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شدگان حوادث 

اخیر آزاد شده اند

ب��ارش باران ش��دید معابر ش��هرهای مختلف 
خوزس��تان را به اس��تخر تبدی��ل و خانه های 
مردم مناطق فقیرنشین را میزبان مخلوطی از 

فاضالب و آب باران کرد.
سامانه بارشی قوی که از روز دوشنبه وارد استان 
خوزستان شد، همان گونه که پیش بینی می شد، 
باعث بارندگی فراوانی ش��د و شهرهای مختلف 
استان خوزستان را به استخر تبدیل کرد. شهرهای 
مختلف خوزستان به خصوص شهرهای آبادان و 
خرمش��هر و اهواز که بیش��ترین حجم بارندگی 
را تجربه ک��رده بودند، ش��اهد آب گرفتگی های 
گس��ترده ای بودند که باعث شد عبور و مرور در 
این شهرها با مش��کل مواجه شود چرا که اغلب 

خودروها در آب گرفتار شده بودند.
همچنی��ن در اغل��ب مناطق فقیرنش��ین این 
شهرها، آب وارد خانه های مردم هم شد و باعث 
از بین رفتن برخی از وس��ایل زندگی آنها شد. 
شدت این امر در منطقه کوت عبداهلل که مدتی 
قب��ل هم فاضالب و آب ناش��ی از ب��اران برای 
چند روز در خیابان ه��ای مردم باقی مانده بود، 

بیشتر بود و گزارش ها حاکی از آن است که آب 
همچنان در خانه های مردم باقی مانده است.

شدت بارش باران آنقدر زیاد بود که بخش های 
زیادی از ف��رودگاه بین المللی آیت اهلل جمی از 

جمله پایانه مسافری غرق در آب شد.
بر همین اس��اس و ب��ه منظور کم��ک به رفع 
آب گرفتگ��ی معابر، کارگران ش��هرداری و آبفا 
با همراه��ی س��ایر ادارات عضو س��تاد بحران 
شهرس��تان آبادان در مناطق مختلف ش��هری 
حضور یافته و در حال تالش بر رفع این مشکل 
هس��تند. بر اساس اعالم هواشناسی خوزستان، 
بیش��ترین حجم بارش باران در آبادان گزارش 
ش��ده اس��ت و در ۲۴ س��اعت گذش��ته بارش 
بی سابقه ۱۱۲.۵ میلی متر را تجربه کرده است.

بر این اس��اس، بارش باران در ش��هرهای اهواز 
۷۳.۹ میلی مت��ر، رامهرم��ز: ۶۱.۱ میلی مت��ر، 
کش��اورزی اه��واز ۵۵.۸ میلی مت��ر، هندیجان 
۵۳.۲ میلی مت��ر، ش��ادگان ۴۷.۹ میلی مت��ر، 
بندر ماهش��هر ۴۳.۳ میلی مت��ر، بهبهان ۳۲.۲ 
میلی متر، ایذه ۳۲.۰ میلی متر، آغاجاری ۲۸.۷ 

میلی متر و حسینیه ۲۸.۵ میلی متر بوده است.
استاندار خوزس��تان نیز در این خصوص گفته 
است: س��امانه بارشی قوی که از جنوب استان 
وارد شد بارندگی های زیادی را به دنبال داشت. 
این بارش ها در طول سه ساعت رخ داده است 

و مشکالتی را برای مردم پیش آورده است.
غالمرضا ش��ریعتی اظهار کرد: نق��اط زیادی در 
ش��هرهای اهواز و کارون دچار آب گرفتگی شده 
اس��ت و آب وارد برخی از منازل ش��ده است و 
مردم را دچار رنج نموده است. متأسفانه سیستم 
دفع و جمع آوری آب های سطحی در اهواز وجود 
ندارد. بخش زیادی از سیستم فاضالب هم دچار 
فرسودگی اس��ت و بخش دیگر نیز تنها کشش 
دف��ع فاض��الب را دارد. وی تصریح ک��رد: تمام 
دستگاه های استانی از شب گذشته بسیج شده اند 
و به کمک اهواز و کارون آمده اند. ش��رکت های 
فوالد خوزستان، ملی حفاری، مناطق نفت خیز 
جنوب و سایر دستگاه های اجرایی و خود مردم 
در حال امدادرس��انی هس��تند؛ البته مشکالتی 
برای اسباب و اثاثیه منازل مردم ایجاد شده که 
در حال تخلیه آب از منازل هستیم و در مرحله 
بعد خس��ارت ها برآورد و بررس��ی خواهد شد و 
اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کارخانه کربن بارد با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افتتاح شد
گام بزرگ برای کاهش آلودگی هوای پایتخت

کارخانه تبدیل دی اکسید کربن به کربن دارویی 
و خوراکی با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 

درکنارپاالیشگاه تهران به بهره برداری رسید.
ب��ه گزارش سیاس��ت روز، محم��د مخبر، رئیس 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مراسم 
به��ره ب��رداری از کارخان��ه کربن ب��ارد تهران با 
قابلیت تبدیل س��االنه ۴۰ هزار تن دی اکس��ید 

کربن پاالیشگاه تهران به کربن صنعتی و خوراکی و تبدیل آن به اولین پاالیشگاه سبز 
کشور اظهار داشت: در این وضعیت کشور که اساسی ترین مسئله و مشکل آن اشتغال 
اس��ت، باید دست کارفرمایان را برای ایجاد اشتغال در کشور بوسید و آنها فرماندهان 

جنگ اقتصادی هستند.
وی بیان داشت: در اقتصاد موضوع توسعه پایدار را داریم که برای به کار گرفتن منابع 

جهت ایجاد زیرساختها و شرایطی که جامعه را مهیا کند مطرح می شود.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( افزود: توس��عه ای پایدار است که مسئله 
نسل فعلی را حل کند و به توان نسل آینده آسیبی نرساند و اگر به قیمت از بین بردن 

توان دیگر کشورها توسعه پیدا کنیم، این مطلوب نیست.
مخبر گفت: توسعه حالت بیرحمانه ای دارد که در قامت جامعه اسالمی جایی ندارد. 
در بعضی از کش��ورها که رش��د اقتصادی آنها دورقمی شده اس��ت، بعضی از آدمهای 
آن کش��ور در کنار دیوارها به دنیا می آیند و می میرند، ولی آن س��وی دیوارها رفاه 
و اش��رافی گرایی موج می زند. وی خاطرنش��ان کرد: بنابراین توسعه ای که همراه با 
عدالت نباش��د، در قاموس نظام اس��المی جایی ندارد و به همین دلیل است که مقام 

معظم رهبری اعالم می کند که بحث توسعه را پیشرفت بگویید.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اظهار داشت: یکی از فاکتورهای ایجاد یک 
پروژه توجه به مس��ائل زیست محیطی است؛ چراکه محیط زیست حق بشر محسوب 
م��ی ش��ود. اگر از بین ب��رود، معنای آن مردن اس��ت و اگر محیط زیس��ت را از بین 
ببریم، معنای آن نیس��ت که بخش��ی از زندگی را حبس کرده ایم بلکه امکان زندگی 
دیگر وجود ندارد. مخبر تاکید کرد: ما در س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( هیچ 
پروژهای که پیوست محیط زیستی نداشته باشد را اجرایی نمی کنیم. به عنوان مثال 
در ش��هرک دارویی که حدود ۲۰۰ هکتار بوده است، نزدیک به ۴۰ هکتار درختکاری 

کردیم و به موضوعات پسماند و فاضالب آن توجه جدی داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: در تهران هزار هکتار پروژه درختکاری داشته ایم؛ به عنوان مثال 
مالرد یکی از شهرستان های استان تهران است که ۷۰۰ هکتار درختکاری داشته ایم 
و بخش هایی که ش��نزار بوده است و به آلودگی تهران می افزود و حدود ۲۰۰ هکتار 
هم در ده س��ید درختکاری داش��ته ایم. رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
اظهار داش��ت: هزار هکتار در خراس��ان جنوبی مراتع برای پرورش شتر در نظر گرفته 

ایم و در سیستان و بلوچستان ۲۰۰۰ هکتار در این خصوص ایجاد کرده ایم.
مخبر بیان داشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( یکصد هزار شغل در سال ایجاد 
کرده که معنی آن این اس��ت که این است که بیش از ۹۰ درصد احیای سرمایه داشته 
ایم.  مخبر افزود: در س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( روزانه بیش از یکصد طرح و 
۳۰۰ ش��غل ایجاد می ش��ود که اگر به کارآفرین و مردم توجه بیشتری شود می توانیم 
مسائل و مشکالت را حل کنیم. وی خاطرنشان کرد: تالش می کنیم که در سال آینده 
بتوانیم بیش از ۱۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم و راهکار آن هم این است که مردم 
را به صحنه بیاوریم. در ادامه امیرحس��ین مدنی مدیرعامل بنیادبرکت اظهار داشت: در 
این مرکز سالیانه ۴۰ هزار تن از گاز دی اکسیدکربن آلوده پاالیشگاه را که برای هوای 
تهران هم آلودگی ایجاد می کرد تبدیل به گاز پاک می کنیم.  وی با اشاره به اینکه در 
فاز دوم ۱۴۰ هزار تن آلودگی پاالیشگاه را از بین می بریم گفت: با افتتاح این کارخانه 
ضمن صرفه جویی در مصرف ۱۸ هزار تن گازوئیل برای تولید گاز دی اکسیدکربن پاک، 

پاالیشگاه تهران به نخستین پاالیشگاه سبز کشور تبدیل می شود.
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رئیسقوهقضاییه:
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اقداماتدستگاهقضاییفراهمشود
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جمهوری اسالمی ایران بار دیگر میزبان نشستی است 
که مح��ور آن را رایزنی ها و هماهنگی منطقه ای برای 
رس��یدن به صلح و امنیت پایدار در منطقه تش��کیل 
می دهد. دومین نشس��ت گفت و گوی امنیت منطقه 
ای با حضور دبیران و مش��اوران امنیت ملی و مقامات 
عالی امنیتی کش��ورهای ایران، روس��یه، چین، هند، 
افغانس��تان، تاجیکستان و ازبکس��تان امروز در تهران 
برگزار می ش��ود. نکته قابل توجه آنکه  نشس��ت یک 
روزه امس��ال که با ابتکار و میزبانی دبیرخانه ش��ورای 
عالی امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران برگزار می 
ش��ود؛ بر موضوع افغانس��تان و مبارزه هم��ه جانبه با 
اشکال مختلف  تروریسم در این کشور تمرکز دارد. این 
نشس��ت در حالی برگزار می شود که پیرامون آن چند 
نکته مهم قابل توجه اس��ت. نخست نوع نگا جمهوری 
اسالمی به مقوله امنیت است. ایران همواره تاکید دارد  
ک��ه امنیت منطق��ه بویژه همس��ایگان را امنیت خود 
دانس��ته و در تحقق این مه��م از هیچ اقدامی فروگذار 
نیست چنانکه جمهوری اسالمی همواره کانونی برای 
هماهنگی میان کش��ورهای منطقه با محوریت امنیت 
درون منطقه ای بوده است. ایران در راه امنیت منطقه 
از مبارزه با تروریس��م گرفته تا مب��ارزه با مواد مخدر 
هزینه های مالی و انس��انی بسیاری پرداخته است که 
خود س��ندی آشکار بر صداقت عملی ایران در ایجاد و 

تقویت امنیت در منطقه است. 
دوم آنکه نشس��ت امسال با محوریت افغانستان برگزار 
می ش��ود. در س��ال ۲۰۰۱ نیروهای آمریکایی و ناتو با 
ادعای گرفتن انتقام قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر اشغال 
نظامی افغانس��تان را رقم زدند. اکنون ۱۸ س��ال از آن 
زم��ان می گذرد در حالی که به اذعان س��ازمان ملل نه 
تنها بهبودی در شرایط امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی این کشور ایجاد نشده بلکه از یک سو تروریسم 
همچن��ان در این کش��ور قربانی می گیرد و از س��وی 
دیگ��ر آمریکا و ناتو اقدامی برای امنیت در این کش��ور 
صورت نداده اند و حتی خود زمینه ساز افزایش حضور 
تروریست ها در این سرزمین بوده اند. اسناد نشان می دهد 
که آمریکا در حال انتقال داعش به این افغانستان است 
که تهدیدی بزرگ برای امنیت این کشور و منطقه است. 
در حوزه مواد مخدر نیز مبارزه ای صورت نگرفته و حتی 
آمریکا و انگلیس زمینه س��از افزایش کشت خشخاش 
ش��ده اند چرا که سران این کش��ورها خود از بزرگترین 
باند ه��ای قاچاق مواد مخدر ب��وده و درآمدهای کالنی 
از این راه بدس��ت می آورند. نکته مهم آنکه در گزارش 
ماه های اخیر س��ازمان ملل رسما اذعان شده  است که 
نیروهای غربی مسئول اصلی کشتار غیر نظامیان بویژه 
زنان کودکان در افغانستان هستند و نقض حقوق بشر 
توسط آنها به امری روزانه مبدل شده است.  سوم آنکه 
برگزاری این نشست بیانگر اعتماد منطقه به جمهوری 

اسالمی در تحقق امنیت است.
 اولین نشست گفت و گوی امنیت منطقه ای در مهرماه 
سال گذشته و با حضور کشورهای ایران، روسیه، چین، 
هندوافغانس��تان با موضوع افزای��ش هماهنگی میان 
کش��ورهای منطقه در برابر تروریس��م تکفیری برگزار 
گردی��د  در حالی که جهانیان اذعان دارند که طی این 
یک س��ال جمهوری اس��المی اقدامات گسترده ای در 
مبارزه با تروریسم تکفیری صورت داده است که نمود 
آن را در س��وریه و عراق می توان مشاهده کرد. بر این 
اساس می توان گفت نشست امسال برگرفته از اقدامات 
یک س��اله جمهوری اسالمی در تحقق اهداف نشست 
سال گذشته و اعتماد سراسری به ایران برقراری امنیت 
پایدار در منطقه است. نکته مهم آنکه این نشست این 
پیام مهم را به همراه دارد که از یک سو ادعای منزوی 
بودن ایران ادعایی واهی است که کشورهای منطقه با 
حضور در نشس��ت تهران بر آن اذعان دارند و از سوی 
دیگ��ر این میزبانی خود س��ندی بر صداقت جمهوری 
اس��المی در ارائه طرح امید و صلح برای کش��ورهای 
ح��وزه خلیج فارس در ح��وزه امنیت دریایی اس��ت. 
طرحی که به اذع��ان جهانیان می تواند مولفه ای برای 
تامین امنیت پای��دار در خلیج فارس و دریای عمان و 

مقابله با دخالت های بیگانگان در امور منطقه باشد. 
به هر تقدیر نشس��ت امنیتی ام��روز تهران را می توان 
سرآغازی برای همگرایی بیشتر کشورهای منطقه در 
مبارزه با تهدیدات امنیتی دانس��ت. امنیتی پایدار و با 
ثبات که همگرایی منطق��ه ای و مقابله با دخالت های 
بیگان��گان در امور منطقه محقق خواهد ش��د چرا که 
تجربه نشان داده است که مدعیان امنیت جهان نه تنها 
اراده ای ب��رای تحقق این ام��ر ندارندب که خود محور 
بحران های امنیتی هس��تند که نم��ود عینی آن را در 
عملکرد آمریکا و ناتو در افغانستان که ۱۸ سال بحران 

را به این کشور تحمیل کرده اند مشاهده کرد. 

کلید امنیت منطقه 

سرلشکرجعفریدرمراسمگرامیداشت
شهدایمدافعامنیت:

نویدیکتغییرخوبرامیدهیم
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صفحه 5

نگاهیبهسفرحسنروحانیبهژاپنومالزیباهدفنگاهبهشرق

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan.ir
WWW.iets.mporg.ir

خوزستان در آب باران غرق شد
 خانه مردم میزبان مخلوط فاضالب و باران

 خانه مردم میزبان مخلوط فاضالب و باران
خوزستاندرآببارانغرقشد

همین صفحه


