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رهبر انقالب درگذشت »سیدمحمود 
محتشمی پور« را تسلیت گفتند

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در پیامی درگذشت مرحوم مغفور آقای حاج 
سیدمحمود محتش��می پور از مبارزان قدیمی انقالب 

اسالمی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 

رهبری، متن پیام به این شرح است.
درگذش��ت مرح��وم مغف��ور آقای ح��اج محمود 
محتش��می را که از ی��اران دیرین انق��الب و وفاداران 
حقیق��ی ب��ه آن راه و اهداف امام راحل عظیم الش��أن 
بودند، به خاندان گرامی و بازماندگان و دوستان ایشان 
تسلیت عرض می کنم و رحمت و رضوان الهی را برای 

ایشان مسئلت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای - ۱۹ فروردین

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه شد
رئی��س ق��وه قضاییه در جلس��ه مس��ئوالن عالی 
قضایی گفت: با توجه به درخواست آقای اژه ای مبنی 
ب��ر واگذاری جایگاه س��خنگویی ق��وه قضاییه، ضمن 
تقدی��ر از تالش های ایش��ان در س��مت س��خنگویی، 
ان ش��اءاهلل آقای اس��ماعیلی ک��ه از قضات ش��ریف و 
مدیران دلسوز و تالشگر دس��تگاه قضایی هستند، به 
عنوان س��خنگوی قوه قضاییه این مسئولیت مهم را بر 

عهده خواهند داشت.
 س��ید ابراهیم رئیسی در این جلس��ه با اشاره به 
درخواس��ت حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
مبنی بر واگذاری سمت س��خنگویی دستگاه قضایی، 
با توج��ه به ماموریت ه��ای جدید ایش��ان اظهار کرد: 
جه��اد و اجتهاد آقای محس��نی اژه ای بر هیچکس در 
قوه قضاییه پوشیده نیست و حضور ایشان در دستگاه 
قضایی همواره مغتنم و موثر بوده اس��ت. براساس این 
گزارش، سخنگوی جدید قوه قضاییه عالوه بر ریاست 
کل دادگس��تری اس��تان تهران، س��مت هایی از جمله 
ریاست س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کش��ور و همچنین دادستانی مشهد را در کارنامه خود 

دارد.
حجت االس��الم و المسلمین محس��نی اژه ای نیز 
همچنان به عنوان مع��اون اول قوه قضاییه به فعالیت 

خود ادامه می دهد.

پالرمو در جلسه آتی مجمع بررسی نمی شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستور 
کار جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT جزو دستور 

کارهای جلسه آتی مجمع تشخیص نخواهد بود.
س��یدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره دس��تور کار جلسه آینده مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که قرار اس��ت چهارش��نبه هفته جاری 
برگزار ش��ود، گفت: الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو 
و CFT ج��زو دس��تور کارهای جلس��ه آت��ی مجمع 

تشخیص نخواهد بود.   تسنیم

اخبار

تحریم سپاه کمک انتخاباتی ترامپ به نتانیاهو است
کارشناس مسائل بین الملل گفت: تحریم سپاه توسط آمریکا، کمک دیگری 
از سوی ترامپ به نتانیاهو است تا در موضوع انتخاباتی که در فلسطین اشغالی 

انجام خواهد شد برای نتانیاهو مفید باشد.
فواد ایزدی افزود: در آمریکا دو لیس��ت تحریمی وجود دارد،یکی متعلق به 

وزارت خزانه داری و دیگری متعلق به وزارت امور خارجه است.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: لیس��ت تحریم های وزارت خزانه داری به 
قوی تر و جدی تر اس��ت و از ۱۱ س��پتامبر به بعد تهیه ش��ده است و لیست تحریم های 
وزارت امور خارجه آمریکا برای موضوع صدور ویزا اس��ت، بنابراین چندان لیست جدی 
به حس��اب نمی آید. ایزدی ادامه دارد: س��ال ۲۰۰۷ نیروی قدس سپاه در لیست تحریم 
وزارت خزانه داری قرار گرفت و یک س��ال و نیم پیش هم سپاه در این لیست قرار داده 

شد؛ بنابراین مطرح کردن این موضوع بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمادین دارد.  مهر

دیدگاه
تروریست اعالم کردن سپاه خالف موازین بین المللی است

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر این که تصمیم آمریکا برای قرار دادن 
نام س��پاه در لیست گروه های تروریستی خالف موازین بین المللی است، گفت: 
در صورت عملیاتی ش��دن این تصمیم، نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه به 
عنوان گروه های تروریستی می دانیم و همان برخورد با داعش و القاعده را با آنها 

خواهیم کرد که این پیامدهای خطرناکی برای آمریکا خواهد داشت.
سید حسین نقوی حسینی افزود: آمریکایی ها به سمت به حداکثر رساندن فشار 
بر ایران در س��ال ۹۸ روی آورده اند آنها می خواهند فروش نفت ایران را به صفر رسانند 
و همه منفعت های جمهوری اس��المی را با تحریم ببندن��د. آنها به دنبال محدود کردن 
همه ظرفیت های قدرتمند ما هس��تند که س��پاه از جمله توانمندی های ایران به ش��مار 
می آید. وی ادامه داد: آمریکایی ها معتقدند س��پاه اث��رات عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و 

سیاسی دارد.  ایسنا

دست به نقد
تروریستی خواندن سپاه امنیت آمریکا را به خطر می اندازد

س��فیر س��ابق ایران در عمان با بیان اینکه، تبعات تروریستی خواندن سپاه 
برای آمریکا بسیار سنگین خواهد بود، گفت: اگر آمریکایی ها سپاه را تروریستی 

بخوانند، امنیت آنان نیز در غرب آسیا به مخاطره خواهد افتاد.
حسین نوش آبادی بابیان اینکه تهدید اخیر آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه 
پاسداران در فهرست گروهای تروریستی ناشی از روحیه جنگ افروزی سردمداران 
آمریکا در منطقه است، گفت: سپاه پاسداران ازجمله نهادی نظامی کشورمان است که 
در کنار سایر نیروهای نظامی جمهوری اسالمی حافظ امنیت و اقتدار ملت ایران و انقالب 
اسالمی است نوش آبادی با اشاره به اینکه دولت جنگ طلب آمریکا و هیئت حاکمه ایران 
کشور سلطه گر، خود عامل اصلی اقدامات ترورییستی در جهان و منطقه غرب آسیاست، 
تصریح کرد: بزرگترین گردهمایی های افراطی و تکفیری برای گروه های تروریستی مثل 

داعش و القاعده توسط آمریکایی ها تشکیل می شود.  تسنیم

نظرگاه

رئیس ق��وه قضاییه با تاکی��د بر ضرورت  ن ا آس��یب شناس��ی س��یالب های اخیر در میـــــز
کش��ور به دور از فضا های هیجانی و رسانه ای، گفت: دستگاه 
قضایی به دنبال یک مس��ئول خاص در مقطعی خاص نیست 

بلکه معتقدیم با انجام یک کار تحقیقی و دقیق، هر مس��ئولی 
در هر مقطع زمانی باید پاس��خگوی عملک��رد خود در زمینه 

سیالب های اخیر باشد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی در جلسه مس��ئوالن عالی قضایی با تبریک حلول ماه 
شعبان و فرارسیدن اعیاد ش��عبانیه، میالد با سعادت حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین )ع( و روز پاسدار را تبریک گفت و تصریح 
کرد: امروز پاسداران عزیز در حفاظت از تمامیت ارضی کشور 
و ارزش��های انقالب و همچنین گره گشایی از زندگی مردم در 
حوادث گوناگون، پیش��تاز هس��تند؛ چنانکه در سیل اخیر نیز 
ش��اهد نقش آفرینی این عزیزان بودیم و جا دارد از همه آنان 

صمیمانه قدردانی کنیم. 
رئی��س دس��تگاه قضایی ب��ا تقدی��ر از تالش ه��ای همه 
دستگاههاي امدادی، خدماتی، نیروهای مسلح، نیروهاي دولتي، 
تش��کل هاي مردمي، گروه هاي جهادي، طالب سراسر کشور و 
همه کس��انی که در این ای��ام در کنار مردم حادثه دیده حضور 
داشتند و به آنان خدمت کردند، اولویت اصلی را در حال حاضر، 
امدادرسانی مطلوب و کاهش آالم هموطنان سیل زده برشمرد و 
اظهار کرد: تمام ظرفیت کشور باید در خدمت مردم حادثه دیده 

باشد و حتی یک نفر هم در این شرایط آسیب نبیند.

رئیس��ی با اشاره به سفر روز گذشته خود به مناطق سیل 
زده استان گلستان، مطالبه اصلی مردم را فراهم شدن امکانات 
نسبی برای از سرگیری زندگی عادی و جبران خسارات وارده 
با پیگیری مس��ئوالن عنوان کرد و افزود: آنچه در دستور کار 
دس��تگاه قضای��ی قرار گرفته و این انتظار م��ی رود که دولت، 
مجلس، نمایندگان مناطق حادثه دیده و حتی س��ازمان های 
مردم نهاد فعال و دغدغه مند در زمینه محیط زیس��ت نیز در 

همین مسیر گام بردارند، آسیب شناسی حوادث اخیر است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: س��ازمان بازرسي کل کشور 
مامور ش��ده اس��ت یک کار دقیق و تحقیقي به دور از فضای 
هیجان��ی و رس��انه ای موج��ود در ای��ن زمینه انج��ام دهد تا 
مشخص ش��ود که آیا مسئوالن و دس��تگاه هایی که براساس 
قوانین موجود، تکلیف قانونی داش��ته ان��د، وظایف خود را در 
زمینه پیش بینی، پیشگیری و کاهش آسیب، انجام داده اند یا 
خیر. این موضوع هم معطوف به یک مس��ئول خاص یا مقطع 
زمانی خاص نیست؛ مسئوالنی که در این عرصه مسئولیتی در 
هر دوره زمانی داشته اند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. 
رئیس��ی با بیان اینکه گاهی ترک فعل ها از فعل ها خسارتبار 
تر اس��ت، ادامه داد: بی توجهی ها از ناحیه هیچ کس پذیرفته 
نیس��ت و دستگاه قضایی تا رسیدن به نتیجه مشخص و اعالم 

آن ب��ه مردم، بررس��ی های خود را ادام��ه خواهد داد. مردم و 
س��ازمان های مردم نهاد نیز باید در این زمینه حساسیت الزم 
را داش��ته باش��ند زیرا اگر چنین نباش��د، مدتی بعد برخالف 
روال طبیعی که باید برای نزول رحمت الهی خوشحال باشیم، 

بارش ها به دغدغه بخشی از مردم کشور تبدیل خواهدشد.
رئی��س قوه قضایی��ه در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اش��اره به اق��دام احتمالی ای��االت متحده آمریکا ب��رای قرار 
دادن نام س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در فهرست گروه 
های تروریس��تی، این اقدام را مانند سایر شرارت های آمریکا 
محکوم به شکس��ت دانست و خاطرنشان کرد: کشوري که در 
کارنامه اش چیزی جز تسلیح، هدایت و پناه دادن جریان های 
تروریس��تی وجود ندارد، نیروي مسلح رسمي یک کشور را که 
همواره در مسیر کمک به مردم و دفاع از نهضت های اسالمي 
پیش��گام بوده اس��ت، تروریس��ت می داند. گرچه این اقدام به 
لحاظ سیاس��ی و حقوقی هیچ اعتباري ن��زد دولت ها و ملت 
های جهان ندارد اما به فرض که آمریکا به عنوان یک حکومت 
منفور و مس��ئول جنایات سنگین در منطقه غرب آسیا و سایر 
نقاط جهان بخواهد چنین اقدامی را دنبال کند، شایسته است 
ک��ه وزارت محترم امور خارجه و ش��وراي عال��ي امنیت ملي، 
مقابله ب��ه مثل کنند زی��را طبعا چنین برخ��وردی نزد افکار 
عمومی جه��ان که از کارنام��ه خونین آمری��کا در حمایت از 

تروریسم آگاه است، پذیرفته خواهد بود.

آمریکا، سپاه و امنیت جهان
ادامه از صفحه اول

آن دسته از کش��ورهای منطقه و حتی اروپایی ها 
که از این تحریم ها و اقدام علیه مبارزان با تروریس��م 
همچون س��پاه ایران و نیروه��ای مقاومی مردمی در 
کش��ورهای منطقه حمایت  و یا در برابر آن س��کوت 
پیشینه می کنند باید بدانند که پیامدهای این رفتارها 
گریب��ان آنه��ا را نیز خواه��د گرف��ت چنانکه داعش 
دست پرورده آمریکا علیه خاورمیانه اروپا را نیز گرفتار 
بحران ه��ای امنیتی گس��ترده ای س��اخت و اگر نبود 
جبهه مقاومت اکنون اروپا زیر سلطه داعش بود. براین 
اس��اس آن دسته از کش��ورهایی که به دنبال داشتن 
امنیت داخلی و جهانی هس��تند به جای مشارکت در 

تحریم های آمریکا باید به مقابله با آن بپردازند.
در ای��ن میان کش��ورهای اروپایی ک��ه این روزها 
به جای اجرای تعهدات بشردوس��تانه جهانی در قبال 
س��یل زدگان ایرانی و م��ردم بی دفاع یم��ن در برابر 
»وبا«، اقدام به اعم��ال تحریم های به اصطالح حقوق 
بش��ری علیه ایران کرده و در برابر ادعای تحریم سپاه 
توسط آمریکا س��کوت کرده اند، باید به این مهم آگاه 
باش��ند که این رفتارها و همس��ویی ها با آمریکا قطعا 
دس��تاوردی برای آنها نخواهد داش��ت چ��را که طرح 
آمریکا، بحران س��ازی در سراسر جهان است که آتش 
آن، دامن اروپا را نیز خواهد گرفت. آتش��ی که راهکار 
مقابل��ه ب��ا آن رویکرد ب��ه مقابله کنن��دگان واقعی با 
تروریس��م یعنی جبهه مقاومت است که در سال های 
اخیر با نابودس��ازی تروریس��م، امنیت را به جهان باز 
گردانده اند. در غیر این صورت اروپا باید چشم انتظار 
پیامده��ای خوش خدمتی های خود به آمریکا باش��د 
که تش��دید بحران های امنیتی در کشورهای اروپایی 
و تهدید منافع آنها در اقصی نقاط جهان تنها بخش��ی 

از آن پیامدها خواهد بود.

سرمقاله

جانشین فرمانده سپاه با بیان  اینکه خوزس��تان را ان شاءاهلل گـــزارش دو
بهت��ر از قبل می س��ازیم، گفت: هم��ه فرماندهان 

ارشد سپاه درگیر این حادثه اند.
سردار حسین سالمی که به منظور سرکشی از 
روند کمک رسانی به مردم سیل زده خوزستان در 
این ستان حضور دارد، اظهار داشت: ما یک برنامه 
ری��زی دو ماهه مدیریت بحران برای بازگش��ت به 
شرایط قبل از سیل داریم و بعد از آن برنامه ریزی 
بلند مدتی کرده ایم که شرایط را به وضعیتی بهتر 

از قبل تبدیل کنیم.
س��المی با بیان اینکه خوزس��تان را ان شاءهلل 
بهت��ر از قبل می س��ازیم، گفت: هم��ه فرماندهان 
ارش��د س��پاه درگیر این حادثه اند و هم اکنون که 
اینجا دارم صحبت می کنم همه فرماندهان ارش��د 
نیروهای زمینی، هوافضا، دریایی، قدس و مقاومت 
س��پاه اینجا حض��ور دارند و خودش��ان عملیات را 

فرماندهی می کنند.
وی تصریح کرد: سپاه به دنبال خودنمایی نیست 
و این وظیفه ماس��ت که خادمی مردم را بکنیم چرا 
که م��ا به مردم غرب و جنوب غ��رب ایران مدیون 
هستیم و اگر می بینید جایی حضور رسانه ای هم 
داریم فقط بخاطر آن اس��ت که به مردم دلگرمی و 
پشت گرمی بدهیم که به آینده و به خوزستانی بهتر 
و با نشاط تر از قبل امیدوار باشند. جانشین فرماده 
سپاه افزود: سپاه پشت مردم است و تمام تالشش 

را برای حل مسئله به خدمت گرفته است.

بستان، سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، خرمشهر 
، آبادان و ... دژهای اساسی کشورند

فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی که در خوزستان به سر می برد گفت:دولت 
می توان��د همی��ن کاره��ای جزئی که م��ردم االن 
می کنند به ش��کل اساس��ی تر بعداً انجام دهد که 
در دراز مدت س��یل هایی انبوه تر از این س��یل هم 

نتواند اثر بگذارد.
س��ردار قاسم س��لیمانی در جمع مردم اظهار 
کرد: سپاه و نیروهای مسلح و دولت با تاکید مقام 
معظ��م رهبری در خدم��ت این مردم هس��تند و 

تردیدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مردم ایران هم احساس می کنند 
به مردم خوزس��تان و لرستان بدهکار هستند؛ لذا 
همه مردم ایران با عشق می آیند و کمک می کنند. 
سلیمانی خاطرنش��ان کرد: این سیل ده روز دیگر 
نیست. باید برای  بحران های دیگر پیش بینی کرد 
که مردم دچار بحران نش��وند. باید چنین اتفاقاتی 
که از یک طرف رحمت الهی است و از طرف دیگر 

ممکن اس��ت موجب مشکالتی بش��ود، ساماندهی 
کرد؛ باید   پیش بینی را در این زمینه داشت.

وی ادام��ه داد: دول��ت می تواند همین کارهای 
جزئی که مردم االن می کنند را به ش��کل اساسی تر 
بعداً انجام دهد که در دراز مدت سیل هایی انبوه تر از 
این سیل هم نتواند اثر بگذارد. در هر صورت بستان، 
سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، خرمشهر و آبادان و امثال 
آن دژهای اساسی و پادگان های این کشور هستند. 
باید استحکامشان باال باشد؛ ان شاءاهلل دولت در این 

زمینه فکر می کند و انجام می دهد.
س��لیمانی همچنین گفت: باید الیروبی  انجام 
شود، دژها باید استحکام پیدا کند و دژهای احتیاطی 
را باید ایجاد کرد. کسی پیش بینی چنین سیلی را 
نمی کرد؛ نمی شود کسی را مذمت کرد. ان شاءهلل در 

فرصت های بعدی باید این کارها انجام شود.
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی کمک به هموطنان سیل زده در خوزستان 
را دف��اع از حرم توصیف کرد و از جوانان مش��تاق 
دفاع از حرم خواس��ت به یاری مردم این اس��تان 

بیایند.

 مشتاقان مدافع حرم
به کمک سیل زدگان خوزستان بیایند

س��ردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی با انتشار 
پیام��ی در صفحه اینس��تاگرام خود، از مش��تاقان 
مداف��ع ح��رم خواس��ت به کم��ک س��یل زدگان 

خوزستان بیایند.
متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی به شرح زیر است.
جوانانی که سنشان اقتضا نمی کرد جهاد زمان 
دفاع مقدس را درک کنند و امروز نیز خیلی اصرار 
دارند ک��ه به عنوان مدافع ح��رم در جبهه حضور 
پیدا کنند، به نظر من باید بیایند خوزس��تان؛ چرا 
که حادثه اخیر یک دفاع از حرم است. هیچ چیزی 

باالتر از کرامت انسان نیست.

 وزیر کشور:
وضعیت شهر اهواز باثبات و پایدار است

رحمانی فضلی که به اهواز رفته بود با تأکید بر 
اینکه بحران در برخی از مناطق اس��تان خوزستان 
که دچار س��یالب اس��ت ب��ه طور کامل از س��وی 

تمام��ی دس��تگاه های اجرایی و ام��دادی در حال 
کنترل و مدیریت است افزود: بر اساس گزارشهای 

دریافتی امروز شاهد کاهش سیالب هستیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه وضعیت شهر اهواز 
هیچ گونه جای نگرانی ندارد و باثبات و پایدار است 
گفت: ش��ب گذشته س��یالب از یکی از کانال های 
انتقال آب رودخانه کرخه که از حاش��یه شهر اهواز 
عبور می کرد به برخی معابر حاشیه ای شهر اهواز 
س��رایت کرد که بالفاصله دس��تگاه های اجرایی و 
امدادی نسبت به رفع مشکل وارد عمل شدند و در 
حال حاضر وضعیت به طور کامل در کنترل است.

وزیر کش��ور با تأکید ب��ر اینکه  بحران در  در 
برخی از مناطق استان خوزستان که دچار سیالب 
هس��تند به طور کامل از سوی تمامی دستگاه های 
اجرای��ی و امدادی در ح��ال کنترل و مدیریت می 
باش��د افزود: بر اساس گزارش��های دریافتی امروز 
از برخی مناطق اس��تان خوزستان، شاهد کاهش 
س��یالب هستیم و انشااهلل تا امشب مشکل حاشیه 

شهر اهواز نیز مرتفع خواهد شد.
قائم مقام ستاد مدیریت بحران با تاکید براینکه 
تاکن��ون هم��کاری مردم ب��ا نیروهای ام��دادی در 
بس��یاری از مناطق مطلوب و قابل تقدیر بوده است  
از همه هموطنان عزیز خواست همچنان به توصیه ها 
و هشدارهای مراجع ذیربط و مدیریت بحران توجه 
الزم را داشته باشند و  نسبت به اسکان امن و موقت 

در مناطق از پیش تعیین شده اقدام کنند.

اولویت بسیج حفظ جان مردم است 
سردار غیب پرور گفت: در استان خوزستان به 
دلیل حجم زیاد آب و ش��رایط خاص آن ۸ استان 
بعنوان معین جهت کمک رس��انی و امداد رس��انی 

انتخاب شدند.
رییس سازمان بسیج مستضعفین با حضور در 
مناطق س��یل زده استان خوزستان با مردم والیت 
مدار و سیل زده شهرستان حمیدیه دیدار و گفتگو 
کرد. س��ردار غیب پرور در این دیدار گفت: بس��یج 
خود را نوکر و خادم مردم می داند و اولویت اول آن 
حفاظت از جان مردم است و تمام تالشمان را بکار 

می گیریم تا در این امر مهم شرمنده نشویم.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه در امور بس��یج 
اولویت دوم بس��یج را مشارکت مردم بویژه جوانان 

بس��یجی عنوان کرد و افزود: م��ردم والیت مدار و 
خون گرم خوزستان با اعتماد به نهادهای مردمی، 
گروه های جهادی و همچنین مش��ارکت گروهی 
م��ی توانند گام موثری در تس��هیل این ش��رایط 

اضطراری بردارند.
وی افزود: با ش��رح وظایف و تقسیم کار برای 
اس��تان های معی��ن و پای کار بودن بس��یجیان و 
جهادگ��ران جای هی��چ گونه نگرانی نیس��ت و در 
اس��رع وقت با تالش همگانی مشکالت حل خواهد 
شد. جانش��ین فرمانده کل سپاه در امور بسیج در 
این دیدار ابراز امیدواری کرد: بسیج در نظر دارد با 
همکاری بنیاد مسکن در ساخت واحدهای مسکونی 

قدمی در جهت تسکین آالم مردم بردارد.

پل ارتباطی روستای میدان خلف افتتاح شد
پل ارتباطی بخش ماژین در روس��تای میدان 
خلف از توابع شهرس��تان دره شهر استان ایالم که 
در س��یل اخیر تخریب ش��ده بود، با حضور سردار 
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 

افتتاح شد.
حاجی زاده  در خصوص روند بازس��ازی مناطق 
و زیرس��اخت های آس��یب دی��ده در س��یل اخیر 
شهرستان دره ش��هر،گفت: در سفر هفته گذشته 
به ایالم و حضور میدانی در مناطق سیل زده برآن 
شدیم که نسبت به احداث پل های ارتباطی بخش 
ماژین و پل » گاومیش��ان« دره ش��هر اقدام کنیم. 
وی افزود: برای انجام این مهم در نخستین اقدام، 
ظرف ۴۸ س��اعت پل ارتباطی ماژین نصب و مورد 

استفاده و تردد سیل زدگان »ماژین« قرار گرفت .
س��ردار حاج��ی زاده ادام��ه داد: ب��رای نصب 
پ��ل اصلی » گاومیش��ان« با تفاهم  ب��ا وزارت راه و 
شهرسازی و حضور قرارگاه خاتم، قرار بر آن است 
که در باالت��ر از جایگاه قبلی که طول دهانه بیش 
از ۱۲۰ مت��ر بود ، در جایگاه جدید که طول دهانه 
به 6۰ متر می رس��د پل نصب و مورد بهره برداری 

قرار گیرد.

نیروی هوایی ارتش همه امکاناتش را برای 
امدادرسانی به سیل زدگان بسیج کرده است

مع��اون هماهنگ کننده نی��روی هوایی ارتش 
گفت: این نیرو همپای دیگر نهاد های دخیل در امر 

امدادرس��انی به سیل زدگان کشور، همه امکاناتش 
را در راستای کمک به مردم بسیج کرده است.

امیر سرتیپ خلبان مهدی هادیان در نخستین 
مراس��م صبحگاه نی��روی هوایی ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران در س��ال ۱۳۹۸، اظهار داش��ت: به 
حوادث ناشی از سیل اخیر در تعدادی از استان های 
کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در نوروز امسال، 
بالی طبیعی سیل، گریبان بسیاری از هموطنانمان 
در برخی استان های کشور را گرفت و خساراتی را 
نیز به همراه داشت، اما به یاری خداوند و با کمک 
و همیاری مردم و مس��ئوالن، تالش های زیادی در 

جهت کاهش آالم سیل زدگان صورت گرفت.
امیر هادیان خاطرنش��ان ک��رد: نیروی هوایی 
ارت��ش نیز همپ��ای دیگر نهاد ه��ای دخیل در امر 
امدادرس��انی به آسیب دیدگان، با توجه به وظایف 
ذاتی خود تمام امکاناتش را در راس��تای کمک به 
سیل زدگان بسیج کرده و برگ زرین دیگری را در 

تاریخ پرافتخار خویش به ثبت رسانید.

 ارتش به وعده خود عمل کرد
احداث پل هفت تیر پلدختر در ۴۸ ساعت

پل هف��ت تیر پلدخت��ر که در حادثه س��یل 
تخریب ش��ده بود توس��ط گروه ۴۱۱ مهندس��ی 
نیروی زمینی ارتش در موعد مقرر، با تالش شبانه 
روزی و در ی��ک اق��دام جهادی طی ۴۸ س��اعت 

احداث و راه اندازی شد.
پ��س از دس��تور امی��ر س��رتیپ »کیوم��رث 
حیدری« مبنی بر تسریع در احداث پل هفت تیر 
شهرس��تان پلدختر که بر اثر س��یل تخریب شده 
بود، گروه ۴۱۱ مهندس��ی رزمی این نیرو با تالش 
شبانه روزی و جهادی و به کارگیری امکانات الزم 
پس از ۴۸ ساعت آن را احداث و راه اندازی کرد. 
امیر س��رتیپ نوذر نعمتی جانش��ین فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با اع��الم خبر فوق گفت: پل 
هفت تیر پلدختر به طول ۲۰۰ الی ۲۵۰ متر است 
که ۵۰ متر آن بر اثر وقوع سیل تخریب شده بود.
وی اف��زود: این پل که ظرفیت تحمل ۴۰ تن 
فش��ار را دارد، توسط گروه ۴۱۱ مهندسی بروجرد 
نی��روی زمینی ارتش احداث ش��ده و ارتباط بین 
غرب و شرق شهر پلدختر را برقرار کرد و با احداث 
ای��ن پل امکان کمک رس��انی س��ریع تر و با حجم 
بیشتر فراهم شد. امیر س��رتیپ نعمتی ادامه داد: 
قطعات این پل که متعلق به گروه ۴۱۱ مهندس��ی 
نیروی زمین��ی ارتش و یک پل تدارکاتی اس��ت، 
بوس��یله ۱۴ تریلی، توسط آماد و پشتیبانی نیروی 
زمینی ارتش از بروجرد به پل دختر منتقل ش��ده 

است. 

سردار سالمی در مناطق سیلزده خوزستان: 

خوزستانرابهترازقبلمیسازیم

جزیی��ات ط��رح دوفوریت��ی  فراکسیون امید برای کمک به بهارستـــان
سیل زدگان، گزارش نماینده الیگودرز در خصوص 
خسارات سیل در روس��تاهای این شهرستان، نامه 
رئیس جمهور برای برداش��ت ۲ میلیارد یورویی از 
صندوق توس��عه برای کمک به مناطق س��یل زده، 
اص��الح الیح��ه پایانه ه��ای فروش��گاهی، موافقت 
نمایندگان با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی 
سازی، اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ و ...از جمله مهمترین اخبار جلسه روز گذشته 

مجلس شورای اسالمی است.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست 
مسعود پزشکیان برگزار شد و بررسی الیحه نحوه 
اس��تفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی 
)صن��دوق مکانی��زه ف��روش(، بررس��ی گ��زارش 
کمیسیون اقتصادی درباره تصویب تقاضای تحقیق 
و تفحص از عملکرد س��ازمان خصوصی س��ازی و 
بررس��ی طرح الحاق ج��زء "ز" به بند "ه�" ماده 6 
قانون اصالح موادی به قانون اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ... از جمله دستورکار 

های امروز نمایندگان بود.
در این جلس��ه نمایندگان،  ناظ��ر بر اقدامات 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور را تعیین کردند و از 
مجموع ۱۲۴ رای ماخوذه ش��هاب نادری نماینده 
ثالث باباجانی با ۷۵ رای به عنوان ناظر بر اقدامات 
س��ازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده "۳۷" 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتخاب شد.
نماین��ده مردم الیگ��ودرز در مجل��س با ارائه 
گزارشی در خصوص خسارات سیل در روستاهای 
ای��ن شهرس��تان گفت که در ح��ال  حاضر ۳۰۰۰ 
واح��د مس��کونی تخری��ب ش��ده اس��ت و مردم 
س��رپناهی ندارند. محمد خدابخش��ی در تش��ریح 
آخرین وضعیت حوزه انتخابی خود پس از س��یل، 
افزود: ما در اثر س��یل تع��دادی از هموطنان خود 
را در نقاط��ی از کش��ور را از دس��ت دادی��م و در 
لرس��تان هم، پل دختر، خرم آباد، چگینی، نورآباد 
و کوهدشت و الیگودرز بر اثر سیل خسارات زیادی 
دیده اند و ۱۵ نفر از هم اس��تانی های ما جان خود 

را از دست دادند.
س��یده فاطمه ذوالقدر، نماین��ده مردم تهران 
ه��م گفت: رییس جمهور در قالب نامه ای دس��تور 
برداشت دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی که 
معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود 
۲۷۰۰۰ میلی��ارد تومان اس��ت صادر کرده اس��ت 
تا این مبلغ هر چه س��ریعتر به مناطق س��یل زده 
اختصاص پیدا کند. علی مطهری در پاسخ به تذکر 
نعمتی مبنی بر ضرورت پاسخگویی وزرا به مجلس 
گفت: وزرا باید برای عدم حضورش��ان در مجلس 

توضیح قانع کننده بدهند. 
وی افزود: بنده ش��خصاً پیگیر حض��ور وزرا در 
مجل��س بودم ام��ا آن چه که به م��ا گفتند این بود 
که آقای رئی��س جمهور به ۴ وزیر دس��تور داده تا 
به خوزس��تان بروند. به ما نیز این گونه پاسخ دادند. 
اکنون وزرا باید پاسخ قانع کننده به مجلس دهند که 
آیا کار واجب دیگری داش��تند و یا خالف واقع به ما 
اطالع دادند که کاری غیر اخالقی اس��ت دولت باید 

توضیح قانع کننده ای در این زمینه به مجلس دهد.
همچنین حس��ینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد 
ش��دید از دول��ت گفت: نیام��دن وزرا در جلس��ه 
مجلس شورای اسالمی برای بررسی ابعاد سیل به 
دلیل حضور آن ها در خوزستان عنوان شده بود که 
ما مطلع شدیم وزرا به خوزستان نرفته بودند. وی 

افزود:  بازی گرفتن مجلس درست نیست.
حاجی بابایی هم گفت: تنها دلیل عدم حضور 
وزرا در مجلس ضعف مجلس اس��ت و ما باید این 

ضعف را درمان کنیم.
در همین رابطه نعمتی از ارائه گزارش رحمانی 
فضلی و اردکانیان به مجلس درباره  سیل در جلسه 
یکشنبه آینده خبر داد و افزود: با توجه به ماموریت 
وزرای نیرو و کش��ور برای حضور در مناطق سیل 
زده دستور رئیس جمهور برای حضور آنها در این 
مناطق جلس��ه مجلس با حضور وزرای مربوطه که 
قرار بود در هفته جاری برگزار شود به هفته آینده 
موک��ول خواهد ش��د. همچنین مجل��س ایرادات 
ش��ورای نگهبان در الیحه پایانه های فروشگاهی و 
س��امانه مودیان را رفع و تصویب کرد و نمایندگان 

در بن��دی از این الیحه مصوب کردند که مصوبات 
کارگروه راهبردی سامانه مودیان باید بعد از تایید 

وزرای ارتباطات و اقتصاد الزم االجراست.
در جلس��ه علنی امروز، نماین��دگان تقاضای 
تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی  
را در هفت محور بررسی کرده و در نهایت با ۱6۱ 
رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با آن 

موافقت کردند.
همچنین با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف 
و ۴ رأی ممتن��ع از مجموع ۲۱6 نماینده حاضر با 
کلی��ات طرح اص��الح بند ۵ م��اده 6 قانون اجرای 

سیاست های کلی اصل ۴۴ موافقت شد.
امروز همچنین طرح ۱۰ ماده ای فراکس��یون 
امید مجلس شورای اس��المی به منظور حمایت از 
س��یل زدگان و همچنین پیش��گیری از مخاطرات 
طبیعی با قی��د دوفوریت و با ح��دود ۱6۰ امضاء 
تقدیم هیات رییس��ه مجلس شد. یک عضو هیأت 
رئیس��ه مجلس شورای اسالمی هم از اعالم وصول 
س��وال جمعی از نمایندگان از وزیر کش��ور درباره  

دپوی زباله در مازندران خبر داد.  ایسنا

انتقاد نمایندگان از عدم حضور وزرا در مجلس

رئیس قوه قضاییه:
یکا علیه سپاه  مقابله به مثل شود با اقدام احتمالی آمر


