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اخبار
 ۱۹میلیارد تومان برای ترمیم و
الیروبی پُلهای استان بوشهر
نیاز است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
بوشهر گفت ۱۹ :میلیارد تومان اعتبار برای ترمیم
و الیروبی پُلهای این استان نیاز است .سید
حمید رضا علم افزود :از این میزان اعتبار ۱۰
میلیارد تومان برای ترمیم و بازسازی پُلهاو ۹
میلیارد تومان نیز برای الیروبی  ۲پ ُل کُلُل و م ُوند
نیاز است .وی اضافه کرد :در زمان حاضر  ۹هزار
و  ۵۱۲دستگاه پ ُل شامل ۱۴هزار و  ۲۳۴دهانه،
 ۱۲تونل و  ۱۷آبنما در استان بوشهر وجود
دارد که از این تعداد  ۱۳۸پل بعنوان پل ترافیکی
شناخته میشود .علم اظهار کرد :شرایط اقلیمی،
دستکاری رودخانهها در باال دست و بیتوجهی
ماشینهای سنگین نسبت به تناژ بار حمل شده
امروز باعث شده بیشتر پُلهای استان استحکام
الزم را نداشته باشند .وی ادامه داد :با توجه
به خرابیهای پُلهای استان و وقوع بارشهای
رگباری در فصل پائیز و زمستان نیاز است اعتبار
ویژهای برای ترمیم و بازسازی پُلهای استان
بوشهر اختصاص یابد .علم با اشاره به ضرورت
بازسازی تعدادی از پلُهای روستایی گفت:
در زمان حاضر پ ُل کُلُل و پ ُل م ُوند (برگشت)
با توجه به رسوبات زیاد نیاز به الیروبی دارند.
وی یادآور شد :همچنین با توجه به بسته شدن
محور شیف  -گناوه به دلیل بارندگی؛ امسال با
 ۶میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی ۱۴۴
پ ُل باکسی (پیش ساخته) تهیه شده که با توجه
به آغاز فصل پائیز و احتمال بارندگی در این فصل
نصب این پلها انجام میشود .مدیرکل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت:
همچنین تعمیر پل سید رضا در محور کمربندی
گناوه نیز در دست اجرا است.

با بودجه اصالحی جاری شرکت
گازاستان گلستان موافقت شد
بودجه جاری شرکت شامل درآمدها و هزینه
ها به تفصیل اقالم درآمدی وسرفصلهای هزینه
ای با احتساب متغیرهای تاثیرگذار مورد بررسی
،تحلیل و تائید قرارگرفت .الزم به ذکراست
وفق بند " د " ماده  12اساسنامه  ،تهیه برنامه
عملیات و فصول و ارقام کلیه بودجه های جاری
و سرمایه ای شرکت برای تسلیم به مجمع
عمومی جهت تصویب از اختیارات هیئت مدیره
شرکت می باشد.

اخبار

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کل آذربایجانشرقی:

رعایت الزامات زیست محیطی در مس سونگون ضروری است
احمد موقری در جلسه بررسی کارشناسی و
تخصصی مشکالت احداث هیپ لیچینک جدید در
معدن مس سونگون ورزقان ،با بیان اینکه یکی از
اولویت های اصلی و مهم دستگاه قضائی توجه به
موضوع حقوق عامه است ،اظهار کرد :موضوعات
مربوط به محیط زیست از جمله شئون حقوق عامه
می باشد که باید توسط صاحبان صنایع به ویژه در
حوزه معدن و در آذربایجان شرقی مس سونگون
به دقت رعایت شود .وی هدف اصلی از برگزاری
این جلسه را ایجاد تعامل و دست یافتن به نوعی
توافق بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و
مجتمع مس سونگون در ارتباط با حفاظت از محیط
زیست مبنی بر ادامه فعالیت هیپ جدید عنوان
کرد .موقری با اشاره به اینکه هیپ لیچینک فرآیندی
است که طی آن ماده ای را که به عنوان هدف در
نظر است ،با انحالل در یک حالل مناسب جدا می
کنند و سپس با روش های خاصی می توان ماده
هدف را از حالل استخراج کرد ،ادامه داد :این فرایند
در صنایع شیمیایی و معدنی بسیار پر کاربرد است.
به گفته وی هیپ لیچینک در صنعت مس به
شکل الکترولیز ،به طور مستقیم مس کاتدی
تولید می کند و رهاسازی سیاالت سمی از سایت
هیپ لیچینگ به محیط زیست ،می تواند سالمت
اکوسیستم و جمعیت های انسانی اطراف آن را
تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران مس سونگون پاسخگو باشند
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی
نیز در این نشست موضع سازمان متبوع در مورد
فعالیت هیپ جدید را نظارتی اعالم و با ابراز نگرانی
های زیست محیطی موجود در این خصوص،
یادآور شد :مدیران مس سونگون باید در این زمینه
به نگرانی های حفاظت محیط زیست پاسخ دهند.
حسن عباس زاده گفت :مدیران مس سونگون
باید درباره فعالیت هیپ جدید و ضرورتی که می
بایست از جانب سازمان صنعت ،معدن و تجارت
به عنوان متولی اصلی معادن و مجتمع مس

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

با حضور مدیرکل نوسازی مدارس گیالن
صورت گرفت

تجلیل از فعاالن عرصه ترویج فرهنگ
اقامه نماز

آذربایجان شرقی  -فالح :سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی بر لزوم رعایت الزامات و مقررات زیست
محیطی در معدن مس سونگون ورزقان تاکید کرد.

مجتمع مس
سونگون بزرگ
ترین مجموعه
معدنی شمال
غرب کشور
است در فاصله
 ۱۰۰کیلومتری
شمال شرق
تبریز و ۲۵
کیلومتری
شهر ورزقان و
در همسایگی
جمهوری های
آذربایجان و
ارمنستان قرار
دارد
سونگون قبل از شروع فعالیت انجام می شد،
رعایت نشده است ،را بیان و توضیحات کاملی در
این خصوص ارایه کنند .پس از بحث و تبادل نظر
به منظور دستیابی به راهکاری جهت حل مشکل در
راستای ادامه فعالیت هیپ به لحاظ ضرورت موجود
و نیز رعایت الزامات و مقررات زیست محیطی در
جهت حفظ شرایط اکولوژیکی و گونه های جانوری

و گیاهی منطقه ،مقرر شد طی هفته آتی هماهنگی
الزم برای بازدید میدانی از منطقه و محل احداث
هیپ با هماهنگی مجتمع مس سونگون و اداره کل
حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی انجام و
متعاقب آن ،طی جلسه ای شرایط موجود و امکان
سنجی ادامه فعالیت هیپ از لحاظ شرایط زیست
محیطی به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم

اجرایی الزم اتخاذ شود .مجتمع مس سونگون بزرگ
ترین مجموعه معدنی شمال غرب کشور است
در فاصله  ۱۰۰کیلومتری شمال شرق تبریز و ۲۵
کیلومتری شهر ورزقان و در همسایگی جمهوری
های آذربایجان و ارمنستان قرار دارد که با یک
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تن ذخیره شناسایی شده،
بزرگ ترین معدن مس کشور است.

فرهنگ سازی مهمترین دستاورد کنگره شهدای استان مرکزی است

منابع طبیعی جزو میراث ماندگار و
بین نسلی است
وزیر جهاد کشاورزی گفت :منابع طبیعی جزو
میراث ماندگار و بین نسلی است و تالش می
کنیم که این منابع ارزشمند به بهترین نحوحفظ
شود .سیدجواد ساداتینژاد در پنجمین مراسم
گرامیداشت ملی مقام جنگلبانان و جاننثاران
منابع طبیعی با اشاره به جانفشانی های
جنگلبانان افزود :برای حفظ جنگلها و مراتع
حتما از دانش بومی استفاده خواهیم کرد و البته
امیدواریم در این دوره اتفاقات خوبی برای احیا و
حراست از جنگلها و مراتع رخ دهد .وزیر جهاد
کشاورزی همچنین گفت :ما در حال حاضر برای
اجرای طرح آبخیزداری قانونی در کشور نداریم
که امیدواریم با حمایتهای مجلس از الیحه
آبخیزداری ،سازمان جنگلها در این خصوص
نیز صاحب قانون شود .ساداتینژاد با بیان
اینکه امروزه شاهد تخریبهای زیادی در منابع
طبیعی ،جنگلها و مراتع هستیم ادامه داد :نوع
استفاده از آبهای زیرزمینی و بروز سیالب حتی
در مناطق خشک و حریقهایی که در جنگلها
اتفاق میافتد نشان دهنده تغییر اقلیم و خسارات
سنگین ناشی از آن است .وزیر جهادکشاورزی
افزود :ما در حال حاضر  ۱۳۵میلیون هکتار اراضی
طبیعی را در اختیار داریم که تالش میکنیم از
این منابع به خوبی حمایت شود .وی در خصوص
حقوق و مزایا و روابط استخدامی جنگلبانان
گفت :شرایط فعلی این گروه هم اکنون قابل
قبول نیست که امیدواریم با کمکهای مجلس و
به خصوص در برنامه هفتم توسعه کارهای قابل
قبولی در این بخش انجام شود.
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نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت :یکی از مهمترین
دستاوردهای حضور کنگره شهدای استان مرکزی در فضای مجازی
فرهنگ سازی است که تالشهای ارزندهای در این راستا صورت
گرفته است.
آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی در دیدار با جمعی از
اعضای ستاد کنگره شهدای استان به مناسبت سهساله شدن
فعالیت کنگره شهدای استان مرکزی در فضای مجازی گفت:
شهدای انقالب اسالمی با نقشآفرینی در میدان بزرگ ایثار و
ازخودگذشتگی فرهنگ و قیام حسینی را زنده کردند و برای اعتالی
دین اسالم و سیره اهلبیت (ع) نقشآفرینی کردند.
وی اظهار کرد :دفاع مقدس ملت ایران صرفا ً محدود به مقطع
خاصی نیست بلکه یک گنجینه عظیمی است که میتوان سالها
از آن بهره برداری کرد و آن چیزی که امروز باید بیشتر در
خصوص این فرهنگ عظیم دفاع مقدس مورد توجه باشد تولید
محتوای تبیینی و تبلیغی است که بتواند نسل جوان و نوجوان را با
فرهنگ دفاع مقدس آشنا سازد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد :در طول سه سال
گذشته فعالیتهای بسیار چشمگیری در فضای مجازی در راستای
زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
به برکت کنگره شهدای استان مرکزی انجام شده که جای تقدیر
بسیار دارد.
امام جمعه اراک بیان کرد :یکی از مهمترین دستاوردهای حضور
کنگره شهدای استان مرکزی در فضای مجازی فرهنگ سازی است
که تالشهای ارزندهای در این راستا صورت گرفته و البته باید با
قوت ادامه دار باشد.
دری نجف آبادی بیان کرد :همانگونه که کنگره شهدای استان
مرکزی احیا کننده فرهنگ دفاع مقدس در استان بود و منشأ
خیرات و برکات فراوانی شد ورود کنگره شهدای استان مرکزی به
فضای مجازی نیز احیا کننده فرهنگ ایثار و شهادت در فضای
مجازی است و قطعا ً آثار و برکات بسیاری برای جوانان داشته که
یکی از آنها خارج شدن از فضای انفعال در فضای مجازی است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد :تخصصی عمل
کردن یکی از ویژگیهای برجسته فعالیتهای کنگره شهدا در
فضای مجازی است و با توجه به اینکه یکی از شاخصههای بیانیه
گام دوم انقالب معنویت و اخالق است لذا الزم است یکی از
محورهای مهم فعالیت کنگره در فضای مجازی ترویج معنویت و

اخالق مداری باشد.
وی گفت :امروز بعد از گذشت سه سال از فعالیتهای کنگره
شهدای استان مرکزی در فضای مجازی این مجموعه فرهنگی و
رسانهای جایگاه خود را در بین رسانهها پیدا کرده و کانال کنگره در
فضای مجازی به یک رسانه تخصصی دفاع مقدس و مقاومت در
استان مرکزی تبدیل شده است.
امام جمعه اراک یادآور شد :توسعه فعالیتهای کنگره در فضای
مجازی یک امر الزم و ضروری است که امیدواریم با حمایتهای
مسئولین این مهم انجام شود و خوشبختانه با توجه به سطح
فعالیتها این مجموعه قابلیت توسعه هم از نظر کیفی و هم
کیفی را دارد.
دری نجف آبادی بیان کرد :خوشبختانه سطح فعالیتهای کانال
کنگره مطلوب است اما در حوزه کودکان و نوجوانان باید بیشتر
ورود پیدا کرد تا بتوان نسل جدید جامعه را با عظمت دفاع مقدس
به خوبی آشنا کرد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه گرامیداشت
یاد و خاطر شهدای اسالم و انقالب اسالمی و تعظیم شعائر اهل
بیت (ع) باید یکی از وظایف مهم رسانهها باشد ،افزود :امروز
احیای فرهنگ ایثار و شهادت یکی از ضرورتهای کشور در گام
دوم انقالب است.
وی با تاکید بر اینکه دفاع از دین و انقالب اسالمی باید به عنوان
یک فرهنگ در کشور تبدیل شود و رسانهها نقش مهمی در این
راستا دارند ادامه داد :باید از هر فرصتی به خوبی استفاده کنیم
و خدا را شاکر باشیم که در این مقطع زمانی قرار گرفتیم و باید از
ظرفیتها بهره مندی کامل ببریم.
امام جمعه اراک یادآور شد :شهدای انقالب اسالمی ندای
حضرت امام (ره) را به خوبی لبیک گفتند و خوشبختانه استان
مرکزی با تقدیم بیش از  ۶۲۰۰شهید در این مقطع سرنوشت ساز
سربلند بیرون آمد و امروز باید یاد و خاطر شهدا را گرامی بداریم
و برای ترویج سیره و فرهنگ شهدا همه تالش را به کارگیری کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت :دشمنان اسالم و
انقالب از گذشته همواره با توطئه آفرینی و فتنه انگیزی به دنبال
تحریف و فراموشی ارزشها بودند و وظیفه ما است برای احیای
دین و حیات طیبه الهی تالش و مجاهدت کنیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه امروز فرهنگ ایثار و شهادت در
بین جوانان زنده و پویا است ولی باید تالشها بیشتر باشد تا
نسل جوان و نوجوان بتواند راه و مسیر حق و حقیقت را به خوبی
تشخیص دهد اظهار کرد :تهاجم فرهنگی بیگانگان و توطئه علیه
فرهنگ ارزشی اسالم ناب محمدی به دنبال فاصله گرفتن جوانان
از ارزشهای اسالمی است و دشمنان به دنبال این هستند به
فرهنگهای ارزشی همچون عفاف ،حجاب ،امربه معروف و نهی
از منکر ،تقوا ،نماز و والیت آسیب برسانند و لذا باید همه توان را
برای شکست راهبردهای آنها به کارگیری کنیم.
دری نجف آبادی بیان کرد :دفاع مقدس مسیر جوانان ایران

اسالمی را تغییر داد و آنها را به عالیترین درجه در نزد خداوند
متعال رساند و امروز وظیفه داریم برای رشد و تعالی جوانان و
جامعه اسالمی همواره فرهنگ ایثار و شهادت و در رأس آنها دفاع
مقدس را در جامعه زنده نگه داریم.
وی اضافه کرد :کنگره شهدای استان مرکزی یکی از بزرگترین
رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در طول سالهای گذشته استان
مرکزی بود که بار دیگر فرهنگ ایثار ،شهادت ،ازخودگذشتگی و
جهاد فی سبیل الله را در سطح استان زنده کرد و پیوند عمیقی
میان نسل جوان و نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس و سیره شهدا
برقرار کرد و امروزبه یک جریان قوی در حوزه ایثار و شهادت
تبدیل شده است.
امام جمعه اراک افزود :برگزاری بیش از  ۱۶اجالسیه تخصصی
در استان منشأ خیرات فراوانی بود و توانست نقش اقشار مردم
در دفاع مقدس را به خوبی تبیین کند که مهمترین آن اجالسیه
حضرت امام (ره) و اجالسیه اصلی در مصلی بیت المقدس بود که
در کنار آن تولیدات محتوایی بسیاری در اختیار مردم قرار گرفت.
دری نجف آبادی یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم
رهبری را ادامه راه کنگره شهدای استان در همه ابعاد عنوان کرد و
گفت :امروز بیانات ایشان باید به عنوان منشور و چراغ راهی برای
ادامه فعالیتها پیش روی ما باشد و استفاده از همه ظرفیتها
و به کارگیری خالقیتها و توانمندیها برای ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت در جامعه و انتقال صحیح فرهنگ دفاع مقدس به نسل
جوان از ضرورتهای مهم امروز است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت :خوشبختانه کنگره
شهدای استان مرکزی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی اقدامات
شایسته ای انجام داد و در طول سه سال گذشته نقش راوی
جریان باعظمت کنگره شهدای استان مرکزی را به خوبی ایفا کرد و
امیدواریم روز به روز فعالیت این عزیزان در فضای مجازی پربارتر
باشد و منشاخیرات زیادی برای مردم و جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد :دستاوردهای کنگره عظیم شهدای استان مرکزی
امروز به جریان و گفتمان تبدیل شده است و جریان کنگره
شهدای استان مرکزی رتبه و عملکرد قابل قبولی دارد که باید این
عملکرد همواره با قوت ادامه دار باشد.
امام جمعه اراک گفت :زحمات دلسوزانه فرمانده سپاه روح الله
در طی هفت سال گذشته برای برگزاری کنگره با عظمت شهدای
استان مرکزی و اجالسیه ها و اقدامات گسترده ذیل کنگره اعم از
خدمت رسانیها ،تولیدات محتوایی و زیرساختی بسیار قابل تقدیر
است و همه باید این مسیر ارزشمند را تا رسیدن به اهداف بلند با
قوت ادامه دهیم .دری نجف آبادی خاطرنشان کرد :امروز همه ما
در قبال فرهنگ دفاع مقدس و سیره امام خمینی (ره) و شهدای
عزیز مسئول هستیم و یک رسالت سنگینی بر دوش داریم که باید
آن را به خوبی انجام دهیم و محافظت از پرچم ایثار و شهادت و
جلوگیری از تحریف و فراموشی فرهنگ دفاع مقدس از وظایف
مهم ماست و همه در قبال آن تکلیف بزرگی داریم.

فعاالن عرصه ترویج فرهنگ اقامه نماز اداره
کل نوسازی مدارس گیالن تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی
مدارس استان گیالن ،مهندس علی دقیق
مدیرکل نوسازی مدارس گیالن در حاشیه
برگزاری سومین جلسه شورای اقامه نماز اداره
کل ،با اهدای لوح تقدیر از فعاالن عرصه ترویج
فرهنگ اقامه نماز اداره کل تجلیل نمود.
مهندس دقیق مدیرکل نوسازی مدارس گیالن
و رئیس شورای اقامه نماز اداره کل در ابتدای
این مراسم با بیان اهمیت نماز ،تصریح نمود:
نماز زیباترین نماد بندگی و عبودیت و مهمترین
شاخصه انسان مؤمن است.
رئیس شورای اقامه نماز اداره کل ،تالش در
عرصه نورانی ترویج نماز را توفیق الهی دانست
و افزود :شورای اقامه نماز باید بصورت جدی با
برنامه مدون و جذاب به تعمیق و ترویج فرهنگ
مقدس نماز بپردازد.
وی با بیان اینکه احداث و تجهیز نماز خانه
های مدارس استان افتخاری است که این اداره
کل متولی آن می باشد ،تصریح نمود :تامین زیر
ساخت های پرورشی به ویژه در حوزه تعمیق
فرهنگ اقامه نماز جماعت مدارس یکی از
اقدامات ماندگار همکارانم در اداره کل نوسازی
مدارس می باشد.
وی با اشاره به کسب عنوان دستگاه استانی
شایسته تقدیر در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ
نماز توسط اداره كل نوسازی مدارس گیالن،
اذعان داشت :امیدوارم امسال با بررسی دقیق
عملکرد این اداره کل در سامانه سجاده و با
تقویت نقاط قوت ،عاشقانه درحوزه توسعه و
ترویج فرهنگ نماز تالش نمائیم.
وی در پایان از اعضای شورای اقامه نماز اداره
کل و فعاالن توسعه و ترویج فرهنگ نماز با
اهدایی لوح تقدیر تجلیل نمود.

راه اندازی سامانه پایش و مدیریت
رخدادها در شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان ،روح الله مظفری،
رئیس گروه توسعه و پشتیبانی و زیرساخت
خدمات فناوری اطالعات و امنیت از راه اندازی
سامانه پایش و مدیریت رخدادها در این شرکت
خبر داد و گفت :امروزه با گسترش فنآوری
اطالعات در زندگی بشر و وابستگی هر چه
بیشتر کسب و کار به آن ،محافظت از اطالعات
به منزله شاهرگ حیاتی یک صنعت مدرن،
محسوب می گردد.
وی افزود :اطالعات سازمان ها با ارزش ترین
و حساس ترین دارایی شان به شمار می رود
در همین راستا ،نصب سامانه امنیت اطالعات
و مدیریت رخدادها با قابلیت پایش شبکه با
حمایت مدیر عامل در شرکت توزیع نیروی برق
جنوب استان کرمان ،راه اندازی گردید.
مظفری در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد:
از قابلیتهای این سامانه می توان به پایش شبکه
سازمان ،نمایش هشدار بالدرنگ از وضعیت
امنیتی شبکه و رخدادهای جاری اشاره نمود.
وی اضافه نمود :هم اکنون که نرم افزار
"سامانه پایش و مدیریت رخدادها" مستقر شده
کلیه الگ های تجهیزات در شبکه ،جمع آوری و
پس از انجام مراحل نرمال سازی ،الگ های غیر
ضروری حذف و الگ های با اهمیت باال نیز ثبت
و نگهداری خواهند شد.
روح الله مظفری تصریح کرد :با کمک نرم افزار
مذکور ،حوادث غیر متقربه در کمترین زمان
مشکل شناسایی و تیم های تصمیم گیری و
اجرایی سازمان برای رفع مشکل ،اقدام و امنیت
را بالفاصله برقرار خواهند نمود و همچنین با
استفاده از سامانه فوق و در صورت بروز حمله
بر اساس درجه اهمیت الگ های موجود ،عالوه
بر کمک به حل مشکل امکان اقدامات پیشگیرانه
در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز:

سرپرست شهرداری اهواز:

آذربایجان شرقی  -فالح :نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت گرامیداشت هفته دفاع مقدس،
گفت :حیات ما در سایه دفاع مقدس تضمین شده است و باید آن را گرامی داشت.
حجتاالسالم محمدعلی آلهاشم در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی آذربایجانشرقی و اعضای ستاد گرامیداشت چهل
و یکمین سالگرد هفته دفاع مقدس استان با ایشان ،افزود :شهدای دوران دفاع مقدس به ما حیات دوباره داده و جانبازان،
ایثارگران و آزادگان نیز اقتدار و عزت کنونی را برای ما در سطح جهان به ارمغان آوردهاند.
وی با بیان اینکه صبوری پدران و مادران شهدا فراموشناشدنی است ،اظهار داشت :عظمت دفاع مقدس را نباید فراموش
کرد و قدر آن را باید دانست زیرا مرور تاریخ نشاندهنده اهمیت آن است.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه بهتر است با مرور تاریخی ببینیم کجا بودیم و به کجا رسیدهایم و آنهایی که جنگ را علیه ما
آغاز کردند و دوستان آنها به کجا رسیدهاند ،بیان کرد :تاریخ با خودش عبرتها دارد و از منظر باورهای اعتقادی ،اجتماعی ،ارادی
و سیاسی تابلوهای گوناگونی را به تصویر میکشد.
حجتاالسالم آلهاشم با اشاره به وقایعی که در طول تاریخ برای مدعیانی چون فرعون ،قارون ،صدام ،حسنی مبارک و امثال آنان روی داده ،ادامه داد :عظمت
و صالبت کشور ما در سایه فداکاریهای نیروهای مسلح اعم از سپاه ،ارتش ،بسیج ،جهاد سازندگی و نیروهای مردمی حفظ شده است.
وی یادآوری کرد :صدام ،از حمایت همهجانبه ابرقدرتهایی چون آمریکا و شوروی سابق برخوردار بود و به دست همین آمریکا به دارآویخته شد و شوروی
سابق نیز به کشورهای مختلف تجزیه شد.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه هماکنون نیز ابهت آمریکا روز به روز کاهش مییابد و ضعف آن نمایان میشود ،اظهار داشت :این کشور نیز در آینده به
سرنوشت شوروی سابق گرفتار خواهد شد و هماکنون تجزیه ایالت متحده آمریکا به گوش شنیده میشود و  ۲۴درصد از مردم این کشور نیز با تجزیه ایالت
متحده آمریکا موافق هستند.
حجتاالسالم آلهاشم ،با اشاره به بازگشت ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از مراسم رژه ساالنه روسیه پس از  ۷۶روز به کشور ،افزود:
حضور این ناوگروه به همراه  ۵۰شناور و چندین جنگنده در این مراسم در کنار هیاتهای دیگر کشورها نشان از اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در دریاهاست .وی با اشاره به اهمیت و ارزش باالی دریانوردی نظامی جمهوری اسالمی ایران و حضور در اقیانوس اطلس شمالی ،اظهار داشت :این
ماموریت نخستین حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نیمکره شمالی و طوالنیترین دریانوردی نظامی کشور با تجهیزات تولید داخلی است.

سرپرست شهرداری اهواز گفت :هرچند همکاری خوبی بین آبفا و شهرداری در حال انجام است و امکانات بین دو دستگاه تقسیم
می شود اما حل نهایی مشکل فاضالب و آبگرفتگی منوط به توجه مدیران تصمیم گیرنده ای است که بودجه و منابع مالی را در
اختیار دارند.
علیرضا عالیپور در جلسه بررسی وضعیت پروژه های دفع آب های سطحی و فاضالب که روز پنجشنه  ۲۵شهریور ماه در
سالن جلسات شهرداری اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :طی بازدید امروز از نقاط آبگیر در سطح شهر اهواز ،از نزدیک شاهد عمق
مشکالت بودیم و صرفا ً بر گزارشها و نامه ها بسنده نکردیم.
وی با اشاره به ریشه دار بودن این مشکالت در شهر ،افزود :کار برای رفع مشکالت باید اساسی و بنیادی در شهر انجام شود،
عزم شهرداری اهواز و آبفا خوزستان جزم است تا این مشکالت برطرف شوند.
سرپرست شهرداری اهواز گفت :پروژههای زیادی بین آبفا و شهرداری به صورت مشترک طراحی شده و در مرحله اول  ۱۴۰پروژه
برای رفع  ۵۶نقطه بحرانی  ،در دستور کار قرار دارد و در مرحله دوم نیز بالغ بر  ۸۰پروژه با عنوان عالج بخشی در دستور کار است.
وی عنوان کرد :تعدادی از پروژههای جامع آبهای سطحی نیز در دستور کار قرار دارد که به تدریج بخشی از پازل آبهای سطحی مستقل در شبکه فاضالب
را اجرا میکند.
ن پروژه ها زمانبر است ،اگر منابع مالی شهرداری اهواز و آبفا به موقع تامین شود در یک بازه زمانی یکساله حدود  ۵۰درصد از مشکل
وی اضافه کرد :اگرچه ای 
نقاط فوق بحرانی شهر اهواز حل خواهد شد.
عالیپور ادامه داد :در صورت تامین منابع مالی در یک بازه زمانی پنج ساله ،طرح جامع آبهای سطحی و طرح جامع فاضالب به اتمام خواهند رسید ،مشروط
بر اینکه به نرخ سال  ،۱۴۰۰بودجه ای معادل  ۶هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان برای بخش آبهای سطحی تامین شود.
عالیپور گفت :همکاری خوبی بین آبفا و شهرداری صورت گرفته و امکانات مابین طرفین تقسیم می شود؛ به طور مثال در نقطهای شهرداری تامین کننده لوله
است و اجرا با آبفا و در نقطهای دیگر عکس این قضیه است.
سرپرست شهرداری اهواز در پایان تاکید کرد :برای رفع این معضالت توجه مدیران تصمیم سازی که در کشور ،بودجه و منابع مالی را در اختیار دارند
بسیار مهم است ،چرا که مشکل اصلی زیرساخت اهواز در حال حاضر فاضالب و آبهای سطحی است و حل نشدن این موضوع عوارض زیادی برای شهر
به همراه دارد.

حیات ما در سایه دفاع مقدس تضمین شده است

حل نهایی بحران دفع آب های سطحی و فاضالب منوط به تخصیص اعتبارات ملی است

