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شرکت فوالد خوزستان در راستای حمایت هر چه بیشتر از سیل زدگان، 
مناطق  اسکان ساکنان  ارتباطی،  ترمیم مسیرهای  برای  ریال  میلیارد   ۲۸۰
خسارت دیده، مسائل درمانی، آموزشی و فرهنگی، تامین اقالم اساسی و 

مورد نیاز این خانوارها هزینه نمود.
محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان با اعالم این مطلب افزود: مردم 
از جاودانگی،  زیبا  ترجمانی  بزرگ،  با مشکالت  مقابله  در  خطه ی جنوب 
اسالمی  تپنده ی جمهوری  قلب همیشه  و خوزستان  استقامت اند  و  صبر 

باقی خواهند ماند.
کشانی با اشاره به بروز سیالب اخیر و تالش مردم استان در مقابله با 
این بحران، صبر و استقامت آنان را مثال زدنی توصیف کرد و گفت: علیرغم 
خسارات هایی که سیالب بوجود آورد، نکته قابل توجه همدلی، ایثار و از 
بر  یکدیگر شتافتند و برگ زرینی  یاری  به  بود که  خود گذشتگی مردمی 

افتخارات پایتخت جنگ تحمیلی افزودند.
کشانی افزود: افتخار ما این است که با جان و دل به این مردم شریف 

خدمت کنیم و در بروز چنین مشکالتی در کنارشان باشیم.
مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت: تمام تجهیزات، امکانات، ماشین 

آالت و نیروی انسانی را برای امدادرسانی به مناطق سیل زده بسیج کردیم و 
تا آبادانی کامل مناطق خسارت دیده لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: فوالد خوزستان در کنار تولید پایدار و اشتغالی زایی برای 
جوانان منطقه، سعی نموده در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز سازمان 
سرآمد باشد، امروز نیز بهترین تکلیف در این حوزه، خدمت صادقانه به 

مردم سیل زده و خسارت دیده می باشد.
بحران  با تشکیل ستاد  این حادثه  بدو  از  افزود:  ادامه  در  کشانی 
شرکت، اقدامات ضروری برای شهروندان توسط یک تیم تخصصی، 
بررسی و شناسایی شد و در همین راستا بیش از هزار چادر مسافرتی 
و  احداث  تُن سرباره جهت  و بیست هزار  اسکان موقت مردم  برای 
به  رودخانه  آب  طغیان  از  جلوگیری  و  سیل بندها  استحکام سازی 

مناطق ارسال نمودیم.
وی تصریح نمود: در کنار تامین کلیه اقالم ضروری و مورد نیاز شهروندان، 
موکب شهدای فوالد خوزستان و مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد را 
بصورت شبانه روزی فعال نمودیم تا با طبخ غذای گرم به تعداد بیش از ده 
هزار پرس در روز به یاری شهروندان عزیز سیل زده بشتابیم و گوشه ای از 

فداکاری آنان را پاسخگو باشیم.
اقدامات، مساله ای که برای ما حائز  این  تاکید داشت: در کنار  کشانی 
اهمیت بود موضوع بهداشت و درمان ساکنان مناطق سیل زده بود و در 
همین راستا تیم  های تخصصی پزشکی را در قالب گروه های جهادی به این 
مناطق اعزام نمودیم و با ویزیت رایگان و تامین دارو، گام مثبتی جهت حفظ 

سالمت شهروندان و بهداشت محیط برداشته شد.
وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی و آموزشی نیز با اجرای برنامه های متنوع 
در مناطق و روستاهای سیل زده سعی در حفظ روحیه و ایجاد نشاط و امید 
برگزاری  ویژه  تامین ده ها چادر  با  داریم، همچنین  زندگی در ساکنان  به 
کالس درس دانش آموزان، دغدغه معلمان عزیز مناطق سیل زده نیز رفع 

می شود.
مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان خود گفت: همانطور که از نام 
فوالد خوزستان پیداست، این مجموعه متعلق به تمام مردم استان می باشد 
و در امدادرسانی سعی نمودیم تمام شهرستان ها را تحت پوشش خدمات 
خود قرار دهیم و این اطمینان را به مردم شریف خوزستان می دهیم که تا 

رفع مشکالت بوجود آمده در کنارشان هستیم.

  
 سردار وحیدی:

نیروهای مسلح آمریکا کمی عاقل تر از ساکنان کاخ 
سفید هستند

وزیرپیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نظامیان آمریکایی 
کمی عاقل تر از افرادی هستند که اداره کاخ سفید را بر عهده دارند و بعید 

است بخواهند دست به اقدامی علیه ایران بزنند.
سردار سرتیپ پاسدار »احمد وحیدی« در گفت وگو با خبرنگار دفاعی 
ایرنا درخصوص تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران اظهارداشت: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از نظر نظامی در آمادگی کامل 

هستند و می توانند به خوبی از کشور دفاع کنند.
وی تصریح کرد: نیروهای ایران همه تحرکات دشمن را رصد می کنند و 

به صورت کامل برای هر پیشامدی آماده شده اند.
وزیر پیشین دفاع تاکید کرد: نظامیان آمریکا می دانند که هر اقدام آنان 
علیه ایران با پاسخ بسیار محکم و فراموش نشدنی جمهوری اسالمی ایران 
رو به رو می شود. سردار وحیدی یادآور شد: نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران برای رویارویی با هر تهدیدی استوار و محکم آماده هستند و 

می توانند با هر پیش آمد غیر منتظره ای رویارو شوند.
به گزارش ایرنا، مشاور امنیت ملی آمریکا اخیرا ایران را تهدید کرد که 
ایاالت متحده یک نیروی تهاجمی برای خاورمیانه و به منظور ارسال پیام 
واضح به ایران اعزام کرده که هر گونه حمله به منافع ایاالت متحده یا 

متحدانش را با ' نیروی ضربتی' مواجه می کند.
جان بولتون با بیان این که امریکا این تصمیم را در پی برخی نشانه ها، 
تحرکات و هشدارها گرفته است، اظهارداشت: ما در پی جنگ با ایران 
نیستیم اما کامال آماده ایم تا هر گونه حمله ازسوی عوامل ایران بویژه سپاه 

پاسداران یا دیگر نیروهای نظامی وابسته به ایران را پاسخ دهیم.
بولتون اعالم کرد که آمریکا گروه تهاجمی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 
را به همراه یک نیروی ضربت از هواپیماهای بمب افکن را به منطقه 

فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( اعزام می کند.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در واکنش به بیانیه بولتون 
درباره اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه گفت: بولتون فاقد فهم 

نظامی و امنیتی است و اظهارات وی بیشتر جنبه خودنمایی دارد.
»کیوان خسروی« در واکنش به بیانیه بولتون در خصوص اعزام ناو 
هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه با هدف اعالم پیام به ایران اظهارداشت: 
براساس رصد دقیق نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن ۲1 روز قبل وارد دریای مدیترانه شده است و بیانیه بولتون 

استفاده ناشیانه از یک رویداد سوخته برای جنگ روانی است.
خسروی به ناکامی های مستمر ارتش آمریکا در مواجهه با بحران های 
منطقه ای اشاره و خاطرنشان کرد: بعید است فرماندهان و بدنه ارتش 
آمریکا تمایلی به آزمودن توانمندی های اثبات شده نیروهای مسلح ایران 

داشته باشند.

اخبار

روزنامه صبح ایران

مسئوالن حمایت های عملی داشته باشندعلی نصیریان مطرح کرد
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راهکاری برای بی اثرکردن تحریم  نفتی
طرحی با 42 امضا در انتظار طرح در مجلس

  سکوت برجامی ایران می شکند

آمار مصرف مواد مخدر
در بین دانش آموزان را
تعمدا اعالم نمی کنم

آخرین وضعیت قرارداد
۲۰ میلیارد دالری بوئینگ، 

ایرباس و ای تی آر با ایران ایر

اولویت های جدید ایران ایر اعالم شدوزیر آموزش و پرورش:
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