
شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
از  یکی  کنوکارپوس،  گیاه  اینکه  بیان  با  اهواز 
نخستین  در  تنفسی  مشکالت  اصلی  عوامل 
بارش های پاییزی است، گفت: امسال با توجه به 
باران های  احتمال همزمانی پیک مجدد کرونا و 
پاییزی که موجب ایجاد مشکالت تنفسی برای 
اهمیت  از  درختان  این  هرس  می شود،  مردم 

بیشتری برخوردار است.
از سال های  اظهار کرد:  ابول نژادیان  دکتر فرهاد 
پاییزی،  باران های  شروع  با  همزمان  و  گذشته 
تنفسی  بیماری های  زمینه  در  فراوانی  مشکالت 

برای هم استانی ها ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه باید در این خصوص بر اساس 
عارضه،  این  گفت:   شود،  صحبت  علمی  شواهد 
 Thunder" با اصطالح علمی  پدیده ای است 
Storm Asthma" که در آن آسم به دنبال 
بارندگی بروز می یابد و یک پدیده شناخته شده در 
داده  نشان  جهانی  مطالعات  است.  جهان  سطح 
آسم به دنبال بارندگی ناشی از آلرژی، به عوامل 
بیولوژیک )یعنی گیاهان، اسپور گیاهان یا قارچ ها( 
در  پدیده ای است که  این همان  و  وابسته است 
نخستین باران های پاییزی در برخی نقاط استان 

و  آسم  فوق تخصص  می دهد.این  رخ  خوزستان 
آلرژی ادامه داد:  پولن گیاه، ذره درشتی به اندازه 
حدود ۱۵ تا ۱۷ میکرون است و معموال قادر به 
ورود به ریه نیست و بیشتر در بینی رسوب می کند؛ 
به همین علت است که اغلب آلرژی های فصلی، 
می دهد  رخ  بارندگی  وقتی  هستند.  بینی  آلرژی 
کپسول اطراف این ذره، آب را جذب می کند و در 
نهایت منفجر می شود و مواد درون پولن به ذرات 

کوچک تر در حدود ۲ میکرون یا کمتر از آن تبدیل 
می شوند که به راحتی می توانند وارد ریه شوند و 
در نتیجه آن فرد مستعد، دچار تنگی نفس می شود.

از  یکی  کنوکارپوس،  گیاه  افزود:  ابول نژادیان 
نخستین  در  تنفسی  مشکالت  اصلی  عوامل 
جلسات  در  رو  این  از  است؛  پاییزی  بارش های 
شورای سالمت استان خوزستان مصوب شد که 
پیش از شروع باران های پاییزی، تمامی درختان 

شوند  هرس  گرده افشانی،  مستعد  کنوکارپوس 
سوی  از  امر  این  میدانی،  گزارش های  طبق  که 
شهرداری اهواز در حال انجام است. البته در این 
توجه  نیز  فضای سبز شهر  به حفظ  باید  پروسه 
شود؛ این درختان قطع نخواهند شد و صرفا برای 

جلوگیری از گرده افشانی، هرس می شوند.
شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
اهواز ادامه داد: ارگان هایی که دارای محوطه های 
نیز  هستند  کنوکارپوس  گیاهی  پوشش  با  وسیع 
باید نسبت به هرس این درختان در محدوده خود 
تخصص  فوق  آورند.این  عمل  به  الزم  اقدامات 
به  توجه  با  امسال  کرد:  تصریح  آلرژی  و  آسم 
باران های  احتمال همزمانی پیک مجدد کرونا و 
پاییزی که موجب ایجاد مشکالت تنفسی برای 
اهمیت  از  درختان  این  هرس  می شود،  مردم 
علوم  دانشگاه  است.سرپرست  برخوردار  بیشتری 
به  توجه  با  گفت:  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی 
از  کرونا،  موضوع  در  خوزستان  هشدار  وضعیت 
مردم درخواست می شود در هنگام خروج از منزل 
پروتکل های  تمامی  ماسک،  از  استفاده  ضمن 
بهداشتی را مورد توجه قرار دهند و از حضور در 

تجمعات بپرهیزند.
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سخنگوی ستاد مديريت کرونا در خوزستان :
قطعا به شرايط خطرناك قبل باز مي گرديم

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان با اشاره به وضعیت 
قرمز برخی شهرهای استان، گفت: به تدریج شیب ابتال به کرونا 

در خوزستان رو به افزایش است.
رضا نجاتی با اشاره به افزایش آمار مبتالیان به کروناویروس 
از  زیادی  تعداد  ماه های گذشته  در  اظهار کرد:  در خوزستان، 
مردم درگیر کرونا شدند، آمار مرگ و میر نیز بیشتر بود و تعداد 
زیادی از بیمارستان ها درگیر پذیرش بیماران مبتال به کرونا بودند 
اما در زمانی که در وضعیت سفید قرار گرفتیم، آمار مراجعه به 
بیمارستان ها، موارد ابتال و مرگ و میر و حتی بیمارستان های 

ویژه بیماران مبتال به کرونا کاهش یافت.
وی افزود: با این وجود، در حال حاضر و با توجه به وضعیت 
کنونی، به تدریج شیب ابتال به کرونا در خوزستان رو به افزایش 
است و اگر با این وضعیت پیش برویم، یقینا به شرایط ماه های 

گذشته برمی گردیم.
نجاتی با بیان اینکه مردم باید بیماری را جدی تر بگیرند، گفت: 
با اعالم وضعیت سفید مردم فکر کردند همه چیز تمام شده 
است و پروتکل های بهداشتی را کمتر رعایت کردند در حالی 
که یک مورد بیماری می تواند کل کشور را درنوردد. مردم به 
رنگ بندی توجه نکنند و از یک مورد بیماری در کشور هم ترس 

داشته باشند.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز :
دانش آموزان غربالگری می شود

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با بیان اینکه بازگشایی مدارس 
تصمیم بسیار سختی برای سیاستگذاران ملی و استانی بود، 
گفت: برای رعایت اصول بهداشتی در فضاهای آموزشی استان، 
وضعیت سالمت دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس به 

صورت دوره ای غربالگری می شود.
در  نگرانی ها  وجود  با  اظهارداشت:  بلوطکی  احمدی  مهران 
خصوص بازگشایی مدارس و خطر شیوع بیماری کرونا به دلیل 
احتمال رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی، مراکز بهداشتی و 
درمانی بازدیدهای مستمر خود در راستای حفظ سالمت پرسنل 
و دانش آموزان را در اولویت کاری قرار داده اند و تاکنون بالغ بر 
۷۰ درصد مدارس تحت پوشش مرکز بهداشت غرب اهواز مورد 

بازدید قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه ده ها میلیون دانش آموز در سراسر جهان 
به دلیل گسترش پیشرونده کرونا با تعطیلی موقت مدارس روبرو 
وزارت  و  دارد  نیاز  الزاماتی  مدارس  بازگشایی  افزود:  شده اند، 
آموزش و پرورش برای این منظور باید اقدام الزم را در دستور 

کار قرار دهد.
راستای  در  تصریح کرد:  اهواز  غرب  مرکز  بهداشت  رئیس 
اجرای  و  مدارس  از  بهداشتی  کارشناسان  بازدیدهای مستمر 
پروتکل های پیشگیرانه نشست های آموزشی با کادر آموزشی 
آنها برگزار شده تا با نظارت هایی که صورت می گیرد، دانش 
آموزان ضمن توانمندسازی از سطح سواد بهداشتی بیشتری 

برخوردار شوند.

رئیس اتحاديه زنبورداران خوزستان :
تولید عسل نصف شده است

 ۵۰ از  بیش  کاهش  از  خوزستان  زنبورداران  اتحادیه  رئیس 
درصدی تولید عسل در تابستان امسال خبر داد.

امین کریمی رئیس اتحادیه زنبورداران خوزستان گفت: تابستان 
امسال از هر کندویی میانگین ۲ تا ۳ کیلو عسل برداشت شده 
که با توجه به تعداد کندو ها و اینکه ۳۵۰ هزار کلنی در استان 
وجود دارد در مجموع ۷۰۰ تن عسل برداشت شده که نسبت 
به مدت مشابه پارسال شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی این 

محصول بودیم.
او افزود: برداشت عسل در خوزستان در ۳ فصل بهار )برداشت 
عسل اکالیپتوس(، تابستان )برداشت عسل کوهستان( و پاییز 
صورت می گیرد و بیشترین میزان برداشت این محصول در 
تابستان و بهترین آن عسل کوهستان است که زنبورداران پس 
از کوچ به ارتفاعات زاگرس برداشت می کنند که در حال حاضر 
برداشت این عسل تمام شده که از میزان پیش بینی شده خیلی 

کمتر است.
کریمی با اشاره به اینکه محصوالت عسل شامل: عسل، گرده 
گل، ژل رویال، زهر زنبور، بره موم بوده که در ساخت دارو های 
ضد سرطان نیز از برخی محصوالت عسل تولید شده است، 
بیان کرد: مجموع برداشت عسل در خوزستان در یک فصل 
خوب حداقل ۱۰ کیلو گرم است که این میزان برداشت  مناسب  
بوده، ولی در سال های خشکسالی این تولیدات به ۶ کیلو کاهش 

داشته که باعث ضرر و زیان به زنبوردار می شود.
رئیس اتحادیه زنبورداران خوزستان در خصوص قیمت عسل 
اظهار داشت: با توجه به هزینه های تولید و تورم موجود در کشور 
قیمت این محصول بین ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که با توجه 
به کیفیت هزینه  نیز فرق می کند و همچنین عسل های زیر ۸۰ 

هزار تومان سالم نبوده واز کیفیت خوبی برخوردار نیستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمام نهاده های زنبورداری اعم از 
جاری و ثابت مثل شکر، کندوی خالی و موم مورد استفاده در 
کندو ها و هزینه های حمل و نقل بیش از ۳۰۰ درصد افزایش 
داشته و در صورتی که هیچ حمایتی از این بخش وجود ندارد، 
تصریح کرد: عامل اصلی در روند کاهش تولید عسل در تابستان 
امسال در خوزستان تغییرات اقلیمی و حمایت نکردن دولت از 
بخش زنبورداری و اختصاص ندادن هیچگونه بسته حمایتی در 

زمینه زنبور داری در اعتبارات استانی است.

مديرکل هواشناسی خوزستان :
گرد و غبار جانشین شرجی مي شود

مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش بینی کاهش شرجی و 
احتمال وقوع گرد و غبار در استان خبر داد.

محمد سبزه زاری اظهار کرد: تا روز دوشنبه با حاکمیت جریانات 
شمالی، شاهد کاهش رطوبت در سطح خوزستان خواهیم بود. 

در این ایام، وزش  بادها به صورت متوسط پیش بینی می شود.
وی افزود: در قسمت های غربی، وقوع گرد و غبار موقت دور 

از انتظار نیست. امروز نیز شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته آبادان 
با ۴۵.۹ و ایذه با ۲۰.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و 
خنک ترین نقاط خوزستان بودند. تغییرات دمای اهواز در این 

مدت بین ۲۴.۴ تا ۴۴.۴ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشكی اهواز :

مدير کل تامین اجتماعی خوزستان :کنوکارپوس عامل اصلي تنگي نفس است
4 هزار زن سرپرست خانوار 

تحت پوشش هستند
از  اجتماعی خوزستان  تأمین  سید محمد مرعشی مدیر کل 
برخورداری زنان سرپرست خانوار و مدجویان بهزیستی و کمیته 

امداد حضرت امام )ره( از خدمات تأمین اجتماعی خبر داد
استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان؛ مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تاکید 
براینکه سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین و در عین 
حال بزرگترین سازمان های اجتماعی و مردم نهاد کشور است 
گفت: بیش از ۸۷۰۰ نفر مددجوی زن سرپرست خانوار تحت 
پوشش کمیته امداد حضرت امام )ره( و سازمان بهزیستی از 

خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی استان برخوردارند.
مرعشی با اشاره باینکه سازمان تأمین اجتماعی همواره با برنامه 
ها و اهداف متعالی نطام مقدس جمهوری اسالمی همراه بوده 
است افزود: بر این اساس لغایت پایان تیر ماه سالجاری تعداد 
۳۵۲۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و ۴۱۰۷ 
زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی از مزایایی 

بیمه تأمین اجتماعی برخوردار بوده اند.

مدير آبفا دزفول :
عملیات تعمیر ژنراتور
 تصفیه خانه انجام شد

مدیر منطقه آبفا دزفول گفت: عملیات سرویس و تعمیر ژنراتور 
تصفیه خانه شمال دزفول توسط پرسنل واحد نقلیه این اداره 
خوزستان،  آبفا  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  انجام 
مصطفی اسماعیل سالم افزود: این اقدام در راستای آماده باش 
کامل در مواقع قطع برق و جایگزینی برق تولیدی ژنراتور در 
مواقع اضطرار انجام گرفته شده است تا آبگیری مخازن و تامین 

آب شرب مردم در مواقع خاموشی برق شهری ، مختل نشود.
به گفته اسماعیل سالم؛ جهت صرفه جویی در هزینه ها ، کلیه 
امور مربوطه توسط پرسنل واحد نقلیه و با اتکا به توان و ظرفیت 

داخلی و با صرف کمترین هزینه صورت گرفته است.

در جشنواره استانی مالك اشتر ؛
بسیج شركت كارون

 رتبه برتر را كسب كرد
پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در 
دهمین جشنواره استانی مالک اشتر به عنوان پایگاه برتر سپاه 

استان خوزستان شناخته شد.
گاز  و  نفت  برداري  بهره  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  تقدیر  ویژه  اشتر  مالک  استانی  جشنواره  دهمین  کارون، 
عملکرد سال ۹۸ رده های سپاه حضرت ولی عصر )عج( با 
عصر  ولی  حضرت  سپاه  فرمانده  شاهوارپور  سردار  حضور 
رده های سپاه و  و مسئولین  مدیران  فرماندهان،  خوزستان، 
بسیج استان خوزستان در سالن امام خامنه ای مجموعه والفجر 

سپاه اهواز برگزار گردید.
پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در 
این جشنواره به عنوان موفق ترین پایگاه قشری بسیج کارمندی 
در سطح سپاه ولی عصر استان خوزستان شناخته شد و از فتح 

اله گشتاسبی فرمانده این پایگاه با لوح تقدیر تجلیل شد.
بهره  شرکت  بسیج  مقاومت  پایگاه  گزارش،  این  اساس  بر 
برداری نفت و گاز کارون طی چهار سال گذشته با تشکیل 
۷ گروه جهادی و سازندگی و اعزام بیش از ۸۰ بسیجی در 
قالب این گروهها به روستاهای محروم همجوار تاسیسات، در 
زمینه محرومیت زدایی از این مناطق اقدامات شایسته ای ارایه 
نموده که از آن جمله می توان به بازسازی مدارس، مساجد و 
حسینیه ها، بازسازی منازل افراد مستمند، توزیع بسته های لوازم 
التحریر،سبدهای غذایی، پوشاک، لوازم ضروری منزل، اطعام  
خانواده های نیازمند، کمک به برپایی مواکب، و برگزاری برنامه 

های مذهبی و فرهنگی اشاره کرد.
همچنین در سال جاری و در راستای انجام مسئولیت هاي 
اجتماعی، اقدامات موثري در مقابله با گسترش ویروس کرونا 
در برخی مناطق شهر اهواز و روستاهای اطراف تاسیسات انجام 
از آن جمله می توان ضدعفونی و گندزادیی  شده است که 
اماکن و معابر عمومی و تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و بسته 
های معیشتی در بین خانواده های نیازمند  ۲۳ روستا و منطقه 

محروم اهواز را به عنوان اقدامات مهم برشمرد.

در شادگان ؛
سارقان دريچه های

 شبکه آبیاری دستگیر شدند
سد،  از  برداری  بهره  شرکت  محرمانه  امور  و  حراست  مدیر 
دستگیری  از  جراحی  و  زهره  آبیاری  های  شبکه  و  نیروگاه 

سارقان دریچه های شبکه آبیاری شادگان خبر داد.
خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  خبری  شبکه  گزارش  به 
واصله  های  گزارش  دریافت  از  پس  گفت:  امانی"  "علی 
امور  شادگان،  آبیاری  شبکه  های  دریچه  سرقت  بر  مبنی 
حراست شرکت به منظور پیشگیری از سرقت  های بعدی 
و دستگیری سارقان، اقدام به ایجاد چندین گروه گشتی و 

حریم بانی نمود.
از دریافت  ماه جاری، پس  این که ۲۵ شهریور  بیان  با  وی 
گزارش یکی از اهالی روستاهای تحت پوشش شبکه آبیاری 
شادگان،  مبنی بر سرقت دریچه های شبکه آبیاری، بال فاصله 
یکی از اکیپ های گشتی این امور به منطقه مورد نظر اعزام 
شد افزود: دو نفر از گروه سارقین در محل ارتکاب جرم دستگیر 
شدند. مدیر حراست و امور محرمانه شرکت بهره برداری از 
سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی در بیان نحوه 
با یک دستگاه  نفره،  دستگیری سارقان گفت: یک گروه ۴ 
خودرو وانت و تجهیزات و ابزار آالت برشکاری در حال سرقت، 
اقدام به فرار نموده که در  با دیدن ماموران گشت حراست، 
عملیات تعقیب و گریز، گشت های حراستی دو نفر از آنها را 
دستگیر و همراه با وسایل مکشوفه تحویل نیروی انتظامی 
منطقه دادند. مدیریت حراست و امور محرمانه آن شرکت با 
بیان این که با کمک نیروی انتظامی منطقه در حال شناسایی 
و دستگیری دیگر افراد این گروه هستیم، تصریح کرد: این 
اقدامات تا دستگیری تمامی سارقان شبکه آبیاری شادگان ادامه 

خواهد داشت.

))آگهی فراخوان عمومی شماره 99/30م(( نوبت اول
1- نام دســتگاه مزايده گذار: اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

2- موضــوع فراخــوان: معاونــت امــاك و حقوقــي اداره کل راه و شهرســازي اســتان خوزســتان بــه نمايندگــي از طــرف ســازمان ملــي زمیــن و مســكن، بــه 
اســتناد مــاده 22 قانــون تنظیــم بخشــي از مقــررات مالــي دولــت و بنــد 13 تفويــض اختیــار اباغــي در نظــر دارد تعــداد 1 پــاك زمیــن دولتــي بــا کاربــري 
احــداث مجتمــع تفريحــي توريســتي واقــع در شهرســتان بنــدر ماهشــهر را بــه صــورت اجــاره بــه شــرط تملیــك بــه متقاضــي کــه داراي موافقــت نامــه اصولــي 

معتبــر از مراجــع ذيصــاح باشــد واگــذار نمايــد.
3- انواع تضمین شــركت در مزايده: ضمانتنامه بانكی معتبر بنام ســازمان ملي زمین و مســكن با فیش واريزي

4- مدت اعتبار تضمینهاي فوق بايد حداقل ســه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشــنهادها باشــد.
5- ارائه هر گونه چك شــخصي، بانکي تضمین شده مورد قبول نمي باشد.

ــده: از تاريــخ 99/7/1 لغايــت 99/7/6 از طريــق ســامانه تــدارکات دولــت )ســتاد( بــه آدرس  6-زمــان، مهلــت و دريافــت اســناد و شــرايط مزاي
ــد. ــت نماين www.setadiran.ir  درياف

7- زمــان و ارائــه پیشــنهادها:  از تاريــخ 99/7/7 لغايــت 99/7/16  از ســاعت 8 صبــح تــا ســاعت 14/30 پیشــنهاد قیمــت و بارگــذاري فیــش واريــزي يــا 
ضمانتنامــه از طريــق تــدارکات دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مــي باشــد.

ــه آدرس  ــا درج شــماره و موضــوع فراخــوان ب ــت 14 ب ــورخ 99/7/19 از ســاعت 7/30 لغاي ــف (و)ب( : روز شــنبه م ــت ) ال ــه پاك ــل ارائ ــان و مح 8- زم
ــردد. ــل گ ــه تحوي ــتان دبیرخان ــازي خوزس ــدرس-اداره کل راه و شهرس ــهید م ــان ش ــه - خیاب امانی

ــل  ــرم تكمی ــر و ف ــي معتب ــه اصول ــت )ب( حــاوي اصــل موافقتنام ــه بانكــي و پاک ــا اصــل ضمانتنام ــزي و ي ــش واري ــف( حــاوي اصــل فی ــت ال *توجــه : ) پاک
ــي  ــي از کارت مل ــي و کپ ــات دولت ــت در معام ــان دول ــه کارکن ــع مداخل ــه من تعهدنام

9- زمــان و محــل بررســي پیشــنهادها: روز يكشــنبه مــورخ 99/7/20 ســاعت 8 صبــح بــه آدرس - امانیــه خیابــان شــهید پــودات اداره کل راه و شهرســازي 
طبقــه 2 ســالن جلســات

10- تاريخ بازديد از محل: از تاريخ 99/7/12 لغايت 99/7/15 ســاعت 10 صبح اداره راه و شهرســازي بندر ماهشــهر
11- انصراف برنده فراخوان به هر دلیل ، موجب ضبط ســپرده وي خواهد شــد.

12- حد نصاب تعداد مزايده گران شــرکت کننده حداقل يك مزايده گر مي باشــد.
13- پیشــنهاد هــاي مزايــده گرانــي مــورد رســیدگي و قبــول واقــع خواهــد شــد کــه در زمــان بررســي پیشــنهادها اصــل موافقــت نامــه اصولــي داراي اعتبــار و 
ــوع کاربــري و مســاحت زمیــن فــوق مــورد تائیــد و صــادره از اداره کل میــراث فرهنگــي و صنايــع دســتي باشــد از  ــا ن ــا طــرح توجیهــي و مرتبــط ب مطابــق ب

طــرف مزايــده گــر ارائــه شــود.
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اداره ارتباطات و اطالع رساني راه و شهرسازی خوزستان شناسه آگهي:  990585
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936286500110000000000000000010  شناسه واريز

10103862678 شناسه ملي

 تمركز وجوه
درآمدي

950100004001037104006831 شماره شباي حساب جهت واريز وجه مزايده

393037157286500100000000000010  شناسه واريز

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز گفت: 
برخی بجای چاره جویی، در شرایطی که آمار کرونا در خوزستان باال 

رفته، توپ ناکارآمدی را در زمین شهرداری نیاندازند.
آیت حمیدی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
در  اهواز  شرق  بهداشت  مرکز  رئیس  اظهارات  به  واکنش  در  اهواز 
خصوص عدم توزیع ماسک رایگان توسط شهرداری اهواز اظهار کرد: به 
نظر می رسد رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز در اظهاراتی که پیرامون 
عملکرد شهرداری اهواز در زمینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا داشته 

است، تا حدود بسیار زیادی از دایره انصاف و عدالت خارج شده است.
وی افزود: این اظهارات بگونه ای است که مطالبی کذب و غیر واقعی 
را در خصوص عملکرد خانواده بزرگ شهرداری اهواز عنوان کرده است 
که متاسفانه با واقعیت موجود فاصله بسیاری دارد و امید آن میرود که 
اظهارات صورت گرفته، تنها ناشی از بی اطالعی بوده باشد و نه بر اساس 
فرافکنی پیرامون شبهاتی که در خصوص عملکرد دستگاه مطبوع ایشان 
به گوش می رسد.آیت حمیدی ادامه داد: بنده به عنوان یکی از متولیان 
سازمان های شهرداری اهواز، به اطالع ایشان و سایر دوستانی که عمداً 
یا سهواً چشم خود را بر روی عملکرد درخشان و قابل تقدیر عوامل 
شهرداری اهواز طی دوران شیوع ویروس کرونا بسته اند، می رسانم که 
شهرداری اهواز نه تنها در این زمینه کوتاهی نکرده است بلکه تا حدودی 
هم از سایر دستگاه های متولی کرونا نیز جلوتر و پیشگام تر بوده است.

وی تصریح کرد: برای مثال تنها در سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز 
طی سه ماه گذشته در حدود ۱۰ هزار ماسک رایگان در بین رانندگان 
زحمتکش و پرتالش تاکسی توزیع شده است و طی روزهای گذشته 

نیز بیش از هزار محلول ضدعفونی کننده دست پانصد سی سی به آنان 
بصورت رایگان اختصاص یافت، که تمامی این موارد با تاکید شهردار 

اهواز و دستور مستقیم ایشان به انجام رسیده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز با اظهار 
تاسف از صحبت های رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز، بیان کرد: اینکه 
یکی از مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، چشم خود را بر روی 
اقدامات ملموس مجموعه شهرداری اهواز که بارها عملکرد آنها در ستاد 
استانی کرونا توسط استاندار هم مورد تقدیر قرار گرفته است، ببندد و 
با بیان اظهارات غیر کارشناسی و نسنجیده، دست به نقد غیرمنصفانه 
عملکرد این نهاد مردمی بزند.وی اذعان کرد: این اظهارات که زحمتهای 
شبانه روزی مجموعه کارکنان شهرداری اهواز از جمله سازمان های 
از  هیچکدام  با  بگیرد،  نادیده  را  اجرائیات  نشانی،  آتش  تاکسیرانی، 

معیارهای جوانمردی و اصول اخالقی سازگاری ندارد.
آیت حمیدی در خصوص سایر موارد مطرح شده توسط رئیس مرکز 
بهداشت شرق اهواز عنوان کرد: در خصوص عنوان شدن موضوع کذب 
و غیر واقعی عدم توزیع ماسک رایگان توسط شهرداری اهواز، احساس 
مسئولیت کرده و خود را ملزم به پاسخگویی دانستم، اما پیرامون سایر 
موارد مطرح شده توسط ایشان، بمانند همین قضیه عدم توزیع ماسک 
رایگان، متاسفانه سایر اظهارت نیز غیرمستند و غیرمستدل هستند که 
قطعاً سایر مدیران مرتبط با موضوع و روابط عمومی شهرداری اهواز 

پاسخ الزم را خواهند داد.
وی ادامه داد: در مجموعه خدوم و پرتالش علوم پزشکی، با وجود اینکه 
شهرداری اهواز تعدادی از فرهنگ سراهای خود را در اختیار این مجموعه 

جهت غربالگری بیماری کرونا گذاشته است و هرگونه همکاری ممکن 
با مراکز بهداشت را در این زمینه وظیفه خود دانسته و میداند، اینگونه 
اظهارات نسنجیده یکی از مسئولین میانی این مجموعه نباید سایر 

زحمتهای این عزیزان را تحت الشعاع قرار دهد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهراهواز افزود: 
احتمااًل این موضوع ناشی از کم تجربه بودن آقای مشکورنیا در حضور 
یافتن در نشست های خبری است، چرا که هر کارمند عادی با سابقه کم 
هم میداند که یک مدیر ارشد در جایگاهی بمانند شهردار یک کالنشهر 
که عضو ستاد استانی کرونا نیز است، قاعدتاً نمیتواند که هم در جلسات 
استانی شرکت داشته باشد و هم در جلسات شهرستانی حضور بهم 

رساند و هم شهری به گستردگی و بزرگی اهواز را اداره نماید.
وی اظهار کرد: عموماً در مواردی اینچنین یکی از معاونین شهردار، بنابر 
تشخیص و موضوعیت جلسه بعنوان جانشین، در نشست های مورد 
نظر شرکت میکند.حمیدی افزود: انشا... مسئولین دانشگاه علوم پزشکی 
از این پس افراد زیر مجموعه خود را توجیح کنند تا این عزیزان منبعد 
ضمن رعایت سلسله مراتب اداری، از اظهارات غیرمسئوالنه خودداری 
کرده و اکنون که دوباره آمار مبتالیان به ویروس کرونا در سطح استان 
باال رفته، بجای چاره جویی، اینچنین توپ ناکارآمدی ها را به زمین 
شهرداری اهواز نیاندازند.وی گفت: دوران فرار رو به جلو برای عدم 
پاسخگویی به عملکردها، گذشته است و بهتر است بجای دست زدن 
به اقداماتی از این قبیل، با برنامه ریزی بین بخشی، کلیه دستگاه های 
اجرایی با همدلی در کنار هم قرار گرفته تا جامعه از این بحران پیش رو 

به سالمت عبور کند.

مديرعامل تاکسیرانی اهواز :

اظهار اخير عليه شهرداري ناجوانمردانه بود


