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نماینده ولی فقیه در خوزستان :
والیت و امام زمان)عج( 

از دختران انقالب ازدواج  می خواهد
تربیت  اساس  گفت:  خوزستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
باید تالش کرد که محیط خانواده  لذا  جامعه خانواده است 

سالم باشد تا جامعه سالم شود.
گردهمایی  در  موسوی فرد  محمدنبی  سید  االسالم  حجت 
این که خانواده مهم ترین  به  اشاره  با  انقالب  بزرگ دختران 
رکن اجتماع است، اظهار کرد: جامعه سالم، موفق، مهدوی و 
علوی در یک جمله جامعه فاطی در صورتی فاطمی می شود 

که خانواده ها فاطمی شوند. 
وی با اشاره به این که اساس تربیت جامعه، خانواده است لذا 
تمام تالش برای ایجاد یک خانواده موفق باشد، ادامه داد: 
الگوی خانواده موفق برای همه، حضرت فاطمه زهرا)س( و 
امام علی)ع( است و باید تالش کرد که محیط خانواده را به 

خانواده سالم تبدیل کرد تا جامعه ما سالم شود. 
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ادامه داد: برای ایجاد 
محیط خانواده مطابق دستورات خداوند متعال و اهل بیت)ع(، 
باید معرفت خود را نسبت به قرآن و اهل بیت)ع( عمیق کرد. 
با اشاره به این که سوء ظن در  حجت االسالم موسوی فرد 
محیط خانواده هم خوب است و هم بد، افزود: زن و مرد نباید 
نسبت به یکدیگر سوء ظن داشته باشد اما نسبت به خود خوب 
است. به این معنا که همیشه رفتارهای خود را زیر ذره بین 

قرار دهند و خود را بدهکار یکدیگر بدانند.
امام جمعه اهواز راهکار گرم کردن کانون خانواده را زندگی در 
محوریت قرآن کریم برشمرد و عنوان کرد: حضرت زهرا)س( 
این درس را به ما می دهد که در  محور والیت و امام باید بود.

وی با تاکید براینکه دختران باید شیوه زندگی، همسرداری و 
تربیت فرزند را بلد باشند، افزود: برخی متهم می کنند الگوی 
ما زن خانه داری مثل حضرت زهرا)س( است اما روی آنها 
سیاه باد. نمی دانند که حضرت چهار فرزند تربیت کرده که 
سیاسی،  صحنه های  در  ایشان  و  است  داده  تغییر  را  عالم 
اجتماعی، جبهه جنگ و عرصه های گوناگون حضور داشته اند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با اشاره به اینکه امروز 
است، عنوان  فرزند  تربیت  اصلی زن،  و رسالت  بزرگ ترین 
کرد: زن سراسر عاطفه است، هر مقدار ارتباط باالتر باشد در 

کنار آن ارتفاع با زمین بیشتر است و باید مراقبت کرد.
امام  و  والیت  کرد:  اذعان  موسوی فرد  االسالم  حجت 

زمان)عج( از دختران انقالب، ازدواج  می خواهد.

نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها :
ارتباط شهرداری ها 

با هیئت نجات غریق ضروري است
نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها گفت: با توجه به 
مصنوعی،  دریاچه  چند  و  آب  کانال  تاالب،  رودخانه،  وجود 
جان  نجات  برای  نجات غریق  هیئت  با  شهرداری ها  ارتباط 

افراد در خوزستان الزم است.
سید محسن موسوی زاده تأکید کرد: فدراسیون نجات غریق 
مستقیم  ارتباط  ناجیان  فعالیت  که  چرا  دارد  مهمی  وظایف 
بسیار حائز  را  آنها  کار  دلیل  به همین  و  دارد  با جان مردم 

اهمیت می کند.
وی با بیان اینکه به استقرار و فعالیت گسترده ناجیان غریق 
افزود: استان خوزستان دارای  نیاز است،  در برخی استان ها 
مصنوعی  دریاچه های  و  کانال  تاالب،  دائمی،  رودخانه های 
افزایش  را  ناجیان  این  اهمیت حضور  موقعیت  این  و  است 

می دهد.
نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه 
به  کرد:  بیان  دارند،  بسیاری  گردشگری  جاذبه  مناطق  این 
دلیل گرمای هوا بسیاری از گردشگران در این مناطق شنا 
جلوگیری  برای  ناجیان  حضور  دلیل  همین  به  و  می کنند 

غرق شدگی افراد ضروری است.
موسوی زاده تصریح کرد: استان خوزستان به لحاظ شرایط 
آب و هوایی، در سه یا چهار ماه در سال شنا در رودخانه های 
این استان انجام نمی شود و در بیشترین مواقع سال شاهد شنا 

در این شناگاه های خوزستان هستیم.
وی با بیان اینکه ارتباط هیئت غریق نجات و غواصی استان 
با نهادهای مختلف به ویژه آموزش و پرورش ضروری است، 
گفت: این اتفاق سبب شناسایی استعدادهای جدید و همچنین 
آموزش افراد برای اینکه بتوانند افراد بیشتری را در صورت 

بروز حادثه از مرگ نجات دهند، می شود.
نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها افزود: شورای عالی 
استان ها این ظرفیت را دارد که با مکلف کردن شهرداری ها 
را  غرق شدگی  تلفات  بتوانند  فدراسیون  این  با  ارتباط  برای 

کاهش دهند.

امام جمعه آبادان :
 در حوزه گرانی و بیکاری به جوانان

 انقالبی اجازه ورود داده نشد
امام جمعه آبادان گفت: ایران اسالمی با وجود همه کمبودها، 
در  و  حوزه ها  همه  در  ظالمانه،  تحریم های  و  مشکالت 

زمینه های مختلف در حال پیشرفت است.
حجت االسالم علی ابراهیمی پور در آیین عبادی سیاسی نماز 
جمعه این هفته آبادان در مصالی این شهر افزود: امروز ایران 
اسالمی در زمره امن ترین کشورهای جهان قرار دارد و قطب 
پزشکی و توریسم درمانی است. امروز کشور ما در فهرست 
کشورهای برتر خدمت رسانی پزشکی است و نیز دارای ارتش 

قدرتمند در جهان هستیم.
جهان  در  پرقدرت  سایبری  ارتش  دارای  ما  داد:  ادامه  وی 
و  جهان  برتر  پیوند  مرکز  سومین  نانو،  تکنولوژی  دارای  و 
سلول های بنیانی و سومین کشور پرتاب کننده موجود زنده به 
فضا و دارای دومین کشور در ساخت هواپیمای خورشیدی و 
از کشورهای سازنده جت جنگنده در جهان و پنجمین کشور 
تولید کننده کاغذ از سنگ و بزرگترین شکارچی پهبادهای 
جاسوسی دنیا در جهان هستیم که این موارد به همت جوانان 

این مرز و بوم رقم خورده است.
حجت االسالم ابراهیمی پور با بیان اینکه اما در حوزه گرانی 
و بیکاری به جوانان انقالبی اجازه ورود داده نشده و در این 
حوزه آسیب دیدیم گفت: باید به جوانان نسل سوم و چهارم 
انقالب در رده ها و مسوولیتهای مختلف بها داده شود تا این 

جوانان ناامید نشود.

معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان :
۶۶۰ کیلومتر جاده در دست احداث است

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 
گفت:۶۶۰ کیلومتر بزرگراه و جاده جدید با مشارکت این اداره 
کل و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در 

استان خوزستان در دست احداث است.
علی عیدیوندی  اظهارداشت: مجموع راه های اصلی، فرعی و 
بزرگراه های جدید در دست ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان ۳۴۰ کیلومتر است که برای آنها ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار درنظر گرفته شده است. 
وی تصریح کرد: عالوه بر این ۳۲۰ کیلومتر راه جدید ویژه 
و  ساخت  تخصصی  مادر  شرکت  سوی  از  خوزستان  استان 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برنامه ریزی شده که در 
دست اجرا هستند.عیدیوندی به همکاری مشترک اداره کل راه 
و شهرسازی خوزستان با این شرکت به منظور اجرای جاده های 
شریانی در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا مسیر اهواز- 
رامهرمز-  مسیر  همچنین  لردگان  و  هفتکل-باغملک-ایذه 
بهبهان که به گچساران ختم می شود از جمله اولویت هایی 
هستند که در حوزه ساخت جاده و بزرگراه در استان خوزستان 
دنبال و پیگیری می شوند.معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
انداز روشن در  به چشم  اشاره  با  راه و شهرسازی خوزستان 
پیشروی ساخت مسیرهای شریانی ادامه داد: ۱۱۶ کیلومتر از 
عملیات اجرایی مسیر اهواز- هفتکل، باغملک، ایذه و لردگان 
در سه قطعه و چهار فاز کاری در حال انجام است. وی ادامه داد: 
بر اساس پیش بینی انجام شده انتظار می رود این پروژه که از 
غیزانیه )از توابع شهرستان اهواز( شروع و تا شهرستان ایذه ادامه 

می یابد در طول یک زمانبندی سه ساله به اتمام برسد.
 

مردم از حداقل هاي زندگي محروم اند ؛
خرمشهر مانند

 ایام پس از جنگ است
اینکه مردم  با تاکید بر  مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر 
خرمشهر از مسائل ابتدایی زندگی محروم هستند، گفت: بندر 
خرمشهر نسبت به شهر و مسائل اجتماعی احساس وظیفه 
با معاون مهندسی و توسعه  نورا... اسعدی در دیدار  می کند. 
کرد:  اظهار  دریانوردی کشور،  و  بنادر  زیربنایی سازمان  امور 
بندر خرمشهر نسبت به شهر و مسائل اجتماعی احساس وظیفه 
می کند. وی ادامه داد: مردم و مسئوالن محلی از بندر خرمشهر 
به عنوان بنگاه اقتصادی توقع دارند و البته ما نیز مشتاق به ارائه 

خدمات به شهرستان و مردم هستیم.
 مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: متاسفانه شهرستان 
خرمشهر کماکان مانند ایام پس از جنگ است و مردم این شهر 
از مسائل ابتدایی محروم هستند و به همین علت ما وظیفه خود 

می دانیم که در این مسیر قرار بگیریم. 
اسعدی عنوان کرد: بر همین اساس ما دو جاده منتهی به بندر 
خرمشهر که مسکونی و محل رفت و آمد است را لکه گیری، 
درز گیری و آسفالت کردیم و بنا داریم در آینده نیز اقدامات 
دیگری در راستای مسائل اجتماعی داشته باشیم. وی با تاکید 
بر اینکه محله های کنار بندر در فقر مطلق هستند، بیان کرد: ما 
در این زمینه نشست هایی را برگزار کردیم و امیدواریم بتوانیم در 

کنار دیگر مسئوالن محلی به رسالت خود عمل کنیم.

در آستانه سال جدید ؛
طرح پنجشنبه های جهادی
 در منطقه هفت ادامه دارد

اجرایی طرح  عملیات  از  اهواز  منطقه هفت  مدیر شهرداری 
به  صافی  آل  کوی  در  جهادی  های  پنجشنبه  پاکسازی 
منظور استقبال از بهار خبر داد. عملیات اجرایی طرح پاکسازی 
پنجشنبه های جهادی همانند هفته های گذشته با استفاده از 
ماشین آالت سنگین در محالت منطقه هفت انجام شد که با 
حضور فرزین حاتمی مدیر منطقه هفت و مراد حسینی معاون 

خدمات شهری شهرداری اهواز صورت گرفته است.
فرزین حاتمی در خصوص این خبر گفت: به منظور استقبال 
از بهار و همچنین پاکسازی محیط و زیبا کردن جلوه بصری 
شهر، کسب رضایت شهروندان، عملیات اجرایی طرح پاکسازی 
آل  کوي  محله  در  منطقه هفت  در  جهادی  های  پنجشنبه 
عملیات  افزود:  ادامه  در  حاتمی   . است  شده  انجام  صافي 
ترمیم و تعویض جداول فرسوده مدتهاست در سطح منطقه 
به طور جدي در حال اجراست و اکنون این عملیات در قالب 
طرح پنجشبه های جهادی و به منظور خدمات رسانی بهتر و 
زیبایی بصری شهر در محله کوی آل صافی در حال اجراست 
و همچنین عملیات شستشوی جداول در این محله با هدف 

زدودن آلودگی و گردو غبار صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: تأمین زیرساخت های اصولی معابر در سطح 
و در حال حاضر عملیات  از وظایف شهرداری است  منطقه 
ترمیم و لکه گیری آسفالت همچنین زیر سازی و آماده سازی 

معابر جهت ترمیم و لکه گیری آسفالت در حال انجام است.
 

 طي حكمي ؛
مژگان ولی عیدی رئیس 

بازرسی فنی نفت و گاز کارون شد
امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون طی  مدیر 
حکمی مهندس مژگان ولی عیدی را بعنوان رئیس اداره بازرسی 

فنی و خوردگی فلزات این شرکت منصوب کرد
پژمان قضایی پور در این حکم، ضمن تقدیر از زحمات سعید 
وظایف  از  بخشی  مسئولیت،  این  تصدی  زمات  در  بویری 
و  نفت  فلزات شرکت  فنی و خوردگی  بازرسی  رئیس جدید 
گاز کارون را، برنامه ریزی، سرپرستی، هدایت، هماهنگی و 
کنترل فعالیت های بازرسی فنی و خوردگی فلزات در ارتباط 
با ادوات،  تاسیسات و تجهیزات موجود در شرکت به منظور 
ایمن نمودن عملیات پیشگیری از خرابی ها، حوادث و کاهش 
خسارات اتفاقی و همچنین افزایش بهره وری سیستم های 
تولید و فرآورش بر اساس برنامه ها، دستورالعمل ها، روش ها و 

استانداردهای جاری شرکت بر شمرده است.
مهندس مژگان ولی عیدی دارای کارشناسی ارشد حفاظت از 
خوردگی از دانشکده نفت اهواز و  ۳۱ سال سابقه خدمت است 
که از بدو استخدام در اداره بازرسی فنی مشغول به فعالیت بوده 

و پیش از این رئیس بازرسی فنی شرکت کارون بوده است.

استاندار خوزستان :

پرداخت زکات ازدواج جوانان را آسان می کند

حجت االسالم سیدمحمود موسوی :

موكب های اربعين بايد پذيراي 5 ميليون زائر باشند

آژیر قرمز کرونا به صدا درآمد ؛  ۹ شهر خوزستان در وضعيت زرد 

سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا در خوزستان :  بايد منتظر اخبار ناخوشايند باشيم

مشاور مدیر کل استاندارد خوزستان :

حجم كاالهای نامرغوب وارداتی كاهش يافته است 

با بیان اینکه پرداخت زکات  استاندار خوزستان 
امری واجب است، گفت: از نتیجه انجام آن کار 

حسنه ای مانند ازدواج جوانان به دست می آید.
غالمرضا شریعتی عصر در مراسم اهدای ۱۰۰ 
پوشش  تحت  نوعروسان  به  جهیزیه  سری 
ایام  تبریک  با  خوزستان،  خمینی  امداد  کمیته 
فاطمه  حضرت  والدت  سالروز  و  فجر  دهه 
این  میمنت  به  امروز  کرد:  اظهار  )س(  الزهرا 
ایام خجسته و مبارک، جشن ازدواج ۱۰۰ زوج 
و  شد  برگزار  امداد  کمیته  پوشش  تحت  جوان 
زمینه  که  شده  بانی  خیری  امر  برای  نهاد  این 
فراهم  جوانان  مشترک  زندگی  شروع  برای  را 

کرده است.
افزود: پرداخت زکات امری واجب است و  وی 
ازدواج  مانند  حسنه ای  کار  آن  انجام  نتیجه  از 
جوانان به دست آمده و امیدوارم همه جوانان در 
زندگی  آخر  تا  و  شوند  یکدیگر خوشبخت  کنار 

داشته  خوشبختی  با  همراه  و  شیرین  سراسر 
باشند.

اینکه زن و مرد  به  اشاره  با  استاندار خوزستان 
پوشش  را  یکدیگر  ایرادات  لباس  باید همچون 

نوع  اعمال،  رفتار،  از  باید  کرد:  تصریح  دهند، 
زندگی و قناعت حضرت فاطمه الزهرا )س( را 
مشکالت  حداقل  با  زندگی  در  دهیم  قرار  الگو 
به  باید  نیز  جوان  دامادهای  می شویم؛  مواجه 

برخورد  تا  کنند  اقتدا  )ع(  علی  امام  موالیمان 
نحو  به  را  زندگی  روزمره  امورات  با  مواجهه  و 

احسن انجام دهند.
سال  دومین  و  چهل  گرامیداشت  با  شریعتی 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: در سه سال اخیر 
علیه  تحریم ها  شکننده ترین  و  سخت ترین  با 
کشور مواجه شدیم آن هم به خاطر حفظ عزت 
ظلم  بار  زیر  اینکه  و  خود  سیاسی  استقالل  و 
نرویم و از امام حسین )ع( تبعیت کنیم؛ شرایط 
اقتصادی بد شده ولی همین که زمینه را برای 

ازدواج جوانان فراهم کردیم، کار خیری است.
وی ادامه داد: برخی افراد اراده کردند که نظام 
و همچنین ملت ایران جشن ۴۰ سالگی انقالب 
که  پروردگار  لطف  به  ولی  نبینند  چشم  به  را 
حافظ این نظام است و همچنین با همت مردم 
با  نظام  این  است،  کنار گذاشته شده  آنها  همه 

اقتدار به حرکت خود ادامه می دهد.

مسوول کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین 
بین  از  آینده در صورت  اربعین سال  خوزستان گفت: موکب های 
از پنج میلیون  باید توان پذیرایی و میزبانی  رفتن ویروس کرونا، 

زائر امام حسین)ع( را داشته باشند.
اربعین  حجت االسالم سیدمحمود موسوی در گردهمایی موکب 
مردمی  پشتوانه  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  اهواز  حسینی 
و  پذیرایی  زمینه  در  مشکلی  هیچ  درخوزستان،  حسینی  اربعین 
اسکان زائران اربعین در سال های اخیر نبوده و در سال آینده به 
لطف الهی و نیز استفاده از ظرفیت های عظیم مردمی و جهادی، 
هیچ گونه مشکلی در زمینه میزبانی از زائران ایرانی و کشورهای 
عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رییس  داشت.  نخواهیم  خارجی 
خوزستان، اهمیت دادن به رعایت مسایل شرعی به ویژه نماز اول 
زایران،  آسایش  رفاه و  آوردن  فراهم  به صورت جماعت،  وقت و 
و  و شلمچه  چذابه  مرزهای  در  موکب ها  زیرساخت های  تکمیل 
فراهم کردن وسایل سرمایشی و آبسردکن را از اولویت های کاری 

و فرهنگی موکب های اربعین بیان کرد.
آینده  اینکه در۱۷سال  به  با توجه  افزود:  حجت االسالم موسوی 
باید  اربعین  دارد موکب های  قرار  در فصل گرم سال  اربعین  ایام 
امکانات خود را منطبق با نیازهای فصل گرما برای زائران فراهم 

نجف  و  معال  کربالی  رهسپار  آسایش  کمال  در  زائران  تا  کنند 
اشرف شوند.

عتبات  بازسازی  ستاد  اربعین  امور  مدیر  گردهمایی  این  ادامه  در 
عالیات خوزستان گفت: موکب های اربعین حسینی برای برگزاری 

پرشور اربعین حسینی سال ۱۴۰۰ آمادگی کامل دارند.
غالم رضا بابایی افزود: موکب ها باید نسبت به ثبت نام در سامانه 
موکب داران و تامین امکانات سرمایه ای، برگزاری جلسات توجیهی 
پاسداشت  و  داری  موکب  اصول  رعایت  درخصوص  خادمان  با 
کرامت زائران حضرت سیدالشهداء)ع( و رعایت اصول ایمنی اقدام 
کنند. عزیزاله زارعی رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان 
رهبر  فرمایش  اجرای  راستای  در  اربعین  موکب های  از  نیز  اهواز 
معظم برای کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر به ویژه کسانی که 

به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند قدردانی کرد.
وی هدف از برگزاری این گردهمایی را بیان برنامه های سال آینده 
موکب های اربعین و ایجاد تعامالت و انجام هماهنگی بیشتر برای 
ارایه خدمات بهتر موکب ها در مواقع بروز بحران ها و کمک رسانی 

به قشرهای آسیب پذیر بیان کرد.
زارعی افزود: موکب های اربعین حسینی با برخورداری از پشتوانه 
عظیم مردمی ، عالوه بر خدمت رسانی به زایران اربعین و حضور 

در صحنه های خدمت رسانی به مردم و خانواده های نیازمند ، در 
زمینه مشارکت در طرح توسعه حرم امام حسین )ع(مزین به صحن 
عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری )س( نیز کارنامه درخشانی 
به نام خود ثبت کنند.  چند نفر از مدیران موکب های اربعین اهواز 
در این گردهمایی به بیان کارهای فرهنگی و اجتماعی از جمله 
پویش های مهرسردار شهید قاسم سلیمانی، رسیدگی به قشرهای 
آسیب دیده از کرونا، تامین جهیزیه برای خانواده های کم بضاعت 
، ساخت سه باب مدرسه در مناطق کم برخوردار اهواز در مجموع 
به ارزش ۳۰ میلیارد ریال پرداختند و در پایان نظر و پیشنهادهای 
برگزار شدن خدمت رسانی موکب های  بهتر  را در خصوص  خود 

اربعین حسینی به زائران بیان کردند.
و  پذیرایی  برای   ۱۳۹۲ سال  در  خوزستان  اربعین  موکب های 
آن  از  و  شد  برپا  شلمچه  و  چذابه  درمرزهای  زائران  از  میزبانی 
و  اربعین  زائران  به  رسانی  تنوع خدمت  و  برعظمت  بعد  به  سال 
در  که  طوری  به  شد  افزوده  دیده  آسیب  مردم  به  رسانی  کمک 
زلزله کرمانشاه و سیالب فروردین ۱۳۹۸ خوزستان و ارایه خدمات 
بهداشتی و پیشگیری از ویروس کرونا منشاء خدمات بزرگی شدند.

حدود یک هزار و ۵۰۰موکب اربعین در خوزستان فعال هستند و 
هر سال بر تعداد آنان افزوده می شود.

آنچه نگرانش بودیم رخ داده است، به طوری که آمار مبتالیان و موارد 
بستری در استان، در هفته جاری نسبت به دو هفته اخیر به ترتیب ۵۲ 
درصد و ۶۸ درصد افزایش یافته است. رعایت شیوه نامه ی بهداشتی 

در خوزستان قابل قبول نیست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ۹ شهر خوزستان 

در وضعیت زرد کرونا قرار گرفتند.
فرهاد ابول نژادیان در صفحه توییتر خود نوشت: متاسفانه در ادامه روند 
افزایشی آمار کرونا در خوزستان، ۹ شهر شامل اهواز، دزفول، آبادان، 
شوشتر، کارون، شادگان، رامهرمز، بهبهان و اندیمشک در وضعیت 

زرد قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: امروز صدای آژیر قرمز کرونا را بشنویم تا فردا گرفتار 

امواج سهمگین نشویم.

ابول نژادیان نسبت به رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی نیز هشدار 
داده و گفته است: هرگونه پروتکل شکنی عواقبی تلخ و غیرقابل جبران 

خواهد داشت.
* رشد ۶۸ درصدی افزایش موارد بستری کرونا در خوزستان

رئیس مرکز بهداشت استان نیز گفت: آنچه نگرانش بودیم رخ داده 
است، به طوری که آمار مبتالیان و موارد بستری در استان، در هفته 
جاری نسبت به دو هفته اخیر به ترتیب ۵۲ درصد و ۶۸ درصد افزایش 
یافته است.رعایت شیوه نامه ی بهداشتی در خوزستان قابل قبول نیست.

دکتر سید محمد علوی با اظهار نگرانی از افزایش موارد مرگ و میر 
افزود: اگر مردم و مسئوالن به عادی انگاری نسبت به کرونا ادامه دهند 
در روز ها و هفته های آینده باید منتظر افزایش شمار مرگ و میر ناشی 

از کرونا ویروس باشیم.

وی با اشاره به اینکه، هم اکنون متوسط رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در نانوایی ها ۷۲ درصد، پاساژ ها ۷۶ درصد ، پایانه های مسافربری دورن 
و برون شهری ۵۰ درصد، خوارو بار فروشی ها ۷۸ درصد ، مطب ها ۸۲ 
و فروشگاه های زنجیره ای استان ۸۶ درصد است گفت: این در حالی 

ست که حداقل قابل قبول برای ما ۹۵ درصد است.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان از دادستانی ها و ادارات تعزیرات 
با  برخورد جدی  در  خواست  استان  مختلف  در شهر های  حکومتی 

خاطیان، کادر درمان را برای مقابله با کرونا همراهی کنند. 
دکتر علوی، اظهار نگرانی کرد: با ادامه روند کاهش رعایت شیوه 
آن  از  بعد  و  زرد  وضعیت  در  استان  از  بیشتری  شهر های  نامه ها، 
نارنجی و قرمز قرار گرفته و بازهم وضعیت بحرانی تابستان در استان 

تکرار شود.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا در خوزستان گفت: احتمال 
بیماران در  آمار  افزایش  بازگشت محدودیت های کرونایی در پی 

استان خوزستان وجود دارد.
به ویروس  مبتالیان  آمار  افزایش  به  اشاره  با  نجاتی جمعه،  رضا 
جلسه  و  کرونا  ستاد  ملی  نشست  افزود:  اخیر  روزهای  در  کرونا 
نشست  این  در  و  می شود  برگزار  شنبه  روز  در  ستاد  این  استانی 
آخرین  به  توجه  با  جدید  های  ممنوعیت  و  ها  محدودیت 
گزارش های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اهواز بررسی 

و اعالم می شود.
وی با بیان اینکه فعالیت ادارات فعال و تا اطالع ثانوی همانند قبل 
خواهد بود، اضافه کرد: ادارات و شرکتها باید با دو سوم نیرو فعالیت 

کنند، به جز در موارد ضروری که همه نیروها حضور می یابند.
نجاتی ادامه داد: زمان کار ادارات و نیروهای ستادی شرکتها در 
اهواز از ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ۱۳:۳۰ دقیقه و از ساعت ۸:۳۰ دقیقه 

تا ۱۴:۳۰ دقیقه برای دیگر شهرستانهاست.
و  ادارات  برای همه  استانی کرونا  تاکید کرد: مصوبات ستاد  وی 
شرکتها الزم االجراست و شامل همه ادارات و شرکت ها خواهد 
از نیروهای  بود، این در حالی است که گالیه ها و گزارش هایی 

در  که  داریم  مصوبات  این  رعایت  عدم  بر  مبنی  ادارات  ستادی 
صورت هر اتفاقی مدیران باید پاسخگو باشند.

* نگرانی از افزایش آمار کرونا
با  همچنین  خوزستان  در  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد  سخنگوی 
ابراز نگرانی از شرایط فعلی گفت: بی تفاوتی در پی رفع محدودیت 
ها و ممنوعیت ها باعث شده روند افزایشی در آمار مبتالیان داشته 
خطر  با  ویروس،  یافته  جهش  نمونه های  به  توجه  با  که  باشیم 
مواجه  مختلف  سنین  در  ابتال  و  سرایت  قدرت  نظر  از  بیشتری 
سال   ۶۰ افراد  می شد  گفته  این  از  پیش  افزود:  نجاتی  هستیم. 
به باال و افراد دارای بیماری زمینه ای بیشتر در معرض ابتال به 
ویروس کرونا هستند اما اکنون شاهد هستیم که سنین پایین تر 
نیز دچار بیماری شده و جان خود را از دست می دهند بنابراین نیاز 

است که مردم این مساله را جدی بگیرند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه خوزستان در شرایط آبی کرونا 
اقتصادی  و  اجتماعی  دلیل شرایط  به  از سوی دیگر  قرار داشت، 
اما متاسفانه مردم تصور  برداشته شد،  مردم برخی محدودیت ها 
کردند کرونا تمام و این بیماری رفع شده است و رعایت پروتکل 

ها کاهش یافت.

و  ها  محدودیت  و  سلیمانی  شهید  طرح  اجرای  با  وی،  گفته  به 
این  رفع  اما  شد  کنترل  حدودی  تا  شرایط  مردم  خوب  همکاری 
محدودیت ها ساده انگاری شهروندان را به دنبال داشت و اکنون 

در شرایط خوبی قرار نداریم.
نجاتی تصریح کرد: با توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم و 
برخی مناسبتها از جمله سال نو در پیش است، جدا احساس خطر 
منتظر  باید  یابد  ادامه  پروتکل ها  به  توجهی  بی  اگر  و  کنیم  می 

روزهای سخت و اخبار ناخوشایند باشیم.
تصمیم  دلیل  به  شرایط  این  از  بخشی  البته  داشت:  اظهار  وی 
مدیریتی بوده و باید تصمیم گیری ها کارشناسی تر باشد به طور 
مثال نمی توان سالن های عروسی را باز کرد اما از طرف دیگر 

تردد در ساعت ۹ ممنوع شود.
گذشته  سال  یک  در  مردم  دانیم  می  که  همانطور  افزود:  نجاتی 
شرایط دشواری را تحمل کردند، اخبار ناخوشایند شنیدند عزیزانی 
را از دست دادند اما باید به این مساله توجه داشته باشیم که هر 
جایی غفلت کنیم، کرونا در کمین نشسته است، بنابراین از مردم 
تهیه  به  نسبت  مسئوالن  تا  کنند  تحمل  بازهم  داریم  درخواست 

واکسن اقدام کنند.

تولید  در  استاندارد  رعایت  گفت:  خوزستان  استاندارد  مدیرکل 
محصوالت از سوی واحدهای تولیدی مستقر در خوزستان موجب 
بازار کشور شده  در  استان  این  تولید  افزایش کیفیت محصوالت 

است.
در  خوزستان  پگاه  شرکت  از  بازدید  جریان  در  پور  قیصی  رضا 
به  کمک  استاندارد  رویکرد  داشت:  اظهار  شوش   شهرستان 
واحدهای تولیدی برای تولید محصول با کیفیت و استاندارد است 

ضمن اینکه رعایت استاندارد در توزیع نیز مورد توجه است.
وی به بازدید خود از ۲ شرکت روغن ساعی دزفول و پگاه خوزستان 
اشاره کرد و گفت: تعامل خوب این ۲ واحد بزرگ تولیدی با اداره 

کل استاندارد باعث ارتقا کیفیت محصوالت تولیدی شده است.
قیصی پور با بیان اینکه شرکت پگاه خوزستان  با رعایت شاخص 
عمل  موفق  محصوالت  توزیع  و  تولید  چرخه  در  استاندارد  های 
شد  مقرر  شرکت  این  از  کارشناسی  بازدید  در  است.گفت:  کرده 

ارتباط تنگاتنگی در حوزه فنی و تخصصی؛ آزمایشگاه و استاندارد 
سازی با این اداره کل برقرار شود.

وی با تشریح وظایف اداره کل استاندارد خوزستان در زمینه تحقق 
همچنین  بازار  کنترل  تولید؛  بخش  در  عملکردی  شاخص های 
نظارت گفت:  نظارت در زمینه نصب آسانسور، وسایل  شهربازی  و 
جایگاه های عرضه سوخت به خوبی از سوی این اداره کل در حال 
انجام است ضمن اینکه در زمینه واردات و  صادرات از مرزهای 
استان خوزستان نیز اداره کل استاندارد با رصد مرزها اشراف کاملی 

از نظر استاندارد بر محصوالت وارده و صادره دارد.
وی افزود: این اداره کل حسب وظایف در زمینه تدوین شاخص های 
استاندارد و  فعالیت های استاندارد سازی همچنین ترویج استاندارد 

برنامه های کوتاه مدتی را  تدوین کرده است.
* رصد مرزهای خوزستان از سوی اداره کل استاندارد

استان  به رصد مرزهای  نیز  استاندارد خوزستان  مشاور مدیر کل 

خوزستان از سوی این اداره کل اشاره کرد و گفت: تمام کاالهای 
در  امام  بندر  و  آبادان، خرمشهر  بنادر  مرزهای  از  و صادره  وارده 
می شوند.  سیدصادق  ارزیابی  استاندارد  نظر  از  خوزستان  استان 
شریفی نسب افزود: طی امسال به دلیل کاهش حجم واردات ناشی 
از تحریم از مرزهای خوزستان، حجم کاالهای نامرغوب وارداتی از 

گذرگاه های مرزی خوزستان کاهش یافته است.
وی افزود: طی امسال ۲ محموله برنج و ذرت دانه ای نامرغوب و 

غیر استاندارد از بندر امام مرجوع شد.
مشاورعالی مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: این کاالها شامل ۳ 
هزار و ۲۰۰ تن برنج و هزارتن ذرت دانه ای بودند که به دلیل غیر 

استاندارد بودن مرجوع شدند.
پگاه  پاستوریزه  شیر  شرکت  مدیرعامل  موسوی  سیدحسین 
بازار،  تولید،کیفیت،  روند  از  گزارشی  بازدید  این  در  نیز  خوزستان 
شیرخام همچنین فرآیند استانداردسازی در این شرکت ارایه کرد.


