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نماینده مردم ایذه و باغملک خطاب به ادارات دولتی : 
برآورد خسارت های سیل اخیر را

به استانداری گزارش کنید
به همه دستگاه های  باغملک گفت:  ایذه و  نماینده مردم 
متولی دستور داده شد که میزان خسارت ها را برآورد کند 
تا  دهند  گزارش  استانداری  و  استان  حوادث  ستاد  به  و 
استانداری به کشور ابالغ کند و تصمیم نهایی برای جبران 

خسارت ها گرفته شود.
نسیم  روزنامه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ایزدپناه  عبداهلل 
اظهار  انتخابیه  حوزه  زده  سیل  مناطق  درباره  خوزستان، 
داشت: بیشترین آسیب در سیل به حوزه انتخابیه از جمله 
این میان ۴ تن  به ویژه صیدون وارد شد که در  باغملک 
از شهروندان بر اثر سیل و یا صاعقه جان خود را از دست 

دادند.
وی با بیان اینکه در حوزه های مختلف زیرساخت ها از بین 
رفت، افزود: در حوزه راه، زیرساخت ها و خانه ها تخریب 
شدند و راه ها نیاز به بازسازی سریع دارند و خواستار ورود 

سریع راهداری در این موضوع هستیم.
شرب  آب  حوزه  در  گفت:  باغملک  و  ایذه  مردم  نماینده 
دارند  آب  قطعی  ایذه  مرکزی  بخش  روستاهای  عمده  نیز 
و تاسیسات آبی توسط سیل از بین رفته و اکنون آب رسانی 

با تانکر صورت می گیرد.
بخش  در  پلنگی  تنگ  روستای  از  بازدید  به  اشاره  با  وی 
مرکزی ایذه توضیح داد: خانه های این روستا کامال تخریب 
و آب وارد خانه ها شده همچنین مواد غذایی و خوراک دام 
کامال از بین رفته است. دام ها در این روستا بر اثر سیل 
تلف شدند که انتظار داریم هالل احمر وارد عمل شود، علی 
خوبی  عملکرد  مناطق  بعضی  در  احمر  هالل  اینکه  رغم 
داشت اما با گذشت بیش از یک هفته از وقوع سیل تاکنون 

برای خدمت رسانی به این روستا ورود نکرده است.
جدی  تذکر  ایذه  احمر  هالل  به  اینکه  بیان  با  ایزدپناه 
داده شد، ادامه داد: با توجه به بازدید استاندار از مناطق 
مناطق  به  رسیدگی  به  نسبت  داریم،  انتظار  زده  سیل 
اجرایی  دستگاه های  به  را  الزم  دستورات  زده  سیل 

بدهند.
پایان  در  وی  خوزستان،  نسیم  روزنامه  گزارش  به 
باشند  میدان  در  بیشتر  دولتی  دستگاه های  اینکه  بابیان 
وارد  سیل  اثر  در  که  روانی  و  روحی  های  آسیب  تا 
متولی  های  دستگاه  همه  به  گفت:  شود،  جبران  شد 
کند  برآورد  را  ها  خسارت  میزان  که  شد  داده  دستور 
تا  دهند  گزارش  استانداری  و  استان  حوادث  ستاد  به  و 
برای  نهایی  تصمیم  و  کند  ابالغ  کشور  به  استانداری 

شود. گرفته  ها  خسارت  جبران 

وزیر کشور : 
آبرسانی به زائران اربعین تا بعد از
 مرز چذابه نیز فراهم خواهد شد

با  خوزستان  استان  در  چذابه  مرز  به  سفر  در  کشور  وزیر 
خدمت  برای  نیاز  مورد  امکانات  و  ها  ساخت  زیر  بررسی 
رسانی به زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی ،گفت: 
از مرز چذابه و در  بعد  تا  اربعین  زائران  به  آبرسانی  امکان 

خاک عراق نیز فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان، احمد وحیدی 
جمع  در  چذابه  مرز  از  بازدید  حاشیه  در  شنبه  سه  ظهر 
از امکانات و  ارزیابی صورت گرفته  با اشاره به  خبرنگاران 
زیر ساخت های این گذرگاه مرزی گفت: یکی از زیرساخت 
های مهم در این گذرگاه مرزی موضوع جاده است که مقرر 

شد ظرف ۲۰ روز آینده آماده سازی شود.
وزیر کشور با تاکید بر احداث مه پاش و سایه بان در مسیر 
عبور زائران اربعین حسینی در مرز چذابه اظهار داشت: طبق 
بررسی به عمل آمده ۷۰ درصد این امکانات تهیه شده و در 

حال انتقال به چذابه می باشند.
و  کرد  اشاره  نیز  چذابه  مرز  در  ها  موکب  استقرار  به  وی 
افزود: تعدادی موکب در این گذرگاه مرزی برپا شده و برخی 
نیز در حال آماده سازی می باشند که باید تا اول شهریور 

ماه مستقر شوند.
وزیر کشور همچنین در خصوص آبرسانی به چذابه اظهار 
امکان  چذابه  مرز  در  آب  جدید  مخازن  نصب  با  داشت: 
در خاک  و  چذابه  مرز  از  بعد  تا  اربعین  زائران  به  آبرسانی 

عراق نیز فراهم خواهد شد.
 ۹۰ چذابه  مرز  در  خودروها  پارکینگ  برای  افزود:  وحیدی 
هکتار زمین آماده سازی شده همچنین در مرز شلمچه نیز 

به همین میزان پارکینگ خودرو پیش بینی شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز :
روند بستری بیماران 

کرونایی رو به افزایش است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به افزایش 
روند بستری بیماران کرونایی در خوزستان، گفت: ۳۵ بیمار 
در  خوزستان  بیمارستان های  ویژه  و  عادی  بخش های  در 

شبانه روز گذشته بستری شدند.
به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، حبیب حی بر ظهر سه 
شنبه در گفت وگویی رسانه ای از بستری شدن ۳۵ بیمار در 
بخش های عادی و ویژه بیمارستان های خوزستان در شبانه 
روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر کل بیماران 

بستری در بخش های ویژه ۶۶ نفر هستند.
وی با تاکید بر اینکه روند بستری روزانه بیماران کرونایی 
در بیمارستان های خوزستان ادامه دارد، افزود: در شبانه روز 
گذشته نیز دو بیمار جان باختند که یک نفر از آنها واکسنی 
تزریق نکرده است و دیگری روند واکسیناسیون را تکمیل 
نکرده بود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: 
در همین مدت نیز ۲۵ بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از 

بیمارستان های خوزستان مرخص شده اند.
بیماران  کل  آمار  خوزستان،  نسیم  روزنامه  گزارش  به 
کرونایی بستری هم اکنون در بیمارستان های تابعه دانشگاه 

علوم پزشکی اهواز ۲۲۹ نفر است.

اداره کل راهداری خوزستان :
بیش از یک میلیون و ۵۶ هزار تن کاال 
از پایانه های مرزی ترانشیپ شده است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
و ۳۹۶  هزار  و ۵۶  میلیون  ترانشیپ یک  از  ای خوزستان 
نخست  چهارماه  در  استان  مرزی  های  پایانه  از  کاال  تن 

امسال خبر داد.
امسال یک  ماه نخست  در چهار  اظهار کرد:  فواد غزیعلی 
مرزی  های  پایانه  از  کاال  تن   ۳۹۶ و  هزار   ۵۶ و  میلیون 
کاال  ترانشیپ  افزود: سهم  است.وی  ترانشیپ شده  استان 
توسط  کاال  تن  و ۹۷۶  هزار  مرزی شلمچه ۵۵۶  پایانه  از 
۲۴ هزار و ۵۹ دستگاه کامیون بوده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدی داشته است.معاون حمل 
و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان 
گفت: در پایانه مرزی چذابه نیز ۴۹۹ هزار و ۴۲۰ تن کاال 
توسط ۱۱ هزار و ۴۳۴ دستگاه کامیون جابه جا شد که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد 
داشته است.غزیعلی عنوان کرد: مواد غذایی، تره بار، مصالح 
آبزیان  و  لبنیات  خانگی،  و  مکانیکی  وسایل  ساختمانی، 
پرورشی، چوب و آهن آالت از مهمترین اقالم ترانشیپ به 

عراق از پایانه تجاری چذابه بوده است.
ساختمانی،  مصالح  فوالدی،  محصوالت  داد:  ادامه  وی 
نیروگاهی  قطعات  و  سیمان(  اولیه  )مواد  کلینکر  و  سیمان 

از محصوالت ترانشیپ شده از مرز شلمچه به عراق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز :
رعایت مدیریت

 مصرف برق ضروری است
ضرورت  بر  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
رعایت حداکثری مدیریت مصرف برق تا پایان هفته تاکید 

کرد.
اعالم  به  توجه  با  کرد:  اظهار  شیاری  عباس  عبدالحمید 
دماهای  شاهد  آینده  روزهای  و  امروز  هواشناسی  سازمان 
۵۰درجه و یا باالتر خواهیم بود و از این رو مشترکان باید 
با رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی حداکثری، مانع از 

بروز حوادث روی شبکه برق شوند.
الگوی  رعایت  با  شود  می  تقاضا  مشترکان  از  افزود:  وی 
مصرف و خاموش کردن لوازم غیرضروری و صرفه جویی 

حداکثری یاریگر صنعت برق طی روزهای پیش رو باشند.
شیاری بیان کرد: غالب حوادث روی شبکه برق در ساعت 
های پیک و یا اوج مصرف ) از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و از غروب 
آفتاب تا ساعت ۲۳( در کالنشهر اهواز رخ می دهد و در 

این ساعات توجه به الگوی مصرف بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: طی بررسی های میدانی بعمل آمده حوادث 
ثبت شده بیشتر در مناطقی رخ می دهد که متاسفانه برخی 
مشترکان، بیش از الگوی تعیین شده، برق مصرف می کنند 
و عمال بی توجه به توصیه های کارشناسان برق باعث بروز 

حادثه روی شبکه برق می شوند.
تاکید  گفت:  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
می شود در این روزهای سخت کاری، صنعت برق در راه 
رفاه و آسایش عمومی از هیچ اقدامی برای جلب رضایت 
شهروندان فروگذار نبوده و جا دارد شهروندان نیز با خاموش 
کردن حتی یک المپ اضافی به عنوان نماد صرفه جویی ما 

را در وظیفه خدمت رسانی یاری کنند.

علی داوودی :
تدوین استاندارد جدید الستیک 
گرمانرم به خوزستان واگذار شد

مدیر کل استاندارد خوزستان از واگذاری تدوین سند جدید 
کل  اداره  به  گرمانرم  یا  ولکانیده  الستیک  ملی  استاندارد 
استاندارد استان خبر داد.علی داوودی اظهار کرد: در کمیته 
پلیمر، تجدید نظر و تدوین سند  برنامه ریزی صنایع  ملی 
استحکام  تعیین  و  گرمانرم  یا  ولکانیده  استاندارد الستیک 

پارگی به خوزستان واگذار شده است.
از  حاصل  محصول  ولکانیده،  الستیک  افزود:  وی 
در شرایط  آن الستیک طبیعی  در  که  است  ولکانیزاسیون 
شتاب دهنده ها  و  گوگرد  با  شیمیایی  صورت  به   مشخص 

واکنش می یابد تا دارای خواص فیزیکی مطلوب شود.
مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه کاربرد الستیک  
ها در ساخت توپ، عایق کردن ظروف و تایر است، گفت: 
آزمون های مختلفی برای تعیین استحکام الستیک ها انجام 
می شود که از جمله می توان به تعیین استحکام پارگی اشاره 
کرد. داوودی عنوان کرد: یک روش تعیین استحکام پارگی 
الستیک ها، استفاده از آزمون ها به اشکال مختلف است 
تجدیدنظر  پلیمر،  در صنایع  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و 
اداره کل  به  با ویرایش سال ۲۰۲۲،  استاندارد مطابق  این 

استاندارد خوزستان واگذار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان :
آبرسانی به سالند از سر گرفته شد

به  اشاره  با  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
پایداری آب در شبکه توزیع شهر سالند از توابع شهرستان 
دزفول گفت: آبرسانی به این شهر و روستاهای آن از امشب 

از سر گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، 
آب  تامین  منبع  تنها  داشت:  اظهار  نژاد،  کرمی  محمدرضا 
رودخانه  و  آبهای سطحی  از  آن  روستاهای  و  سالند  شهر 
است که بدلیل وقوع سیالب در روزهای اخیر  و افزایش 
کاهش  از  اطمینان  تا حصول  رودخانه  آب  کدورت  میزان 
کدورت آب و تحقق حداکثری کیفیت در دو روستای تابعه 
تانکر  با  ابرسانی  آبید  و  ایسپره  روستای  یعنی  شهر  این 
سیار صورت گرفت.محمدرضا کرمی نژاد افزود: در ابتدای 
ورود سامانه بارشی کدورت رودخانه به ۱۴۰۰ رسید اما بر 
انشاء  به ۲۰ رسیده و  این عدد  اساس گزارشی که گرفتم 
اهلل برداشت آب از آبگیر و آبرسانی از طریق شبکه توزیع به 

روال عادی باز میگردد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت حل اساسی این 
معضل گفت: جهت حل همیشگی این مشکل خریدو نصب 
ای  آینده  در  و  است  اقدام  دست  در  زا  کدورت  تجهیزات 
نزدیک در تاسیسات آبرسانی نصب و راه اندازی خواهد شد.

وزیر کشور :  

زائران اربعين هر چه زودتر سفر خود را شروع كنند

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا :

بيش از يك ميليون نفر در "سماح" ثبت نام كردند

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان :

برای تمامی اصناف و فروشگاه ها حافظه الکترونيکی نصب می شود

شهردار اهواز: 

استقبال شهروندان از يادمان بين الحرمين مسئوليت شهرداری را بيشتر می كند

رییس اداره محیط زیست هویزه :

تردد قايق های موتوری در هورالعظيم ممنوع شد

وزیر کشور با بیان اینکه تدابیر الزم در گذرگاه 
های مرزی کشور برای برگزاری حماسه بزرگ 
گفت:  است  شده  اتخاذ  اربعین  روی  پیاده 
هیچگونه مشکلی در مرزهای ایران برای خروج 

زائران اربعین وجود ندارد.
خوزستان،  نسیم  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
و  پایانه  از  بازدید  در  سه شنبه  وحیدی  احمد 
گذرگاه  در  حسینی  اربعین  زیرساخت های 
شلمچه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
آماده سازی  برای  خوبی  برنامه ریزی   و  تالش ها 
مرز شلمچه به منظور عبور آسان و روان زائران 

اربعین حسینی انجام شده است.
وی افزود: در خصوص تامین آب و برق، استقرار 
و  خروجی  دروازه های  پیش بینی  و  موکب ها 
خوبی  پیش بینی های  گذرنامه  حوزه  در  ورودی 
انجام شده تا زائران به هنگام تردد از این گذرگاه 

مرزی مشکلی نداشته باشند.
نصب  هوا  گرمای  به  توجه  گفت:با  وحیدی 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  مه پاش  سایه بان، 
همچنین بیمارستان شلمچه برای ارایه خدمات 
تجهیز  حال  در  زائران  به  بهداشتی  و  درمانی 
با  مرزی  هماهنگی   اظهارداشت:  وی  است. 

نشاط  و  شور  و  است  جریان  در  عراقی  طرف 
مرز  سازی  آماده  برای  شلمچه  مرز  در  خاصی 
امام  زایران  به  رسانی  و خدمات  استقبال  برای 

حسین)ع( حاکم است.
وزیر کشور ضمن توصیه به زائران اربعین حسینی 
مبنی بر اینکه سفر به عتبات عالیات را به تاخیر 
نیندازند گفت:بر اساس پیش یینی تعداد زائران در 
سال جاری زیاد است و بهتر است زائران پیش 

عالیات  به عتبات  را  زیارتی خود  اربعین سفر  از 
آغاز کنند.

وی افزود: طرف عرافی از بیستم ماه محرم برای 
ورود زائران اربعین اعالم آمادگی کرده لذا زائران 
اربعین هر چه زودتر سفرشان را انجام دهند بهتر 

است.
بر  عالوه  امسال  اربعین  برای  گفت:  وحیدی 
مرز  و  مهران  چذابه،  شلمچه،  گذرگاه های 

خسروی، ۲ گذرگاه مرزی در شمال غرب شامل 
تمرچین در استان آذربایجان غربی و باشماق در 
استان کردستان به منظور سهولت در تردد زائران 

در نظر گرفته شده است.
شخصی  خودروهای  با  عبور  افزود:برای  وی 
هنوز هماهنگی با طرف عراقی انجام نشده و در 

صورت توافق اطالع رسانی خواهد شد.
ساختمان  خصوص  در  ادامه  در  کشور  وزیر 
از  متروپل  ساختمان  گفت:  آبادان  متروپل 
وضعیت بحرانی خارج شده و ساختمان در اختیار 
نحوه  برای  مطالعات  اما  است  اروند  آزاد  منطقه 

تخریب آن قدری طوالنی شده است.
خصوص  در  الزم  دستور  اینکه  بیان  با  وی 
دادستانی  سوی  از  باید  متروپل  بنای  تخریب 
صادر شود اظهار داشت:براساس آخرین گزارش 
برنامه  حال  در  بنا  این  تخریب  نهایی  مراحل 

ریزی برای اجرا است.
اجرای دستور رییس  وحیدی همچنین در مورد 
در   ۶۵ ماده  شدن  اجرایی  خصوص  در  جمهور 
سوی  از  هایی  نشست  گفت:  اروند  آزاد  منطقه 
معاونت حقوقی ریاست جمهور در این باره برگزار 

شده و حدود مرزبندی ها مشخص شده است.

از  شلمچه  مرز  از  بازدید  حاشیه  در  فراجا  اربعین  قرارگاه  فرمانده 
سال های  به  نسبت  مرزی  پایانه های  ساخت های  زیر  پیشرفت 

گذشته خبر داد.
سردار محمد شرفی اظهار کرد: ما توفیق پیدا کردیم در معیت وزیر 
ماموریت  برای  استان خوزستان  آمادگی   بررسی  منظور  به  کشور 
)ع(  الحسین  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر  و  سرور  اربعین 
حضور یابیم. وی افزود: در بازدیدهای میدانی که از زیرساخت های 
جاده ای، آمادگی های انتظامی، شد آمدی و در رابطه با اسکان و 
تغذیه زائران داشتیم، نسبت به سال های گذشته وضعیت پیشرفت 

برنامه ها بهتر شده است.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: هنوز در میدان عمل کارهای 
انجام نیافته زیادی وجود دارد که با این سفری که صورت گرفته و 
با پیگیری های انجام شده امیدواریم که مسئوالن استان با تقسیم 

کار و همتی که دارند بتوانند شرایط را برای یک سفر آسان و بدون 
توقف در مرز و با تکریم زوار فراهم کنند.

زائران  تردد  تسهیل  برای  پلیس  تمهیدات  خصوص  در  وی 
اباعبداهلل الحسین )ع( افزود:  مجموعه فراجا از تمام ظرفیت ها و 
فناوری های روز در رابطه با تجهیز دستگاه های آشکارساز و ابزار 

کنترلی در مسیرها استفاده خواهد کرد.
سردار شرفی تاکید کرد: پلیس این اطمینان را به زائران اعبداهلل 
الحسین )ع( می دهد که نسبت به سال های گذشته آمادگی بهتری 

را در تسهیل تردد آنان خواهد داشت.
وی ادامه داد: برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی این آمادگی 
را داریم، طرف کشور عراق را در گیت های خود بپذیریم تا کنترل 

هر دو کشور در یک جا اتفاق بیفتد.
صدی  در  صد  آمادگی  به  اشاره  با  فراجا  اربعین  قرارگاه  فرمانده 

جمهوری اسالمی برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، افزود: 
زیرساخت های کشور عراق همانند زیرساخت های کشور جمهوری 
اسالمی ایران نیست و مشکالتی در آنجا وجود دارد بنابراین زائران 
عزیز زمان رفت و آمد خود را قبل از روزهای آخر اربعین تنظیم 
کنند تا بر اثر کمبود آن زیرساخت ها تجمع زیاد صورت نگیرد و 

دچار مشکل نشوند.
سردار شرفی با اشاره به اینکه امسال در سامانه "سماح" بیش از 
یک میلیون نفر ثبت نام کردند که در سال های گذشته این تعداد 
علت  به  که  است  این  بیانگر  زائران  نام  ثبت  گفت:  است،  نبوده 
تعطیلی دو سال اخیر، امسال استقبال خوبی از اربعین به عمل آید 
و امیدوارم با توجه به گرمای هوا و استقبال مردم همه زیرمجموعه 
بتوانند  تا  اربعین آمادگی الزم را داشته باشند  های ستاد مرکزی 

خدمات بهتری را ارائه دهند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: ۳۲ هزار میلیارد 
ریال از محل تبصره ۱۸ برای ایجاد فرصت های شغلی به استان 

خوزستان اختصاص یافت.
بانک  به  اشتغالزا  افزود:تاکنون ۲ هزار و ۵۱۵ طرح  امید احمدی 
های استان ارائه شده است که در صورت تحقق این تعداد طرح ۶ 

هزار و ۸۲۰ فرصت شغلی در خوزستان ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیالت 
هزار   ۱۰ گفت:  است  شده  پرداخت  استان  های  بانک  سوی  از 
قالب  در  پرداخت  برای  قرارداد  عقد  مرحله  در  نیز  دیگر  میلیارد 

تسهیالت است.
تا ۳۱  اینکه  بیان  با  دارایی خوزستان  و  اقتصادی  امور  مدیر کل 
داشت:  اظهار  پرداخت شود  تسهیالت  این  باید  امسال  ماه  مرداد 

عوامل مختلفی در ُکندی پرداخت این تسهیالت اثر گذاشته است 
که از آن جمله می توان به عدم اعتبار سنجی دستگاه ها، ناقص 
بودن طرح ها و عدم پیگیری ۱۲ دستگاهی که طرح های اشتغالزا 
را معرفی کرده اند اشاره کرد. احمدی اظهار داشت: برنامه ریزی 
انجام  تسهیالت  موقع  به  پرداخت  و  ها  طرح  معرفی  برای  الزم 
در سال  تسهیالت  پرداخت  روز  در مدت ۴۵  باید  و  است  گرفته 
با  خوزستان  دارایی  و  اقتصادی  امور  انجام شود.مدیر کل   ۱۴۰۱
 ۱۴۰۰ مالی  سال  در  استان  درآمد  خوب  بسیار  افزایش  به  اشاره 
مالی  سال  در  خوزستان  درآمدی  سهم  حالیکه  در  داشت:  اظهار 
۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود 
اما در مجموع ۱۵۰  هزار میلیارد ریال کسب درآمد شد که ۱۱ 

درصد از سقفی که برای استان در نظر گرفته شده بیشتر است.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۱ نیز افزایش ۶۸ درصدی برای سهم 
در آمدی خوزستان در نظر گرفته شده که بالغ بر ۲۱۷ هزار میلیارد 

ریال است و با برنامه ریزی انجام گرفته محقق خواهد شد.
احمدی با بیان اینکه ۹۷ درصد این درآمد ها از محل مالیات است 
اظهار داشت: سایر محل های کسب درآمد از جرائم راهنمایی و 

رانندگی، گمرک و ۲۷ دستگاه اجرایی است.
های  به صندوق  امسال  ماه  مهر  اول  از  گفت:  ادامه  در  احمدی 
تمامی اصناف و فروشگاه ها حافظه الکترونیکی نصب می شود تا 

از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
برای  داشت:  اظهار  خوزستان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
عملیات کارت به کارت نیز مالیات در نظر گرفته شده است و برای 

کاهش فرار مالیاتی اقدام خوبی انجام گرفته است.

بین  شبهای  مراسم  از  مردم  استقبال  به  توجه  با  اهواز  شهردار 
یادمان  مراسم  باید  آینده  های  سال  در  اینکه  بیان  با  الحرمین 
بین الحرمین با شکوه تر برگزار شود گفت: استقبال و شورمعنوی 

شهروندان از این مراسم مسئولیت شهرداری را بیشتر می کند.
در  امینی  رضا  اهواز،  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
الحرمین اظهار کرد: در روزهای  بین  یادمان  برپایی  آخرین شب 
اکید  از خواسته های  اهواز یکی  به کار در شهرداری  اول شروع 
بین  های  شب  یادمان  مراسم  از  حمایت  و  حفظ  شهروندان، 

الحرمین در پارک ۴۲ هکتاری حاشیه کارون بود.
وی افزود: استقبال پر شور شهروندان نشان دهنده این است که 
روز  در  و  داده  رخ  وقایع  عینی  تجسم  بخاطر  عمیقا  مراسم  این 
سنت  که  چرا  است  داشته  مردم  زندگی  در  مثبتی  اثرات  عاشوار 
و  حسین)ع(  امام  عزاداری  گانه  چهل  های  سنت  از  یکی  تعزیه 

یاران باوفای ایشان است.
شهردار اهواز با اشاره به اینکه از همه گروه های سنی از نوزاد تا 
بزرگسال در واقعه عاشورا حضور داشتند، ادامه داد: تجسم حضور 
در  و  عاشورا  واقعه  در  درگروه های سنی مختلف  مردان  و  زنان 
بیشتر  جامعه  در  مختلف  سنی  های  گروه  تکالیف  تعزیه  مراسم 
هویدا خواهد شد؛ هنرمندان تعزیه خوان به ویژه موافق خوان ها 
در نقش اهل بیت)ع( به سبب این امر تعهداتی خواهند داشت که 
باید در طول سال در رفتار و کردار آنها مشخص باشد و امیدواریم 

روز به روز و سال به سال به عظمت این مراسم افزوده شود.
وی تاکید کرد: شور و استقبال معنوی شهروندان پس از ۱۴ سال 
در  را  شهرداری  مسئولیت  الحرمین  بین  یادمان  مراسم  برگزاری 
جهت حمایت این گونه برنامه ها بیشتر می کند؛ تلفیق طبیعت و 
مذهب در شهری که به عنوان دروازه ورود تشیع به ایران شناخته 

این جایگاه بیشتر می  را برای تحکیم  می شود وظیفه مسئولین 
کند، باید همه برنامه ها و اتفاقات رخ داده در شهرداری و حاکمیت 
مبتنی بر خواست و اراده مردم باشد،. امینی تصریح کرد: استقبال 
باشکوه از این مراسم نشان دهنده این است که هم جانمایی و هم 
ابعاد برگزاری مراسم مورد تایید مردم والیت مدار اهواز است و با 

حضور خود انگیزه را در ما بیشتر می کنند.
وی تاکید کرد: همه ی شهر برای شهروندان است، ما نمی توانیم 
این حال موظف  با  کنیم  تقسیم  به بخش های مختلف  را  شهر 
بر  و  محترم شمرده  را  مختلف  های  دیدگاه  های  ارزش  هستیم 
اساس ساختار و بافت اهواز باید زمینه های اجتماعی و فرهنگی 

برای همه بخش ها پیش بینی شود.
شهردار اهواز با تاکید بر افزایش کیفیت یادمان با استفاده از المان 
های مختلف برای سال های آینده با استفاده از تفکرات هنرمندان 
مختلف، اضافه کرد: همه ما موظف هستیم معجزه انسجام بخشی 
این  تعداد و کیفیت  به هر میزان  بداریم،  را پاس  امام حسین)ع( 
مراسم بیشتر شود، رفتار بهتری نیز از شهروندان خواهیم داشت 
و به زندگی بهتر و رعایت حقوق شهروندی رفتار های منطبق و 

سیره ائمه اطهار کمک می کند.

به  اشاره  با  هویزه  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
در  بخار  اسب   ۲۵ از  باالتر  موتوری  قایق های  تردد  ممنوعیت 
به  اقدام  برقی  دستگاه های  با  که  صیادانی  گفت:  هورالعظیم، 
امحا  آنها  تجهیزات  و  دستگیر  کنند  هورالعظیم  در  ماهیگیری 

می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
در سالن  در نشست ساماندهی صیادان هورالعظیم  محمد ساکی 
جلسات هنگ مرزی دشت آزادگان و هویزه اظهار داشت: در این 
ادارات حفاظت محیط  مرزی،  فرمانده هنگ  با حضور  که  جلسه 
زیست و شیالت شهرستان هویزه و نمایندگان صیادان برگزار شد، 
مقرر شده صیادان از مسیرهای مورد تایید اداره محیط زیست و 
هنگ مرزی تردد کرده و از تردد از سایر مسیرها خودداری کنند.

با همکاری مرزبانی  دستگاه های  اداره محیط زیست  افزود:  وی 
صید  غیرمجاز  روش  به  آنها  از  استفاده  با  صیادان  که  را  برقی 

می کنند را امحا خواهد کرد. ساکی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
از  هورالعظیم  حاشیه  منطقه  صیادان  معیشت  از  عظیمی  بخش 
دیرباز از راه صید ماهی و با استفاده از قایق های سبک و پارویی 
از  بیشتر  موتوری  قایق های  تردد  از  شد  مقرر  می گرفت،  انجام 
افراد  ورود  از  و  به صورت جدی جلوگیری شده  بخار   اسب   ۲۵

از  استفاده  و  از روش های غیرمجاز  استفاده  دنبال  به  سودجو که 
دستگاه های  الکتروشوکر در هور هستند نیز جلوگیری شود.

بازمانده  آخرین  هورالعظیم  مرزی  تاالب  گزارش،  این  اساس  بر 
تاالب های بین النهرین و یکی از زیستگاه های منحصر بفرد، در 
جنوب غربی کشور است که در خوزستان و در انتهای رود کرخه 
قرار دارد. این تاالب بیش از ۳۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که یک 

سوم آن در ایران و دوسوم آن در کشور عراق واقع است.
این تاالب که با بحران آب و استخراج نفت روبروست، در سال های 
اخیر با فعالیت صیادانی مواجه شده که با استفاده از دستگاه های 
این  کارشناسان  گفته  به  می کنند.  ماهیگیری  )الکتروشوکر(  برق 
روش ضربه شدیدی به محیط زیست وارد کرده و باعث نابودی 
پی  در  الکتروشوکر،  با  صید  می شود.  منطقه  آن  در  آبزیان  همه 
از  یکی  به  خوزستان  تاالب های  و  رودخانه ها  در  آب  کاهش 

چالش های محیط زیست تبدیل شده است.


