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تغییرات قوه قضاییه اتوبوسی نیست
س��خنگوی دستگاه قضا در رابطه با انتشار خبری 
مبنی بر تغییر دادس��تان تهران گفت: تا این س��اعت 

هیچ تغییری در این حوزه اتفاق نیفتاده است.
غالمحسین اسماعیلی در خصوص تغییرات در قوه 
قضائیه و انتش��ار خبرهایی در خصوص تغییر دادستان 
تهران، اظهار کرد: اگر خبری باش��د رسماً اعالم خواهد 
شد چون بر اساس گمانه زنی نمی شود اظهار نظر کرد.

س��خنگوی دس��تگاه قض��ا در رابطه ب��ا برگزاری 
نشس��ت های خبری س��خنگو هم گفت: دفتر سخنگو 
فعال خواهد شد و ارتباطمان با جامعه رسانه ای کشور 
را از طریق دفتر س��خنگو در نشس��ت ها و در غیر آن 
برقرار خواهیم کرد. همچنین آن را بر اساس سیستم 

تعریف شده کاماًل منظم ساماندهی می کنیم.
اس��ماعیلی در خص��وص تغییرات دیگ��ر در قوه 
قضائیه اظهار کرد: به طور طبیعی اگر بخواهد تغییری 
انجام شود باید ابتدائا تغییرات در رده های دیگر صورت 
گرفته و به مرور به رده های پایین تر برسد. وی افزود: 
تغییرات در قوه قضائیه همیش��ه حساب شده، دقیق و 
کارشناس��ی بوده و مثل تغییرات در جریانات سیاسی 

نیست که به صورت گسترده و اتوبوسی باشد.
رئیس کل دادگس��تری تهران خاطرنش��ان کرد: 
اطالعات  مرب��وط به تغییرات جدی��د در قوه قضائیه 
را هر وقت��ی اتفاقی رخ داد و تغییری صورت پذیرفت 

حتماً به نحو مقتضی اعالم خواهیم کرد.  ایسنا

 الریجانی عدم مغایرت 73 مصوبه دولت
 با قوانین را تایید کرد

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در نامه ای خطاب 
به حس��ن روحانی ع��دم مغای��رت 73 مصوبه دولت 
دوازدهم با قوانین از س��وی هیات بررس��ی و تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین در مجلس ش��ورای اس��المی 

را تایید کرد.
تایی��د عدم مغایرت 73 مصوبه دولت با قوانین، با 
ارس��ال نامه ای از سوی علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اس��المی به حجت االسالم والمسلمین حسن 

روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران اعالم شد.
در نامه رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس 
جمهوری آمده است: به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 
و 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات 
پس از آن، فهرست تصویب نامه های هیات وزیران که در 
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و 
عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده، ضمن تایید مراتب به 

شرح پیوست اعالم می گردد.  فارس

 هزینه جلسه مجلس 
را به خسارات دیدگان سیل بدهیم

نماین��ده م��ردم فالورجان در مجل��س گفت: اگر 
هزین��ه برگزاری جلس��ات مجلس را به س��یل زدگان 
بدهیم بهتر است چرا که آنها با مشکالت جدی روبرو 
هس��تند ضمن اینکه مردم از اولین روز آغاز جلسات 
مجلس در س��ال جدید خواهان اقدام عاجل در مورد 

پرداخت خسارات هستند.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی نماینده 
مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی در تذکر 
شفاهی در صحن علنی گفت: از همه مردم شریف ایران 
به ویژه سپاه، بسیج، ارتش ، نیروی انتظامی و بخش های 
مختلف دولت در خصوص اقدامات و خدمات رسانی به 
س��یل زدگان اخیر و کمک به آنها تشکر می کنم.  وی 
افزود: نحوه برگزاری جلسه امروز مورد انتقادم است و 
دیگر نمایندگان هم از اداره جلس��ه امروز گالیه دارند 
و بهتر است هیئت رئیسه فیلم جلسه امروز را بازبینی 

کرده و اقدامات خود را مرور کند.   فارس 

 تصویب طرح تقویت جایگاه سپاه 
در برابر آمریکا 

س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س از تصویب ط��رح دوفوریتی تقویت 
جای��گاه س��پاه در برابر آمریکا به تصویب کمیس��یون 

متبوعش خبر داد.
عل��ی نجف��ی خوش��رودی نماینده م��ردم بابل و 
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوعش،  اظهار 
داش��ت: بر اساس این طرح به منظور اقدام متقابل در 
برابر اقدامات ایاالت متح��ده آمریکا در تضعیف صلح 
و ثب��ات منطقه ای و بین المللی و از آنجا که این رژیم 
برخالف اصول مسلم حقوق بین الملل، سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی را که مطابق با اص��ل یکصد و پنجاه 
قانون اساس��ی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاع 
ایران ش��ناخته می شود، س��ازمان تروریستی خارجی 
اعالم نموده اس��ت، ب��ه موجب این قان��ون نیروهای 
فرمانده��ی مرک��زی آمری��کا در منطقه غرب آس��یا 
)سنت کام( و سازمان ها و یا نهادهایی که تحت اختیار 
این فرمانده��ی علیه ج.ا.ا اقدام می کنند، تروریس��ت 
اعالم می ش��وند و هر گونه کمک های فنی، آموزشی، 
خدماتی و تدارکاتی و غیره به این نیروها همکاری در 
اقدام تروریستی محس��وب شده و مرتکب به مجازات 
مق��رر در ماده 508 قانون مجازات اس��المی و بخش 
تعزی��رات مصوب 1/۲/13۹۲ ب��ا اصالحات و الحاقات 

بعدی محکوم می گردند. فارس 

اخبار

ارتش برای امداد به استان های جنوبی کشور آمادگی دارد
س��خنگوی ارتش گفت: یگان های ارتش در اس��تان های کرمان، سیس��تان 
و بلوچس��تان، هرمزگان و خراس��ان های رضوی و جنوب��ی آمادگی کامل برای 

امدادرسانی به مردم این استان ها را دارند.
امیر ش��اهین تقی خانی در پی احتمال وقوع س��یل و آب گرفتگی در برخی 
اس��تان های جنوب و جنوب ش��رق کش��ور، گفت: بالگردهای هوانیروز و هوا دریا، 
مرکز آموزش 05 کرمان به همراه تیپ های نیروی زمینی ارتش و همچنین یگان های 
پدافندی، هوایی و دریایی مستقر در استان های جنوبی، جنوب شرقی و شرقی با استفاده 
از تجهیزات الزم در آمادگی کامل به سر می برند. وی به آمادگی یگان های ارتش از مدت ها 
قبل در پی پیش بینی وقوع س��یل در مناطق جنوب و جنوب ش��رق اش��اره کرد وگفت: 
یگان های بلیات ارتش در حال امدادرس��انی هستند و به غیر از برخی کمک های ابتدایی، 

فعاًل نیازی به حضور گسترده ارتش در مناطق یاد شده نیست.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
هوانیروز در امداد به سیل زدگان لرستان رکورد زد

فرمانده هوانیروز ارتش گفت: در جریان امدادرس��انی به سیل زدگان استان 
لرستان شاهد بودیم که خلبانان هوانیروز ارتش روزانه حدود 10 الی 1۲ ساعت 

پرواز مستمر داشتند و از این نظر رکورد زدند.
امیر س��رتیپ خلبان »یوس��ف قربانی« با بیان اینکه خلبانان بالگرد در دنیا 
ب��ه طور معم��ول و به صورت میانگین مابین ۶ تا 7 س��اعت در ط��ول روز پرواز 
می کنند، گفت: در جریان امدادرس��انی به سیل زدگان اس��تان لرستان شاهد بودیم 
که خلبانان هوانیروز ارتش روزانه حدود 10 الی 1۲ س��اعت پرواز مس��تمر داشتند و از 

این نظر رکورد زدند.
وی اف��زود: ب��ا توجه به طوالنی تر ش��دن مدت زمان روش��نایی ه��وا در فصل بهار، 
هوانی��روز ارت��ش با بالگرد هایی که در اختیار داش��ت، از س��اعت 7 صبح تا 7 ش��ب به 

سیل زدگان لرستان امدادرسانی کرد. میزان 

ارتش اسالم
دولت کسب وکار سیل زدگان رااحیا کند 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از اردیبهشت و خرداد باید تمرکز 
ما بر احیای کس��ب و کار مردم در مناطق سیل زده باشد و دولت برای این کار 

باید مسئولینی خارج از سیستم جاری و اداری تعیین کند.
محسن رضایی  اش��اره به موضوع رونق تولید و خساراتی که سیل اخیر به 
کارگاه های تولیدی غرب و جنوب کش��ور وارد کرده اس��ت، گفت: امروز موضوع 
س��یل زده ها و مسائل بهداشتی و آب و غذای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

مرحله دوم هم اسکان مردم در مناطق سیل زده است.
وی افزود: اولویت س��وم مردم ایجاد رونق اقتصادی و احیای کس��ب و کار آنهاست. 
وی همچنی��ن افزود: ظاهراً رئیس جمهور هر وزیری را مس��ئول اس��تانی کرده اس��ت. 
امیدواریم دولت بتواند با این تدبیر تا خرداد و تیر ماه آرامش نس��بی را به مناطق سیل 

زده بازگرداند.  مهر

دیدگاه

مصباحی مقدم تشریح کرد
شرایط مدت دار کردن مصوبات مصلحتی در مجمع تشخیص 

ش��رایط مدت دار کردن مصوبات مصلحتی در مجمع تشخیص عضو مجمع  تش��خیص مصلحت نظام ش��رایط م��دت دار کردن مصوب��ات مصلحتی در مصلـــحت
مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشریح کرد.

اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام  در اولین جلسه خود در سال ۹8 که چهارشنبه هفته 
گذشته برگزار شد، طی مصوبه ای  اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت را 10 ساله تعیین  کردند.

این مصوبه که به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن 
توصی��ه رهب��ر انقالب و مراجع در خص��وص لزوم مدت دار کردن مصوبات مجمع تش��خیص به 

تصویب اعضا رسید،  با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد.
ب��ه گفته این دس��ته از نمایندگان، مدت دار کردن مصوبات مصلحت��ی در حیطه اختیارات 
اعضای مجمع تشخیص نیست و این مجلس است که می تواند بر طرح های تصویبی خود اعمال 

نظر مجدد داشته باشد. 
بر همین اس��اس حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، در تش��ریح اقدام اخیر مجمع تش��خیص مبنی بر مدت دار کردن مصوبات مصلحتی اظهار 
داشت: رهبر انقالب در ابالغیه حکم اعضا مجمع در دوره کنونی و حتی در دوره گذشته مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام  تاکید داش��تند که مصلحت باید مدت دار باش��د،  چراکه مصلحت به  
معنی این است که  یک امری در مقطعی بر خالف شرع یا قانون اساسی است و مصلحت کشور 

اقتضا کرده که این طرح یا الیحه  استثنا شود.  تسنیم

گزارش جلسه دولت و مجلس
 نمایندگان و وزرا درباره سیل 

چه گفتند؟
اسالمی  مجلس ش��ورای  به  منظور بررسی اقدامات بهارستـــان
دولت و دس��تگاه های امدادرس��ان در مناطق 

سیل زده جلسه علنی تشکیل داد.
و  مجل��س  هیئت رئیس��ه  اع��الم  طب��ق 
برنامه ریزی های قبلی، عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، اسماعیل 
نجار رئیس مدیریت بحران کشور، سحر تاج بخش 
رئیس سازمان هواشناسی، پیوندی رئیس هالل 
احمر و نیز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
در جلس��ه علنی روز )یکش��نبه، ۲5 فروردین( 
پارلمان حضور یافتند و درباره سیل های اخیر و 
میزان خسارات و وضعیت استان های سیل زده و 
همین طور عملکرد دستگاه های مربوطه گزارشی 

به نمایندگان مجلس ارائه دادند.
در اینج��ا به طور گزیده ب��ه آن پرداخته  

شده است.
وزیر راه و شهرس��ازی در ارائه گزارشی به 
نمایندگان مجلس از آس��یب وارد شدن به 14 
هزار کیلومتر راه و 150 هزار واحد مس��کونی 
خب��ر داد.  وزیر نیرو در مجلس گفت: آنچه در 
3 هفته گذش��ته در کش��ور ما رخ داد ترکیب 
ش��دیدترین بارش در طوالنی ترین مدت و در 
وس��یع ترین پهنه بود و این عوامل ۲3 استان 

کشور را درگیر سیل کرد. 
وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: س��یل های 
اخیر ۲ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی 
آس��یب وارد کرد. وزیر کش��ور گفت: بیش از 
4400 روس��تا درگیر س��یل بود و به  قول مقام 
معظ��م رهب��ری »بسیج ش��وندگی« و تأمین 
امکانات در ایام عید و همچنین هماهنگی کار 

مهمی بود که انجام شد.
سحر تاج بخش رئیس سازمان هواشناسی 
کش��ور گفت: پیش بینی های وضع هوا در سه 
بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از سیل 

اخیر تهیه می شود. 

علی اصغر پیوندی رئی��س جمعیت هالل 
احمر کش��ور گفت: به دلیل تحریم های آمریکا 
کمک ه��ای ایرانیان خارج از کش��ور، اتحادیه 
اروپا و صلیب سرخ جهانی به ایران ارسال نشد 
و تاکن��ون حتی یک دالر ی��ا یورو نیز به ایران 

کمک نشده است. 
کمیس��یون  رئیس  کولیوند  محمدج��واد 
ش��وراها و ام��ور داخلی مجلس گف��ت: قانون 
س��ازمان مدیریت بحران دو سال است که در 

مجلس معطل مانده است. 
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران 
گفت: مجلس با مقصران سیل های اخیر برخورد 

می کند. 
فریدون حس��نوند رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس گفت: متهم ردیف اول وقوع سیالب های 
اخیر در خوزستان، لرستان و گلستان وزیر نیرو 

و مجموعه معاونت آب این وزارتخانه است. 
محمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی آب 
و منابع طبیعی گفت: مشکل اصلی توسعه نیافتگی 

کشور سازمان برنامه و بودجه است.  تسنیم

چه مدل های انتخاباتی در جهان وجود دارد؟
حسن قائم مقام 

انتخابات مهم ترین عرصه مش��ارکت و رقابت سیاسی در 
کشورهاس��ت. در این عرصه، مردم می توانند اراده خودش��ان 
را برای تعیین سرنوش��ت کش��ور اعمال کنند؛ در این راستا، 
نظام های انتخاباتی یکی از اساسی ترین اجزای فرآیند تحقق 
مردم ساالری در کشورها به شمار می روند که تأثیرات شگرفی 

بر تحقق اهداف و رفتارهای نظام های سیاسی دارند.
از آنج��ا که نظام ه��ای انتخاباتی ب��ر بخش های مختلف 
نظام های سیاس��ی اثرگذارند، کش��ورهای مختلف به اقتضای 
ش��رایط سیاس��ی- اجتماعی حاکم بر آن ها، ن��وع خاصی از 
نظامه��ای انتخابات��ی را برگزی��ده و بالطبع در ص��ورت نیاز، 
به تغیی��ر آن مب��ادرت می ورزند. به طورکلی 3 دس��ته نظام 

انتخاباتی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد.
1- نظام های اکثریتی

نظام های انتخاباتی اکثریتی س��اده ترین ش��کل نظامات 
انتخاباتی هس��تند. این نظام های انتخاباتی مبتنی بر کس��ب 
اکثریت آراء توسط نامزدها، گروه ها یا احزاب سیاسی هستند. 
تأکی��د این دس��ته از نظام ه��ای انتخاباتی ب��ر تأمین ارتباط 
نمایندگان با حوزه های جغرافیایی و ش��هروندان س��اکن این 
حوزه ها اس��ت. در این ساختار شهروندان با شناخت بیشتری 

به انتخاب نامزدها می پردازند.
هدف از برگزاری انتخابات در این نظام ها نیل به مجلسی 

نیس��ت که نماین��دگان همه طیف های موج��ود در جامعه را 
در خ��ود جای ده��د؛ بلکه مقصود ایجاد نه��ادی قدرتمند با 
حضور اکثریت اس��ت. نظام های انتخابات��ی اکثریتی معموالً 
نظ��ام دوحزبی یا دوقطبی را موجب می ش��وند و بدین س��ان 
احزاب س��وم یا گروه های کوچک تر تضعیف شده و نمی توانند 
کرسی هایی را به خود اختصاص دهند، مگر آنکه یک حزب یا 

گروه اقلیت در یک منطقه جغرافیایی تمرکز داشته باشد.
در این نظام های انتخاباتی، اکثریت به طور مطلق پیروز شده 
و اقلیت به طور کامل از چرخه ی قدرت حذف می گردد. به دلیل 
حذف گروه های اقلیت از چرخه ی قدرت، احتمال ش��کل گیری 

اپوزیسیون در این گونه نظام های انتخاباتی بیشتر است.
به ج��ز چند مورد معدود، در تمامی کش��ورهای جهان که 
دارای نظام انتخاباتی اکثریتی هستند، برای جلوگیری از حذف 
بیشتر اقلیت ها، نظام انتخاباتی اکثریتی در حوزه های کوچک و 
تک نماینده ای برگزار می شود. این شیوه انتخاباتی در انتخابات 
مجلس کش��ورهایی همچون فرانس��ه، آمریکا و انگلستان نیز 
وجود دارد. در کش��ورهای یادشده، هر نماینده مجلس از یک 

حوزه انتخابیه تک نفره به پارلمان راه یافته است.
در نظام های اکثریتی اختالفی اندک در کسب آراء می تواند 
منج��ر به روی کار آمدن گروهی دیگر ش��ود. لذا در نظام های 

اکثریتی ثبات سیاسی در حوزه های انتخابیه وجود ندارد.
۲- نظام های تناسبی

اصل اساس��ی در نظام های تناس��بی، تناسب بین رأی و 
تعداد کرس��ی های هر لیس��ت در انتخابات است. پیش فرض 
این نظام آن اس��ت که گروه ها و س��الیق مختلف، متناسب با 
درصد آرائی که در انتخابات به دست می آورند باید در قدرت 

سهیم شوند.

الزمه ی نظام های تناسبی، فهرستی بودن انتخابات است. 
در نظام های تناس��بی گروه های مختل��ف جامعه در مجلس 
حضور خواهند داشت و هیچ جریانی حذف نخواهد شد. برای 
مثال اگر فهرس��تی حائز 40% آراء یک حوزه انتخابیه ش��ود، 
حذف نشده بلکه به اندازه 40% کرسی های آن حوزه انتخابیه 
کرس��ی خواهد گرفت. در این نظام آراء هدررفته بسیار پایین 
است فلذا نتیجه ی انتخابات تطابق باالیی با واقعیات اجتماعی 

خواهد داشت.
در نظام ه��ای تناس��بی نی��ازی ب��ه برگ��زاری انتخابات 
میان دوره ای وجود ندارد. این ش��یوه انتخاباتی در بسیاری از 
کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، بلژیک، پرتغال، لهستان و نیز 

ترکیه و عراق وجود دارد.
نظ��ام انتخاباتی تناس��بی عالوه بر اینک��ه موجب تحقق 
انص��اف و عدال��ت در تبدی��ل آراء به کرس��ی های نمایندگی 
می ش��ود، منج��ر به کاه��ش آراء هدررفت��ه و افزایش انگیزه 
برای مشارکت ش��هروندان در انتخابات نیز می گردد. در این 
ن��وع نظام انتخاباتی به دلیل حضور نامزدها در فهرس��ت های 
انتخابات��ی، ارتباط می��ان نمایندگان و حوزه ه��ای انتخاباتی 

تضعیف می شود.
نظام ه��ای تناس��بی در حکومت ه��ای پارلمانی منجر به 
شکل گیری دولت های ائتالفی می شود. در این نظام انتخاباتی 
تأثیرگذاری احزاب و تشکل های سیاسی در فرآیند انتخابات 
تقویت ش��ده و بخت انتخاب شدن احزاب و گروه های سیاسی 

کوچک تر افزایش می یابد.
3- نظام های ترکیبی

در نظام ه��ای ترکیب��ی ب��رای اختص��اص کرس��ی های 
نمایندگی از بیش از یک فرمول انتخاباتی اس��تفاده می شود. 

در این نظام ها به طور هم زمان از دو نظام انتخاباتی اکثریتی و 
تناسبی برای انتخاب نمایندگان مجلس استفاده می شود. در 
این ش��یوه در سطح حوزه های انتخابیه تک نماینده انتخابات 

بر مبنای نظام اکثریتی برگزار می گردد.
در س��طحی دیگر )عموماً ح��وزه انتخابیه ایالتی و یا کل 
کش��ور( انتخابات بر مبنای نظام تناس��بی برگزار می گردد و 
فهرس��ت های انتخاباتی بر مبنای درصد آراء اختصاص یافته، 
حائز کرس��ی های نمایندگی خواهند شد. اگرچه در این نظام 
انتخاباتی آراء هدررفته پایین اس��ت لک��ن در قیاس به دیگر 
نظام ه��ای انتخاباتی پیچیده اس��ت. مضاف��اً اینکه با توجه به 
وجود ۲ نظام انتخاباتی در مجلس، دو خواس��تگاه نمایندگی 
نی��ز ایجاد خواهد کرد. نظام ه��ای ترکیبی به دلیل دارا بودن 

بخش اکثریتی اغلب نیازمند انتخابات میان دوره ای هستند.
به دلیل اینکه بخشی از نمایندگان نیز بر مبنای سازوکار 
اکثریتی انتخاب می شوند تضمینی نیست که نتایج انتخابات 
در کل کشور تناسبی باشد. در حال حاضر نظام های ترکیبی 
در ۲۹ کش��ور جه��ان از جمل��ه آلمان، روس��یه، ژاپن و کره 

جنوبی وجود دارد.
به رغم وج��ود پیچیدگی هایی در این نوع نظام انتخاباتی 
ام��ا رعایت انصاف در تخصیص کرس��ی های نمایندگی نقطه 
قوت این نظام محس��وب می ش��ود. با توجه ب��ه اصالح قانون 
انتخابات در مجلس ش��ورای اس��المی و مس��ائل و مشکالت 
متعدد نظام انتخاباتی کش��ور، الزم اس��ت نمایندگان مجلس 
دیگ��ر مدل های انتخاباتی را نیز بررس��ی ک��رده و بر مبنای 
نق��اط قوت و ضعف هرکدام از مدل های انتخاباتی و ش��رایط 
سیاس��ی-اجتماعی کشور به انتخاب یکی از مدل های مذکور 

بپردازند.  فارس

یادداشت

سردار شریف با اشاره به رصد  پهپادی دقیق و ۲4 ساعته و سخنــــگو
بکارگی��ری ۲70 فروند ش��ناور س��پاه در مناطق 
و  پاس��داران  خدمت رس��انی  گف��ت:  س��یل زده، 
بس��یجیان تا رفع آالم و مشکالت هموطنان عزیز 
در اس��تان های س��یل زده و بازگش��ت وضعیت به 

شرایط عادی هم چنان تداوم خواهد داشت.
سردار ش��ریف کاهش تلفات انسانی، کمک و 
مس��اعدت به مردم س��یل زده، ارائه خدمات اولیه 
مانند تغذیه، بهداش��ت، اس��کان و تراب��ری و نیز 
مدیریت متمرک��ز برای جلوگیری از افزایش خطر 
سیل را س��رلوحه اقدامات س��پاه در امداد رسانی 
به س��یل زدگان برشمرد و تصریح کرد: در جریان 
س��یل اخیر  سپاه های اس��تانی درگیر در سیل و  
سپاه های استانی معین ، نیروهای زمینی ،دریایی، 
هوافضا  وبسیج ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
و معاونت های پشتیبانی مانند لجستیک ،بهداری 
و نیروی انس��انی س��پاه به طور مداوم ، مش��غول 
امدادرس��انی و کمک به هموطنان در استان های 

سیل زده می باشند.
سردار شریف در ادامه با اشاره به اقدامات برجسته 
رده ها و نیروهای س��پاه در جریان سیل اخیر، جمع 
آوری کمک های مردمی، فراهم کردن امکانات ترابری 
و ارسال و توزیع کمک ها با هماهنگی سازمان های 
مس��ئول در منطقه را از جمله اقدامات س��پاه های 
استانی درگیر در سیل و سپاه های استانی که به عنوان 
معین برای هر یک از استان های سیل زده مأموریت 
داشتند برشمرد و افزود:  اعزام  پاسداران ، بسیجیان 
و گ��روه های جهادی به منظور ارائه خدمات میدانی 
و همکاری با س��تادهای بحران اس��تان ها ،  برقراری 
امنیت و نیز کمک رسانی به مردم در اسکان، تغذیه و 
پاکسازی منازل، معابر و محلهای کسب آنان از دیگر 

اقداماتی است که طی یک ماهه اخیر در مناطق سیل 
زده صورت پذیرفته و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات نیروی زمینی سپاه در 
یاری رساندن به س��یل زدگان اظهار کرد: فرمانده 
نیروی زمینی س��پاه و معاون هماهنگ کننده این  
نیرو از نخس��تین روزهای وقوع س��یل در مناطق 
س��یل زده حضور دارند؛ همچنی��ن نیروی زمینی 
س��پاه با استقرار 3 بیمارستان صحرایی در مناطق 
س��یل زده به ارائ��ه خدمات تخصص��ی امدادی و 

درمانی به هموطنان سیل زده می پردازد.
 وی اف��زود: بکارگی��ری واحدهای مهندس��ی 
نی��روی زمینی س��پاه  برای ایجاد و ترمیم س��یل 
بن��د ها ،حفر کانال ،س��اخت پل و ...، بازگش��ایی 
مس��یرهای اصلی ارتباطی مانند جاده دسترس��ی 
معم��والن و س��اخت پل های 1۹ گانه در اس��تان 
گلس��تان ، بکارگیری 5۶3 دس��تگاه ماشین آالت 
مهندس��ی و نیز به کارگیری بالگردهای هوانیروز 

به منظور جابجایی و اقدامات ترابری مورد نیاز در 
طی روزهای اخیر توس��ط یگانهای نیروی زمینی 

سپاه صورت گرفته است.
س��ردار ش��ریف در ادام��ه خاطرنش��ان کرد: 
همچنین قرارگاه کربالی نیروی زمینی س��پاه در 
خوزس��تان تاکن��ون بیش از 4 ه��زار متر ترمیم و 
احداث س��یل بند را به انجام رسانده است؛  تامین 
بی��ش از ۲00 هزار لیتر آب ش��رب س��یل زدگان 
و اعزام و اس��تقرار بیمارس��تان صحرایی حضرت 
فاطمه زهرا )س( از اس��تان کرمان به خوزس��تان 
از دیگر اقدامات این نیرو در مناطق سیل زده می 
باشد. س��خنگوی سپاه در ادامه راه اندازی قرارگاه 
پشتیبانی و امداد رسانی آبی در مناطق سیل زده 
را از اقدامات برجسته نیروی دریایی سپاه در یاری 
رس��اندن به سیل زدگان برش��مرد و تصریح کرد: 
این نیرو با به کارگیری بیش از ۲70 فروند شناور 
سبک اقدام به نقل و انتقال و جابجایی مردم کرده 

اس��ت؛ همچنین ب��ه منظور ت��ردد در کانال ها و 
مس��یر های کم عمق مناطق سیل زده 70 فروند 

قایق جیمینی به این نقاط ارسال شده است.
س��ردار ش��ریف اس��تقرار دو فروند بالگرد به 
منظور امدادرسانی و انتقال بسته های حمایتی به 
مناطق فاقد مسیر تردد زمینی را از دیگر اقدامات 
نیروی دریایی سپاه در سیل اخیر برشمرد و اظهار 
ک��رد: 400 نی��روی متخص��ص ش��ناوری ،غواص 
،مکانی��ک دریایی ،آماد، پزش��کی و امداد و نجات 
نی��ز در مناطق س��یل زده به ویژه در خوزس��تان 
حضور داش��ته و به ایفای نقش در کمک رسانی به 

هموطنان سیل زده می پردازند.
س��خنگوی س��پاه بکارگیری پهپادهای نیروی 
هوافضای سپاه به منظور رصد و شناسایی مسیرهای 
سیل و تجمع آب در مناطق خطر آفرین و ارائه اطالعات 
به صورت دقیق و ۲4 س��اعته به واحدهای مهندسی 
و ستادهای بحران استان ها برای اولین بار در جریان 
سیل اخیر را تجربه ای بسیار موفق و راهگشا توصیف 
و تصریح کرد: 4 فروند بالگرد نیروی هوافضای سپاه 
نیز با انجام 1۲0 سورتی پرواز، امدادرسانی و جابجایی 
س��یل زدگان و لوازم و تجهیزات را به انجام رسانده و  
هواپیماهای فوق سنگین ایلوشین سپاه  حداقل در 8 
نوبت، بیش از ۲00 تن کاالهای موردنیاز سیل زدگان 

را به استان خوزستان منتقل کرده اند .
سردار ش��ریف با اش��اره به حضور گسترده و 
فعال بس��یجیان و گروه های جهادی از نخس��تین 
ساعات وقوع س��یل در امداد رسانی به هموطنان، 
اظه��ار ک��رد :پس از وقوع س��یل در اس��تان های 
گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان ،بسیجیان 
این اس��تانها به س��رعت س��ازماندهی و به مناطق 
مورد نیاز اعزام ش��دند ؛ همچنین س��ازمان بسیج 
مستضعفین  ساماندهی و اعزام گروه های جهادی 

توانمن��د و متخصص به تناس��ب نیاز منطقه را در 
کمتری��ن زم��ان ممکن ص��ورت داد ؛ جمع آوری 
کم��ک های مردم��ی و نیازه��ای ض��روری، ارائه 
خدمات امدادی و پزش��کی و کمک به بازگش��ت 
شرایط زندگی سیل زدگان به وضع عادی با مرمت 
و بازس��ازی منازل س��یل زدگان از جمله اقدامات 

بسیج در مناطق سیل زده می باشد.
وی تصری��ح کرد: در پی پیام سرلش��کر حاج 
قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه مبنی 
بر حضور فرماندهان و پیشکس��وتان دفاع مقدس 
و همراهی س��تادهای بازس��ازی عتبات عالیات و 
اربعین کش��ور برای کمک رس��انی به مناطق سیل 
زده ، موکب های اربعین حس��ینی ازسراسر کشور 
برای خدمت رسانی به مردم سیل زده استان های 
لرس��تان ،خوزستان و س��ایر نقاط آسیب دیده از 
س��یل های اخیر اع��زام و تاکنون بی��ش از 1۲0 
موکب در مناطق سیل زده راه اندازی شده است و 
ب��ه ارائه خدمات از قبیل پخت و توزیع غذای گرم 

در میان سیل زدگان می پردازند.
سخنگوی سپاه با اش��اره به اقدامات گسترده 
و راهگشای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(در 
یاری رساندن به س��یل زدگان اظهار کرد:قرارگاه 
س��ازندگی س��پاه با بهره گیری از ت��وان، تجربه و 
تخصص ب��اال در خصوص اقدامات مهندس��ی و با 
بکارگیری تجهیزات و ماش��ین آالت س��نگین،  از 
همان س��اعت ه��ای اولیه وقوع س��یل در مناطق 
بحران حضور یافته و با ایجاد مس��یرهای انحرافی، 
بازگش��ایی راه ها ،اح��داث و ترمیم پلها با بیش از 
400 دس��تگاه ماشین آالت مهندس��ی و بیش از 
800 نفر نیروی انس��انی برای برقراری ارتباط راه 
های روس��تایی و مناطق صعب العبور اقدام کرده 

است.  سپاه نیوز

تشریح اقدامات سپاه در سیل اخیر

از رصد پهپادی مناطق سیل زده تا ایجاد مسیرهای انحرافی آب
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