
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون با اشاره به 
عبدا...  کوت  سابق  شهردار  برای  حبس  سال  یک  حکم  صدور 
آوری  جمع  عملیات  گفت:  پسماند،  سکوی  در  تخلف  دلیل  به 
هفته  دو  با  شهرستان،  این  در  پسماند  موقت  سایت  زباله های 

تاخیر از سه شنبه گذشته آغاز شده است.
با  بازدیدی که  اظهار داشت: در  ایرنا، عباس ظاهری  به گزارش 
 ۱۰ تاریخ  در  کارون  شهرستان  زباله  سکوی  از  دادستان  حضور 
آبان انجام شده بود، شهرداری کوت عبدا... مکلف شده بود ظرف 
۲ هفته پاکسازی این محل را انجام دهد که این امر با بیش از ۲ 

هفته تاخیر از سه شنبه گذشته آغاز شده است.
وی افزود: مشکالت سکوی پسماند شهرستان کارون از سال ها 
پیش در حال پیگیری است و از سال ۱۳۸۹ مقرر شده بود که 
نشدن  عملی  دلیل  به  که  شود  آوری  جمع  و  تعطیل  محل  این 
سال  یک  حکم  دادگاه  سایت،  این  مشکالت  ادامه  و  مصوبات 
حبس برای شهردار سابق کوت عبدا... صادر کرده که اکنون در 

محله تجدیدنظر است.
داده  روی  اخیرا  که  اهواز  هوای  آلودگی  در  کرد:  اضافه  ظاهری 
بود، سکوی پسماند کارون نیز به عنوان یکی از کانون ها شناسایی 
هم  باز  و  کرده  مکاتبه  شهردار  با  اساس  همین  بر  که  بود  شده 
انجام شود  باید هرچه سریع تر  این محل  پاکسازی  اعالم کردیم 
اما شهرداری در این زمینه اقدام نکرد تا اخیرا بازدید مجددی با 
حضور دادستان و اداره محیط زیست و فعاالن محیط زیست انجام 

و به شهرداری تذکر داده شد.
جابجایی سکوی  پیگیری ها  این  از  نهایی  هدف  کرد:  تاکید  وی 
پسماند کارون است که جزو تعهدات قدیمی شهرداری بوده است.

خانه های  دیوار  به  دیوار  که  پسماند  سکوی  این  افزود:  ظاهری 
اهالی روستای قلعه چنعان است، آلودگی گسترده ای داشته و باعث 

آزار و ناراحتی مردم است.
وی ادامه داد: این محل، از ابتدا سکوی پسماند موقت بوده و قرار 
بود زباله ها با سیمی تریلر به سایت پسماند اهواز )صفیره( منتقل 
شود، اما این فرآیند رعایت نشده و سال ها زباله در این سکو تلنبار 

شده است.
وی خواستار ورود مرکز بهداشت برای برخورد با تخلفات پسماند 
به  گزینه  چند  بررسی  حال  در  حال حاضر  در  کرد:  اضافه  و  شد 
اقدامات  البته  هستیم،  پسماند  سکوی  جایگزین  محل  عنوان 
سکوی  مشکل  تا  می گیرد  صورت  باره  این  در  سختگیرانه تری 

پسماند فعلی تکرار نشود.
ظاهری همچنین درباره مدیریت پسماندهای عفونی در شهرستان 
بی خطرسازی  بابت  از  مشکلی  سینا  بیمارستان  گفت:  کارون 
پسماندهای عفونی ندارد اما تعدادی از مطب ها هنوز در این زمینه 

مشکالتی دارند که اخیرا پرونده ۶ مطب به دادگاه ارجاع شده و 
برای ۳۰ مطب نیز اخطاریه صادر شده است.

انتشار  به  واکنش  در  عبدا...  کوت  شهردار  دور  آرش  همچنین 
ایرنا،  در  کارون  شهرستان  پسماند  سکوی  تصویری  گزارش 
پاکسازی  بزرگ  عملیات  نوشت:  خبرگزاری  این  به  نامه ای  در 
پیمانکار  انجام مناقصه جذب  با  سکوی حمل پسماند شهرداری 
که  شد  مقرر  و  شده  انجام  سکو  محوطه  پاکسازی  راستای  در 
راستا روز ۲۷  یابد. در همین  انتقال  به صفیره  پسماند دپو شده 
روند  از  کارون  شهرستان  زیست  محیط  اداره  بازرسان  آبان، 

پاکسازی محوطه بازدید کرده اند.
بر اساس این گزارش، سال هاست که زباله های شهر کوت عبدا... 
در شهرستان کارون در جنوب اهواز، به سکوی زباله در نزدیکی 
محل  بودن  نزدیک  اما  می شود.  منتقل  چنعان«  »قلعه  روستای 
تخلیه زباله ها به خانه های روستایی مشکالت بسیاری را به دنبال 

داشته و اعتراض اهالی را موجب شده است.
کوت عبدا... بخشی از حاشیه شهر اهواز بود که در سال ۱۳۹۱ از 
اهواز منفک شد با ۹ روستای اطراف خود، شهر کوت عبدا...، مرکز 
روستاهای  از  یکی  چنعان  قلعه  داد.  تشکیل  را  کارون  شهرستان 
بزرگ ترین  جمعیت  نفر  هزار   ۲۳ از  بیش  با  کارون،  شهرستان 
بسیاری  های  محرومیت  با  که  می رود  شمار  به  کشور  روستای 

دست به گریبان است.
اشرفی  اخیرا  است.  خوزستان  چالش های  از  یکی  پسماند  مساله 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعالم کرد که برای سه 
شهردار در این استان، حکم حبس به دلیل تخلفات پسماند صادر 

شده است.
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وزیر دادگستری : 
خود وکال به جايگاهشان آسيب مي زنند 
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: کانون وکال 
تحقق  برای  برجسته ای  جایگاه  که  است  مستقل  نهادی 
قاضی  که  است  این  بر  ما  عقیده  اگر  و  دارد  مردم  حقوق 
و وکیل در حقیقت دو بال عدالت هستند، باید استقالل و 

شأن آنان حفظ شود.
حجت االسالم و المسلمین صادق مرادی در جلسه بررسی 
مشکالت کانون وکال دادگستری استان که با حضور سید 
علیرضا آوایی وزیر دادگستری و سید یزداله طاهری نسب 
خوزستان  دادگستری  وکال  کانون  هیئت  اعضاء  و  رئیس 
مانند  وکالت  جایگاه  و  شأن  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 

قضاوت بسیار ارزشمند است.
وی افزود: وکالت نهاد مقدسی است و شأن و جایگاه وکالت 
جایگاه  قضاوت  مانند  حرفه  این  و  مادی  نه  است  معنوی 

بسیار ارزشمندی دارد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تأکید بر اهمیت 
امر وکالت گفت: وکیل  مجاهدت و احساس مسئولیت در 
این  و  باشد  حساس  عدالت  اجرای  و  حق  احقاق  در  باید 

احساس مسئولیت از مقتضیات وکالت است.
حجت االسالم و المسلمین مرادی در ادامه اظهار داشت: 
برجسته ای  جایگاه  که  است  مستقل  نهادی  وکال  کانون 
برای تحقق حقوق مردم دارد و اگر عقیده ما بر این است 
که قاضی و وکیل در حقیقت دو بال عدالت هستند ، باید 
استقالل و شأن آنان حفظ شود و باید پا به پای هم و در 

کنار هم برای تحقق حقوق مردم گام بردارند.
رویکرد  کرد:  نشان  خاطر  خوزستان  دادگستری  رئیس 
دستگاه قضایی استان بر این است که از جایگاه و منصب 
محافظت  آن  منزلت  از  و  گردد  درستی صیانت  به  وکالت 
دادگستری  وزیر  آوایی  علیرضا  سید  جلسه  این  در  شود. 
رفع  و  پیگیری  در  استان  قضایی  دستگاه  از  تقدیر  ضمن 
مشکالت کانون وکال خوزستان، جایگاه و حرمت وکال را 
بسیار مهم دانست و گفت: در جامعه وکالت هیچ کس به 
اندازه خود وکال نتوانسته به منزلت این نهاد ارزشی آسیب 
تحقق  در  مؤثری  و  اساسی  نقش  وکال  همیشه  و  برساند 

عدالت داشته اند.
وی افزود: حفظ جایگاه و استقالل وکال از اهمیت بسیاری 

برخوردار است و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
رفع  پیگیر  حتما  کرد:  عنوان  ادامه  در  دادگستری  وزیر 
نگران ها، دغدغه ها و مشکالت وکال استان هم در دولت و 
هم در قوه قضائیه خواهم بود و امیدوارم مشکالت و موانع 

این عزیزان هر چه سریعتر حل و فصل شوند.
در این جلسه سید یزداله طاهری نسب رئیس هیئت کانون 
وکال دادگستری خوزستان ضمن تشکر از وزیر دادگستری 
و رئیس کل دادگستری استان در بررسی مشکالت وکال 

خوزستان، به ارائه گزارش عملکرد این کانون پرداخت.

آخرین وضعیت کرونا ؛
ICU ظرفيت

 بيمارستان هاي اهواز تكميل است
جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست 
برای  تخت  محدودیت  حاضر  حال  در  گفت:  اهواز  شاپور 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا در اهواز وجود ندارد و تعداد 
تخت های پیش بینی شده در بیمارستان های رازی و گلستان 

پاسخگوی مراجعه کنندگان است.
فرهاد سلطانی، با اشاره به آخرین وضعیت بیمارستان های 
شرایط  کرد:  اظهار  خوزستان،  در  کرونا  پذیرش کننده 
بیمارستان های پذیرش کننده کرونا در خوزستان بد نیست؛ 
هر چند اشغال تخت ICU در این بیمارستان ها در اهواز 
خوزستان  بیمارستان های  دیگر  در  اما  است  درصد   ۱۰۰

ظرفیت پذیرش وجود دارد.
به  مراجعه  روند  گذشته  روز  چهار  سه  در  افزود:  وی 
بیمارستان رازی اهواز تقریبا کمتر شده و شرایط بد نیست. 
اعمال محدودیت های جدید کرونا نیز به بهتر شدن شرایط 

کمک خواهد کرد.
جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه   درمان  معاونت  سرپرست 
شاهد  پیش  هفته  دو  حدود  چند  هر  گفت:  اهواز  شاپور 
بیمارستان  در  بیماران  پذیرش  برای  تخت  محدودیت 
رازی اهواز بودیم اما در حال حاضر محدودیت تخت برای 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا در اهواز وجود ندارد و تعداد 
تخت های پیش بینی شده در بیمارستان های رازی و گلستان 

پاسخگوی مراجعه کنندگان است.
بیمارستان   ICU تخت های  همچنان  کرد:  بیان  سلطانی 
با  که  است  گونه ای  به  وضعیت  اما  است  پر  اهواز  رازی 
بخش  در  جدید  بیماران  پذیرش  بیماران،  شدن  جابه جا 
مراقبت های ویژه انجام می شود و فعال نیازی به گسترش 

تخت ICU نداریم.

بخاطر مصائب و معضالت پس از بارش ؛
مردم خوزستان براي

 نباريدن باران دعا مي کنند!
نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به مشکالت حوزه 
فاضالب استان خوزستان گفت: شرکت های متولی آب و 
فاضالب به مردم خوزستان ظلم کردند، در اعتبارات دخل و 

تصرف کردند که اسناد آن موجود است.
در  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده  مولوی  محمد  سید 
جلسه علنی مجلس در تذکری به وزیر نیرو اظهار کرد: آب 
خوزستان را بردید. آیا شایسته است مردم نجیب خوزستان 
با  است  شایسته  آیا  نبارد؟  باران  که  بردارند  دعا  به  دست 
اولین بارندگی که زیر ۳۰ میلیمتر بود شاهد ورود فاضالب 
فاضالب  و  آب  متولی  های  شرکت  باشند؟  منازلشان  به 
خوزستان به مردم خوزستان ظلم کردند، در اعتبارات دخل 

و تصرف کردند که اسناد آن موجود است.
وی خطاب به اردکانیان افزود: اخطار می دهم دست از این 
بی توجهی بردارید، تمام تجهیزات خود را متمرکز کنید تا 
اند،  شده  خسته  مردم  نشوید،  شرمنده  بعدی  بارندگی  در 
و  است  فاضالب  فاقد شبکه  آبادان  کیلومتر  از ۲۲۰  بیش 
گروه  است،  فرسوده  آبادان  فاضالب  شبکه  کیلومتر   ۱۸۰
ویژه عملیاتی به استان خوزستان اعزام کنید تا ما شاهد چند 

اقدام اساسی باشیم.

اي که از دستت مي رسد کاري بكن ؛

سکوی پسماند روزگار اهالي قلعه چنعان را سياه كرده است

مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان :
بازرسی ها لغو شد

سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان 
در خصوص ادامه محدودیت های جدید کرونا در استان گفت 
: انجام کلیه بازرسی ها اعم از کارگاهی و موارد مرتبط با بیمه 
شدگان )بیمه بیکاری، احراز اشتغال قالیبافان، کارگران ساختمانی 
و... ( در آذر ماه سال ۹۹ لغو می گردد. مدیر کل تامین اجتماعی 
استان خوزستان در ادامه افزود: برای انعقاد قرارداد متقاضیان 
ادامه بیمه با ماهیت غیر اجباری، رانندگان، کارگران ساختمانی و 
... ضرورتی به معرفی آنان جهت انجام معاینات پزشکی بدو بیمه 
پردازی تا پایان زمان فوق الذکر نبوده و در صورت احراز شرایط 
مقرر شعبه می بایست نسبت به  اخذ تعهد کتبی از متقاضی 

اقدام نمایند.
مرعشی در انتها با اشاره به ضرورت استفاده از خدمات غیر 
حضوری گفت: از آنجاییکه نقل و انتقال پرونده ها بین شعب 
و اداره کل استان ممنوع می باشد، برگزاری جلسات کمیته های 
احتساب سوابق در آذر ماه امسال لغو می گردد و جلسه احتساب 
سوابق صرفاً در رابطه با بیمه شدگانی تشکیل می گردد که 
تبعات بررسی پرونده ایشان منجر به صدور احکام تعهدات قانونی 

بلند مدت می شوند.

معاون حمل و نقل جاده ای خوزستان :
محورهای بسته شده باز شدند

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
خوزستان از باز بودن تمامی محورها پس از بارندگی ۲۴ ساعت 

گذشته خبر داد.
محور  گذشته، ۷۲  شبانه روز  در  کرد:  اظهار  جوالنژاد  محمد 
شریانی و ۲۳ محور غیرشریانی در ۲۴ شهر خوزستان با بارش 

باران همراه بودند.
وی افزود: بارندگی های اخیر موجب انسداد موقت محورهای 
اللی- مسجدسلیمان و برعکس، مسجدسلیمان- اهواز، ایذه- 
دهدز، دهدز- لردگان، اندیکا- شهرکرد، شوشتر - هفتگل - 
نفت سفید و هفتگل- رغیوه شده بود که با تالش ۱۳۱ نیروی 
ریزش  کار  آالت،  ماشین  دستگاه  به کارگیری ۱۱۱  و  راهدار 

برداری در ۲۹ مقطع انجام شد.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
خوزستان گفت: در حال حاضر به جز یک محور روستایی در 
رغیوه به دلیل شکسته شدن یک پل، تمامی محورهای شریانی 

و غیرشریانی استان باز هستند.

برنامه جدید اتوبوسرانی اهواز ؛
سرويس دهی 

به برخي مناطق انجام نمی شود
برنامه  اطالعیه ای،  در  اهواز  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان 

سرویس دهی این سازمان را اعالم کرد.
در اطالعیه دیروز سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز آمده 
است: "برنامه خدمات دهی ناوگان حمل و نقل درون شهری 
ذیل  شرح  به  ثانوی  اطالع  تا  آذرماه(  )اول  شنبه  از  اهواز 

خواهد بود:
از ساعت ۷ صبح الی ۱۳:۳۰

از ساعت ۱۶ بعد  از ظهر الی ۱۹ 
و  کارمندی  زیتون  کیانپارس،  مسیرهای  در  سرویس دهی 

کیانشهر به دلیل مسدود شدن مسیر انجام نمی شود.
مبداء اتوبوس های مسیرهای فاز ۱ و ۲، زیباشهر، لوله سازی و 

مهدیس، خیابان شریعتی نبش خیابان شهید عظیم خواهد بود.
مبداء اتوبوس های مسیر شهرسالم میدان بسیج )فلکه ساعت( 
است. سرویس دهی برای رفاه حال کارمندان و کارگران که باید 

در محل کار خود حاضر شوند، انجام می شود.
 

 مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد :
عامل آتش سوزی نشت روغن بود

مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد گفت: نشت روغن موجب آتش 
سوزی در واحد زیرسازی شرکت نفت پاسارگاد آبادان شد که 

خوشبختانه بدون تلفات جانی مهار شد.
حسین نیکخواه مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد در خصوص 
حادثه آتش سوزی در واحد قیر سازی این شرکت اظهار کرد: 
در ساعت ۱۱:۳۰ دیروز نشت روغن در بویلر روغن داغ منجر به 

حریق در واحد قیر پلنت واحد آبادان شد.
وی افزود: بالفاصله پس از حضور ماموران آتش نشانی و خدمات 
ایمنی پاالیشگاه آبادان آتش مهار و از سرایت به بخش های 

دیگر جلوگیری به عمل آمد.
نیکخواه بیان کرد: خوشبختانه این آتش سوزی مصدومیت و 
تلفات انسانی نداشته و واحد مذکور بالفاصله ۲ساعت بعد از 
رفع نواقص ناشی از آتش سوزی دوباره به مدار برگشت و فرآیند 

تولید در حال انجام است.
 وی با بیان اینکه  این شرکت بزرگترین تولیدکننده قیر در 
خاورمیانه است افزود: ظرفیت سالیانه تولید قیر این شرکت چهار 
میلیون تن است که بخشی برای رفع نیاز داخلی و بخشی به 

کشورهای خاورمیانه صادر می شود.
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد گفت: آبادان توان تولید ساالنه 
۷۸۶ هزار تن و روزانه ۲۴۰۰ تن قیر را دارد که از طریق بندر 
امام خمینی امکان صادرات فراهم است و بخش عمده تولیدات 
کارخانه آبادان از این طریق به مقاصد بین المللی صادر می شود.

در محله عامري اهواز ؛
عمليات لجن برداری ادامه دارد

عملیات لجن برداری و شست و شوی سپتیک در محله عامری 
جهت نصب پمپ دفع آبهای سطحی انجام شد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه هفت، عملیات لجن 
برداری و شست و شوی سپتیک در محله عامری جهت نصب 

پمپ دفع آبهای سطحی انجام شد.
خطرات  از  جلوگیری  و  معابر  آبگرفتگی  مشکل  رفع  جهت 
احتمالی ناشی از تجمیع آب باران عملیات نصب پمپ جهت دفع 
آبهای سطحی در محله عامری خیابان شریعتی در حال انجام 
است.گفتنی است عملیات لجن برداری و شست و شوی این 

سپتیک جهت آماده سازی برای نصب پمپ انجام شده است.
این عملیات به منظور رفاه حال شهروندان و عابرین از خیابان 
شریعتی در حال انجام است تا دیگر شاهد آبگرفتگی در این 

خیابان نباشیم.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان :

مغازهمتخلفينپلمپمیشود

هفت مادر در خوزستان فوت شدند ؛

متوسط سنی زنان باردار كرونايي۳۰ سال است

20 ماه حقوق معوقه ؛

شهرداری آبژدان توان پرداخت حقوق را ندارد

با  خوزستان  در  کرونا  مدیریت  ستاد  سخنگوی 
اصناف  درصد   ۸۰ از  بیش  همکاری  به  اشاره 
و  تذکر  گفت:  کرونا،  محدودیت های  اجرای  در 
راهنمایی به اندازه کافی داده شده است و این بار 
دیگر با کسی تعارف نداریم و با جدیت برخورد 
می شود و به محض مشاهده بازگشایی مغازه ای 

که نباید فعالیت کند، سریعا پلمب می شود.
محدودیت های  اعمال  به  اشاره  با  نجاتی  رضا 
جدید در خوزستان اظهار کرد: خوشبختانه اجرای 
حال  در  خوبی  به  کرونا  جدید  محدودیت های 
انجام است؛ بیش از ۸۰ درصد اصناف همکاری 
خوبی داشته اند و متحمل سختی هایی شده اند که 
و  می کنیم  تشکر  هم  خوزستان،  مردم خوب  از 

هم معذرت می خواهیم.
اجرای  برابر  در  اصناف  از  تعدادی  افزود:  وی 
و  شدند  پلمب  که  کردند  مقاومت  مصوبات 
شدند.  معرفی  قضایی  دستگاه  به  نیز  تعدادی 
شده  داده  کافی  اندازه  به  راهنمایی  و  تذکر 
و  نداریم  تعارف  کسی  با  دیگر  بار  این  و  است 
مشاهده  به محض  و  برخورد می شود  با جدیت 

فعالیت کند، سریعا  نباید  مغازه ای که  بازگشایی 
پلمب می شود و در صورت نیاز به دستگاه قضایی 
معرفی خواهد شد؛ به کسی که به سالمتی مردم 

رحم نمی کند رحم نمی کنیم.
خوزستان  در  کرونا  مدیریت  ستاد  سخنگوی 
تعطیلی  خصوص  در  تصمیم گیری  کرد:  بیان 
اصناف و بازار برای ما سخت است اما سالمتی، 
مجبور  مردم  سالمتی  برای  و  است  مهم تر 

افزایش  مشاهده  زیرا  شدیم  تصمیم  اتخاذ  به 
شهروندان،  باختن  جان  خدای ناکرده  و  ابتال 
می رود  انتظار  کرد:  تصریح  است.وی  سخت تر 
این همکاری خوب مردم ادامه یابد؛ با همکاری 
ویروس  انتقال  زنجیره  قطعا  جامعه  آحاد  همه 
محدودیت  به  اشاره  با  نجاتی  شد.  خواهد  قطع 
ترددها  گفت:  بامداد،   ۴ تا   ۲۱ ساعت  از  تردد 
به  بیشتر  می خواهیم  مردم  از  اما  یافته  کاهش 

بازدیدهای  و  دید  و  کنند  توجه  موضوع  این 
خانگی را تمام کنند؛ قطعا در صورت تردد در این 
ساعات پلیس با آن ها برخورد می کند.  وی افزود: 
مدارس، مراکز آموزشی و اماکن ورزشی نیز در 

اهواز و کارون کامال تعطیل هستند.
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان بیان 
کرد: ورود خودروهای با پالک غیربومی به اهواز 
به  اهواز  پالک  با  خودروهای  خروج  و  ممنوع 
خارج از اهواز ممنوع است. کارکنان سازمان هایی 
که ماموریت ضروری برای خارج شدن از شهر را 
دارند، می توانند با کارت شناسایی، برگه ماموریت 
و گواهی صادرشده از اداره با درج شماره خودرو 
از شهر خارج شوند. افرادی که در اهواز سکونت 
دارند اما محل کار آن ها خارج از اهواز است نیز 
می توانند با کارت شناسایی و گواهی صادرشده 

از سوی محل خدمت، تردد کنند.
دستگاه های  خودروهای  تردد  برای  گفت:  وی 
خدماتی مانند آب، برق، اورژانس و ... می توانند 
خدمت  محل  از  گواهی  و  شناسایی  کارت  با 

تردد کنند.

رئیس گروه سالمت مادران و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه 
خروج  از  خودداری  بر  تاکید  با  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم 
غیرضروری مادران باردار از منزل گفت: در خانه ماندن زن باردار 
به معنی استراحت مطلق نیست؛ این گروه باید برای جلوگیری از 
نوشیدن  باشند.  داشته  کافی  تحرک  منزل  در  خون،  شدن  لخته 
مایعات فراوان نیز هم برای پیشگیری از ابتال به کرونا و هم برای 

جلوگیری از لخته شدن خون در زنان باردار توصیه می شود.
بهدیس عطایی، با اشاره به وضعیت ابتالی زنان باردار به کووید 
- ۱۹ اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۶۵۲ زن 
باردار مثبت کووید - ۱۹ در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز شناسایی شده اند که ۱۸۱ نفر از این تعداد جزو 
زنان  سنی  متوسط  اینکه  بیان  با  وی  بوده اند.  پرخطر  گروه های 
باردار مبتال به کرونا ۳۰ سال بوده است، افزود: از مجموع زنان 
باردار مبتال به کرونا ۱۵۶ مورد بستری و هفت نفر از زنان باردار 

مبتال به کرونا در حوزه این دانشگاه فوت شدند.
رئیس گروه سالمت مادران و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه 
رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم 
دستورالعمل های بهداشتی توسط زنان باردار گفت: رعایت برخی 
از اصول پیشگیری و توصیه های بهداشتی در زنان باردار اهمیت 

از روبوسی و دست دادن، شست وشوی مکرر  زیادی دارد. پرهیز 
دست ها هر بار به مدت ۲۰ ثانیه و خودداری از حضور غیرضروری 

در محیط خارج از منزل باید توسط این گروه رعایت شود.
وی افزود: البته در خانه ماندن زن باردار به معنی استراحت مطلق 
نیست؛ این گروه باید برای جلوگیری از لخته شدن خون، در منزل 
نیز هم برای  باشند. نوشیدن مایعات فراوان  تحرک کافی داشته 
پیشگیری از ابتال به کرونا و هم برای جلوگیری از لخته شدن خون 

در زنان باردار توصیه می شود.
عطایی بیان کرد: ادامه مصرف مکمل ها طبق روال معمول و پرهیز 
از افزایش خودسرانه میزان مکمل ها و بدون نظر پزشک، باید مورد 
توجه قرار بگیرد. زنان باردار باید روزانه حرکات جنین خود را پایش 
کنند و اگر متوجه کاهش حرکت جنین شدند، موضوع را با مراقب 

سالمت خود در مراکز بهداشتی درمانی در میان بگذارند.
باردار در صورت پاک بودن هوا، می تواند به  ادامه داد: مادر  وی 
مدت کوتاه و محدود و با رعایت نکات بهداشتی در هوای آفتابی 
برابر وسوسه خرید سیسمونی  در  باردار  زنان  باشد.  داشته  حضور 

مقاومت کنند و در مراکز شلوغ و بسته حاضر نشوند.
رئیس گروه سالمت مادران و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تاکید بر لزوم پرهیز از تماس 

با افراد دارای هر یک از عالئم بیماری، بیان کرد: مادران باردار 
در صورت بروز سرفه، تنگی نفس، تب و لرز، کاهش حس بویایی 
و اسهال یا استفراغ به مراکز بهداشتی ۱۶ یا ۲۴ ساعته مراجعه 
کنند. در صورت بروز خونریزی و آبریزش، تاری دید و ورم ناگهانی 
نیز حتما با مامای مراقب خود در مراکز بهداشتی تماس بگیرند و 

مطابق با راهنمایی های وی عمل کنند.
وی افزود: مادران باردار برای انجام مراقبت بارداری در هفته های 
و  بهداشتی  مراکز  به  و ۳۷  تا ۳۴  و ۳۱  تا ۳۰  تا ۱۰، ۲۸  شش 
درمانی مراجعه و از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی پرهیز 
تلفنی به  را به صورت  آزمایش و سونوگرافی خود  نتیجه  کنند و 
نتایج مطمئن  بودن  از طبیعی  و  مامای مراقب خود اطالع دهند 
شوند. عطایی گفت: زنان باردار فرآورده های حیوانی را به صورت 
گوشت  به  زدن  دست  هنگام  و  نکنند  مصرف  نیمه پخته  یا  خام 
خام، شیر یا دل و جگر احتیاط کنند تا آلودگی مواد خام به آن ها 
سرایت نکند. وی بیان کرد: زنان باردار باید در این دوران از مسائل 
استرس زا پرهیز کنند زیرا استرس می تواند عوارض متعددی هم 
کتاب خواندن،  باشد.  داشته  پی  در  برای جنین  و هم  مادر  برای 
گوش دادن به موسیقی، عبادت و تماشای فیلم از راه های کاهش 

استرس هستند.

شهردار آبژدان اندیکا با بیان اینکه بیش از ۳۰ نیروی مازاد در 
شهرداری  کارکنان  ماهیانه  حقوق  گفت:  دارد،  وجود  مجموعه 
ارزش  که  است  حالی  در  این  است،  ریال  میلیارد  سه  حدود 
 ۵۰۰ به  ماه ها  بعضی  می گیرد  تعلق  به شهرداری  که  افزوده ای 

میلیون ریال می رسد.
به گزارش ایلنا، شهرام ورناصری در خصوص علت ۲۰ ماه عقب 
کرد:  اظهار  کارکنان شهرداری  از  نفر   ۵۰ افتادگی حقوق حدود 
طبق قانون استانداری خوزستان، شهرداری آبژدان باید ۱۵ نیرو 
از  عبور  و  آزمون  طریق  از  باید  نیروها  همچنین  و  باشد  داشته 
گزینش حراست وارد شهرداری شوند که متاسفانه فقط ۴ نفر از 
نیروها با آزمون ورودی جذب شده و باقی نیروها توسط اعضای 
شورای شهر و شهردار قبلی وارد مجموعه شده اند و شورای شهر 

فعلی و من نقشی در استخدام آن ها نداشتیم.
ورناصری گفت: شهرداری ۵۵ نیرو داشت که ۷ نفر از نیروها را 
تعدیل کردیم و با راهنمایی و کمک، جای دیگری مشغول شدند 

و تعدادشان به ۴۸ نفر رسید و بیش از ۳۰ نیروی مازاد دارد.
وی بیان کرد: بر اساس قانون جدید سرانه جمعیت ارزش افزوده 
نفری   ۷۰۰ و  هزار  با جمعیت یک  می گیرد.  تعلق  به شهرداری 

از یک میلیارد و  افزوده ای که قباًل تعلق می گرفت بیش  ارزش 
۲۰۰ میلیون ریال بود و در حال حاضر تنها تا ۵۰۰ میلیون ریال 

ارزش افزوده به شهرداری می رسد.
سال  در  کارکنان  حقوق  کرد:  عنوان  فوق  مطلب  ادامه  در  وی 

جاری در بعضی ماه ها به سه میلیارد ریال می رسد.
به  کمک هایی  کرد:  تصریح  اندیکا  آبژدان  شهرستان  شهردار 
کامل  حقوق  بتوان  که  نیست  حدی  در  ولی  می شود  شهرداری 
کمک ها  این  شد  کمک  که  ماه هایی  کرد.  پرداخت  نیروها  به 

به صورت مساعده یا حقوق به کارگران پرداخت شد و هر ماهی 
که کمکی دریافت نمی شد حقوق انباشته می شدند تا به ۲۰ ماه 

حقوق معوقه رسید.
وی گفت: پیگیری ها برای حل مشکالت را از شهرستان اندیکا 

شروع و تا استانداری خوزستان و تهران نیز ادامه دادیم.
ورناصری ادامه داد: به محض شهردار شدنم این مجموعه دارای 
این  معوقات حقوق  از  این حجم  با  بود.  بدهی  ریال  میلیارد   ۲۰
مشکالت قابل حل نیست و تنها راه آن تعدیل نیرو است که در 

شرایط کرونا ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه گذشته حقوق کارکنان نزدیک 
به ۱۸ میلیارد ریال بود که درآمد شهرداری تنها به ۷۰۰ میلیون 

ریال رسید.
توانایی  که  است  ماه   ۸ حدود  کرد:  بیان  اندیکا  آبژدان  شهردار 

پرداخت بیمه کارکنان را نداریم.
 ۴ بر  بالغ  شهرداری  ماهیانه  هزینه  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است. حدود ۴۰ پیمانکار و بیش از 
به  این مجموعه  بدهی  دارند و  از شهرداری طلب  ۳۰ فروشگاه 

حدود ۹۰ میلیارد ریال می رسد.


