مدیریت سیل در استان ایالم قابل تقدیر است

ارتش اسالم

ارتش اسالم

اسکان بیش از  ۲هزار نفر از اهالی حمیدیه در یگانهای ارتش

فرمانده نیروی زمینی ارتش ضمن تقدیر از مدیریت مجموعه اس��تان ایالم
در حادثه سیل اخیر ،تاکید کرد :ارتش نیز از همان روز اول پای کار بوده و برای
کمکرسانی از هیچ کمکی دریغ نمیکنیم ،تا آخر کار در مناطق سیلزده ایالم
خواهیم ماند .فرمانده نیروی زمینی ارتش با مسووالن استان ایالم دیدار کرد.
وی در این دیدار گفت :مدیریت مجموعه اس��تان در حادثه س��یل اخیر قابل
قبول اس��ت .امیر حیدری افزود :ایالم از بس��ترهای حادثهخیز در کش��ور است و به
خوبی در نوروز سیل در این استان مدیریت شد.
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش اظهار کرد :ارتش نیز از همان روز اول پای کار بوده و
برای کمکرس��انی از هیچ کمکی دریغ نمیکنیم؛ تا آخر کار در مناطق س��یلزده ایالم
خواهیم ماند .وی ادامه داد :در خصوص مدیریت س��یل در اس��تان ایالم باید از مردم و
فارس
مسوولین تشکر کرد.
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پاسداران

قرارگاه راهیان نور برای اسکان سیل زدگان آماده است

فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج از آمادگی قرارگاه راهیان نور برای
اسکان سیل زدگان خوزستان خبر داد.
سردار یعقوب سلیمانی ضمن تشکر از مردم ایران اسالمی در کمک رسانی
به سیل زدگان ،اظهار داشت :سپاه و بسیج خود را خادم مردم میدانند و تمام
تالش و ظرفیت خود را به کار میگیرند تا هر چه زودتر مشکالت مردم بر طرف
ش��ود .وی افزود :به لحاظ زیرساختهایی که در نقاط مختلف حمیدیه ،اردوگاههای
ش��هیدان حبیب اللهی و مس��عودیان ،زین الدین ،کلهر ،عاصی زاده و سایر اردوگاههای
متمرکز و غیر متمرکز کش��وری وجود دارد آمادگی اسکان  ۱۵۰هزار نفر در این مراکز
پیش بینی و هماهنگ شده است .سلیمانی گفت :اردوگاههای اسکانی ،مجهز به امکانات
زیستی است و شرکت حمل و نقل جوان سیر ایثار با تمام توان در خدمت سیل زدگان،
مهر
جهت انتقال آنان به محلهای پیش بینی شده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش از تخلیه روستاهای مناطق مختلف شهرستان
حمیدی��ه خب��ر داد و گفت :تاکنون بالغ بر دو هزار نف��ر از اهالی این منطقه در
منازل سازمانی و یگانهای ارتش اسکان یافتهاند.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری ،در خوزس��تان گفت :با توجه به جاری شدن
سیل و تخلیه روستاهای مناطق مختلف شهرستان حمیدیه ،تیپ  ۳۹۲زرهی دشت
آزادگان با احداث کمپهای اضطراری نسبت به اسکان مردم این منطقه اقدام کرد.
فرمانده عملیات امداد ذوالفقار ارتش یادآور ش��د :همه هموطنان اس��کان داده شده ،از
امکانات مطلوبی برخوردار هستند و وعدههای صبحانه ،نهار ،شام و همچنین محل استحمام
آنها نیز فراهم شده است .وی تاکید کرد :در حوزه بهداشت و سالمت نیز تیمهای پزشکی به
صورت شبانهروزی در این کمپها فعالیت میکنند .امیر دریادار سیاری همچنین از راهاندازی
محل تفریح و سرگرمی برای کودکان و خردساالن خبر داد .روابط عمومی ارتش

رویـداد
ارتش اسالم

آماده به کارگیری  ۴۰تا  ۵۰فروند بالگرد
برای سیل لرستان

فرمانده هوانیروز ارتش گفت :آماده هستیم حتی
تا تعداد  ۴۰تا  ۵۰فروند بالگرد را برای س��یل لرستان
بکارگی��ری کنیم ،اما ط��ی روزهای گذش��ته تمامی
وظایفی که بر دوش هوانیروز گذاش��ته ش��ده بود به
نحو احس��ن و با بهترین کیفیت با همان تعداد بالگرد
موجود ،انجام شد.
س��رتیپ خلبان «یوس��ف قربانی» ب��ا بیان اینکه
هوانیروز در جریان س��یل استان لرستان ،وظیفه خود
را به نحو احسن انجام داد ،گفت :هوانیروز در لرستان
نزدیک به  ۷۰۰س��ورتی و حدود  ۳۰۰س��اعت پرواز
انجام داد که این تعداد س��اعت پ��رواز جدای از پرواز
بالگردهای هالل احمر و چند فروند بالگرد سپاه بود.
وی با بیان اینکه هوانیروز اقدامات اولیه را تا زمان
باز ش��دن راههای مهم زمینی در لرس��تان انجام داد
اظهار کرد :طبق گزارش��ی که به ما دادند ،تقریبا اکثر
راههای زمینی لرستان باز شده است.
فرمانده هوانی��روز ارتش با بیان اینکه طی یکی دو
روز گذشته پس از پایان تمامی ماموریتهای هوانیروز
در زمینه جابجایی مصدومان و انتقال آذوقه ،بالگردهای
هوانیروز مس��ئوالن ،مردم عادی و کس��انی که مشکل
خاصی نداشتند را هم جابجا میکرد ،گفت :بالگردهای
هوانیروز طی روزهای گذشته نزدیک به  ۳هزار نفر را در
مناطق صعبالعبور لرستان جابجا کردند .میزان

سرمقاله
بی وجدانی در بیانیه گروه 7
ادامه از صفحه اول

ایران در حال اجرای تعهدات خود بر اساس برجام
اس��ت اما آمریکا و اروپا نه تنه��ا تعهدات خود را اجرا
نکردند ،بلکه تحریمهای اقتصادی جدیدی علیه ایران
وضع کردند که بر خالف توافق هستهای است.
بر اساس آنچه که آژانس بین المللی انرژی اتمی
از زمان آغاز اجرای برجام تاکنون گزارش داده اس��ت،
ای��ران به تعه��دات خود پایبند ب��وده و آنها را به طور
کامل اجرا می کند.
فعالی��ت های هس��ته ای ایران بر اس��اس توافق
اکنون در حالت تعلیق و تعطیل اس��ت ،سانتریفیوژها
برچیده ش��ده و اورانیوم غنی شده در داخل به فروش
رفته است ،آب سنگین اراک نیز تعطیل گشته و هیچ
فعالیتی در آن دیده نمیشود.
جمهوری اسالمی ایران هیچگاه در پی تولید سالح
هستهای نبوده است ،با این وجود آمریکا و غرب با بهانه
تراش��ی ایران را یک خطر هستهای معرفی میکنند و
اکنون بر اساس آنچه که از سوی ایران تعهد داده شده،
توان س��اخت سالح هس��تهای در ایران وجود ندارد ،با
این حال کش��ورهای عضو گروه  7همچن��ان ایران را
خطر هستهای میدانند و خواهان شدت بازرسی های
آژانس بر مراکز هستهای ایران هستند.
اعضای گروه  7جملگی از فناوری هس��تهای بهره
می برند و اکثر آنها دارای س�لاح هس��تهای هس��تند.
انگلیس ،فرانس��ه ،آمری��کا دارای موش��ک های اتمی
هستند که برای امنیت و صلح جهانی خطرناک است.
بیانی��ه گ��روه  7در حالی با محت��وای ضد ایرانی
منتش��ر ش��ده که آمریکا نی��ز در ی��ک برنامه ریزی
قصد دارد سپاه پاس��داران انقالب اسالمی ایران را در
فهرست گروه های تروریستی قرار دهد.
جمهوری اس�لامی ایران در بحران غرب آسیا که
از س��وریه آغاز شد و به عراق رسید ،یک نقش مثبت
تأثیر گذار داشت.
ایران توانست یک خطر بسیار جدی را در منطقه
غرب آس��یا خنثی کند و از س��رعت گس��ترش آن به
دیگر کشورهای اسالمی بکاهد.
اگ��ر گروه های تکفیری در س��وریه و عراق پیروز
ش��ده بودند ،عالوه بر این که به یک خطر جدی برای
جمهوری اس�لامی ایران تبدیل میش��دند ،بسیاری
از کش��ورهای اس�لامی نیز در معرض س��رایت تفکر
تکفی��ری وهابی قرار میگرفتند .حتی اروپا در معرض
تهدید جدی داعش قرار داشت.
اکن��ون نی��ز کش��ورهایی همچ��ون پاکس��تان،
افغانس��تان و برخی کشورهای آس��یای میانه و قفقاز
در خطر هستند.
ایران توانس��ت از گس��ترش یک جن��گ بزرگ و
خانمانسوز در منطقه جلوگیری کند.
عربس��تان س��عودی که یکی از کشورهای حامی
تروریس��تهای تکفیری وهابی است ،پس از شکست
در پروژه داعش ،یمن را هدف قرار داد و اکنون  4سال
اس��ت که مردم مظلوم این کشور حمالت جنایتکارانه
سعودی ها را تحمل میکنند.
جرم اکثریت مردم یمن این اس��ت که دوس��تدار
جمهوری اسالمی ایران هس��تند و همین کافی است
تا ائتالف سعودی در جایگاه جنایتکار جنگی باشد اما
سازمان ملل و مدعیان حقوق بشر هیچ واکنشی نشان
ندهند! آیا با وجود وضعیت و ش��رایطی که در منطقه
دیده می ش��ود ،می توان تن به خواستههایی داد که
زمینه را برای نابودی ایران فراهم می کند؟!
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سرلشکر باقری:

گزارش سیل خوزستانروزانه به محضر رهبر انقالبارائهمیشود

رئی��س س��تاد کل نیروهای
تر يبــــو ن
مس��لح گف��ت :روزان��ه یک
گزارش از وضعیت خوزس��تان تدوین وبه محضر
مقام معظم رهبری و مقامات کشور ارائهمیشود.
س��ردار سرلش��کر پاس��دار محم��د باقری در
شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان اظهار
داش��ت :وظیفه اصلی و ذاتی نیروی مسلح دفاع از
کش��ور در برابر تهدیدات هوایی ،زمینی ،دریایی و
برقراری امنیت کشور است و ورود نیروهای مسلح
ب��رای کمک به دولت در مقابل��ه با بالیای طبیعی
و مس��ائل توسعه کش��ور یک امر فرعی محسوب
میشود.
وی افزود :در حال حاضر کش��ور درگیر جنگ
نیست و نیروهای مسلح با تمام توان برای مقابله با
سیالب ورود میکنند ،اما در اصل به این معناست

که دولت و کشور باید این آمادگی را داشته باشند
ت��ا در همه مواقع بتوانند حداکث��ر وظیفه را خود
برعهده بگیرند.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح در ادامه
گف��ت :البت��ه قانون اساس��ی ،نیروهای مس��لح را
موظف میکند در هنگام صلح تا حدی که به توان
و آمادگی دفاعی آس��یبی وارد نشود ،به دولت در
اینگونه مس��ائل کمک کنند و براس��اس وظیفه و
اخالقی که برعه��ده دارند در چنین مواردی ورود
میکنند و پیشگام هستند.
باق��ری تصریح کرد :تلفات جانی و خس��ارات
حداقل��ی در س��یالب خوزس��تان نش��ان دهنده
موفقیت اقدامات انجام ش��ده در این استان است
و در کنار مش��کالتی که س��یل ایجاد کرده نعمت
بزرگی که بعد از س��الها خشکسالی حاصل شده

با صدور بیانیهای اعالم شد

و خیرات زیادی برای س��ال جدید خواهد داش��ت
که امید اس��ت س��الی بدون کم آبی و گرد و غبار
را داشته باشیم.
وی بیان کرد :هر چه در مسئله پیشبینیهای
علمی و پیش��گیریهای همه جانبه سرمایهگذاری
کنیم از خس��ارات و مشکالت کش��ور در حوادث
کاسته میشود.
باقری تصریح کرد :در س��وم فروردین س��ال
ج��اری مق��ام معظم رهب��ری دس��تور مکتوب به
نیروهای مس��لح صادر کردند ک��ه امکانات الزم را
به مناطق س��یلزده گس��یل و بس��یج کنند و در
جلس��ه گزارشگیری روز  13فروردین دس��توری
برای توجه نیروهای مس��لح به اس��تان خوزستان
صادر کردند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با بیان این

سیل ،عیار برخی را آشکار کرد

حمایت قاطع نمایندگان مجلس از سپاه و نیروهای مسلح

درخشش ارتش و سپاه در روزهای بحرانی

 ۲۵۵نماینده مجلس شورای اسالمی با انتشار بیانیهای
بیـانیــــ�ه
حمایت قاطع خود را از نیروهای مس��لح به ویژه س��پاه
پاس��داران در قب��ال تصمی��م آمری��کا در قرار دادن نام س��پاه در فهرس��ت
گروههای تروریستی اعالم کردند
احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت رئیسه در جلسه روز گذشته بیانیه
 255نماینده در حمایت از نیروهای مس��لح و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را قرائت کرد.
متن بیانیه بهشرح ذیل است:
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی یکی از دستاوردهای بزرگ ملت ایران و
برآمده از متن ملت ایران اس��ت .بر اس��اس اصل  150قانون اساسی یکی از
نیروهای مسلح پرقدرت و پرتوان در کنار ارتش جمهوری اسالمی است و در
طول عمر بابرکت خود از جمله هش��ت سال دفاع مقدس ،دوران سازندگی،
کمک مستشاری به دولتها و ملتهای منطقه برای مبارزه با تروریسم برگ
زرینی است که در تاریخ انقالب اسالمی میدرخشد.
م��ا نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن حمای��ت همهجانبه از
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران بهخصوص س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامی اعالم میکنی��م امنیت ملی ملت ایران و نیروهای مس��لح آن جزو
خطوط قرمز نمایندگان ملت بوده و در صورت اقدام از س��وی رییسجمهور
آمریکا یا هر نهاد دیگر ،علیه س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ،اقدام متقابلی
ب��ا قید دوفوری��ت انجام خواهیم داد تا هیئت حاکم��ه آمریکا که خود عامل
تشکیل و حامی گروههای تروریستی در منطقه است از اقدام بیجا و احمقانه
خود پشیمان شود.

ارت��ش و س��پاه ب��ه خوب��ی در
گــ�زارش دو
عملی��ات امداد و نجات س��یل،
وارد عمل شدند و نقش خود را ایفا کردند.
دول��ت و دولت ها ب��ا وجود داش��تن امکانات و
ظرفیت های بسیاری که در اختیار دارند ،اما همواره
در زمان بحران با کمبود روبرو می ش��وند که بخش
زیاد آن به ناکارآمدی آنها بستگی دارد.
تاکن��ون که چنین بوده ،یعنی در زمان وقوع هر
گونه اتفاق و حادثه ای ،ارتش و سپاه وارد عمل شده
و عواقب بحران و حادثه را به حداقل رسانده اند.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به خاطر
قابلیت هایی که به دست آورده اند ،یک نیروی چند
منظوره به حساب می آیند.
نیروهای مس��لح ،هم حافظ امنیت کشور هستند
حتی در فراسوی مرزها ،هم در مواقع بحرانی همچون
سیل و زلزله وارد عمل شده و همچون امدادگرانی دلسوز
و مهربان به کمک آسیب دیدگان حوادث می شتابند،
حتی زمانی که برف سنگینی در برخی شهرهای کشور
می بارد ،نیروهای مسلح گره گشایی می کنند.
نیروهای ارتش و سپاه به گونه ای آموزش دیده
و پرورش یافته اند که در صورت بروز حادثه و اتفاقی
خواب و خ��وراک را بر خود حرام می دانند تا زمانی

بررس��ی ابعاد س��یل اخیر در
بهارستـــان
جلس��ه علن��ی ،پیش��نهاد
«پزش��کیان» برای کم��ک به س��یلزدگان و حل
مشکالت آنان ،اصالح طرح حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور ،طرح دو فوریتی مجلس
ب��رای مقابله ب��ا احتمال ق��رار دادن نام س��پاه در
فهرست گروههای تروریستی و ...از جمله مهمترین
اخبار نخستین جلسه مجلس شورای اسالمی بود.
در اولین جلس��ه علنی مجلس در سال جدید
که به ریاست مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس
آغاز ش��د ،بررسی ابعاد سیل اخیر در کشور ،طرح
اص�لاح قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و
خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در
امر صادرات ،الیحه حفاظت از خاک و الیحه نحوه
استفاده ،نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی در
دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
با بیان این که «مجلس در جلس��ه دیگری موضوع
سیل را با حضور مسئوالن دولتی بررسی میکند»،
گفت که طبق اعالم قبلی ،مجلس شورای اسالمی
ق��رار ب��ود میزب��ان وزرای مرتبط با س��یل اخیر
باش��د و بعد از آن نمایندگان حوزه های انتخابیه
س��یل زده صحب��ت کنند ،اما به دلی��ل بحران در
خوزس��تان و ضرورت حضور وزرا در این استان ما
میزبان دولتیها نیستیم و تنها نمایندگان به ارائه

نخستین جلسه خانه ملت با محوریت سیل

توضیحاتی از وضعیت مناطق خود میپردازند.
همچنین مس��عود پزش��کیان در آغاز جلس��ه
علنی ب��ا بیان اینکه «مجل��س و دولت به تنهایی
از پس خس��ارتهای س��یل نوروز ب��ر نمیآیند»
در پیش��نهادی خواستار تقس��یم کار بین گروهها
و NGOه��ا ،مس��ؤالن دس��تگاههای اجرای��ی و
امدادرس��ان ،دانش��گاهها ،هیأته��ای مذهب��ی و
مدارس ش��د و از دولتمردان خواست تا بستر این
کار بزرگ را به وجود آورد.
در این جلس��ه چند تن از نمایندگان مناطق
سیل زده درباره بحران سیل سخن گفتند.
نماینده مینودشت :خسارت سیل در گلستان
بالغ بر  ۳۰۰۰میلیارد تومان است
پیش��نهاد نماینده گرگان برای تشکیل کمیته
ملی وقوع سیل
نماینده کردکوی ،ترکمن و بندرگز :حرکت بزرگ
مردم گلستان مانع از خسارات بیشتر سیل شد
همایون یوس��فی ،نماینده اه��واز :علت اصلی
سیل تغییرات اقلیمی است
نماینده شوش��تر :مردم سیلزده خوزستان به
پتو ،غذا و کمپ نیاز دارند
نماینده ش��وش :یک میلی��ارد دالر از صندوق
توسعه برای جبران سیل اختصاص یابد

رئیس قوه قضائیه ب��ا بیان اینکه نزوالت
ميـــــز ا ن
آس��مانی همیشه هس��ت ،گفت :نزوالت
ج��وی باید تبدیل به عمران و آبادانی ش��ود نه بروز مش��کل
ب��رای مردم؛ «امداد و نجات»« ،عم��ران و آبادانی» و «جبران
خسارت» اولویت اصلی در مناطق سیلزده است.
حجت االس�لام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با تبریک
ماه شعبان المعظم در جمع مردم روستای سیلزده میرزاعلی
آققال از توابع اس��تان گلس��تان اظهار کرد :نوروز امس��ال کام
مردم عزیزمان به خاطر مشکالتی که برای چندین استان اتفاق
افتاد تلخ شد ،استان گلس��تان ،مازندران ،خوزستان ،لرستان،
کرمانش��اه و  ...حقیقتا همه مردم احس��اس همدردی با سیل
زدگان و مردم خونگرم همیشه در صحنه داشته و دارند.
وی تصری��ح کرد :ما هم از ابتدای مس��ئله س��یل آن وقت
که مس��ئولیت آستان قدس رضوی را داشتم گروه های واکنش

ک��ه بیش از  30ه��زار نفر از نیروهای مس��لح در
خوزس��تان درگیر ماموریت هستند ،افزود :حدود
 75فروند قایق و بیش از  330دس��تگاه مهندسی
س��نگین و  430دس��تگاه خودرو س��نگین و یک
هزار دس��تگاه خودرو سبک برای مقابله با سیل به
خوزستان گس��یل شدند و تا پایان بحران در کنار
مردم و مسئوالن خواهند بود.
باقری عنوان کرد :در حوادث گذش��ته تجربه
داشتهایم و باید از حادثه سیل خوزستان تجربیات
زیادی بگیریم و آنها را تدوین و اس��تفاده کنیم و
اجازه ندهیم چنین حوادثی تکرار شود.
وی در ادام��ه بیان کرد :نیروهای مس��لح در
جریان سیالب اخیر با وحدت سعی کردند حضور
چش��مگیر داشته باش��ند و تالش هم افزایی را در
استان به عمل آوردند.

که آن مشکل بر طرف شود.
ویژگی های ب��ی نظیر و منحصر به فرد ارتش و
سپاه به خاطر نوع فرماندهی بر نیروهای مسلح است.
فرمانده کل قوا حضرت آیت اهلل خامنه ای بر نیرویی
مکتبی و عقیدتی فرمانده��ی می کنند که نتیجه و
حاصل ن��گاه مکتبی و عقیدتی ایش��ان به نیروهای
مسلح است و هر گاه نیز فرمانده کل قوا به نیروهای
مس��لح دستوری داده اند ،به نحو احسن اجرا شده و
نتایج مثبت آن هم آشکار گشته است.
برخی یا از س��ر نادانی یا از س��ر شیطنت اصرار
دارند که فرماندهی کل قوا باید به ریاست جمهوری
تفویض شود.
ام��ا همانهایی ک��ه چنین اعتق��ادی دارند آیا به
این پرس��ش می توانند پاس��خ دهند که هنگام بروز
حوادثی همچون سیل و زلزله دولت های مستقر در
اندازه توان خود برای کمک و امداد رسانی وارد عمل
می ش��وند یا ن��ه؟ نمی خواهیم درب��اره این موضوع
دولت یا دولت ها را تضعیف کنیم ،دولت های مستقر
در زمان وقوع ح��وادث در حد توان خود ورود کرده
و اقدامات��ی انجام داده اند اما باید پذیرفت سیس��تم
دولتی خس��ته و ناکارآمد اس��ت و تا بخواهد به خود
بیاید ،دیر شده است.
اگر دس��تگاه ه��ای ذیربط به وظای��ف خود در
ش��رایط س��یل و زلزله به خوبی عمل کنند هیچگاه
نیاز نخواهد بود که نیروهای مس��لح وارد عمل شوند

علی س��اری ،نماین��ده اهواز :رئی��س جمهور
امکانات را به استان گسیل کند
نماینده پلدختر با بی��ان این که  ۳۰هزار نفر
در س��یل اخیر لرس��تان بی خانمان شدهاند گفت
که س��یل زدگان پلدختر جز لباس تنشان چیزی
در بساط ندارند.
عضو مجمع نمایندگان استان لرستان :وزارت
نیرو به عنوان مسبب اصلی سیلها محاکمه شود
نماینده لرس��تان :هنوز ع��دهای عمق فاجعه
سیل لرستان را درک نکردهاند
نماینده بروجرد :به پلدختر اورژانسی رسیدگی
شود
نماینده کوهدشت:مقصر اصلی سیل در استان
لرستان وزارت نیروست
نماینده دهلران:خسارت سیل در ایالم بیش از
هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان است
نماینده خرمآباد :از وزارتخانههای نیرو و راه به
دلیل سیل در لرستان شکایت میکنم
نماینده کرمانش��اه :مردم س��یلزده با قطعی
آب ،برق و گاز دست و پنجه نرم میکنند
نماینده مردم کنگاور در مجلس در پیشنهادی
خواستار گرفتن مجوز از مقام معظم رهبری برای
برداش��ت از صندوق توس��عه مل��ی و اختصاص به

نزوالت جوی باید تبدیل به آبادانی شود

«امداد و نجات» و «جبران خسارت» اولویت اصلی در مناطق سیلزده
سریع و امدادگر را به مناطق سیلزده اعزام کردیم که در منطقه
همچنان در کنار عزیزان جهادی و ایثارگر فعال هستند.
رئیس قوه قضائیه افزود :این تلخی کام مردم خصوصاً اهالی
منطقه س��یل زده با ایثار ،گذش��ت و حضور ارزشمند نیروهای
مردمی ،جهادی و ایثاری که در نیروهای نظامی ،بسیجی ،سپاهی،
مردمی و دولت صحنههای زیبایی بود ،این حضور نش��ان داد که
همه در کنار هم هستند ،در کنار تلخیهایی که سیل ایجاد کرد
این زیبایی وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی ستودنی بود.
رئیسی ادامه داد :بخش امداد و نجات با حضور همگان به

و ظرفیت های خود را هزینه کنند.
ح��ال اگ��ر فرمانده��ی نیروه��ای مس��لح در
جمهوری اسالمی ایران به ریاست جمهوری تفویض
ش��ود(،رئیس جمهور خاصی مورد نظر نیس��ت بلکه
جایگاه ریاست جمهوری مورد اشاره است)مشکالت
دولت و دولت ها حل خواهد شد؟
بای��د ی��اد بگیریم ک��ه در زمان وق��وع حوادثی
همچون زلزله و یا س��یل ،به نخستین مسئله ای که
می اندیشیم ،تنها و تنها همراهی و همکاری با دولت،
سازمان ها و نهادهای امداد رسان و سپس چگونگی
کمک رسانی از س��وی هر شهروند با مدیریت مراکز
امداد رسان باشد .سال  1390مردم ژاپن شاهد یک
زلزله بزرگ و سونامی بودند که بر اثر آن هزاران نفر
از مردم این کشور کشته شدند.
یک نیروگاه هس��ته ای در سونامی ژاپن آسیب
جدی دید و تشعش��ات آن خطرات جدی برای مردم
این کشور و حتی منطقه ایجاد کرد.
مردم ژاپن چه کردند؟ آی��ا از همان زمان وقوع
حادث��ه انتق��اد و اعتراض خود را آغ��از کردند؛ یا نه!
دس��ت به دس��ت هم دادند و مشکالت چنین حادثه
بزرگی را با همکاری و در کنار دولت و حکومت خود
قرار گرفتن ،برطرف کردند؟ البته وضعیت جمهوری
اس�لامی ایران به خاطر دش��منی هایی که از سوی
دش��منان میش��ود ،با دیگر کش��ورها همچون ژاپن
اتاق خبر 24
تفاوت بسیار دارد.

مناطق سیلزده شد.
نماینده ممسنی :مدیریت و مهار آب را جدی
بگیریم
پارسایی ،نماینده شیراز :همدلی میان مردم و
دولت را در جریان سیل اخیر ارج نهیم
رجبی ،نماینده ش��یراز :شهرک سعدی شیراز
نیازمند اعتبارات کالن ملی است
نماینده فیروزآباد :همه کشور باید برای کمک
به خوزستان بسیج شوند
رضیان ،نماینده قائمش��هر :پرداخت خسارت
سیل زدگان در اولویت کار دولت باشد
ادیان��ی ،نماین��ده قائم ش��هر ۱۹۰۰ :میلیارد
تومان س��رجمع خسارات وارده به استان مازندران
در اثر سیل است
نماینده کهگیلویه و بویراحمد :مجلس و دولت
در کنار نیروهای مسلح برای عبور کشور از بحران
سیل تالش کنند
در جلسه علنی روز گذشته ۲۵۵ ،نماینده حاضر
در مجل��س با صدور بیانی��های آمادگی خود را برای
کمک به دولت و تصویب لوایح پیشنهادی جهت حل
مشکل سیلزدگان در سراسر کشور اعالم کردند.
یک عضو هیأت رئیس��ه مجلس نیز گفت که
نامهای از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم
ش��ده است که در آن آنها از یک روز تا یک ماه از
حقوقشان را به سیل زدهها تقدیم کردند.

رئیسی در مناطق سیلزده گلستان:

ویژه با تالش نیروهای مردمی ،دولتی ،ارتش ،س��پاه  ،بسیج و
عموم مردم در این زمینه نقش خوبی ایفا کردند و نشان دادند
که مردم در سختی ها کنار هم هستند.
وی گف��ت :با وج��ود آنکه ام��داد و نجات انجام ش��د اما
مردم همچنان مش��کل آب و تردد در مناطق سیل زده استان
گلس��تان دارند ،آب در برخی خانه ها و خیابان ها مش��کالتی
برای مردم ایجاد کرده است که بخشی حل شده اما بخشی از
سوی مسئوالن در حال پیگیری است.
رئی��س قوه قضائیه با بیان اینکه عم��ران و آبادانی و جبران

باق��ری گفت :در اس��تان خوزس��تان تاکنون
اخطار تخلیه برای ش��هرهای سوس��نگرد ،بستان،
کوت سیدنعیم ،شهرستان دش��ت آزادگان ،رفیع
،هویزه ،بخش غربی الهایی و حمیدیه صادر ش��ده
اس��ت .همچنین  110روس��تا نیز در حوضه های
کرخه ،دز و کارون در فهرست روستاهای درمعرض
خطر سیالب اعالم شده و تخلیه شدهاند.
وی در پای��ان عن��وان ک��رد :در پ��ی طغیان
رودخان��ه ه��ای کرخ��ه و دز ،روس��تاهای بخش
مرکزی اهواز ،روس��تاهای بخش شعیبیه و بخشی
از شهر گوریه شوشتر ،بخش شاوور شوش تاکنون
زیرآب رفته اند و سیالب به سمت پایین دست در
شهرستان های دشت آزادگان و هویزه در حاشیه
کرخه و کارون و باوی در حاش��یه رودخانه کارون
حرکت میکند .تسنیم

همچنین طرح حمایت از آسیب دیدگان سیل
و طرح مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال
تحریم علیه ایران ،اعالم وصول شد.
عل��ی مطهری هم بر ض��رورت مدیریت واحد
برای حل بحران س��یل تاکید ک��رد و گفت :همه
قبول داشتند که کمکهای مردمی و تالش دولت
و نیروهای مسلح در سطح خوب و قابل قبولی بوده
است.اگرچه مانع ش��دن انتقال کمکهای صلیب
س��رخ به هالل احمر توسط آمریکا اقدام نابخردانه
ای بود که پاسخ خود را دریافت میکند.
در ادامه جلس��ه علنی امروز الیحه حفاظت از
خاک که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده
بود جهت رفع ایرادات ش��ورای نگهبان در دستور
کار مجل��س قرار گرف��ت .نماین��دگان در جریان
اص�لاح این الیحه وضعیت اضط��رار را برای خاک
تعریف کردند.
همچنین نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
در واکن��ش ب��ه تصمی��م آمریکا برای ق��رار دادن
س��پاه در فهرس��ت گروههای تروریستی ،حمایت
یکپارچه خود را از س��پاه پاس��داران اعالم کردند.
حجت االس�لام علیرضا سلیمی در تذکری در این
زمینه گفت :اگر آمریکاییها بخواهند س��پاه را به
عنوان یک گروه تروریس��تی اع�لام کنند ما قطعا
همه نیروهای آنها در منطقه و سایر نقاط جهان را
ایسنا
مورد هدف قرار میدهیم.

خسارت ها بسیار مهم است ،تصریح کرد :باید در کنار تخریب ها و
مشکالت سیل به همت مردم و نیروهای آبادانی و جبران خسارت
که دولت وعده کرده به زودی صورت بگیرد ،ما هم این مسئله را
دنبال خواهیم کرد که جبران خسارت ها صورت بگیرد.
رئیسی با تاکید بر اینکه در مسئله سیل بخش سوم که خیلی
مهم اس��ت آسیب شناسی است ،افزود :نزوالت آسمانی و برکات
اله��ی برای همه جا آبادانی ایج��اد میکند اگر زمینههای خوبی
فراهم باش��د اینها تبدیل به گشایش برای زندگی مردم میشود
ولی اگر زمینه آن فراهم نباشد تبدیل به مشکل خواهد شد.
وی اب��راز کرد :م��ا از ابتدا مأمور کردیم که ب��رادران ما از
بازرسی بیایند ،از دولتیها ،مردم ،فعاالن حوزه محیط زیست و
افراد دغدغه مند میخواهیم که به مردم سیل زده کمک کند،
ما نباید چنین آس��یب هایی داشته باش��یم ،نباید دیگر شاهد
چنین حوادث تلخ در زمینه نزوالت جوی باشیم .فارس

