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افتخاری دیگر برای جوانان انقالقیبقی      

رامهرمز/انتخاب سید امین کشاورز از سوی مدیران مسئول کل  

نشریات کشور به عنوان عضو ناظر بر نشریات دانشجویی کقل  

 کشور/

بعد از یک روز و نیم فعالیت تنگاتنگ انتخاباتی مدیران مسئول 

نشریات دانشجویی کشور در مجموعه عصر انقالقیب وزارت       

علوم، نمایندگان نشریات دانشجویی در شورای ناظر بر نشریات 

 وزارت علوم انتخاب شدند.

با توجه بقه   « خبرگزاری دانشجو» به گزارش خبرنگار دانشگاه 

صحبت های نمایندگان در شب گذشته حال و هوای انتخاباتی 

 شدیدی بر فضا حاکم شده بود.

بعد از شروع فرایند رای گیری و پایان این فرایند و شمارش آرا 

نتایج این انتخابات به شرح زیر معلوم شد: نفر اول علی محمقد   

 رای دوم شد. ۵۶رای و سید امین کشاورز با  ۰۷کام فیروزی با 

 –  313بققه گققزارش پققایققگققاه ایققیع رسققانققی یققاران               

yaran313.ir –       برخی مسئولین شهرستان مقن جقملقه

جناب سرهنگ متینیان فرماندهی سپاه ناحیه رامهرمقز، آاقای     

یبایبائی رئیس اداره ارشاد رامهرمز، آاای بوری رئیس شورای 

شهر رامهرمز، حجت االسیم فاضلی امقام جقمقعقه مقواقت           

شهرستان و آاای یگانه رئیس امور فرهنگی پیام نور خوزستان 

و برخی فعاالن فرهنگی و سیاسی و دانشجویان شهرستقان د    

 رپیام های جداگانه از این جوان رامهرمزی به عمل آوردند. 

انتخاب  سید امین کشاورز به عضویت کمیته 

 ناظر بر نشریات دانشجویی کل کشور

 هماهنگی؛ حلقه ی مفقوده مدیریت شهری در رامهرمز

   :1633  - 2266623– 2شماره دفتر اهواز 

   :21110066112013شماره پیامک 

  :76356956190شماره تماس در رامهرمز 

یکی از شاخصه های عمران و آبادی و زیباسازی           
هر شهرستان، این است که خیابان های و کوچه            

های آن شهرستان دارای آسفالت مناسب و مطلوبی باشد. سالم           
بودن خیابان ها نه تنها به عمران و آبادی و زیبایی شهر جلوه                
می دهند بلکه در سالم ماندن وسایل ناللیه، در عبور و مرور آسان 
تر و در آرامش روحی مردم و همچنین امید به زندگی نالش به               

 سزایی دارند.

یکی از مشکیت اساسی شهرستان رامهرمز در کنار مشکیت           
دیگر، اوضاع نابسامان خیابان ها و کوچه ها از لحاظ ساختاری و            
زیرسازی می باشد. خراب بودِن آسفالت اکثر کوچه ها و خیابان            
های شهرستان دالیل زیادی دارد. به جد یکی از این دالیل عدم      
هماهنگی دستگاههای مختلف من جمله، شهرداری، سازمان           

های آب و برق و گاز و ... و همچنین پیمانکارها             
می باشد. زیرا که بارها و بارها مشاهده شده است           
که شهرداری خیابانی راآسفالت می کند و برخی از         
دستگاهها دوباره جهت آب و فاضیب و فیبر             
نوری و ... اادام به کَندن آسفالت کرده و به همین           
شکل رها می کنند. به هر حال می شود این               

 هماهنگی را بوجود آورد.

وضعیت آسفالت خیابان های در این چند سال به          
اوج خرابی رسیده است؛ در همین راستا رسانه            
جنوب گفتگویی را با جواد امیری عضو فعال              
شورای شهر انجام داده است. رسانه جنوب بخشی        
از این گفتگو را در این شماره منتشر می کند البته           
متن کامل را همشهریان می توانند در پایگاه             

مطالعه   yaran313.ir  313اییع رسانی یاران    
 نمایند.

رسانه جنوب: آاای امیری،مسئولیت وضیت آسفالت خیابان ها و          
کوچه های شهرستان بسیار خراب است، با چه دستگاهی ست؟            
مسئول روکش کاری  و درست کردن  آنها با کدام دستگاه                 

 اجرایی شهرستان است؟

امیری: بخشی از حفاری ها به عهده اداره آب و فاضیب است              
که تعهد خودشان است که بهسازی کنند وآسفالت کنند که این            
کار را انجام ندادند. خیلی از حفاری ها را رها کردند و رفتند و                 

متأسفانه بیتکلیف اند و بالیه حفاری های سطح شهر که مجوز             
از شهرداری گرفتند وظیفه شهرداریست که آسفالت ان را انجام           

کیلومتر  لوله فرسوده در سطح شهر داریم و شبکه            0۷بدهد. ما   
آب شهر فرسوده ست، مانند شکستگی لوله آب در چهار راه                
یالالانی؛ نشست خیابان های جلوی مسجد امام  و خیابان نواب            
صفوی  بین نانوای غزنوی و حسنیه ی شوشتری ها. دلیل این             
نشست ها و کنده کاری ها خرابی لوله های آب است.  به نظر ما 

میلیارد نیاز است که شبکه اب رامهرمز تغییر کند و سپس                 8
شهرداری برای  روکش های سطح شهر خودش را به روز کند  و 
إلّا با این لوله های فرسوده در سطح شهر، هیچ مواع لکه گیری              

 های شهر به روز نمیشود.

 رسانه جنوب: پس وظیفه ی شما بعنوان شورای شهر چیست؟ 

امیری: ما برای حل این مشکل، یک مصوبه انجام دادیم و به               
شهردار پیشنهاد دادیم به این ترتیب که یک پیمان کار بگیریم             
که لکه گیری سطح شهر را انجام  بدهد و اما از میدان شهید                 
ادهم تا پیچ بهشت آباد روکش کامل آسفالت انجام شود از پیچ              
بهشت آباد تا میدان شهدا، باند رفت و برگشت روکش آسفالت             
شود و همچنین از میدان الغدیر تا  انتهای بهارستان ها و پیچ سر 
چشمه،  بلوار والیت  باند رفت و برگشت آسفالت شود، جلوی               

بهمن تا نمایندگی ااسم نژاد هم روکش آسفالت باند         22مدرسسه
رفت و برگشت انجام شود. ارارداد ها با پیمان کار انجام شده؛              
چهار ارار داد آماده اند موافالت نامه ها امضا شده اند که پیمان               
کار بگیرند.خوِد شهرداری هم ایرخریداری کرده که در کناِر              
پیمان کاری، لکه گیری را انجام بدهد. منتها آن جاهایی که در             
ارار داد پیمانکار آب و فاضیب  آمده و باید خوِد پیمانکار آب و               

فضیب انجام می داد مانند کوچه ی مدرسه ی دهالان و خیلی             
 جاهای دیگر، که حفاری انجام شد و ترمیم نکرد و رفت!

رسانه جنوب: جریان شکایت شهرداری از سازمان آب که حفاری          
 های آب و فاضیب غیر مجاز بود، به کجا رسید؟

 0۵۷توانست    ۰۰امیری: شهرداری رامهرمز، یبق کمیسیون ماده     
مییلیون تومان آب و فاضیب را بدهکار کار کند ولی متاسفانه با            
پا در میانی خیلی ها و اعمال نفوِذ تعدادی از مسئولیِن محلی،               

 این پرونده به فراموشی سپرده شد!

رسانه جنوب: اگه میشه اسامی برخی از این مسئولین محلی را             

 افشا کنید؟  

امیری: نماینده مخالف بوده که ما از آب و فاضیب پول بگیریم             
 و خیلی هم اعمال نفوذ کرد

 رسانه جنوب: وااعاً نماینده تا جایی که توانسته اعمال نفوذ کرده؟

 امیری: بله

رسانه جنوب: آاای امیری پروژه های عمرانی سطح شهر به کجا         
 رسیدند؟

امیری: ترمیینال رامهرمز را بازسازی کامل کردیم شش گیت             
اختصاصی با دو تا سوئیت برای مسافران اماده کردیم با سرویس           
های بهداشتی مستالل و عمومی  و سلف سرویس.   اسمت باال             
تمام شده؛ حداکثر تا دو ماه  به بهره برداری میرسد  فضای                  
بهداشتِی داخِل ترمینال بهسازی شده است سرویس های               

بهداشتی را از نو ساخته شده است و فضای ترمینال فضای                 
مناسبی شده است که بتوانیم همه ی راننده ها را در ترمینال                
سازمان دهی کنیم  و از این پراکندگی در بیاند و برای امنیت                
عمومی هم خیلی بهتر است و بتوانیم با خاییان مالابله کنیم و              
سالن چند منظوره ستاد بحران را تکمیل کردیم، فضای بسار              
مناسبی برای جلسات و برگذاری کیس های آموزشی برای             
ادارات مختلف، که نیاز دارند؛ سالنی بسیار شیک و مجهز و                

استحکام بسیار باال، چند منظوره و آماده بهره برداری است و               
کیس های آموزشی شهرداری های منطاله شرق استان در این           
سالن برگزار می شود. سالن ستاد بحران که چند منظوره است در 

کمپرسی   1۷اختیار شهرداری رامهرمز است. شهردار توانست از        
تا را جذب شهرستان      3که به استان خوزستان  اختصاص دادند         

کند. هم اکنون در حال استفاده می باشند و بخش زیادی از                 
مشکیت شهرداری را به راحتی حل کرده است. برای انجام              
کارهای عمرانی یک مجموعه کامل امداد و نجات به ارزش              

تا ست وارد کشور شد کشور سازنده ان هلند          1۷میلیون که   10۵
می  باشد یکی از این ِست ها را به سازمان آتشنانی رامهرمز                 
دادند؛ این یکی از آرزوهای آتش نشانی بود که در زمان                   
شهرداران ابلی تالاضا شده بود و نتوانستند تهیه کنند که جناب             
مهندس حسینی این کار را انجام دادند و در اختیار آتشنشانی               
داده اند. از یریق شهرداری ها؛ اراردادهای فضای سبز پارک             

هم باند    -خطی از میدان  سلمان فاریسی تا میدان خلیج فارس            
تا پایاِن تیرماه احداث خواهد شد. ارار           -رفت و هم برگشت      

باند -دادها امضا شد. از میدان شهید پورکیان تا میدان الغدیر                
فضای سبز میشود و ارار داد آن بسته شده است.              -سمت راست 

فضای   -منطاله دیدبان -فضای سبز پشت مدرسه ی دیده بان          
 18۵هزار متری است که ارار داد ان بسته شد  و نزدیک به                 ۶

میلیون اعتبار در نظر گرفته شده و این سه فضا کامل خواهند               
 شد و در اختیار مردم عزیز رامهرمز ارار داده می شود. 

 رسانه جنوب: جریان استخر به کجا رسید؟

امیری: کارِ مطالعات استخر       
رامهرمز وااع در روبروی          
مدرسه زهره توکل، انجام شده     
و کار مطالعات آن تحویل          

میلیون اعتبار دارد.  این    ۰۷۷میلیارد و  3شهرداری دادیم  نیاز به 
یرح به شورا داده شده که از یریق بخش خصوصی و مشارکت            
شهرداری کارش را انجام دهیم و تا یکی دو ماه دیگر کارِ ساخت     

 شروع می شود.

 رسانه جنوب: یرح پروژه ی ساحلی رامهرمز به کجا رسید؟

امیری: پیگیر یرح ساحلی هسیتم که واگذاری  ساحل رود خانه            
رود عیء   از پل عیء تا پل             

جدید که در منطاله ی  مطویی،         
ساحل و زمین های کنار رود          
خانه مکاتبات آن انجام شده         
است. ارار است که یرح  در           
اختیار شهرداری ارار بگیرد  و         
شهرداری کار  مطالعات را انجام       
بدهد و شروع به ساحل سازی         
کند و امیدواریم که کار مطالعات      
به زودی شروع شود و زمین در        

اختیار شهرداری ارار بگیرد.          
تالریبا از پل عی تا  پل جدید            
الحداث مطویی اطعی شده است     
در اختیار شهرداری ارار بگیرد  و       
ارار است فضا های مختلف          

میدان اسب سواری، پیست موتور سواری،  دوچرخه سواری،              
فضای  تفریحی و فضای فرهنگ احداث شود. آنجا فضای                
مناسبی برای کار های فرهنگی تفریحی و چشم انداز زیبای              

 برای شهروندان عزیز به وجود خواهد آمد.

رسانه جنوب: ارار شد شهرداری با همکاری شورای شهر، پایه            
های برای و تلسکوپی برای میادین شهر و همچنین بلوارها               
نصب کند؛ شایعاتی شده است که برخی ممانعت کردند کمی              

 توضیح دهید.

پایه تلسکوپی برای روشنایی میادین و         ۶۷امیری: تعداد تالریبا     
بلوار ها، اداره برق آورده است. اما اداره برق یک شریی گذاشته،            
گر چه این شرط غیر اانونی است، گفته شهرداری باید سازه را              
آماده کند که ما  پایه ها را روی سازه نصب کنیم  و از نظر                     
اانونی با شهرداری نبود و شهر داری زیر بار نرفت  و وظیفه خود 

اداره برق است  و نماینده آمد گفت من میخوام اینها را ببرم                 
برای رامشیر! اگر  شهرداری رامهرمز نمیتواند سازه بتنی را آماده            
کند من می برم  برای شهر داری رامشیر! برای این که از                   
شهرستان خارج نشوند  شهردار یک پیشنهاد به شورا داد که               

میلیون نیاز است که سازه های بتونی         32شورا اجازه بدهد حدود     
را شهرداری اماده کند و اداره برق آن ها را نصب کند این یرح               
در شورا مصوب شد. هرچند عده ای هم رای ندادند و از یرف               

 فرمانداری هم تأیید شد که شهرداری این کار را انجام دهد.

 

 

 

جهت مطالعه متن کامل مصاحبه به پایگاه اییع رسانی زیر              

 www.yaran313.irمراجعه فرمائید:     

 

 گفتگوی ویژه رسانه جنوب با جواد امیری، عضو شورای شهر رامهرمز

تغییر فرمانداران خوزستان در راستای برنامه های 

 انتخاباتی دولت در سال جدید/

به گزارش خبرنگار شوشان ؛ عبدالحسن مالتدایقی اسقتقانقدار       
خوزستان با اعیم این مطلب گفت: با تقوجقه بقه بقرگقزاری           
انتخابات مجلس شورای اسیمی در سال جاری تغییقراتقی در     
حوزه فرمانداران و مدیران سیاسی و اجقتقمقاعقی در سقتقاد             
استانداری و برخی از مدیران کل حوزه سیاسی و اجقتقمقاعقی       

 استان خوزستان انجام خواهد شد.

مالتدایی بیان داشت: این تغییرات با هدف تالویت بعد کارشناسی 
و صیانت از آرای مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

 اسیمی و مجلس خبرگان رهبری صورت خواهد گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: باید از زمان باای مانده تقا دولقت       
تدبیر و امید بهره الزم را برای رسقیقدن بقه اهقداف دولقت            
بکارببریم و در این زمینه درصدد هستیم که مدیران همسو بقا    
تفکر دولت تدبیر و امید را در دستگاه اجرایی استان تالویقت و    

 منصوب کنیم.   

نماینده عالی دولت در استان خوزستان بار دیگر بقر ضقرورت       
تعیین روسای دانشگاه های استان تاکید کرد و گفت: یقوالنقی    
شدن دوران سرپرست در دانشگاه های استان زیقبقنقده وزارت      

 علوم جمهوری اسیمی نیست. 

استاندار خوزستان گفت: بعد از تغییر هر دولتی ، تغییر مقدیقران    
دولتی امری رایج در تمامی کشورهاست. البته آن دسقتقه از          
مدیران که در حوزه تخصصی و ااتصادی مسئولیت دارند کمتقر  
دستخوش این تغییرات هستند. اما تغییرات در حقوزه مقدیقران       

 سیاسی و اجتماعی علی االصول باید صورت گیرد.

استاندار خوزستان بیان داشت: در حوزه فرمانداران استان حقدود   
فرماندار تغییر و یا جابجا خواهند شد. درحوزه مدیران سیاسی   ۵

و اجتماعی استان نیز مدیرانی که دیدگاه آنان با دولت تدبیقر و    
امید منطبق است منصوب خواهند شد. اما در حقوزه مقدیقران       
تخصصی و ااتصادی منتطر تصمیمات وزارتخانه های مقتقبقوع    

 آنان خواهیم بود.  


