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اخبار
جلسات شرکت برق منطقه ای
خوزستان آنالین می شود

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق
منطقه ای خوزستان گفت :با هدف کاهش
هزینه ها و مقابله با کرونا ویروس جلسات این
شرکت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد
شد.مهرداد بالدی موسوی بیان کرد :تجهیزات
الزم برای برگزاری جلسات آنالین خریداری و
در مرکز داده نصب و راه اندازی شده است تا
جلسات با همکاران مستقر در ساختمان های
شرکت و یا طرفین بیرونی از قبیل مشاوران،
پیمانکاران ،شرکت های دولتی و ارباب رجوع،
از طریق اتاق های کنفرانس مجازی به صورت
غیر حضوری برگزار شود.وی با بیان اینکه
استفاده از ویدئو کنفرانس باعث صرفه جویی
در وقت ،کاهش هزینه ها و خطرات تردد و
مسافرت برای حضور در جلسات می شود،
افزود :شرکت برق منطقه ای خوزستان در
دو گستره استان های خوزستان و کهگیلویه
و بویراحمد فعالیت می کند و  ۹ناحیه بهره
برداری دارد که حضور در جلساتی با این سطح
از گستردگی مشکالتی را به همراه داشت.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت
برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد :مزیت
دیگر عدم حضور فیزیکی در جلسات مقابله
با بیماری های مانند کرونا ویروس است تا در
شرایطی که امکان برگزاری جلسات وجود ندارد
در امور اجرایی شرکت خللی وارد نشود.
بالدی موسوی تصریح کرد :از دیگر مزایای
سیستم جلسات آنالین این شرکت ،قابلیت
نمایش انواع فایل به شرکت کنندگان در
جلسه ،امکان برگزاری سمینار و کالس مجازی
آنالین و قابلیت برگزاری نظرسنجی می باشد.

غربالگری و تب سنجی  ۵۳هزار
نفر در مبادی ورودی استان
آذربایجان شرقی
تبریز  -فالح :سرپرست هالل احمر
آذربایجان شرقی از تب سنجی  ۵۳هزار
مسافر در مبادی ورودی استان توسط تیم
های هالل احمر خبر داد.
هادی موسوی در جلسه کشوری قرارگاه
مبارزه با کرونا جمعیت هالل احمر که
بصورت ویدیو کنفرانس و با حضور دکتر کریم
همتی سرپرست جمعیت هالل احمر کشور
برگزار شد ،گزارشی از ستاد مبارزه با کرونای
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی
را ارائه داد.وی گفت :در طول یک هفته
گذشته تیم های جمعیت هالل احمر استان
در  ۱۷نقطه ورودی استان در  ۱۱شهرستان
مستقر شده و اقدام به غربالگری و تب
سنجی مسافران ورودی به استان نموده اند
که در این مدت بر روی نزدیک به  ۵۳نفر
تب سنجی ویروس کرونا صورت گرفته و ۵۳
نفر از مسافران جهت انجام آزمایشات الزم
به مبادی ذیربط معرفی شده اند.موسوی با
تجلیل از جانفشانی ها و خدمات صادقانه
و خالصانه نجاتگران ادامه داد :نجاتگران
جمعیت هالل احمر در طرح غربالگری
ویروس کرونا همچون سایر عملیاتهای
امدادی و بلکه بمراتب بیشتر از آنها جهت رفع
و دفع خطر ویروس کرونا اهتمام می ورزند
که جا دارد از تک تک نجاتگران شرکت کننده
در این طرح که در استان ما تا بحال  ۲۳۲تن
نجاتگر خدوم جمعیت هالل احمر مشارکت
داشته اند تشکر و قدردانی کنیم.

اخبار

شهردار بوشهر:

اعتبارات سال آینده شهرداری بوشهر  ۳۲درصد افزایش مییابد
نورالدین امیری صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :اعتبارات سال آینده شهرداری بوشهر
 ۲۹۹میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد :در سال  ۱۳۹۸شاهد حوادث و
بحرانهای گوناگون بودهایم که تحریمهای ظالمانه،
ترور سردار قاسم سلیمانی ،سقوط هواپیما و آخر
سال هم بحران ویروس کرونا از آن جمله است.
امیری با قدردانی از دستاندرکاران مبارزه
با کرونا در جامعه اظهار داشت :حماسه بیبدیلی
در مقابله با ویروس کرونا در جامعه ایجادشده که
قابلتقدیر است.وی بیان کرد :اعتبارات سال ۹۸
شهرداری بوشهر  ۲۱۲میلیارد تومان بوده که تاکنون
 ۲۱۰میلیارد تومان آن محقق شده و تخصیصیافته
و بخشی از آن اعتبارات ارزش افزوده است.
امیری اضافه کرد :در سال گذشته  ۱۵۳میلیارد
تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده ،تأمین
بودجه کردیم و برای سال آینده روی این بند بودجه
و مطالبات شهرداری حساب باز کردیم.
شهردار بوشهر اضافه کرد :دراینبین بودجه
آالیندگی میتواند بر توازن بودجه  ۲۹۹میلیارد
تومانی سال  ۹۹اثر بگذارد ،البته با شرایط کشور
سعی میکنیم نسبت به بودجه انقباضی رفتار
کنیم ،چون که بر اساس تجربه سال گذشته،
حقوقها میتوانند  ۷۰تا  ۸۰درصد افزایش پیدا کنند
و باید پیشبینی آن را داشته باشیم.
تکمیل پروژههای نیمهتمام
وی بابیان اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام،
اولویت بودجه سال  ۹۹شهرداری بوشهر است
افزود :اولویت ما در بودجه سال آینده تکمیل
پروژههای نیمهتمام است.
شهردار بوشهر ادامه داد :بخشی از بودجه صرف
اتمام پروژههای سالهای قبل شد و در زمان بنده
نیز پروژههای شروعشده و باید تمام شود و یا
ادامه پیدا کند ،تأکید ما در ادامه راه بر پروژههای
زیرساختی مانند کانالهای دفع آبهای سطحی
است.وی با اشاره به بازداشت تعدادی از کارمندان
شهرداری بوشهر گفت :گزارشهای مردمی باعث
شد که تیمی به مدت یک سال در شهرداری
تحقیق کند و به نکتههایی برسد که سرانجام
تعدادی بازداشت شوند.
امیری اضافه کرد :این تحقیقات هنوز ادامه دارد
و اتفاق خاصی در جریان پرونده آنها نیفتاده که
بتوانم اظهارنظری کنم ،همه این موارد در جهت

شهردار بوشهر از تکمیل طرحهای نیمهتمام و ساماندهی بافت تاریخی خبر داد و گفت :اعتبارات سال آینده شهرداری بندر بوشهر نسبت
به امسال  ۳۲درصد افزایش دارد.

اعتبارات سال
 ۹۸شهرداری
بوشهر ۲۱۲
میلیاردتومان
بوده که تاکنون
 ۲۱۰میلیارد
تومان آن
محقق شده و
تخصیصیافته
و بخشی از آن
اعتبارات ارزش
افزوده است
حقوق مردم و صیانت از مدیران سالم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه
تیم شاهین شهرداری بوشهر از لحاظ پرداختی
نسبت به تیمهای دیگر لیگ برتری جلوتر است
گفت :تاکنون  ۱۴میلیارد تومان به م شاهین
شهرداری بوشهر پرداختشده است.
ساماندهی بافت تاریخی بوشهر
شهردار بوشهر تخصیص  ۸میلیارد تومان به
ساماندهی بافت تاریخی بوشهر را مورداشاره
قرارداد و بیان کرد :امسال  ۲۰میلیارد تومان برای
آسفالت معابر و کوچهها تخصیصیافته و برای
احداث خانه خدمات اجتماعی ،احداث فرهنگسرا
و بهسازی بازار قدیم و کانال دفع آبهای سطحی
در جاده نیروگاه در اعتبارات سال آینده اعتباراتی
مصوب شده است.
امیری ،بابیان اینکه  ۱۴میلیارد تومان برای
 ۵سازمان وابسته به شهرداری بوشهر امسال
پرداختشده است گفت :اولویت اعتبارات سال
آینده برای تکمیل پروژههای نیمهتمام شهر بوشهر

است.وی بیان کرد :امسال  ۱۵۳.۸میلیارد تومان
از اعتبارات شهرداری بوشهر از محل ارزش افزوده
تأمینشده است.
تشریح وضعیت چرخ و فلک
امیری در پاسخ به سوال در خصوص چرخ فلک
بزرگ شهر بوشهر اظهار داشت :مسئله اصلی
پروژه چرخ فلک کابینها بوده و در خصوص پیچها
و کابینهای آن داستان زیاد است.
وی بابیان اینکه استاندارد گام به گام کار چرخ
و فلک را بررسی کرده ،چون باجان مردم در
ارتباط است تصریح کرد :اداره استاندارد ایرادهای
زیادی در خصوص چرخ و فلک گرفت ازجمله
اینکه کابینها در ارتفاع  ۸۰-۷۰متری اصال ً جواب
نمیدهد پس آن را تقویت کردند.
امیری اضافه کرد :بوشهر اقلیم متفاوتی دارد و
این سازه نیز در کنار دریا قرارگرفته است ،با این
اوصاف نیاز به بررسیهای دقیق دارد ،االن چرخ و
فلک تقریبا ًکامل شده البته موتورها باقیمانده ولی
اطالع دارم که خریداریشده است.

شهردار بوشهر در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار
مهر در خصوص زمان پایان پروژه چرخ و فلکها
که مدتها پیش قول اتمام آن دادهشده بود گفت:
من هیچ قولی دراینباره ندادم و تنها اظهارات
پیمانکار را به مردم گفتهام.
وی بابیان اینکه یکی از مشکالت ما این بود که
پیمانکار چرخ و فلک بخش اعظم پولش را گرفته
بود اضافه کرد :پیمانکار  ۸۰درصد مبلغ به عنوان
پیشپرداخت دریافت کرده و اینطور نبود که بر
اساس پیشرفت فیزیکی به او پرداخت شود ،بنا این
بود که شب عید چرخ فلک را تحویل بدهد اما با
اوضاع فعلی فکر میکنم که این کار ممکن نیست.
شهردار بوشهر خاطرنشان کرد :کابینهای چرخ
و فلک در ارتفاع باال است که طبیعتا ً سرعت باد
بیشتر است و مقاومت بیشتری میطلبد ،اداره
استاندارد اعالم کرده بود که پس از آماده سازی
و تحویل ،این چرخ و فلک باید بین  ۳تا  ۴روز با
کیسههای شنی مخصوص برابر وزن افراد بچرخد و
بعد زیر بار برود که اتفاقا ًاقدام خوبی است.

حلقه ترافیکی میدان شهدای هسته ای پایان هفته در اختیار شهروندان قرار می گیرد

اصفهان –بهمن راعی  :مدیر منطقه  4شهرداری اصفهان گفت:
حلقه ترافیکی میدان شهدای هسته ایبعد از ده ها سال انتظار و
مطالبه مردم منطقه پینارت و محله های اطراف ،تا پایان هفته در
اختیار شهروندان اصفهانی قرار می گیرد.
رضا اخوان با اشاره به اینکه آزادسازی ادامه خیابان سلمان
فارسی به عنوان مسیر اصلی منتهی به میدان شهدای هسته
ای تاکنون به صورت کامل انجام شده است ،اظهار کرد :خیابان
سلمان فارسی ،حدفاصل جی شیر تا میدان شهدای هسته ای
است وبیش از  95درصد کندروها و تمام تندروهای ادامه این
خیابان اجرا شده است.وی ادامه داد :آزادسازی میدان شهدای

هسته ای هم به صورت  100درصد انجام شده است و هم اکنون
در حال اجراست و با پیشرفتی که در احداث دارد،تا آخر هفته
حلقه ترافیکیشامل باندهای اصلی ،میدان و مسیر عبور و
مرور خودروها در پروژه میدان شهدای هسته ای بعد از ده ها
سالمطالبه مردمی ،در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان افزود :بخش کوچکی از
پروژه شامل پیاده روها ،مسیر دوچرخه سواری و طراحی وسط
میدان نیز در سال آتی صورت می گیرد که پیش بینی می شود تا
اواسط اردیبهشت  99به پایان برسد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از آزادسازی های پروژه میدان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تاکید کرد

شهدای هسته ای با استفاده از مفاد قانونی صورت گرفته است اما
در مجموع  80میلیارد تومان تاکنون صرف آزادسازی اراضی این
طرح شده است ،گفت :در حوزه اجرا هم این طرح با دو قرارداد
شامل اجرای میدان شهدای هسته ای و بخشی از خیابان روشن
دشت ،تاکنون  10میلیارد تومان هزینه داشته است.
اخوان در مورد تاثیرات ترافیکی این طرح هم افزود :این پروژه
در محل عبور شهروندان برای مراجعه به برخی ادارات ،دانشگاه
خوراسگان ،انرژی اتمی ،میدان میوه و تره بار ،باغ رضوان ،شهر
رویاها ،بازار جدید گل و گیاه ،نمایشگاه بزرگ بین المللی ،بخشی
از فرودگاه اصفهان و  ....قرار گرفته که اجرای آن می تواند بار
ترافیکی زیادی را پوشش داده و از بروز تصادفات پیشگیری کند.
وی با بیان اینکه ابعاد هندسی طراحی شده برای میدان
شهدای هسته ای و منتهی شدن به سه خیابان اصلی سلمان
فارسی ،ارغوانیه و روشن دشت با عرض  60متر به میدان ،سبب
کاهش ترافیک در این محدوده می شود ،گفت :محله پینارت
نیز به عنوان یک مسیر فرعی به این میدان منتهی شده و مسیر
دسترسی بیشتری را فراهم می کند.
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با اشاره به عرصه  37هزار
متری میدان شهدای هسته ای ،افزود :فرم هندسی این میدان به
گونه ای است که بار سنگین ترافیک را عبور می دهد.وی به تامین
روشنایی میدان شهدای هسته ای به صورت موقت برای عبور و
مرورهای ترافیکی اشاره و اظهار کرد :با توجه به اینکه بخش های
تکمیلی این پروژه بعد از تعطیالت نوروزی اجرا می شود ،در حال
حاضر روشنایی مورد نیاز برای تردد خودرها را فراهم کرده ایم.

 ۳۰کیلومتر بزرگراه در سیستان و
بلوچستان بزودی افتتاح میشود
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
گفت :بیشاز  ۳۰کیلومتر جاده بزرگراهی با
اعتباری افزونبر ۱۴۰میلیارد تومان بزودی افتتاح
میشود.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و
شهرسازی سیستان و بلوچستان ،عطا الله اکبری
در حاشیه بازدید از طرحهای بزرگراهی سیستان
و بلوچستان اظهار داشت :ساخت جاده و
بزرگراه در این استان یک اولویت است و این
اداره سعی دارد با جذب منابع مالی مطمئن به
ساخت بزرگراه در این منطقه سرعت بخشد.وی
ادامه داد :با همدلی و همکاری تمام دستگاهها
تا  ۲سال آینده بخش عظیمی از عقب ماندگی
سیستان و بلوچستان در حوزه بزرگراهی بر طرف
خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و
بلوچستان با بیان اینکه میزان تلفات جادهای
کمتر از ویروس کرونا نیست گفت :سال ۹۷
بیشاز  ۱۶هزار نفر در کشور و افزونبر  ۷۶۳نفر
در هشت ماهه نخست امسال در این استان بر
اثر سوانح رانندگی جان باختهاند.وی تصریح کرد:
با ساخت هر کیلومتر بزرگراه خدمت عظیمی
میتوان به مردم سیستان و بلوچستان کرد.
اکبری به پروژه  ۱۷کیلومتری نصرت آباد از توابع
شهر زاهدان اشاره کرد و ادامه داد :این پروژه تا
چند روز آینده مورد بهرهبرداری و استفاده مردم
قرار خواهد گرفت.وی بیان کرد :با بهرهبرداری
از این پروژه میزان جاده بزرگراهی از زاهدان به
سمت نصرت آباد  ۶۰کیلومتر خواهد شد.مدیرکل
راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان اظهار
داشت :امیدوار هستیم در اسفند سال آینده ۴۰
کیلومتر باقی مانده بزرگراه زاهدان به نصرت آباد
نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد.وی در ادامه به
پروژه بزرگراهی زاهدان  -زابل اشاره کرد و گفت:
در چند ماه اخیر بیشاز چهار کیلومتر از مسیر
سه راهی دشتک به سمت زابل احداث و تا شب
عید نوروز از زاهدان تا این نقطه که  ۸۰کیلومتر
است زیر بار تردد خواهد رفت.اکبری تصریح
کرد :پیشبینی میشود تا اواسط سال  ۹۹از
زاهدان تا پل شیله  ۲بانده شود.وی به سه پل
عظیم حرمک ،شیله و چاه دیوان در این مسیر
بزرگراهی اشاره کرد و افزود :این سه پل عظیم
افزونبر  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با
توجه به محدودیتهای مالی اولویت را بر بستر
ساخت جادهای قرار داهایم.

روزانه  ۷۳۰هزار مترمکعب آب
شهری در مازندران مصرف می شود
مدیرعامل آب و فاضالب مازندران با بیان اینکه
مصرف روزانه آب در شهرها به  ۷۳۰هزار مترمکعب
رسیده است ،از افزایش حدود  ۴۰درصدی مصرف
آب در استان خبر داد .مجید عبدالهی در گفتگو
با خبرنگاران با اشاره به مقایسه میزان مصرف آب
گفت :در  ۲۴روز منتهی به آخر سال  ۹۷میزان
مصرف آب در شهرهای مازندران  ۱۳میلیون و ۸۵۰
هزار متر مکعب و در روستاها  ۵میلیون و ۴۵۰
هزار متر مکعب بوده است اما این آمار در مدت
مشابه سالجاری در شهرهای استان به بیش از ۱۷
میلیون و  ۵۲۰هزار متر مکعب و در روستاها به
 ۷میلیون و  ۴۸۰هزار متر مکعب رسیده است.
عبدالهی ادامه داد :بررسیها بیانگر مصرف روزانه
 ۷۳۰هزار متر مکعب آب در شهرها و  ۳۱۰هزار
متر مکعب در روستاهاست که بر این اساس
مصرف آب  ۳۵الی  ۴۰درصد افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران ،تأمین
آب مورد نیاز مردم در شرایط کنونی در راستای
کمک به حفظ و ارتقای سالمت جامعه را دغدغه
اصلی خود و نیروهای شرکت بیان کرد و افزود:
با تمام وجود همه تالشمان را به کار گرفتهایم تا
آب ،به عنوان اولویت اول مردم به شکل کامال ً
پایدار برقرار باشد و مردم در این زمینه با چالشی
مواجه نشوند ،لیکن با توجه به افزایش مصرف آب
در هفتههای اخیر ،افت فشار و احتمال قطعی
برنامه ریزی نشده به دلیل شکستگی و یا موارد
دیگر طبیعی است.

هدیه نوروزی شهردار اهواز به کسبه

تداوم خدمات غیرحضوری و شبانه روزی آبفا آذربایجان شرقی

بخشودگی  ۳ماهه عوارض کسب و پیشه در پی شیوع کرونا ویروس

تبریز  -فالح :شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بمنظور اقدامات پیشگیرانه الزم و برای جلوگیری از ابتال شهروندان به ویروس
کرونا خدمات خود را بصورت غیرحضوری ارائه و ادامه می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت مقابله با شیوع کروناویروس در کشور گفت:
مشترکین شرکت آب و فاضالب استان می توانند بدون خارج شدن از منزل بصورت غیرحضوری از خدمات شرکت آب و فاضالب
استان بهره مند شوند.
علیرضا ایمانلو گفت :با توجه به ماموریت شرکت آب و فاضالب استان مبنی بر تامین آب شرب بهداشتی برای شهروندان و
همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت آب و فاضالب جهت مقابله با ویروس کرونا ،خدمات شرکت شرکت آب و فاضالب به صورت
شبانه روزی و غیرحضوری به مشترکان ارائه می شود.
وی افزود :بنابراین مشترکین می توانند تقاضای انشعاب آب و فاضالب و خدمات پس از فروش انشعاب از جمله اخذ صورتحساب آب بهاء ،تغییر نام،
تغییر عمق کنتور ،اعالم خرابی کنتور ،اعالم کارکرد کنتور ،تغییر کاربری ،تعویض کنتور ،تفکیک کنتور و سایر خدمات از طریق مراجعه به سامانه خدمات
مشترکین شرکت در سایت  http\\abfaazarbaijan.irبصورت شبانه روزی دریافت نمایند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تصریح کرد :مشترکین جهت پرداخت قبوض آب به صورت تلفنی می توانند از طریق شماره
تلفن  1522به صورت شبانه روزی اقدام و همچنین جهت دریافت صورتحساب خود می توانند شناسه قبض خود را به سرشماره  1000001522اعالم کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی افزود :مشترکین می توانند حوادث و اتفاقات آب ،افت فشار ،کیفیت آب و ترکیدگی انشعابات را
به مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی آب و فاضالب با شماره تماس  122اعالم نمایند.
وی اضافه کرد :مرکز یاد شده در کلیه روزهای سال بصورت شبانه روزی پاسخگوی سواالت و راهنمایی همشهریان می باشند لذا از شهروندان عزیز تقاضای
می شود درصورت بروز و یا مشاهده هرگونه مشکل با این مرکز تماس حاصل کنند.

شهردار اهواز در راستای حمایت از مشاغل  ،اصناف و کسبه بازار الیحه بخشودگی  ۳ماهه عوارض کسب و پیشه را به شورای
شهر تقدیم کرد.پس از شیوع کرونا و در آستانه تعطیالت نوروزی ،بازار اهواز نیز همچون سایر شهرهای کشور با رکود در
خرید و فروش مواجه شد.
در این راستا موسی شاعری شهردار اهواز در حمایت از مشاغل ،اصناف و کسبه بازار الیحه بخشودگی  ۳ماهه عوارض کسب
و پیشه را به شورای شهر تقدیم کرد.
پیش از این هم به دستور شهردار اهواز به منظور ارتقاء سالمت شهروندان و برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا اماکن
مختلف شهراهواز از جمله ناوگان حمل ونقل عمومی ،محیط اتوبوسهای درون شهری وپایانه ها ،تاکسی ها در سطح شهر ،پارک
ها ،معابر شهری و...روزانه ضدعفونی می شود.
شهردار اهواز روزهای گذشته در نامهای به استاندار خوزستان خواستار ممنوعیت ورود مسافران نوروزی به اهواز شد که با استقبال شهروندان همراه شد.
شاعری همچنین با ممنوع کردن برپایی چادر مسافرتی در پارکها ،بوستانها و اماکن عمومی شهر اهواز ،اظهار کرد :واحدهای اجرائیات شهرداری با
جدیت بر اجرای این تصمیم نظارت خواهد کرد.
شهردار اهواز همچنین در خصوص مدت زمان ضدعفونی شهر گفت :ما تا زمان حل مشکل و رسیدن به شرایط پایدار و با نظر و تشخیص شورای سالمت
و ستاد ویژه مبارزه با کرونا این عملیات را مستمرا در کنار دستگاههای اجرایی دیگر دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت ها در شهر خطاب به شهروندان اهوازی گفت :از همه ی همشهریان عزیز می خواهم که محدودیتهای اعمال شده
را رعایت کنند و توصیه ها را جدی بگیرند تا این ویروس ناخوشایند به خواست خدا و همت همگانی ریشه کن شود.
اقدامات خوب شهردار اهواز در مقابله با کرونا منحصر در این موارد نیست و شهرداری کالنشهر اهواز پیشگام ضدعفونی شهر و مقابله با کرونا در استان
خوزستان بوده است اقدامی که با حضور گروههای جهادی و سایر ارگان ها در کنار شهرداری اهواز تداوم دارد.

