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 سه موشک »حیدر« »قمربنی هاشم« 
و »دهالویه هوا پایه« ساخته شد

ب��ا هم��کاری متخصص��ان وزارت دف��اع و جهاد 
خودکفای��ی هوانیروز ارتش، س��ه موش��ک »حیدر«، 
»قمربنی هاش��م )ع(« و »دهالویه هوا پایه« طراحی 

و ساخته شد.
۱- موشک حیدر

این موشک، موشک هوا به زمین به صورت آتش 
و ره��ا با برد بیش از ۸ کیلومتر اس��ت و قابلیت نصب 
انواع سیس��تم های جستجوگر برای استفاده در اوضاع 
مختلف آب و هوایی به منظور اهداف زرهی، تجهیزات 
زمینی و تجم��ع نفرها به صورت نقط��ه زن با قدرت 

نفوذ بیش از یک متر را دارد.
۲- موشک قمر بنی هاشم )ع(

موشک قمر بنی هاشم )ع(، موشک هوا به هوا و هوا 
به زمین به صورت آتش و رها با برد بیش از ۸ کیلومتر 

و دارای قابلیت قفل قبل و بعد از شلیک است.
همچنین قابلیت نصب انواع سیستم های جستجوگر 
برای اس��تفاده در اوضاع مختلف آب و هوایی به منظور 
اهداف زرهی، تجهیزات زمینی و تجمع نفرها را دارد و 

در شب نیز می تواند شلیک کند.
۳- موشک دهالویه هوا پایه

این موشک، موشک هوا به زمین با هدایت لیزری 
و برد بی��ش از ۸ کیلومت��ر و وزن پایین برای اهداف 
زرهی به ص��ورت نقطه زن با قدرت نفوذ یک متر و و 

بیست سانتی متر است.
موش��ک دهالویه پیش از این، کارکرد زمین پایه 

داشت که اکنون به هوا پایه ارتقا یافت.
این موش��ک ها اکنون در مرحله تست و آزمایش 
مقدماتی ق��رار دارند و به زودی به صورت تولید انبوه 
 بر روی بالگردهای ش��کاری ۲۰۹ نصب خواهد ش��د.

  روابط عمومی وزارت دفاع

ابعاد سیل بهار ۹۸ زیر ذره بین کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس

رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ از بررسی ابعاد سیل 
بهار ۹۸ در این کمیسیون خبر داد.

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه در پی وقوع سیل در 
برخی شهرهای کشور این کمیسیون  به موضوع ورود 
کرده اس��ت، گفت:طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده 
قرار اس��ت تیم های از کمیسیون برای بازدید میدانی 
به اس��تان های فارس، لرستان، گلس��تان و خوزستان 

سفری داشته باشند.
وی با بیان اینکه اولین تیم کمیسیون اصل ۹۰ به 
استان شیراز سفری داشته و گزارشی از وضعیت سیل و 
دالیل وقوع این موضوع تدوین کرده است، اضافه کرد: 
در این بازدید  از علل طبیعی و انس��انی  پیدایش سیل 
ناگهانی شیراز بازدیدی به عمل آمده و گزارشی نیز در 
این زمینه تدوین شده است. نماینده قزوین و آبیک در 
مجلس اضافه کرد:در روزهای آینده اعضای کمیسیون 

به ۳ استان  باقی سفر خواهند کرد. تسنیم

واکنش زارعی به اظهارات سریع القلم 
مجتبی زارعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت 
مدرس در پاس��خ به اعالم ضمنی رفع نهایی تحریم ها 
به شرط به  رسمیت شناختن اسراییل از سوی محمود 
س��ریع القلم؛ مشاور سابق رییس جمهور و استاد علوم 

سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در توییتی نوشت:
»مگ��ر آمریکا کدخدا نبود! با تش��ر او قلب نیروگاه 
را در آوردی��د جایش بتن ریختی��د؛ دانش اتمی را فریز 
و س��انتریفیوژها را از بیخ اّره کردید، ۶ س��ال وقت ملت 
را ت��اراج  و ایران��ی را مقابل غرب ذلی��ل کردید، کار با 
همسایگان را فراموش و پول ملی را بی ارزش کردید؛ حاال 

بنام ملت، دنبال شناسایی اسرائیل اید؟!«  فارس

اخبار

بسیج در ساخت مسکن مناطق سیلزده مشارکت می کند
معاون هماهنگ کننده بس��یج گفت: خساراتی که سیل اخیر در کشور ما به 
جا گذاش��ت، اما وحدت و همدلی مردم در مقابله با این س��یل ها، همبستگی و 
عظمت ملت ایران را نش��ان داد. بسیج در نظر دارد با همکاری بنیاد مسکن در 

ساخت واحد های مسکونی قدمی در جهت تسکین آالم مردم بردارد.
سردار »نعمان غالمی« با بیان اینکه بسیج خود را نوکر و خادم مردم می داند، 
گفت: بسیجیان و جهادگران با تمام امکاناتی که در اختیار دارند، سعی می کنند آالم 

مردم سیل زده در نقاط مختلف کشور را تسکین دهد.
وی با بیان اینکه دشمنان می خواستند از آب گل آلود سیل اخیر برای اهداف شومی 
که در سر داشتند، ماهی بگیرند گفت: علیرغم تمام خساراتی که سیل اخیر در کشور ما 
به جا گذاشته، اما وحدت و همدلی مردم در مقابله با این سیل ها، همبستگی و عظمت 

ملت ایران را نشان داد.  میزان

بسیجی ها
آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکا نمی تواند صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند، گفت: اقدامات ترامپ برای جنگ روانی و دریافت 

امتیاز است اما ما توجهی به تشرهای آمریکا نمی کنیم.
ابوالفضل حس��ن بیگی افزود: یکی از دالیل اصلی این مس��ئله آن است که 
برخی از چاه های نفت عربستان سعودی کم فشار شده و این کشور امکان افزایش 
تولید نفت را ندارد و نمی تواند جایگزین جمهوری اس��المی در این زمینه ش��ود. وی 
گفت: اقدام آمریکا علیه ایران منجر می شود که قیمت نفت به حدود ۱۰۰ دالر برسد. 

حس��ن بیگی با بیان اینکه چینی ه��ا می دانند که محور اصل��ی مقاومت جمهوری 
اس��المی اس��ت، اظهار داش��ت: چینی ها به خوبی می دانن��د که اگر قرار اس��ت که در 
خاورمیانه حضور داشته باشند، باید با جمهوری اسالمی باشند و به همین جهت تالش 

می کنند سوخت خود را از خاورمیانه و در رأس آن از ایران تأمین کنند.  مهر

دیدگاه
افزایش قیمت بنزین به صالح نیست

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: امس��ال دولت درب��اره تعیین تکلیف 
قیم��ت حامل های انرژی به ویژه قیمت بنزین الیحه یا برنامه ای به مجلس ارائه 
نکرده و این موضوع را مس��کوت گذاش��ته ضمن اینکه افزایش قیمت بنزین به 

صالح نیست و موجب افزایش بهای چندین کاال خواهد داشت.
هدایت اهلل خادمی عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده 
مردم ایذه و باغملک در برنامه ۱۸:۳۰ با موضوع کاهش مصرف س��وخت گفت:زمانی 
ک��ه دول��ت برنامه ای برای تعیین تکلیف قیمت حامل های ان��رژی به مجلس ارائه نکرد، 
مجل��س نی��ز در این زمینه تصمیم گی��ری انجام نداد. وی افزود: در ش��رایط فعلی هیچ 
راهی جز س��همیه بندی و کاهش مصرف سوخت نداریم. خادمی درباره قاچاق سوخت 
هم تصریح کرد: وقتی اختالف قیمت وجود دارد، مرزنش��ینان، س��وخت را به کشورهای 

همسایه انتقال می دهند تا به درآمدی دست یابند.  فارس

ول پتر

یک نماینده خانه ملت تشریح کرد

معایب استانی  شدن انتخابات مجلس 
نماینده شاهین ش��هر در مجلس شورای اسالمی معایب  استانی شدن انتخابات مجلس را تشریح کرد.نظ�����رگاه
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به مصوبه اخیر مجلس درباره استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: 
در این مصوبه مجلس، استانی، تناسبی و حزبی شدن انتخابات در هم تنیده 
ش��ده که در مرحله اجرا برای افرادی که می خواهند کاندیدا ش��وند و برای 

افرادی که می خواهند رأی بدهند سردرگمی به وجود می آورد.
وی  ادامه داد: حتی زمانی که ماده ای از طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
به کمیسیون شوراها ارجاع داده می شد تا اصالح شود بدون اینکه اصالح خاصی 
به روی آن انجام ش��ود به صحن علنی بازگردانده می ش��د. نماینده شاهین شهر 
در مجلس اضافه کرد: به دلیل اینکه تالش ش��ده ب��ود تا این طرح به انتخابات 
آتی مجلس برس��د کار کارشناسی مناس��بی به روی آن انجام نشده است. عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس اظهار داشت: با مصوبه جدید 
مجلس افراد باید تنها در یک لیست حضور داشته باشند و افراد جدید نمی توانند 

در انتخابات حضور پیدا کنند چون بستر این کار فراهم نیست.
وی با تأکید بر اینکه پس از اس��تانی شدن انتخابات مجلس، نمایندگان 
انتخاب ش��ده به مناطق دورافتاده چن��دان اهمیتی نخواهند داد، گفت: عیب 
اصلی این طرح این اس��ت که یک نماینده بیش��تر به نقاط با تراکم جمعیت 
اهمیت می دهد، آن ۱5درصدی که در مصوبه مجلس برای تناسبی بودن در 
نظر گرفته ش��ده عدد باالیی نیست و معموالً افراد این رأی را خواهند آورد، 
اما باالترین آرا در مرکز استان باید باشد که در این صورت اگر فردی انتخاب 

شود خود را موظف به پاسخگویی به مرکز استان می داند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس با تأکید بر اینکه 
یکی از معایب دیگر اس��تانی ش��دن انتخابات افزای��ش هزینه های انتخاباتی 
است، عنوان کرد: یکی دیگر از معایب استانی شدن انتخابات کاهش اقلیت ها 

در مجلس است.  تسنیم

وزی��ر دفاع روس��یه ب��ر تداوم  مسکو تأکید امنیت و اقتدار همکاری تهران – 
کرد و وزیر دفاع چی��ن نیز از مواضع ایران در حفظ 

صلح و ثبات منطقه حملیت کرد.
امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان که برای شرکت 
در کنفرانس امنیتی مس��کو به روسیه سفر کرده در 
دیدارهای جداگانه با همتایان روس��یه و چین دیدار 

و گفت گو کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری 
اس��المی ایران  در حاش��یه کنفرانس امنیتی مسکو 
با ارتشبد ش��ایگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه دیدار 
و در ب��اره  روابط دو جانبه، منطق��ه ای و بین المللی 

گفت وگو کردند.
امی��ر حاتمی در این دیدار با ابراز خرس��ندی از 
روند رو به رش��د روابط دو کشور در همه حوزه های 
مورد عالقه اظهار داش��ت: تعامالت دفاعی و امنیتی 
بین ایران و مس��کو در سایه اراده رهبران سیاسی دو 

کشور رو به رشد است.
وی با بیان اینک��ه در حوزه های روابط دوجانبه، 
دو کش��ور ایران و روس��یه ظرفیت های زیادی برای 
افزای��ش تعامالت دارند، بر توس��عه کم��ی و کیفی 
همکاری های نظامی و دفاعی در جهت تحکیم ثبات 

و امنیت در منطقه و جهان تاکید کرد.
وزیر دفاع فدراس��یون روس��یه نیز با بیان اینکه 
همکاری ه��ای دفاعی نظام��ی بین ایران و روس��یه 
به س��طح باالی��ی ارتقا یافته اس��ت، اظهار داش��ت: 

همکاری ه��ای دو کش��ور در چارچ��وب مذاک��رات 
آس��تانه برای مبارزه با تروریسم و برقراری آتش بس 
در س��وریه، نقش مهمی داشته است. سرگئی شایگو 
نتایج همکاری های ارزشمند نظامی میان دو کشور و 
برگزاری کمیسیون های مشترک نظامی، فنی را گام 
مهمی در جهت تقویت روابط راهبردی تهران مسکو 
دانس��ت و بر اس��تمرار تعامالت و رایزنی های نظامی 
در حوزه های آموزشی، فنی و امنیتی میان نیروهای 

مسلح ایران و روسیه تاکید کرد.
همچنی��ن وزی��ر دفاع چی��ن در دیدار ب��ا امیر 
سرتیپ حاتمی از مواضع جمهوری اسالمی ایران در 

حفظ صلح و ثبات منطقه حمایت کرد.
امیر حاتمی در این دیدار با اش��اره به سفر سال 
گذش��ته خود ب��ه جمهوری خلق چی��ن و مذاکرات 
مفید و س��ازنده با همتای چینی ، به اراده سیاس��ی 
رهب��ران عالیرتبه دو کش��ور در گس��ترش تعامالت 
فی مابین اشاره کرد و اظهار داشت: از مواضع اصولی 
و راهب��ردی جمه��وری خل��ق چی��ن در حمایت از 
جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی به ویژه 
در محکومیت اعالم مواضع آمریکایی ها در تروریست 

خواندن سپاه پاسداران تشکر می کنم.
وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران همچنین با 
اشاره به سفر رئیس مجلس شورای اسالمی ایران به 
کشور چین، س��طح تعامالت دوجانبه تهران-پکن را 
در حوزه ه��ای مختلف خوب ارزیابی کرد و افزود: در 
حوزه دفاعی و نظامی نیز عالقه مند به توس��عه کمی 

و کیفی همکاری های دفاعی با کشور چین هستیم و 
امیدواریم همکاری های دو جانبه در راستای استقرار 

صلح و امنیت پایدار در منطقه افزایش یابد.
وزیر دفاع چین نیز در این دیدار با مثبت ارزیابی 
کردن روابط دو جانبه دفاعی میان تهران و پکن گفت: 
روابط راهبردی چین و ایران از سالیان دور ادامه داشته 
و فضاسازی های مداخله آمیز برخی قدرت ها هرگز بر 
روابط عمیق و دوستانه دو کشور تأثیر نخواهد داشت. 
ژنرال وی فن��گ هه، بر حمایت کش��ورش از مواضع 
جمهوری اسالمی ایران در حفظ صلح و ثبات منطقه 
تاکید کرد و اظهار داش��ت: بر خود الزم می دانیم که 
هم��واره از منافع جمهوری اس��المی ایران در مجامع 

بین المللی حمایت و پشتیبانی کنیم.
وی با اش��اره ب��ه توافقات دفاع��ی موجود میان 
دو کش��ور تصریح کرد: ای��ن تعامالت خوب و ارزنده 
دفاعی بین دو کشور، حامل پیام روشنی برای جامعه 
جهانی اس��ت که ایران و چین دارای روابط عمیق و 
گس��ترده ای هس��تند و همواره بر حمایت از یکدیگر 
تأکید دارند. ژنرال وی فنگ هه، با تقبیح تروریس��ت 
خواندن س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ایران توسط 
آمریکایی ها خاطرنش��ان ک��رد: جمهوری خلق چین 
صراحت��اً مخالف��ت خ��ود را ب��ا این ن��وع رفتارهای 

آمریکایی ها اعالم کرده است.
وی با تأکید بر افزایش تعامالت بین دو کش��ور 
تأکید کرد: مانعی برای توسعه روابط دو کشور وجود 
نخواهد داشت و بر این باوریم که روابط ایران و چین 
می بایس��ت ب��ر پایه اعتماد متقاب��ل و منافع ملی دو 
کش��ور در جهت ارتق��ای ثبات بین المللی رش��د و 

گسترش یابد.  روابط عمومی وزارت دفاع

یم
سن
ت

ایران چرا در برجام مانده است؟
ادامه از صفحه اول

آمری��کا قص��د دارد فروش نفت ای��ران را به صفر 
برس��اند، چندین کش��ور مه��م دنیا همچ��ون چین، 
روس��یه، ترکی��ه، ع��راق و ... با این تصمی��م مخالفت 
کرده اند و بر ادامه خرید نفت از ایران تاکید دارند، در 
چنین شرایطی خروج از برجام ناخودآگاه این کشورها 
را نی��ز مجبور خواه��د کرد، تا از قوانی��ن بین المللی 

تبعیت کنند.
جالب��ی ماجرا در این اس��ت که برخ��ی از همان 
افرادی که اصرار بر مذاکره و توافق هسته ای با آمریکا 
داش��تند، اکنون می گویند چرا ای��ران با وجود خروج 

آمریکا و بدعهدی اروپا در برجام باقی مانده است؟!
هم اصرار بر توافق آنها مشکوک بود و هم اصرار بر 

خروج ایران از برجام آنها شک برانگیز است.
به نظر می رسد که نظام اسالمی نیز فعال اعتقادی 
ب��ه خروج از برج��ام ندارد، اما ای��ن تصمیم نمی تواند 
دائمی باش��د و بستگی به ش��رایطی خواهد داشت که 

در آینده روشن خواهد شد.

سرمقاله

ام��ام جمع��ه موّق��ت تهران  ن یب����و گفت: تحریم گس��ترده ای که تر
ش��روع ش��ده می توانیم با اهمی��ت دادن به کار و 
مردم، خسارت آن را به حداقل برسانیم. شاهد آن 

هم همین همدردی مردم در سیل است.
آی��ت اهلل محّمد امام��ی کاش��انی، امام جمعه 
موّقت ته��ران در خطبه ه��ای نمازجمعه تهران با 
اش��اره به نیمه ش��عبان و والدت مسعود حضرت 
بقیه اهلل االعظم)عج( گفت: حضرت مهدی)عج( در 
روز والدت خ��ود و زمانی که در دامان پدر بزرگوار 
خود بود، به اذن خدا به س��خن آمد و آیه »َونُریُد 
أَن نَُمَنّ َعلَی الَّذیَن اسُتضِعفوا فِی األَرِض َونَجَعلَُهم 

ًة َونَجَعلَُهُم الواِرثیَن« را تالوت فرمود. أَئَِمّ
وی گفت: حضرت در تالوت این آیه با اش��اره 
به خود می فرمایند من ب��ه ظلم پایان خواهم داد 
و جه��ان را نج��ات خواهم داد و حکومت دس��ت 
م��ا خواهد افتاد. امام جمعه موّقت تهران با اش��اره 
ب��ه روز کارگر گف��ت: باید ب��ه کار اهمیت دهیم. 
اینکه می گوین��د روز کارگر، یعنی برای کار ارزش 
قائل بش��ویم. اگر در کار، تنبل و سس��ت بودیم و 

راحت طلبی پیشه کردیم این معنای کار نیست.

وی ادام��ه داد: روز کارگ��ر منحصر به کارگران 
نیست؛ کارگر معنای عام دارد؛ یعنی همه، از بنده که 
روحانی هستم تا اصناف و جمعیت های مختلف باید 
به کار اهمیت دهند و کار را درس��ت و دقیق انجام 
دهند. س��پاس داشتن روز کارگر یعنی ارزش کار را 
اعالم کردن و متوجه ش��دن و کش��ور را از رخوت و 

بی حالی و تن پروری و عیاشی نجات دادن.
امامی کاشانی، ش��عار سال را مورد اشاره قرار 
داد و گف��ت: رونق تولید با کار به دس��ت می آید و 
اینکه چطور اش��تغال و رفاه مردم بیشتر می شود. 
آیا می ش��ود تولید را خوابان��د؟ دولت و مجلس و 
دس��تگاه قضا می تواند این کار را بکنند؟ خیر. اگر 
بی��ن دو نفر در یک واحد تولی��دی اختالف ایجاد 
ش��ود، اختالف به جای خود و دس��تگاه قضا باید 
بررس��ی کند اّما نباید تولی��د در هیچ حال توقف 

شود. البته تولیدی که مضر و حرام نباشد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به تحریم های 
آمری��کا گفت: دش��من م��ا را با تحری��م و جنایت 
احاطه کرده اس��ت. آمریکا از روز اول دش��من ما 
بود ولی دولت احمق فعلی آمریکا پرده را کنار زده 
و همه دش��منی ها را نشان داد. تحریم گسترده ای 
که ش��روع شده می توانیم با اهمیت دادن به کار و 
مردم، خسارت آن را به حداقل برسانیم. شاهد آن 

هم همین همدردی مردم در سیل است.
امامی کاش��انی با اشاره به س��یل اخیر گفت: 
اگرچه کم آبی مس��ئله حیاتی برای ما بود اما خدا 
را س��پاس می گوییم، ولی مش��کالت زیادی برای 
هم وطن��ان به وجود آورد و نیازهای س��یل زدگان 

باید تأمین بشود و همه باید کمک کنند. 
وی بر اهمیت پیاده شدن سیاست های اقتصاد 

مقاومتی تأکید کرد و گفت: اگر اقتصاد مقاومتی با 
برنامه ریزی دولت و مجلس و حمایت دستگاه قضا، 
اجرا شود، می تواند به رفع مشکالت کشور کمک و 

اثر تحریم های جنایت کاران را به حداقل برساند.
امام  جمعه موّقت تهران با تبریک به سرلشکر 
س��المی به خاطر انتصاب در سمت فرماندهی کل 
س��پاه گفت: امیدواریم کار بزرگی که سپاه شروع 
کرده اس��ت ادامه پیدا کند. م��ا در دوران انقالب 
دیدی��م که وقتی دش��من هجوم می آورد س��پاه و 
همه نیروهای مس��لح، سینه سپر و دفاع می کنند. 
در وقتی هم که دفاع نیس��ت، سپاه و ارتش باعث 

امنیت و آرامش ملّت هستند.
امامی کاشانی افزود: تروریست یعنی کسی که 
حمله نابهنگام می کند و به  معنای قتل و آش��وب 
در یک جامعه ایجاد کردن اس��ت. ببینیم این ترور 

و تروریس��ت آیا در آمریکاس��ت یا در ای��ران. آیا 
در مصوبه ترامپ اس��ت یا مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��المی. چیزی که ما در دنی��ا مالحظه می کنیم 
این است که سپاه ایران، امنیت را در منطقه ایجاد 
کرده است. وی با طرح این سؤال که آیا بمب هایی 
که بیمارس��تان های یمن را هدف ق��رار می دهد، 
کشتار و ترور نیست؟ افزود: شما تروریست هستید 
یا ما؟ شکس��ت و بدبختی برای ش��ما مثلث شوم 
آمریکا،س��عودی و صهیونیست اس��ت و امیدواریم 

خدا از شما انتقام بگیرد.
ام��ام جمعه موّقت تهران با اش��اره به جنایت 
آل س��عود در اع��دام ۳۷ تن از فع��االن مدنی در 
عربس��تان گفت: این اق��دام فجیعان��ه، لکه ننگی 
اس��ت بر چهره حاکمان آل س��عود و حامیان آن 
مثل صهیونیس��ت ها و این حقیقتی است که دنیا 

می داند جنایتکار و رسوا کیست.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در روایت��ی از پیامبر 
اک��رم)ص( آمده که زمانی می رس��د که ظلم زیاد 
خواهد شد؛ آنچنان که مسلمانان به تنگ خواهند 
آمد و فرج را خواهند خواست و آنجاست که عدل 

در دنیا پدیدار می شود.  مهر

آیت اهلل امامی کاشانی: 

تولید در کشور به هیچ وجه نباید متوقف شود

وزرای دفاع روسیه و چین در دیدار با وزیر دفاع ایران تأکید کردند

تداوم همکاری، حمایت از مواضع ایران

محم��د دهق��ان ک��ه ب��رای  مناط��ق درح���اشیه وضعی��ت  بررس��ی 
س��یل زده و علل وقوع س��یل، به این مناطق سفر 
کرده ب��ود، در نام��ه ای به عل��ی الریجانی رئیس 
مجلس و حس��ن روحانی رئیس جمهور اعالم کرد: 
خطر وقوع س��یل در اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۷ 
توسط مقامات امنیتی به صورت کتبی به مقامات 
ارشد دولتی از جمله وزارت نیرو هشدار داده شده 
ب��ود، اما اقدام��ی برای جلوگیری از بروز س��یل از 

سوی این مقامات انجام نشده است.
مت��ن کامل این نامه نماینده طرقبه و چناران 
و نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 

به شرح زیر است:
با توجه به بازدید اینجانب از بخشی از مناطق 
سیل زده استان خوزستان که به نمایندگی از سوی 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
انجام شد و با توجه به جلسات و گفتگوهایی که با 
مردم به ویژه برخی اساتید دانشگاه شهید چمران 
اهواز داش��تم و نظر به گزارش��اتی ک��ه تاکنون به 
اینجانب رس��یده اس��ت، ضمن تش��کر از زحمات 
مس��ئوالن و کارکنان دولت که در مواجهه با سیل 
در اس��تان های مختلف تالش کرده اند و با سپاس 
فراوان از م��ردم و نیروهای جه��ادی که با انگیزه 
الهی به صورت ش��بانه روزی به مردم سیل زده در 
اقصی نقاط کش��ور خدمت کرده ان��د و با تقدیر از 
نقاط قوت و جلوه های ارزش��مند خدمت رسانی به 
مردم، موارد ذیل را در س��ه بن��د جداگانه تقدیم 

می دارم:
الف( موارد مربوط به قبل از بروز سیل:

۱- وزارت نی��رو در طول س��نوات گذش��ته، 
وظیف��ه قانونی خ��ود را در خصوص حفظ بس��تر 
و حری��م رودخانه های اس��تان انجام نداده اس��ت. 
ساخت وسازهای غیرقانونی در مسیر رودخانه های 
اس��تان، صدور مجوز احداث س��اختمان در عمق 
بس��تر رودخانه ه��ا توس��ط برخ��ی ش��هرداران و 
ساخت وسازهای بی رویه در حریم رودخانه ها، یکی 
از عوامل تشدید خسارت به مردم این استان شده 

است. 

۲- بی توجهی به الیروبی سدها و رودخانه های 
کارون و کرخ��ه و عدم الیروبی نهرها و کانال های 
مصنوع��ی و عدم ایجاد ش��بکه جم��ع آوری روان 
آب ها از سویی موجب کاهش ظرفیت سدها شده 
و از سوی دیگر، موجب کاهش ظرفیت رودخانه ها 
و کاهش س��رعت عبور آب و باال آمدن سطح آب 
و غرق شدن اراضی کش��اورزی و منازل روستایی 
ش��ده اس��ت که برنامه ریزی برای انج��ام این امور 
جهت پیش��گیری از خس��ارت در موارد مش��ابه، 

ضروری به نظر می رسد.
۳- یک��ی از مهمتری��ن مش��کالت ش��هرها و 
روس��تاهای استان خوزس��تان به ویژه شهر بزرگ 
اه��واز، عدم تخلیه روان آب ها و فاضالب ش��هری 
اس��ت که اق��دام جدی ب��رای تخلی��ه فاضالب و 
برنامه ریزی فوری برای احداث تصفیه خانه فاضالب 
به منظور پیش��گیری از بروز و ش��یوع بیماری ها، 

امری ضروری به نظر می رسد.
۴- تکمیل س��د نیمه تم��ام بختیاری که چند 
میلی��ارد مترمکع��ب آب را در خود جای می دهد، 
می توان��د ع��الوه بر مناف��ع مربوط ب��ه تأمین آب 
کش��اورزی، در م��وارد مش��ابه به عن��وان اقدامی 

احتیاطی، مانع بروز خسارت شود.
5- مطاب��ق اظهارات جمعی از کارشناس��ان و 
بر اس��اس برخی اطالعات واصله، ب��روز پدیده ابر 
بارش و ابر س��یل، حداقل از دی ماه س��ال ۱۳۹۷ 
برای کارشناس��ان محرز بوده است و مطابق اخبار 
واصله، خطر وقوع س��یل در اوایل بهمن ماه سال 
۱۳۹۷ توس��ط مقامات امنیتی به صورت کتبی به 
مقامات ارش��د دولتی از جمله وزارت نیرو هشدار 
داده ش��ده است لیکن وزارت نیرو تمهیدی جهت 
آمادگی برای مواجهه با سیل به عمل نیاورده است 
و حداقل اینکه نس��بت به تخلیه س��دها، اقدام به 

هنگام انجام نداده است.
ب( اش��تباه مقامات دولتی در آس��تانه وقوع 

سیل:
همانگون��ه که بارها در رس��انه ها اعالم ش��د، 
مقامات استانی بهترین راه برای مواجهه با سیل را 
اعالم مکرر به مردم شهرها و روستاها جهت تخلیه 
خانه و کاشانه خود می دانستند. اگر مردم به جای 
مقاومت در برابر سیالب، به هشدار مقامات استانی 
مبنی بر تخلیه ش��هرها و روستاها عمل می کردند، 
امروز عالوه بر بی خانمانی، صدها هزار نفر از مردم 
شهرها و روستاهای خوزستان شاهد خسارات چند 

برابری ناشی از این سیل می بودیم.
متأسفانه دولت در مواجهه با سیل، ساده ترین 
راه را انتخ��اب ک��رد و با اعالم ض��رورت تخلیه ۶ 
شهر و ۴۰۰ روس��تا، دستگاه های اداری را تعطیل 
و در مواقع��ی، م��ردم را در مواجهه با س��یل تنها 
گذاشت، این در حالی بود که مردم با تهیه گونی و 
خاک که به سختی در شرایط سیل یافت می شد، 
با روحیه ای جهادی و مقاوم از ورود سیل به درون 

شهرها و روستاهای خود ممانعت کردند.
ج( جبران خسارت ناشی از سیل:

ه��ر چن��د بحم��داهلل ب��ا مدیریت بح��ران و 
هشدارهای مسئوالن ذیربط، تلفات جانی ناشی از 
سیل در خوزس��تان نداشته ایم، اما خسارت عظیم 
ناشی از س��یل در این استان بیش از آن است که 

تاکنون توصیف شده است:
۱- درآم��د اصلی مردم خوزس��تان ناش��ی از 
زراعت، کشاورزی و دامپروری است. متأسفانه اگر 
اراضی کشاورزی خوزستان به زیر آب رفته است و 
محصوالت آنها که همه دارایی مردم است، تقریباً 
به صورت کامل از بین رفته است. بخشی از مردم 
در معرض سیالب از بین رفته است و بخش اعظم 
دامی که مانده است، به دلیل نبود علوفه و خوراک 

در معرض آسیب قرار دارند.
از دولت به ویژه وزارت جهاد کشاورزی انتظار 
م��ی رود ضم��ن تأمین علوف��ه مورد نیاز احش��ام 
اس��تان از محل 5 درصد اعتبار مربوط به حوادث 
غیرمترقبه که حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است، 
به صورت فوری درصدی از خسارات ناشی از سیل 
را به کش��اورزان و دامداران این اس��تان پرداخت 

کند.
۲- بخش��ی از منازل مردم روستاها به زیر آب 
رفته اس��ت و ده ها هزار نفر از مردم خوزستان در 
منازل اقوام خود یا در ش��رایط س��خت و در هوای 
گرم و بدون برق و آب بهداشتی در چادرها زندگی 
می کنند چون احتمال می رود منازل روس��تاها به 
دلی��ل کندی تخلی��ه آب، تا چند م��اه دیگر قابل 
استفاده نباشند. تأمین ژنراتورهای تولید برق برای 
روس��تاییانی که در چادر زندگی می کنند و تأمین 
آب بهداش��تی برای آنها و احشام آنها، بهترین راه 

برای حفظ زندگی آنها و دام آنها است.
۳- هرچن��د با تش��کیل س��تادهای مردمی و 
حمایت م��ردم و دولت، غذای مردم س��یل زده تا 
ان��دازه زی��ادی تاکنون تأمین ش��ده اس��ت لیکن 
با توجه به اینکه به دلیل نابود ش��دن کش��اورزی 
م��ردم، آثار س��یل تا چندین ماه دیگ��ر خود را به 
صورت جدی تری نشان خواهد داد، الزم است اوالً: 
مسئوالن کشور حقایق را از طریق صدا و سیما به 
اطالع ملت برسانند تا امکان جمع آوری کمک های 
مردمی جهت حمایت از مردم خوزس��تان بیش از 
گذشته فراهم شود. ثانیاً: ضروری است هماهنگی 
الزم بین دستگاه های مختلف کمک رسانی به وجود 
آید و با تقس��یم مناطق سیل زده بین دستگاه های 
کمک رسان یا اخذ آمار و اطالعات درست از اتالف 

منابع جلوگیری به عمل آید.
۴- نحوه کمک رسانی به مردم به گونه ای است 
که خیل عظی��م داوطلبان مردمی که برای کمک 
به س��یل زدگان تحت پوشش بسیج و روحانیت به 
منطقه آمده اند، از امکانات الزم برخوردار نیس��تند 
و عوام��ل دولت��ی که امکانات اصل��ی را در اختیار 
دارن��د، عمدت��اً به دلی��ل رفتاره��ای اداری و غیر 
جهادی اطالع��ات میدانی و ملم��وس از وضعیت 
سیل زدگان نداش��ت و اکثراً در میان مردم حضور 
ندارند، بنابراین ضروری اس��ت امکانات و اعتبارات 
مربوط به س��یل زدگان به نحوی ب��ا نظارت دولت 
در اختی��ار داوطلبان��ی که با روحی��ه جهادی در 
منطقه سازماندهی ش��ده اند، قرار گیرد تا امکانات 

خدمت رسانی منظم به سیل زدگان فراهم شود.

در نامه ای به رؤسای مجلس و دولت اعالم شد؛

مقامات امنیتی وقوع سیل را بهمن۹۷ هشدار داده بودند


