد عملکرد بهتری داشـته  و سـرعت کار خـود را افزایش دهند.
اسـتاندار خوزسـتان گفت: همچنین احداث کانال های سـیاب بر نیز در دسـتور کار اسـت که با بررسـی های 
انجـام شـده در حوضـه کرخـه و کارون حدود پنـج میلیارد ریال اعتبار نیـاز دارد که دولت با کلیـات آن موافقت 

کـرده و بـه دنبال تامین اعتبار آن اسـت .
شـریعتی گفـت: تمامـی مقامـات عالـی نظام نسـبت به عملکـرد خوزسـتان در زمینه سـیاب ابـراز امیدواری 
کردنـد کـه ایـن مایـه افتخار اسـت اما باید تـا انتها در کنـار مردم باشـیم و بـرای افزایش رضایتمنـدی آن ها 
تـاش بیشـتری کنیـم. وی تصریـح کـرد : مـردم نباید احسـاس کنند که دیگـر رها شـده اند و بـه آنها توجه 
نمـی شـود بـه همیـن جهت مسـئوالن محلـی باید به صورت مسـتمر بـه مردم سرکشـی کنند و مشـکات 

را بررسـی کنند.
شـریعتی تصریـح کـرد : بازدیدهـای میدانی ما همچنـان ادامه دارد و ضعف های موجود نیز بررسـی میشـود و 

انتظـار داریـم تا هفته آینده بخشـی از کارها با سـرعت بیشـتری انجام شـده باشـد.
اسـتاندار خوزسـتان گفت: ترمیم سـیل بندها و همچنین تخلیه آب زمین های کشـاورزی باید شـتاب بیشتری 

به خـود بگیرد .
همچنین کیخسـرو چنگلوایی مدیرکل جهاد کشـاورزی خوزسـتان گفت: در سـیاب خوزسـتان ۶۸ روسـتا در 
بخـش کشـاورزی دچار خسـارت شـدند کـه در دشـت آزادگان ۴۸ هـزار هکتار از اراضی کشـاورزی خسـارت 

دیدنـد . وی افـزود: عـاوه بـر آن شـبکه هـای کشـاورزی و توزیـع آب نیز با خسـارت های همـراه بودند اما
به رغم تمامی خسارت های وارد شده در زمینه خرید گندم با افزایش ۱۰ درصدی همراه بودیم.

**بیش از ۹ هزار میلیارد ریال بابت خسارت کشاورزان پرداخت شد
مدیـرکل جهـاد کشـاورزی خوزسـتان گفـت: در زمینـه جابجایی دام هـا نیز در کنار سـایر دسـتگاه ها اقدامات 
خوبـی انجـام شـد تـا بتوانیـم خسـارت ها را بـه حداقـل برسـانیم. وی گفـت: اکنـون سـعی داریـم زمین های 
کشـاورزی را بـرای کشـت تابسـتانه آمـاده کنیم و بـه همین منظور ۱۵ دسـتگاه موتـور پمپ خریداری شـده 
اسـت. چنگلوایـی گفـت: در زمینه پرداخت خسـارت های کشـاورزی نیز تاکنون ۹ هـزار و ۶۵۰ میلیارد ریال به 
صـورت باعـوض پرداخت شـده و بیمه نیـز پرداخت ۵۷۰ میلیارد ریـال مربوط به سـیل ۹۷ و ۹۸ را آغاز کرده 
کـه ۸۰ میلیـارد ریال آن متعلق به دشـت آزادگان اسـت. همچنیـن مدیرکل حمل و نقل و راهداری خوزسـتان 
گفـت: یکـی از مشـکات مـا اختصاص اعتبارات به موقع اسـت چـرا که تا اعتبـارات الزم را در اختیار نداشـته 

باشـیم، نمی توانیـم کارهـای خـود را بر اسـاس برنامه زمان بندی شـده پیـش ببریم.



ــع  ــرای رف ــروه تخصصــی ســه اســتان ب کارگ
مشــکل فاضاب دشــت آزادگان تشــکیل شــد

کارگــروه تخصصــی  ســه اســتان بــرای رفــع 
مشــکل فاضاب دشــت آزادگان تشــکیل شــد

نماینــدگان  مجمــع  رئیــس  اهواز-ایرنــا- 
خوزســتان گفــت: کارگروه هــای تخصصــی 
از اســتان هــای خراســان ، اصفهــان و تهــران 
بــرای رفع مشــکات فاضــاب دشــت آزادگان 
ــرو تشــکیل شــده اســت. ــر نی ــا دســتور وزی ب

بــه گــزارش ایرنــا قاســم ســاعدی عصــر 
مدیــرت  هماهنگــی  شــورای  در  دوشــنبه 
ــت آزادگان  ــتان در دش ــتان خوزس ــران اس بح
اظهــار داشــت: ســیاب خوزســتان یکــی 
ــه  ــر چ ــوده و اگ ــه ب ــر مترقب ــوادث غی از ح
ــا  ــرای مــردم اســتان داشــت ام ــار ســوئی ب آث
درس هــای آموزنــده ای نیــز بــرای مقابلــه بــا 

ــت. ــا آموخ ــه م ــی ب ــای طبیع بای
ــف  ــار مختل ــی اقش ــور تمام ــزود: حض وی اف
جامعــه در کنــار دســتگاه هــای اجرایــی، بســیج 
ــادی و  ــای جه ــروه ه ــلح، گ ــای مس ، نیروه
ــم  ــور  رق ــری را در کش ــه دیگ ــران حماس خی
ــه  ــتیابی ب ــمنان را در دس ــر دش ــار دیگ زد و ب

ــت. ــاکام گذاش ــان ن اهدافش
ــه  ــتان ادام ــدگان خوزس ــع نماین ــس مجم رئی
داد: اکنــون همبســتگی ملــی و وحــدت و 
یکپارچگــی ملــی ایجــاد شــده و اســتاندار 
ــای  ــتگاه ه ــران دس ــای مدی ــتان همپ خوزس
ــد  ــای کار بودن ــیاب پ ــدای س ــی از ابت اجرای

ــی دارد. ــای قدردان ــه ج ک
وی بیــان کــرد: اگرچــه دیگــر از شــرایط 
بحرانــی خــارج شــده ایــم امــا بحــث بازســازی 
نیــز در جــای خــود از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت و بایــد بــه صــورت جــدی تــر 

ــود. ــال ش دنب
ســاعدی گفــت: کشــت تابســتانه در ایــن 
مناطــق بــه صــورت روز شــمار اســت و بایــد در 
ــرای  ــا را ب ــن زمین ه ــان ممک ــریع ترین زم س

ایــن کشــت آمــاده کنیــم.
ــای  ــا، احی ــیل بنده ــم س ــه داد: ترمی وی ادام
ــردن آب  ــارج ک ــاورزی و خ ــای کش ــن ه زمی
از ایــن زمیــن هــا در شــرایط کنونــی بایــد در 

ــرد. ــرار گی ــت ق اولوی
ــت:  ــتان گف ــدگان خوزس ــع نماین ــس مجم رئی

نفــت ارونــدان و شــرکت متــن موضــوع ســیل 
و بخصــوص بازســازی را در ایــن منطقــه 
ــن  ــت در ای ــاز اس ــد و نی ــه ان ــدی نگرفت ج
ــا آن هــا  ــه هماهنگــی هــای بیشــتری ب زمین

ــرد. ــورت گی ص
ــکن  ــاد مس ــه بنی ــر چ ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
ــی را  ــا اقدامات ــارت ه ــران خس ــه جب در زمین
انجــام داده امــا رونــد کارهــا بایــد بــا ســرعت 

ــود. ــام ش ــتری انج بیش
ســاعدی گفــت: در زمــان ســیل بــه شــهرداری 
هــا و دهیــاری هــا تاکیــد شــد کــه اقداماتــی 
ــا در  ــد ام ــورت دهن ــکاران ص ــط پیمان را توس
حــال حاضــر بســیاری آن هــا بــه پیمانــکاران 
ــی  ــده قضای ــا پرون ــرای آنه ــوده و ب ــکار ب بده
ــه  ــن موضــوع ب ــه ای ــد ب تشــکیل شــده و بای

صــورت جــدی توجــه شــود.
ــتان  ــی شهرس ــازی و بازتوان ــه بازس ــه ب *توج

ــت ــرورت اس ــت آزداگان ض دش
ــت  ــدار دش ــیاوی فرمان ــد س ــن حمی همچنی
آزادگان در ایــن جلســه اظهــار داشــت: بــا توجه 
ــوع  ــس از وق ــتان پ ــن شهرس ــت ای ــه وضعی ب
ــی و بخصــوص در  ســیل در ســه مقطــع زمان
فروردیــن ســال جــاری، لــزوم توجــه بــه 
بازســازی و بازتوانــی شهرســتان و برگشــت بــه 

وضعیــت پیــش از ســیل بــه شــدت احســاس 
مــی شــود.

وی افــزود: اگرچــه تاکنــون فعالیــت هایــی در 
زمینــه خدمــت رســانی به مــردم بخصــوص در 
بحــث بازســازی صــورت گرفتــه امــا رونــد کار 

بایــد شــتاب بیشــتری بگیــرد.
ــا در  ــی ه ــعت خراب ــه داد: وس ــیاویی ادام س
ایــن شهرســتان تــا انــدازه ای اســت کــه نیــاز 
بــه هماهنگــی و حضــور دســتگاه های اجرایــی 
ــه اســت. وی  و ماشــین آالت بیشــتر در منطق
تصریــح کــرد: یکــی از اولویــت هــای کاری در 
ایــن شهرســتان احــداث ســد ســیوند بــه طــول 
ــی  ــای دسترس ــاده ه ــم ج ــرو ترمی ۱۸ کیلومت
ــی  ــه آب از اراض ــا و  تخلی ــد ه ــیل بن ــه س ب
ــن اراضــی  ــاده کــردن ای ــرای آم کشــاورزی ب

بــرای کشــت تابســتانه اســت.
و  ترمیــم  ازادگان گفــت:  فرمانــدار دشــت 
ــه  ــی ب ــی و فرع ــای اصل ــاده ه ــازی ج بازس
طــول ۳۹ کیلومتــر و ۹۶ کیلومتــر راه روســتایی 
از جملــه جــاده شــریعتی ، هوفــل، آلبوعفــری، 
روســتایی  هــای  راه  ســایر  و  ســویدانی 
وهمچنیــن جــاده مســیر زوار در کمربنــدی 
سوســنگرد تــا بازارچــه مــرزی چذابــه از 

ــت. ــا اس ــرورت ه ض

وی گفــت: بازســازی و یــا احــداث منــازل 
ــیل  ــده از س ــارت دی ــهری خس ــتایی و ش روس
ــده  ــاز ش ــد، آغ ــزار و ۵۰۳ واح ــه ه ــامل س ش
ــده   ــد پرون ــزار و ۳۴۲ واح ــک ه ــرای ی ــه ب ک

ــت. ــده اس ــکیل ش تش
ــک  ــی از بان ــوز برخ ــه داد: هن ــیاوی ادام س
هــا ماننــد بانــک رفــاه در پرداخــت تســهیات 
ــر الزم  ــد تذک ــه بای ــد ک ــخت گیری  می کنن س
ــت ازادگان  ــدار دش ــود. فرمان ــا داده ش ــه آنه ب
گفــت: بســیاری از مــردم به روســتاها بازگشــته 
انــد و تعــدادی نیــز آمــاده بازگشــت بــه منــازل 
ــرای  خــود هســتند امــا بایــد محیــط روســتا ب

بازگشــت مــردم آمــاده شــود.
ــزود: بهســازی داخــل روســتاها شــامل  وی اف
لجــن بــرداری، آهــک پاشــی و احــداث جــوی 
ــای ســطحی،  ــه و آب ه ــع زبال ــدول ، دف و ج
آســفالت معابــر، احــداث پــارک و مــکان 
روســتای تخریــب شــده  در ۱۰  تفریحــی 

ــت. ــروری اس ض
ــار  ــن اعتب ــزوم تامی ــر ل ــن ب ســیاوی همچنی
ــاب  ــع فاض ــای دف ــبکه ه ــداث ش ــرای اح ب
شــهری تاکیــد کــرد و گفــت: اکنــون روســتای 
ابوحمیظــه مشــکل دفــع فاضــاب دارد و 
ــال داشــته  ــه دنب ــردم را ب ــی شــدید م نارضایت
کــه از بیــن رفتن زیرســاخت معابر و تاسیســات 
ــوس آب  ــت معک ــل برگش ــه دلی ــوص ب بخص
ــن  ــهری، ای ــاب ش ــع فاض ــتم دف ــه سیس ب

ــت. ــرده اس ــتر ک ــات را بیش معض
وی گفــت: اکنــون توجــه ویــژه بازســازی 
ــارات وارد  ــار خس ــن اعتب ــا تامی ــداث و ی و اح
شــده بــه تاسیســات و زیربناهــا، خســارت 
ــای  ــبکه ه ــازی ش ــا، بازس ــهرداری ه ــه ش ب
ــرق، دفــع فاضاب،تاسیســات آب شــهری و  ب
ــانی  ــات گازرس ــایر، تاسیس ــتایی، امورعش روس
ــا  ــتایی ب ــهری و روس ــای ش ــایر زیربناه و س
ــیل  ــس از س ــود پ ــت موج ــه وضعی ــه ب توج

ــت. ــروری اس ــری ض ام
ــت  ــتان دش ــران شهرس ــت بح ــه مدیری جلس
ــتاندار  ــور اس ــا حض ــنبه ب ــر دوش آزادگان عص
ــتگاه های  ــران دس ــی از مدی ــتان و جمع خوزس
ــت  ــداری دش ــل فرمان ــتان در مح ــی اس اجرای
ــکات  ــائل و مش ــد و مس ــزار ش آزادگان برگ

ــت . ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــیل م پساس

 معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری 
ایــران در عملیــات حفــاری از حفــر و تکمیــل 
۱۷ حلقــه چــاه نفــت و گاز در ۲ مــاه نخســت 
امســال در مناطــق خشــکی و دریایــی کشــور 

ــر داد. خب
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت ملــی 
حفــاری ایــران محمــد آل خمیــس گفــت: 
ــعه ای  ــه توس ــت حلق ــا هش ــاه ه ــن چ از ای
تکمیلــی   تعمیــری  حلقــه   ۹ و  توصیفــی   -

ــت. ــوده اس ب
وی افــزود: از مجمــوع  چــاه هــای حفــر شــده  
ــی  ــی شــرکت مل ــه در گســتره عملیات ۱۲ حلق
حلقــه  یــک  جنــوب،  خیــز  نفــت  مناطــق 
ــار  ــزی و چه ــق مرک ــت مناط ــرکت نف در ش
در  و  تکمیــل  ای  پــروژه  قالــب  در  حلقــه 
ــرار گرفــت. اختیــار شــرکت هــای متقاضــی ق

ــزار و  ــت ۲۵ ه ــه ثب ــاره ب ــا اش ــس ب آل خمی
ــر  ــاوه ب ــرد: ع ــار ک ــاری، اظه ــر حف ۳۴۸ مت
ــاری  ــتگاه حف ــون ۱۳ دس ــم اکن ــز ه ــن نی ای
هــای  موقعیــت  در  جابجایــی  حــال  در 

عملیاتــی اســت.
ملــی حفــاری  مدیرعامــل شــرکت  معــاون 
ــتگاه  ــت: دس ــاری گف ــات حف ــران در عملی ای
۳۵ فتــح از جملــه دکل هایــی اســت کــه 
پــس از کاریابــی بــه زودی در یکــی از حــوزه 
ــت  ــرکت نف ــئولیت ش ــت مس ــی تح ــای نفت ه
ــود. ــی ش ــری م ــه کار گی ــزی ب ــق مرک مناط

وی بــا یــادآوری اینکــه بــر اثــر بارندگــی 
ســال  مــاه  اردیبهشــت  و  فروردیــن  هــای 
ــه  ــاری ب جــاری، فعالیــت هشــت دســتگاه حف
ســبب قــرار گرفتــن در معــرض ســیاب و 
ــا هماهنگــی کارفرماهــا  ــزوم ایمــن ســازی ب ل
ــه  ــای ب ــاش ه ــا ت ــزود: ب ــدند، اف ــف ش متوق
عمــل آمــده ۶ دکل پــس از چنــد روز مجــدد 
ــات  ــت و اقدام ــرار گرف ــات ق ــه عملی در چرخ
ــر در  ــتگاه دیگ ــدازی ۲ دس ــرای راه ان الزم ب
ــی در  ــی آزادگان جنوب ــدان نفت ــت می موقعی

ــت. ــان اس جری
ــه  ــان رودخان ــزارش طغی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
کارون و هدایــت ســیاب ناشــی از آن بــه 
ــی  ــب آبگرفتگ ــادگان موج ــاالب ش ــمت ت س
تعــدادی از روســتاهای ایــن شهرســتان در 
ــاه  ــن م ــتان در فروردی ــتان خوزس ــوب اس جن

ــد.   ش
ــال  ــه در س ــران ک ــاری ای ــی حف ــرکت مل ش
از  تابعــه  شــرکت  یــک  عنــوان  بــه   ۱۳۵۸
شــرکت ملــی نفــت ایــران تأســیس شــد، هــم 
ــتگاه  ــتن ۷۲ دس ــار داش ــا در اختی ــون ب اکن
نــاوگان  دریایــی،  و  خشــکی  حفــاری  دکل 
و  ترابــری  آالت  ماشــین  از  ای  گســترده 
ــاری،  ــی حف ــای جانب ــتگاه ه ــتیبانی، دس پش
ــه  تجهیــزات اســید کاری، ســیمان کاری و لول
خدمــات  از  درصــد   ۹۰ از  بیــش  گــذاری، 
ــای  ــرکت ه ــرای ش ــاری را ب ــاز حف ــورد نی م
نفتــی ایرانــی فراهــم، و در عمــل بــه صــورت 

ــد.  ــی کن ــت م ــردان فعالی خودگ
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یک میلیون و ۶۲۵ هزار تن کاال در بندر امام خمینی )ره( تخلیه شد

ــت  ــت: در اردیبهش ــتان گف ــتان خوزس ــودری اس ــادر و دریان ــاون اداره کل بن  مع
ــی  ــام خمین ــدر ام ــن کاال در بن ــزار ت ــون و ۶۲۵ ه ــک میلی ــاری ی ــال ج ــاه س م

ــد. ــه ش )ره( تخلی
محمــد علــی عایــی روز دوشــنبه اظهــار داشــت: ایــن کاالهــا شــامل  شــکر، جــو، 
ذرت و دانــه هــای روغنــی بــرای صــادرات بــه ســایر اســتان هــای کشــور در بنــدر 
امــام خمینــی )ره( تخلیــه شــد کــه نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته 

رشــد بیــش از ۳۵ درصــدی را نشــان مــی دهــد.
وی افــزود: همچنیــن بخــش دیگــری از ایــن کاالهــا مربــوط بــه کاالهــای متفرقه 

و مــواد معدنــی اســت کــه بــه کارخانــه هــای درون کشــور تحویــل داده خواهــد 
. شد

ــر انجــام  ــا تدابی ــوردی اســتان خوزســتان گفــت: ب ــادر و دریان ــاون اداره کل بن مع
شــده در بنــدر امــام خمینــی )ره( هیــچ اســکله خالــی وجــود نــدارد و کشــتی هــا 
بــا حداکثــر ســرعت در حــال تخلیــه هســتند تــا ترافیــک درون ایــن بنــدر مدیریت 

شــود. 
عایــی تصریــح کــرد: ایــن مقــدار تخلیــه کاال در بنــدر امــام خمینــی )ره( رکــورد 

تخلیــه در یــک مــاه را شکســت.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :

17 حلقه چاه نفت و گاز در 
2 ماه نخست امسال حفر و 

تکمیل شد

خبر
اروند
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کارگروه تخصصی سه استان برای رفع مشکل فاضالب دشت آزادگان تشکیل شد

معــاون اســتاندار خوزســتان: دســتگاه هــای اجرایــی به 
تعهــدات خــود در قبــال ســیل زدگان عمــل کنند

معــاون اســتاندار خوزســتان: دســتگاه هــای اجرایــی به 
تعهــدات خــود در قبــال ســیل زدگان عمــل کنند

اهــواز- ایرنــا- معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
ــدات  ــات و تعه ــت: مصوب ــتان گف ــتانداری خوزس اس
دســتگاه هــای اجرایــی در طــول ســیل بایــد بازبینــی 
شــود وآن هــا نســبت به تعهــدات خــود و رونــد اجرایی 

کارهــا پاســخگو باشــند.
فاضــل عبیات در جلســه مدیریت بحران در شهرســتان 
دشــت آزادگان اظهــار داشــت:  بــا توجــه بــه خســارت 
هــای وارده بــه  دشــت آزادگان در جریــان ســیل اخیــر  
این شهرســتان نیازمند توجه بیشــتر مســئوالن اســت.
وی افــزود: ســاماندهی  در زمینــه بازســازی و نوســازی 
بــه ویــژه منــازل در شــرایط کنونــی بایــد در اولویت کار 
دســتگاه هــای خدمــت رســان باشــد و همــه دســتگاه 
هــای اجرایــی بایــد هماننــد ابتدایــی ورود ســیل بــه 

اســتان پــای کار باشــند.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری خوزســتان 
ــی ،  ــای دولت ــت ه ــاوه برحمای ــون ع ــه داد: اکن ادام
برخــی از خیــران سراســر کشــور نیــز آمادگــی خــود را 
بــرای بازســازی منــازل آســیب دیــده اعــام کرده انــد 
کــه بایــد از ایــن ظرفیــت نیــز به خوبی اســتفاده شــود.
وی بیــان کــرد: یکــی از مشــکاتی کــه در حــال حاضر 
ــش  ــازی پی ــازی و نوس ــای بازس ــروژه ه ــرل پ در کنت
ــت  ــت هاس ــودن پرداخ ــه ای ب ــث مرحل ــم، بح روداری
کــه نیــاز اســت جلســات بیشــتری بــرای ســاماندهی 
اقدامــات اجرایــی وعملیاتــی بــرای ســرعت بخشــیدن 

بــه کار برگــزار شــود.
عبیــات همچنیــن بر ضــرورت مدیریــت و ســاماندهی 
درامــر بازســازی و نوســازی منــازل آســیب دیــده تاکید 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــکن بای ــاد مس ــت: بنی ــرد و گف ک
فعــال تــر شــرکت کنــد و تنهــا بــه مکانیــزم مرحلــه 
ای کــردن اعطــای تســهیات توجــه نکنــد چــرا که ما 
بــا محدودیــت زمانــی مواجــه بــوده و بایــد کارهــا را بــه 

صــورت جــدی تــر دنبــال کنیــم.
ــانی  ــت رس ــان خدم ــور و هیج ــون ش ــزود: اکن وی اف
برخــی دســتگاه ها تــا انــدازه ای در ارتبــاط بــا کنتــرل 
ســیاب نســبت بــه گذشــته کمتــر شــده و آن هــا از 
مســئولیت هــای خــود فاصلــه گرفته انــد در حالــی که 
مراحــل آخــر تبعات ســیاب را بایــد با اتحاد بیشــتری 
دنبــال کــرده و در زمینــه مدیریــت امــور همگــی پــای 

باشند. کار 
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری خوزســتان 
ــایر  ــه س ــبت ب ــه نس ــز ک ــکن نی ــاد مس ــت: بنی گف
دســتگاه هــا مســئولیت هــای بیشــتری را بــر عهــده 
دارد، در ارتبــاط بــا معرفــی آســیب دیــدگان بــه بانــک 

هــا تــاش بیشــتری داشــته باشــد.
وی یــادآور شــد: در حــال حاضر در آســتانه عید ســعید 
فطــر قــرار داریــم و نیــاز اســت که ایــن عیــد در مناطق 
ســیل زده اســتان نیــز بــا باشــکوه فــراوان برگزارشــود و 
تمامــی دســتگاه ها بایــد کمــک کنند تــا روحیــه مردم 

پــس از گذرانــدن روزهــای ســخت تقویت شــود.
جلســه شــورای مدیریــت بحــران اســتان خوزســتان 
ــتان و  ــتاندار خوزرس ــور اس ــا حض ــنبه ب ــر دوش عص
جمعــی از مدیــران دســتگاه هایــی اجرایــی در محــل 

ــد. ــزار ش ــت آزادگان برگ ــداری دش فرمان

نشست شورای هماهنگی 
مدیریت بحران در 

شهرستان دشت ازادگان

 فرمانــده انتظامــی آبــادان بــه تشــدید طــرح پاکســازی 
ــه محــور موســوم  ــه جــرم و امنیــت محل ــوده ب نقــاط آل
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ــار در ای ــرح ذوالفق ــه ط ب
ــه  ــدام ب ــی اق ــورت غیرقانون ــه ص ــه ب ــردی ک ــت: ف گف
ــرد  ــی ک ــادان م ــکاری در آب ــگ ش ــنگ تفن ــد فش تولی

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس شناس
ــس، ســرهنگ  ــری پلی ــگاه خب ــا از پای ــزارش ایرن ــه  گ ب
ــت: در  ــار داش ــنبه اظه ــی زاده دوش ــن تق ــید محس س
ــق  ــازی مناط ــدف پاکس ــا ه ــار  ب ــرح ذوالفق ــرای ط اج
ــی  ــوران  انتظام ــان،  مام ــود مجرم ــوث وج ــوده از ل آل
آبــادان بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی منــزل  فــردی کــه 
بــا اســتفاده از  یکدســتگاه مخصــوص اقــدام بــه تولیــد و 
ســاخت فشــنگ شــکاری مــی کــرد شناســایی و از منــزل 

وی ۲کیلــو ســاچمه، ۲۵۰گــرم بــاروت ۵۰۰عــدد پوکــه 
ــد. فشــنگ شــکاری کشــف و ضبــط کردن

وی افــزود: در بازرســی اولیــه از منــزل متهــم یــک 
ــه  ــار قبض ــاک، چه ــوع تری ــدر از ن ــواد مخ ــرم م کیلوگ
ســاح شــکاری غیــر مجــاز و  ۶۴۰ عــدد فشــنگ 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــز کش ــکاری نی ش
ــرای ســیر  ــم ب ــار داشــت: مته ــی زاده اظه ســرهنگ تق
ــد. وی  ــی ش ــی معرف ــع قضائ ــه مرج ــی ب ــل قانون مراح
ــرای حفــظ آســایش و آرامــش  ــی ب ــروی انتظام گفت:نی
شــهروندان طــرح هــای پاکســازی و برخــورد بــا دارندگان 
ســاح هــای غیــر مجــاز و همچنیــن فروشــندگان مــواد 
ــوان توســط  ــام ت ــا تم ــدد ب ــای متع ــت ه مخــدر در نوب
ایــن فرماندهــی در ســطح شهرســتان اجــرا خواهــد شــد.

 عامل تولید فشنگ تفنگ شکاری 
در آبادان دستگیر شد

آگهی مزایده فروش زمین
شرکت تولیدی رینگ سایپا )سهامی خاص( اصالتاً و وکالتاً در نظر 

دارد یک قطعه زمین واقع درخرمشهر جاده اتوبان شلمچه- نبش 

ورودی جدیده- روبروی مدرسه راهنمایی کمیل را از طریق برگزاری 

تشریفات مزایده عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم میتوانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر دریافت اسناد و فرم شرکت مزایده و 

تسلیم پیشنهادهای خودهمه روزه از 8 صبح لغایت 16 ) به استثناء 

روزهای تعطیل( به مدت 15 روز به نشانی : خرمشهر کیلومتر 7 جاده 

امام صادق )ع( جاده خرمشهر به اهواز-سایت صنعتی منطقه آزاد 

اروند واحدبازرگانی مراجعه نمایند. همچنین جهت اطالعات بیشتر 

نمایند. تماس حاصل  تلفن 06153547765  با شماره   میتوانند 

واحد بازرگانی - شرکت تولید رینگ سایپا 7/3/98

 دادنامه:112
تاریخ28/2/98

 شماره پرونده:۹۷/۵/۲۱۴ح
 مرجع رسیدگی: شورای حل اختاف شهرستان آبادان
 خواهان:منا جاسم پور کنعانی با وکالت جواد جعفرپور

به نشانی: آبادان خیابان امیری انتهای پاساژ جمهوری مجتمع آتروپات طبقه سوم واحد 
 ۷ دفتر وکالت

 خوانده:احمد مختاری گرچگانی
 به نشانی: مجهول المکان 

 خواسته: مطالبه نفقه
گردشکار:پرونده ابتدا به شعبه ۵ شورای حل اختاف آبادان ارجاع وبه کاسه 

 ۹۷/۵/۲۱۴ح
به ثبت رسیده وأعضاء محترم این شعبه پس از تبادل نظر و جری تشریفات و اقدامات 
قانونی نظریه خود را اعام نموده اند پس از بررسی پرونده و رسیدگی های الزم ختم 

 رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
 رأی قاضی شورا

درخصوص دادخواست خواهان منا جاسم پور کنعانی با وکالت آقای جواد جعفرپور 
به طرفیت خوانده احمد مختاری گرچگانی به خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت 

از تاریخ۱/۶/۹۶لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس فعا مقوم به 
۰۰۰/۲۰۰/۳ریال بااین توضیح که خواهان بیان کرده خوانده هسر شرعی و قانونی من 

میباشد و نامبرده از مورخ۱/۶/۹۶ تاکنون نفقة اینجانب را پرداخت ننموده و تقاضای 
محکومیت خوانده به پرداخت نفقه را نموده و خوانده نیز در جلسه حضور نداشته 

الیحه و وکیل معرفی نکرده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش را ارائه نداده است 
شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و سند نکاحیه شماره ۱۶۰۳ صادر از دفتر 

رسمی ثبت ازدواج علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است به این ترتیب با عنایت 

به این که نفقه زوجه برعهده زوج است شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
داده وبه استناد مواد۱۲۰۶ و۱۱۰۷و۱۲۰۶ قانون مدنی خوانده را پرداخت نفقه زوجه 

براساس نظریه کارشناس منتخب دادگستری که از اعتراض وایراد طرفین دعوی 
مصون مانده از مورخ۱/۶/۹۶لغایت۲۹/۱۲/۹۶ جمعا به میزان۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ریال و از 
۱/۱/۹۷ لغایت۲۹/۱۲/۹۷ جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ ریال و از ۱/۱/۹۸ لغایت صدور حکم 

جمعا۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال وپرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال درحق 
خواهان و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۱۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 

 طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مینماید.
رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع 

سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان آبادان خواهد 
بود/ع

قاضی شورای حل اختاف شهرستان آبادان مصطفی نیکی

***

 نشر آگهی حصروراثت خانم حلیمه شوه پور فرزند قاسم دارای ش ش 5748
به شرح کاسه ۹۸/۲/۱۸۳ح از این دادگاه درخواست حصروراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان ابتسام دریس فرزند عبدالصمد ش ش۴۸۳۴ در تاریخ۴/۷/۹۵ در 
اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی گفته و ورثه مرحوم منحصراست به: حلیمه شوه پور ش 

 ش ۵۷۴۸ نسبت با متوفی: مادر
 والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
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امــام جمعــه آبــادان :کشــتی 
گل  بــه  ارونــد  آزاد  منطقــه 
چــاره  مســئوالن  نشســته 

کننــد اندیشــی 

ــه آزاد  ــاد از منطق ــا انتق ــادان ب ــه آب ــام جمع  ام
ــه  ــد ب ــه آزاد ارون ــتی منطق ــت: کش ــد گف ارون
هــای  نماینــده  و  مســئوالن  و  نشســته  گل 
ــد در  ــامی بای ــورای اس ــس ش ــردم در مجل م

ــد. ــی کنن ــاره اندیش ــه چ ــن رابط ای
ــر  ــور عص ــم پ ــی ابراهی ــام عل ــت االس حج
چهارشــنبه در جلســه شــورای اداری آبــادان 
بــه گل  ارونــد  آزاد  منطقــه  اینکــه کشــتی 
ــه  ــه آزاد ب ــران منطق ــت: از مدی ــته، گف نشس
برنامــه و ســازمان  ناراحتیــم چــون  شــدت 
ــد در  ــرخ تولی ــت چ ــرای حرک ــی ب ــی مدون ده

منطقــه آزاد ارونــد ندارنــد.
ارونــد  آزاد  منطقــه  داشــت:  اظهــار  وی 
چالش هــای جــدی دارد و بــرای رفــع ایــن 
چالش هــا بایــد نماینده هــای مــردم آبــادان 
ــد،  ــک کنن ــامی کم ــورای اس ــس ش در مجل
فریــاد بزننــد و وارد میــدان شــوند تــا مســائل و 

ــود. ــل ش ــه ح ــن منطق ــکات ای مش
در  افــزود:  پــور  ابراهیــم  االســام  حجــت 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــالی ک س
نــام گــذاری رونــق صنعــت و تولیــد نامگــذاری 
ــق  ــت و رون ــعه صنع ــاهد توس ــد ش ــده بای ش

تولیــد در منطقــه آزاد ارونــد باشــیم.
مبــادالت  کاهــش  از  آبــادان  جمعــه  امــام 
تجــاری در آبــادان انتقــاد کــرد و گفــت: بســته 
ــه روی کاالهــای  ــادان ب شــدن دروازه هــای آب
ــن  ــاال رفت ــر ب ــه خاط ــی ب ــی و صادرات واردات
نــرخ دالر تفکــری غیــر عقانــی اســت و 
ــه  ــری منطق ــان دیگ ــه کس ــت ک ــخص اس مش

می کننــد. مدیریــت  را 
حجــت االســام ابرهیــم پــور حضــور مدیــران 
ادارات و دســتگاه های اجرایــی در آئین هــای 
مذهبــی و نمــاز جمعــه را ضــروری بیــان کــرد 
ــارک  ــاه مب ــد از م ــت بع ــز خدم ــت: می و گف
ــردم در  ــه م ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــان ب رمض
ــد  ــکار می کن ــاز ب ــادان آغ ــه آب ــای جمع مص
ــران را در  ــئوالن و مدی ــه مس ــردم از اینک و م
ــی  ــود م ــار خ ــی کن ــم مذهب ــا و مراس آئین ه
بیینــد و مســائل و مشــکات آنهــا را رصــد 

می شــوند. امیــدوار  می کننــد، 

بــازار عیــد  بــر  154بــازرس 
ــد ــارت دارن ــتان نظ ــر خوزس فط

 رییــس اداره بازرســی ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت خوزســتان بــا بیــان اینکــه ۱۵۴ 
ــازار عیــد فطــر در  ــر ب ــازرس ایــن ســازمان ب ب
ایــن اســتان نظــارت دارنــد، گفــت: تقاضــا مــی 
شــود کــه مــردم بــه انــدازه نیــاز خریــد کننــد.

علــی محمــد رحمانــی روز چهارشــنبه در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد: ایــام عیــد 
فطــر در خوزســتان بــه ویــژه بیــن قــوم عــرب 
ــت  ــور اس ــتان های کش ــایر اس ــر از س متفاوت ت
ــا،  ــن آنه ــاد بی ــد زی ــد و بازدی ــل دی ــه دلی و ب
اســتفاده از شــیرینی و آجیــل و پوشــاک بیشــتر 
ــد  ــام عی ــارت در ایی ــی و نظ ــذا بازرس ــت، ل اس

فطــر بیشــتر مــی شــود.
ــرف  ــتان مص ــک اس ــتان ی ــت: خوزس وی گف
کننــده آجیــل و خشــکبار اســت و مغــازه داران 
و فروشــگاه ها خشــکبار و آجیــل ایــن ایــام 
را از اســتان های دیگــر تهیــه می کننــد و در 
ــه رو نیســتیم. ــا مشــکلی روب ــن خصــوص ب ای

رییــس اداره بازرســی ســازمان صنعــت، معــدن 
ــی  ــرای بررس ــزود: ب ــتان اف ــارت خوزس و تج
کیفیــت و بهداشــت آجیــل و خشــکبارهایی 
ــود  ــه می ش ــازار عرض ــام در ب ــن ای ــه در ای ک
و  باشــد  داشــته  نظــارت  بایــد  بهداشــت 
ــا  ــن ســازمان آمادگــی همــکاری ب بازرســان ای

ــد. ــوص را دارن ــن خص ــت درای بهداش
نیــز  مــردم  از  اینکــه  بیــان  بــا  رحمانــی 
ــت  ــا درخواس ــت کااله ــر قیم ــارت ب ــرای نظ ب
تقاضــا  مــردم  از  افــزود:  داریــم  همــکاری 
داریــم از فروشــگاه هایی خریــد کننــد کــه 
فروشــنده  از  و  داشــته  قیمــت  برچســب 
ــروش را داشــته باشــند و  ــور ف درخواســت فاکت
ــت کاال  ــت قیم ــه دق ــد کاال ب ــگام خری در هن
ــن  ــگ در بی ــن فرهن ــد ای ــد؛ بای را بررســی کنن
ــد کــه در هنــگام خریــد کاال  مــردم ترویــج یاب

قیمــت کاال را بررســی کننــد.
خوزســتان  در  اکنــون  هــم  داد:  ادامــه  وی 
بــا کمبــود کاال روبــه رو نیســتیم و تمامــی 
و  بنکــداران  در  نیــاز  مــورد  کاالهــای 
اســت. فراهــم  خوزســتان  فروشــگاه های 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم مدیریــت 
خریــد داشــته باشــند گفــت: در ایــن ایــام 
ــغ  ــه مبل ــرغ را ب ــت م ــه قیم ــم ک ــاش داری ت
ــا  فعلــی ۱۱۵ هــزار ریــال ثابــت نگــه داریــم ت
فشــار اقتصــادی کمتــری بــه مــردم وارد شــود.

فرماندار آبادان گفت: 12 میلیارد متر مکعب سیالب در آبادان مهار شد

ــا 12  ــن 11 ت ــر بی ــیل اخی ــان س ــت: در جری ــادان گف ــدار آب فرمان
میلیــارد متــر مکعــب ســیالب از مناطــق باالدســت بــه ســمت آبــادان 
ســرازیر شــد کــه بــدون وارد آمــدن خســارت کنتــرل و مهــار شــد.

ــالن  ــورای اداری در س ــه ش ــنبه در جلس ــوی روز چهارش ــن موس ــیدزین العابدی س
 ۷۰ را  آبــادان  بیابان هــای  آبــادان میــزان ســیاب در  اجتماعــات فرمانــداری 

ــره در  ــس از ذخی ــیاب پ ــی از س ــت: بخش ــرد و گف ــان ک ــب بی ــر مکع ــون مت میلی
ــاک  ــرد و خ ــای گ ــادان و کانون ه ــمال آب ــای ش ــمت بیابان ه ــه س ــه ای ب حوضچ
ــد. ــت ش ــی هدای ــفره های آب زیرزمین ــمت س ــه س ــرای پ ــن ب ــده همچنی ــا ش ره

وی اظهــار داشــت: طــی ۳۰ تــا ۴۰ روز کــه خوزســتان درگیــر بحــران ســیل بودیــم 
ــاری  ــا همی ــیل ب ــی از س ــارت ناش ــگیری از خس ــرای پیش ــادان ب ــتان آب در شهرس
ــر  ــش از ۲ براب ــی بی ــادی و انتظام ــای جه ــئوالن، نیروه ــردم و مس ــکاری م و هم

ــار شــد. ــادان ســیاب مه ــت ســدهای آب خوزســتان در آب ظرفی

وی احــداث ۳۱۵ کیلومتــر ســیل بنــد در شهرســتان آبــادان را یــادآور شــد و گفــت: 
ــار،  ــا، انه ــیه رودخانه ه ــد در حاش ــیل بن ــر س ــده ۳۱۵ کیلومت ــام ش ــرآورد انج ــا ب ب
خیابان هــا، جــاده آبــادان - ماهشــهر، جــاده آبــادان - اهــواز و امتــداد جــاده قفــاس 
و شــمال و جنــوب ســاحل بهمنشــیر احــداث شــد کــه در مقایســه بــا احــداث ســیل 

ــر نشــان می دهــد. بندهــای اســتان ۲ براب

*** از ظرفیت های اقتصادی آبادان اســتفاده نمی شود
ــای  ــود ظرفیت ه ــم وج ــه رغ ــت: ب ــادان گف ــژه آب ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
اقتصــادی در بنــادر آبــادان، چوئبــده، اروندکنــار وهمچنیــن داشــتن شــهرک 
ــرای  ــا ب ــن ظرفیت ه ــت از ای ــراق و کوی ــورهای ع ــا کش ــایگی ب ــی و همس صنعت

ــت. ــده اس ــتفاده نش ــه اس ــادی منطق ــق اقتص رون
ــن  ــی در ای ــی و خارج ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــرایط س ــهیل ش ــوی تس موس
ــکات  ــت از مش ــرون رف ــرای ب ــت: ب ــت و گف ــروری دانس ــتان را الزم و ض شهرس
ــی و  ــذار خارج ــرمایه گ ــذب س ــح در ج ــزی صحی ــه ری ــا برنام ــد ب ــادی بای اقتص

ــود. ــم ش ــان فراه ــتغال جوان ــا اش ــم ت ــاش کنی ــی ت ــش خصوص بخ
ــتغال و  ــرای اش ــا را ب ــد فض ــی بای ــلح و امنیت ــای مس ــت: نیروه ــه گف وی در ادام

ــد. ــن کنن ــذاران ام ــرمایه گ ــت س فعالی
موســوی بــا اشــاره بــه پــروژه فــاز ۲ پاالیشــگاه آبــادان گفــت: پــروژه فــاز ۲ آبــادان 
ــه کار کــرده و بیــش از ایــن ظرفیــت  ــا چهــار هــزار نفــر را مشــغول ب بیــن ســه ت
ــری را در  ــای دیگ ــت پروژه ه ــتا می بایس ــن راس ــدارد در همی ــروی کار ن ــذب نی ج

ایــن منطقــه بــرای رونــق اشــتغال تعریــف کــرد.
وی گشــایش نمایشــگاه دائمــی محصــوالت تولیــدی در آبــادان را ضــروری خوانــد 
ــدی و  ــای تولی ــده در واحده ــد ش ــوالت تولی ــی محص ــور معرف ــه منظ ــت: ب و گف
صنعتــی شهرســتان آبــادان نمایشــگاه دائمــی مــورد نیــاز اســت و مســئوالن ذیربــط 

بایــد ایــن موضــوع را پــی گیــری کننــد.
ــا بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد و  ــادان برمشــارکت شــهرداری ب ــدار ویــژه آب فرمان
ــا بخــش  ــررات مشــارکت شــهرداری ب ــن و مق ــا و قوانی ــن نامه ه ــق آئی ــت: طب گف
ــر باعــث کاهــش  ــن ام ــتغالزایی در شهرســتان می شــود و ای خصوصــی موجــب اش

پرونده هــای قضائــی و آســیب های اجتماعــی می شــود.

ــر بحــران آب  ــت : اگ ــتان گف ــتانداری خوزس ــت بحــران اس ــر کل مدیری مدی
ــده  ــای آین ــران ه ــی از بح ــه یک ــود ب ــت نش ــتان، مدیری ــتایی در خوزس روس

ــل خواهــد شــد. اســتان تبدی
ــرق  ــورای آب و ب ــن ش ــنبه در چهاردهمی ــی زاده روز چهارش ــرث حاج  کیام
خوزســتان در اســتانداری خوزســتان اظهــار داشــت: در حــال حاضــر شــهرهای 
شــمال شــرق خوزســتان بــه ویــژه روســتاهای آن در تنــش آبــی قــرار دارنــد 
باغملــک،  بــه روســتاهای شهرســتانهای  آنهــا می تــوان  از جملــه  کــه 

ــرد. ــاره ک ــلیمان اش ــه و مسجدس ــیر، امیدی ــان، رامش ــذه، بهبه ــز، ای رامهرم
ــی  ــت: یک ــتان گف ــرق در اس ــورای آب و ب ــت ش ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب

ــه آب در  ــوط ب ــاخت های مرب ــش زیرس ــتان در بخ ــده اس ــکات عم از مش
ــکات در  ــام و مش ــاورزی و احش ــت، کش ــرب، صنع ــف ش ــای مختل بخش ه
ــع اســت. ــا و مشــکات شــبکه توزی ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ــرق ب ــوزه ب ح
ــی  ــرد: پذیرفتن ــد ک ــتان تاکی ــتانداری خوزس ــران اس ــت بح ــر کل مدیری مدی
ــه رو  ــرب رو ب ــکل آب ش ــا مش ــردم ب ــالی م ــرایط خشکس ــه در ش ــت ک نیس
ــا ایــن مشــکل مواجــه  ــاز ب ــی ســابقه هــم ب ــارش ب باشــند و در ســیاب و ب

شــوند.
ــه ســال گذشــته ۳۶۷ درصــد  ــان اینکــه در ســال جــاری نســبت ب ــا بی وی ب
ــدای  ــد: از ابت ــادآور ش ــت ی ــده اس ــزارش ش ــدها گ ــه س ــش ورود آب ب افزای
ســال آبــی ۹۸-۹۷ حجمــی معــادل ۴۲ میلیــارد متــر مکعــب آب وارد اســتان 
ــر  ــون مت ــزان ۹ میلی ــن می ــته ای ــی گذش ــال آب ــه در س ــی ک ــده در حال ش

ــود. ــب ب مکع
ــد  ــر ۸۳ درص ــال اخی ــه ۵۰ س ــبت ب ــه نس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی زاده ب حاج
ــرد:  ــان ک ــم، بی ــاهد بودی ــتان را ش ــه ســدهای خوزس ــش وروردی آب ب افزای

ــت. ــرش نیس ــل پذی ــرق قاب ــود آب و ب ــرایطی کمب ــن ش ــود چنی ــا وج ب
وی ادامــه داد: پــس از گــرد و غبــار بهمــن ۹۵ و تاکیــد مقــام معظــم 
ــی  ــارات خوب ــز اعتب ــتاندارد نی ــر و اس ــت تدبی ــای دول ــری و پیگیری ه رهب
بــه بخشــهای زیرســاختی تعلــق گرفــت بــه طــوری کــه بخشــی از پایــداری 

ــت. ــارت اس ــن اعتب ــل همی ــرق حاص ــبکه ب ش
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری خوزســتان تصریــح کــرد: در حــوزه آب 
ــبکه های  ــای اصــاح ش ــی در بخش ه ــیار خوب ــارت بس ــز اعتب و فاضــاب نی
آب رســانی در ســطح شــهرها تزریــق شــد لــذا ضــرورت دارد مدیــران متولــی 
ــد از  ــز بای ــکات نی ــی از مش ــند و در بخش ــته باش ــتری داش ــری بیش پیگی

اعتبــارات ملــی وزارت خانــه خودشــان هــم اســتفاده کننــد.
ــتان  ــتایی در اس ــاب روس ــوزه آب و فاض ــکات ح ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: ایــن شــرکت مدت هاســت بــا ایــن مشــکات درگیــر اســت لــذا بایــد 
ــا مدیــر عامــل آب و فاضــاب  مدیرعامــل شــرکت آب فاضــاب روســتایی ب
ــاره  ــت چ ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــد وب ــته باش ــتی داش ــور نشس کش
ــر ایــن ســازمان آب و بــرق اســتان و شــرکت آب و  اندیشــی کننــد عــاوه ب
فاضــاب اســتان نیــز بایــد در کنــار آب و فاضــاب روســتایی باشــند. حاجــی 
ــرد و  ــد ک ــیل زده تاکی ــق س ــات آب مناط ــریع تأسیس ــازی س ــر بازس زاده ب
ــه ایــن تأسیســات وارد شــده بایــد هــر چــه  گفــت: رســوبات ســنگینی کــه ب
ســریع تر رســوب زدایــی و برطــرف شــوند چراکــه در ایــن برهــه تأمیــن آب 

ــرای ماســت. ــت ب ــن اولوی شــرب مهمتری
ــد  ــه بای ــی هســتند ک ــد الیروب ــز نیازمن ــا نی ــا و کانال ه ــزود: رودخانه ه وی اف

ایــن کار صــورت پذیــرد.
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری خوزســتان بــا اشــاره بــه دســتور رفــع 
ــره،  ــارون، زه ــد م ــی مانن ــت: در حوضه های ــتان گف ــت در اس ــت کش ممنوعی
جراحــی ســال ها محدودیــت کشــت اعمــال شــده، بــا توجــه بــه اینکــه ســال 
ــه  ــد ب ــاورزان می توانن ــال کش ــت امس ــده اس ــی ش ــش بین ــی پی ــی نرمال آب

ــد. کشــت بپردازن
مدیــر کل هواشناســی خوزســتان نیــز درایــن نشســت گفــت: طــی ســال های 
ــه در  ــی ک ــترین دمای ــته ایم و بیش ــه را نداش ــوای ۶۰ درج ــای ه ــته دم گذش

اســتان تجربــه شــده اســت دمــای ۵۴ درجــه بــوده اســت.
ــای  ــود دم ــی می ش ــش بین ــز پی ــال نی ــرد: امس ــان ک ــبزه زاری بی ــد س محم

ــم. ــه کنی ــتان تجرب ــه را در اس ــش از ۵۰ درج بی

ــل  ــه دلی ــا ب ــتان خواســت ت ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــتان از دس ــتاندار خوزس  اس
محدودیــت هــای موجــود در منابــع دولــت از ایجــاد پــروژه هــای غیــر ضــرور در 

ســطح اســتان اجتنــاب کننــد.
غامرضــا شــریعتی در شــورای برنامــه ریــزی اســتان کــه در اســتانداری 
ــای  ــل تحریم ه ــه دلی ــت ب ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب ــزار ش ــتان برگ خوزس
ــر  ــوع ب ــن موض ــت: ای ــه رو اســت، گف ــی رو ب ــای مال ــا تنگناه ــده ب ــال ش اعم
کســی پوشــیده نیســت و بــه همیــن دلیــل تاش هــا بایــد بــه ســمتی باشــد کــه 

ــوند. ــل ش ــام تکمی ــه تم ــای نیم پروژه ه
نماینــده عالــی دولــت در اســتان تصریــح کــرد: تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام 
ــال ۹۸  ــای س ــن اولویت ه ــه مهمتری ــی از جمل ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۸۰ درص ب
ــت  ــا را هــدر رف ــدازی پروژه ه ــر در راه ان ــی اســت. وی تأخی دســتگاه های اجرای
منابــع عنــوان کــرد و افــزود: اگــر ایــن شــرایط تــداوم داشــته باشــد بــا حجمــی 
ــن  ــه ای ــی ک ــد در صورت ــم ش ــه رو خواهی ــتان رو ب ــد در اس ــرمایه های راک از س
ــه بهــره  ــر اســاس آنچــه کــه هدفگــذاری شــده اند تکمیــل و ب پروژه هــا بایــد ب

بــرداری برســند.

مدیریت منابع مالی دستگاه ها با اولویت مقابله با بحران
اســتاندار خوزســتان بــا تاکیــد بــر مدیریــت منابــع مالــی دســتگاه های اجرایــی بــا 
اولویــت مقابلــه بــا بحران هــا مختلــف، گفــت: بــه عنــوان مثــال اگــر در بحــران 
اخیــر کــه بــا آن مواجــه شــدیم منابــع مالــی اســتان را خــرج کــرده بودیــم قطعــًا 

مقابلــه بــا ســیل در خوزســتان بــا مشــکات جــدی همــراه می شــد.
شــریعتی یــادآور شــد: تــا کنــون مبلــغ جزئــی بالــغ بــر ۳۵۰ میلیــارد ریــال بــه 
اســتان خوزســتان تخصیــص اعتبــار شــده در صورتــی کــه پیــش از ایــن منابــع 
ــن  ــم از ای ــا بتوانی ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــتیم و همی ــار داش الزم را در اختی

مقطــع عبــور کنیــم.

استفاده از ظرفیت های قانون بودجه ۹۸
ــر  ــزی اســتان ب ــه ری ــن نشســت رئیــس شــورای برنام در بخــش دیگــری از ای

ــون بودجــه ســال ۹۸  ــی اســتان از ظرفیت هــای قان اســتفاده دســتگاه های اجرای
تاکیــد کــرد و افــزود: منابــع مالــی بــرای انجــام پروژه هــا را نبایــد تنهــا محــدود 

ــت. ــتانی دانس ــای اس ــا و اباغ ه ــارات، تخصیص ه ــه اعتب ب
ــر  ــه اگ ــددی برخــوردار اســت ک ــون بودجــه از ظرفیت هــای متع ــزود: قان وی اف
ــی در  ــت منابع ــوان گف ــرد می ت ــرار بگی ــورد اســتفاده ق ــوارد آن شناســایی و م م
ــری  ــا براب ــتانی آنه ــارات اس ــا کل اعتب ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــتگاه ها ق ــار دس اختی

می کنــد.
شــریعتی بــا تاکیــد بــر اینکــه ادارات در پیگیــری بــرای اســتفاده از ایــن فرصــت 
نبایــد کــم کاری داشــته باشــند، گفــت: شــهرداری ها کــه بــا مشــکات متعــددی 
ــرداری را از ایــن  در بخــش منابــع رو بــه رو هســتند می تواننــد بهتریــن بهــره ب

ــا داشــته باشــند. ظرفیت ه

ایجاد ردیف اختصاصی اربعین برای خوزستان
رئیــس شــورای برنامــه ریــزی خوزســتان همچنیــن از ایجــاد ردیــف اختصاصــی 
ــن  ــتان از چنی ــن خوزس ــش از ای ــت: پی ــر داد و گف ــن خب ــوزه اربعی ــتان در ح اس
ــه  ــی ب ــه صــورت مل ــع آن ب ــود و مناب ــوردار نب ــاالنه برخ ــه س ــی در بودج منابع

ــت. ــاص می یاف ــام اختص ــتان ای اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیلــی نزدیکــی ایــام محــرم و صفــر بــرای تکمیــل 
زیرســاخت ها در مرزهــای شــلمچه و چذابــه، اســتان از زمــان محــدودی 
ــاص  ــه اختص ــف بودج ــن ردی ــه در ای ــی ک ــت: اعتبارات ــت، گف ــوردار اس برخ
ــل  ــاد و تکمی ــه ایج ــوری ک ــت بط ــن نیس ــه اربعی ــدود ب ــا مح ــد تنه می یاب

زیرســاخت ها می توانــد بــه بحــث تجــارت و صــادرات کاال کمــک کنــد.
ــه  ــه نســبت ب ــد کــرد: در ۲ ســال گذشــته صــادرات از مــرز چذاب شــریعتی تاکی
شــلمچه رشــد زیــادی پیــدا کــرده کــه ایــن موضــوع ناشــی از زیرســاخت هایی 

اســت کــه همزمــان بــا ایــام اربعیــن در ایــن مــرز ایجــاد شــد.
اســتاندار خوزســتان همچنیــن بــا بیــان اینکــه ســیل بــه بخشــی از مســیر چذابــه 
آســیب زده، گفــت: پیــش از ایــام اربعیــن اداره کل راه و شهرســازی اســتان بایــد 

نســبت بــه ترمیــم و بهســازی ایــن جــاده اقــدام کنــد.

ــال  ــتان در س ــرب خوزس ــتان دشــت آزدگان در غ ــوزه شهرس ــه در ح ــرز چذاب م
۱۳۸۸ بــرای تــردد زائــران عتبــات عالیــات و صــادرات کاال بــه عــراق بــاز شــد.
ــه کرخــه  ــدن ســطح رودخان ــاال آم ــل ب ــه دلی ــر ب ــه در ســیاب اخی جــاده چذاب
و نیــز افزایــش آب تــاالب هورالعظیــم دچــار آبگرفتگــی شــد کــه موجــب شــد 
تــردد در ایــن جــاده ممنــوع شــود.به همیــن دلیــل سرپرســت گمــرک چذابــه، از 
بازرگانــان، فعــاالن اقتصــادی و ترخیــص کاران خواســت تــا اعــام از ســرگیری 
فعالیــت بازارچــه مــرزی چذابــه، بــرای صــادرات کاالهــای خــود از مــرز شــلمچه 

ــد. ــرزی ســایر اســتان ها اســتفاده کنن ــا بازارچــه م ی
از ابتــدای فروردیــن امســال نیــز عزیمــت کاروان هــای زیارتــی عتبــات عالیــات 
ــای  ــد و کاروان ه ــف ش ــل متوق ــن دلی ــه همی ــه ب ــافری چذاب ــه مس ــز از پایان نی
ــه شــهرهای مقــدس عــراق  ــران ب ــرای عزیمــت زائ ــرز شــلمچه ب ــی از م زیارت

ــد. اســتفاده کردن
ــه تجــاری  ــی از پایان ــای غیرنفت ــواع کااله ــون دالر ان پارســال حــدود ۵۵۰ میلی

ــه صــادر شــد. چذاب
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