
قالیباف یکی از گزینه های سرلیستی اصولگرایان است
عضو شورای مرکزی شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: هنوز درباره سرلیستی 

بحثی مطرح نشده، اما قالیباف بعنوان یک گزینه، مطرح است.
سید محمد حسینی وزیر پیش��ین فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره ساز و کار 
ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: این هفته قرار اس��ت یک نظر س��نجی 

صورت بگیرد از مجمع عمومی که این مجمع متشکل از افرادی از مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران است.حسینی درباره چگونگی ارائه لیست ۳۰ نفره گفت: قرار است که یک 
نظر سنجی از مجمع تهران برگزار شود که این مجمع شامل افرادی از محله ها، احزاب 
و تشکل ها و اقشار مختلف مردم است که در نهایت تعدادی مطرح خواهند شد که االن 
بیش از ۱۵۰ نفر هستند و در نهایت این ۱۵۰ نفر به ۶۰ نفر خواهند رسید و در نهایت 
این ۶۰ نفر به مرم معرفی ش��ده و مردم ۳۰ نفر را رای خواهند داد که این می ش��ود 

مبنای ظر سنجی برای تهیه لیست نهایی شورای ائتالف.  باشگاه خبرنگاران

شکستن هیمنه پوشالی آمریکا توسط سپاه ارزشمند است
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه س��پاه در انتقام سخت از 
آمریکا ده ها موش��ک به پایگاه عین االسد شلیک کرد، گفت: شکستن هیمنه 
پوش��الی آمریکا توسط سپاه ارزشمند و تاثیرگذار است. محمدعلی پورمختار 
اظهار داشت: حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به پایگاه عین االسد 

پاس��خی به موقع، مقتدرانه  و دندان ش��کن به آمریکای جنایتکار بود.  پورمختار 
ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده بود که یک کش��ور 
بتوان��د به پایگاه نظامی آمریکا حمل��ه نظامی کند؛ آمری��کا قلدرمآبانه هر کاری که 
می خواست علیه کشورها انجام می داد و هیچ پاسخی هم دریافت نکرده بود؛ لذا این 
کار سپاه بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است که توانست هیمنه پوشالی آمریکا را بشکند.

وی گفت: سپاه پاسداران در انتقام سخت از آمریکا ده ها موشک به پایگاه عین االسد 
شلیک کرد که به اعتقاد من این اقدام سپاه عصر جدیدی  خواهد بود.  فارس

سردار حاجی زاده سرمایه ملی است
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: سردار حاجی زاده که از دوران 
نوجوانی در دفاع مقدس و دفاع از کش��ور حضور داش��ته، سرمایه های ملی 

است و برای تخریب وی دشمن حاضر است میلیاردها دالر هزینه کند.
حجت االس��الم مجتب��ی ذوالنور با اش��اره به خدمات س��ردار حاجی زاده 

فرمانده نیروی هوافضا س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی گفت: حادثه سقوط 
هواپیم��ا، تعمدی نبوده اس��ت و خطا و س��هوی رخ داده اس��ت. ای��ن خطا ناگزیر 
بوده اس��ت. اپراتور در معرض ریس��ک بوده اس��ت. هر طرف را می زد، ریس��ک و 
خطرپذیری داش��ت. ذوالنور اظهار داشت: فرماندهانی مثل سردار حاجی زاده که از 
دوران نوجوانی اش در دفاع مقدس و دفاع از کشور حضور داشته است، سرمایه های 
ملی هس��تند که برای تخریب هر کدام از آنها، دش��من حاضر است، میلیاردها دالر 

هزینه کند. برخی افراد در مسیر دشمن حرکت می کنند.  مهر

۱۰ روز پس از به راه افتادن سیل در بخش های 
و  بلوچس��تان  و  سیس��تان  اس��تان  جنوب��ی 
بخش هایی از استان هرمزگان، روند کمک رسانی 
و خدمت رس��انی نهاد های مختلف به هموطنان 

سیل زده ادامه دارد.
 

حضور رئیس جمهور در مناطق سیل زده
حجت االس��الم والمس��لمین »حس��ن روحانی« 
رئیس جمه��ور ب��ه منظ��ور بازدی��د از مناط��ق 
س��یل زده استان سیستان و بلوچستان و بررسی 
روند امداد رسانی و حل مشکالت سیل زدگان به 

این استان سفر کرد.
وی بالفاصله پس از ورود، عازم مناطق سیل زده 
ش��د تا ضمن بازدید از این مناطق از نزدیک در 
جریان روند امداد رس��انی و اقدامات انجام شده 

در این زمینه قرار گیرد.  
رئیس جمهور با حضور در میان مردم روس��تای 
کالن��ی از بخش دش��تیاری شهرس��تان چابهار 
تأکی��د کرد: مطمئن باش��ید دولت و همه ما در 
کنار شما هستیم، مشکالت شما را حل خواهیم 

کرد و شما را فراموش نمی کنیم.
روحانی همچنی��ن گفت: ما به عن��وان خادم و 
نماینده ش��ما در کنار ش��ما خواهیم بود و برای 
حل مش��کالت ت��الش خواهیم ک��رد. نماینده 
ولی فقیه در اس��تان، اس��تاندار و همه مسووالن 
اس��تان به تالش های خود برای رفع مش��کالت 

ش��ما ادامه خواهند داد تا ان ش��اءاهلل در آینده 
اگر دوباره باران ش��دیدی بارید مردم با مش��کل 
مواجه نشوند و آرامش داشته باشند. رودخانه ها 
کش��ش الزم را داشته باشند و جاده ها تاب آوری 

داشته باشند.

 برق تمام مناطق سیل زده
سیستان و بلوچستان وصل شد

احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان 
با اشاره به آخرین وضعیت امدادرسانی در مناطق 
سیل زده استان سیس��تان و بلوچستان گفت: از 
۱۸۶ هزار کیلومتر وس��عت استان بیش از ۱۰۰ 
ه��زار کیلومتر آن درگیر س��یل بود که ۶۱ هزار 
کیلومتر مربع آن نیز وضعیت بحرانی داش��ت و 

امداد و کمک رسانی با شدت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه بیش��تر محور ه��ای مواصالتی 
اصلی و فرعی در مناطق سیل زده استان سیستان 
و بلوچستان بازگشایی شده است، افزود: صرفاً راه 
ارتباطی ۳۰ روس��تا قطع است که امیدواریم در 
کمترین زم��ان ممکن راه ارتباط��ی آن ها وصل 

شود و از امدادرسانی زمینی صورت گیرد.
وی اضاف��ه کرد:با توجه به عمق خس��ارات وارده 
سیل اخیر به زیرس��اخت های استان سیستان و 
بلوچستان، اقدامات خدمات رسانی با هماهنگی و 
سرعت فزاینده ای در دستور کار قرار گرفته است 
تا از آالم و مشکالت همشهریان عزیز در مناطق 

سیل زده کاسته شود؛ چنانچه هم اینک تنها آب 
شرب حدود ۹۹ روستا وصل نشده است.

اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان بیان داشت: 
در ح��ال حاضر بیش از ۲۰ روس��تا در محاصره 
س��یل هس��تند که برای امداد رس��انی به مردم 
این مناطق با ماش��ین های شاس��ی بلند به آنجا 
می رویم و با فروکش کردن آب می توان خدمات 

بهتری به مردم این مناطق ارائه کرد.
اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان در ادامه تاکید 
کرد: از مجموعه هزار و ۵۴۲ روستا که در حوزه 
س��یل اخیر قرار داش��تند، هزار و ۵۰ روستا در 
ح��وزه بحرانی بودند که۵۰ الی ۶۰ مدرس��ه در 
این مناطق تا به امروز بازگش��ایی نشده بود و در 

حال رسیدگی به مشکالت آن ها هستیم.

آغاز واکسیناسیون و سم پاشی واحد های 
دامی در مناطق سیل زده هرمزگان

استاندار هرمزگان نیز با اشاره به آخرین اقدامات 
ص��ورت گرفته در مناطق س��یل زده این اس��تان 
گفت: دس��تگاه های اجرایی و امدادی اس��تان در 
جهت مدیریت بحران س��یل در شهرس��تان های 
جاسک و بشاگرد مشغول به امدادرسانی هستند.

همتی ادامه داد: با توجه به خسارت سیل اخیر به 
بخش کش��اورزی و دامداری مناطق سیل زده در 
استان هرمزگان، به همراه سازمان جهاد کشاورزی 
۴۵ تن س��بوس رایگان بین دامداران توزیع شد 

همچنین سه دس��تگاه بولدوزر جهت بازگشایی 
جاده های بین مزارع اعزام ش��د که تاکنون بیش 
از ۱۰ کیلومتر جاده بین مزارع بازگش��ایی شده 
اس��ت. اس��تاندار هرمزگان یادآور شد: همچنین 
اقدام به جمع آوری و دفن بهداش��تی ۴۰۰ رأس 
دام تلف شده در سیل اخیر شده است و کارگزارن 
بیمه جهت ارزیابی خس��ارات به شهرس��تان های 
جاس��ک و بشاگرد اعزام ش��ده اند. همتی با اشاره 
به آغاز عملیات سم پاشی واحد های دامی و انجام 
سم پاش��ی به وسعت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در 
مناطق س��یل زده اس��تان هرمزگان بیان داشت: 
عملیات واکسیناسیون دامی را هم آغاز کرده ایم و 
همچنین ۲۰ تن جو رایگان بین دامداران در این 
مناطق توزیع ش��ده است. البته تأمین بذر رایگان 
کلزا و جو جهت کش��ت مجدد و احیا بخش��ی از 
اراضی کشاورزی بخشی از اقداماتی بوده که برای 
جبران خس��ارت سیل اخیر به بخش کشاورزی و 

دامداری استان صورت گرفته است.

ارسال ۱۰ نفربر ارتش به روستا های سیل زده 
سیستان و بلوچستان

امیر س��رتیپ محم��د محمودی گف��ت: اوضاع 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان در روز های اخیر 
تقریب��اً به حالت قابل کنت��رل درآمده، اما هنوز 
راه های ارتباطی زمینی در ۴۰ روستا بازگشایی 
نش��ده اس��ت. وی ب��ا اش��اره به کمک رس��انی 

تیم ه��ای بالگرد نیر های زمینی و دریایی ارتش، 
بالگرد های سپاه، هالل احمر و راهداری به مردم 
س��یل زده این استان گفت: مواد غذایی، وسایل 
گرمایش��ی، دارو به روس��تا ها ارس��ال می شود و 
تیم های پزشکی سیار نیز از مسیر هوایی کمک 
رسانی می کنند. معاون اجرایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت: خدمات بهداشتی و درمانی 
از طریق اورژانس های س��یار به ش��کل هوایی و 
زمینی به روس��تائیان ارائه می شود، اما در حال 
حاضر مردم سیل زده به وسایل گرمایشی مانند 

پتو و مواد غذایی و به ویژه آب نیاز دارند.
وی ب��ا بیان اینک��ه آب در اکثر مناطق فروکش 
کرده است گفت: ما با کمک های مردمی و دولتی 
آشپزخانه های صحرایی ایجاد کردیم و ارتش در 
برخی روس��تا ها برای خدمات و پشتیبانی بهتر 

۱۰ نفربر ارسال کرده است.

۶۰سورتی پرواز بالگرد های هوانیروز برای 
امدادرسانی به سیل زدگان

امیر س��رتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده 
هوانی��روز ارتش گف��ت: تعداد ۶ فرون��د بالگرد 

هوانیروز در منطقه سیل زده حضور دارند.
وی گفت: برخی از مناطق روستایی در حادثه سیل 
خسارت بس��یار زیادی را متحمل شدند، تخریب 
پل های ارتباطی، مسدود شدن راه ها و معابر و آب 
گرفتگی راه های زمینی موجب شد تا امداد رسانی 
به صورت هوایی انجام شود، بالگرد های هوانیروز با 
۶۰ سورتی پرواز در قالب ۵۰ نفر ساعت در مناطق 
صعب العبور خدمات ارزنده ای را به مردم منطقه 

ارائه کرده است. میزان
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آخرین وضعیت مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان و هرمزگان
حضوررئیسجمهوردرمناطقسیلزده


