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با حضور رییس جمهور جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
بحران استان لرستان برگزار شد.

به  سفر  جریان  در  جمهور  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
لرستان، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران این 

استان شرکت کرد.
در این جلسه، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر کشور و 

مقامات ارشد لرستان حضور دارند.
موضوع محوری در این جلسه بررسی آسیب های وارد 

شده به این استان در جریان سیل  اخیر است.
بازدید روحانی از مناطق سیل زده استان لرستان

پلدختر ضمن  با حضور در شهرستان  رئیس جمهور 
بازدید از این منطقه سیل زده، با توضیحات مسئوالن و 
گفت و گوی صمیمانه با مردم غیور این شهرستان در 
جریان روند امدادرسانی، رفع مشکالت و میزان و نحوه 
امدادرسانی به مردم سیل زده قرار گرفت و بر ضرورت 
اتخاذ اقدامات الزم در جهت بازگشت هرچه زودتر روند 

زندگی عادی به این منطقه تاکید کرد.
حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
روحانی روز شنبه و بالفاصله پس از شرکت در جلسه 
عازم  لرستان  استان  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای 
مناطق سیل زده پلدختر شد و از این منطقه که در اثر 

سیل و آبگرفتگی دچار خسارت شده بازدید کرد.
و  استقبال  آمدگویی،  خوش  با  نیز  پلدختر  مردم 
قدردانی از الطاف ملت عزیز ایران و خدمت رسانی های 
شبانه روزی دولت و نیروهای مسلح  برای امدادرسانی، 
رفع آبگیری و گل و الی ناشی از سیل از معابر و منازل 
مسکونی، در گفت و گوی صمیمانه با روحانی، مشکالت 
و دغدغه های خود را مطرح کردند و رئیس جمهور نیز 

دستورات الزم را برای حل مشکالت آنان صادر کرد.
بازدید روحانی از روستای سیل زده شوره در استان ایالم

رئیس جمهور از روستای سیل زده شوره از توابع بخش 
ماژین در استان ایالم بازدید کرد.

روز شنبه  روحانی  والمسلمین حسن  االسالم  حجت 
در بدو ورود از سوی استاندار ایالم و نماینده ولی فقیه 
در استان و دیگر مقامات و مسئوالن ارشد محلی مورد 

استقبال قرار گرفت.
رئیس جمهور سپس از روستای سیل زده شوره از توابع 
منطقه  این  توضیح مسووالن  با  و  بازدید  ماژین  بخش 
در جریان روند امداد رسانی، اسکان موقت و چگونگی 
محل های  باغ ها،  منازل،  به  شده  وارد  خسارت های 
نگهداری دام و طیور و زمین های کشاورزی این روستا و 

روستاهای همجوار آن قرار گرفت.
روحانی همچنین در فضایی صمیمی با اهالی روستای 
شوره گفتگو و پس از اطالع از برخی مشکالت و کمبودهای 
موجود در این منطقه برای مردم ، دستورات الزم را به 
مسووالن مرتبط جهت تسریع در روند رسیدگی ها صادر 

کرد.

روحانی از روستای چم مهر بازدید کرد
رئیس جمهور در ادامه بازدید از مناطق سیل زده استان 
پلدختر  توابع شهرستان  از  روستای چم مهر  از  لرستان 

بازدید کرد.
شنبه  روز  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
در بازدید از روستای چم مهر ضمن گفتگوی صمیمانه با 
مردم این روستا و اطالع از آخرین وضعیت امدادرسانی 
به مردم، دستورات الزم را به وزیر کشور برای حل هر چه 
سریع تر مشکالت این بخش صادر و تأکید کرد: دولت تا 
اتمام بازسازی خرابی ها و جبران خسارات در کنار مردم 

مناطق سیل زده خواهد بود.
روحانی: بازسازی پلدختر، معموالن و مناطق آسیب دیده 

در اولویت است
رئیس جمهور در جمع مردم سیل زده پلدختر با تأکید 
بر اینکه قلب همه مردم ایران در این ایام در کنار شما 
بود و برای شما می تپید، تصریح کرد: بازسای پلدختر، 
که  لرستان  استان  آسیب دیده  روستاهای  و  معموالن 
خسارات سنگینی دیده اند، در اولویت برنامه ها قرار دارد 
و قرارگاه بازسازی و سازندگی زمینه های الزم را برای مردم 

این مناطق مهیا خواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی اظهار داشت: 
فراموش نمی کنم در لحظاتی که سیل شما را محاصره 
کرده بود و دسترسی به پلدختر امکان نداشت و به صورت 
مداوم با استاندار در تماس بودم و همه مردم و دولت 
نگران سالمت و جان مردم پلدختر بودند. در اولین صبح 
مردم  عزیز  جان  که  مطلع شدیم  سیل  حادثه  از  پس 
پلدختر به سالمت است و همه ما خوشحال شدیم گرچه 

با خسارت سنگینی مواجه شدید.
رئیس جمهور گفت: مردم غیور پلدختر در زمان دفاع 
مقدس فداکاری، ایثارگری و دالوری از خود نشان دادند. 
دست توسل ما به سوی کسی دراز است که منجی عالم 
بشریت است و نجات دنیا و ایران به دست ایشان اتفاق 

خواهد افتاد.

روحانی تأکید کرد: امروز در سایه توجهات امام عصر 
)عج( است که در برابر مشکالت مقاومت و ایثارگری این 
مردم رخ داد و همچنین مردم ایران زمین، سیل مهربانی و 

ایثار خود را نثار پلدختر کردند.
ایثارگری های  و  تالش ها  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
ارتش، بسیج، سپاه، دولت، ملت عزیز ایران و همچنین 
مردم  به  کمک  برای  کشور  سراسر  معین  استان های 
می کنم  اعالم  اینجا  در  کرد:  تأکید  پلدختر  آسیب دیده 
مسئولیت بازسازی همه مناطق ویران شده با فرماندهی 
وزیر کشور است و دستور می دهم که پلدختر، معموالن 
و روستاهای آسیب دیده که خسارات سنگینی دیده اند در 
اولویت برنامه ها قرار گیرد و قرارگاه بازسازی و سازندگی 

زمینه های الزم را برای شما مهیا خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه با خرید زمین های الزم بالفاصله 
خانه های  بازسازی  و  جدید  منازل  ساز  و  ساخت 
آسیب دیده آغاز خواهد شد، گفت: نحوه جبران خسارات 
کشاورزان و مردم در جلسه هیأت دولت تصویب شده 

است و پرداخت خواهد شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: به رئیس بنیاد مسکن دستور 
می دهم که مردم این سرزمین وفادار و پاسدار آرمان های 
انقالب اسالمی که در ۸ سال زمان جنگ، دالوری ها از 
خود نشان دادند و امروز نیازمند و خواستار آن هستند 
که دولت با همه توان در کنار آنان باشد، هر چه سریع تر 

خانه سازی و جبران خسارات آغاز شود.
روحانی تأکید کرد: در شب میالد امام عصر )عج( قول 
می دهم که دولت تا پایان در کنار شما خواهد بود و شما 
را فراموش نخواهد کرد و به صورت هفتگی و روزانه از این 
مناطق خبرگیری به عمل می آید تا شرایط زندگی به حالت 

عادی و معمولی بازگردد.
برای تأمین لوازم منزل مردم مناطق سیل زده اعتباراتی 

اختصاص یافته است
رئیس جمهور روز شنبه در جمع مردم روستای سیل زده 
شوره از توابع بخش ماژین در استان ایالم، با تأکید بر 

مناطق  در  خسارت ها  جبران  به  نسبت  دولت  اهتمام 
سیل زده، گفت: مردم باید مطمئن باشند که دولت در 
کنار آنها قرار دارد و خسارت ها با کمک مردم، نیروهای 

مسلح و امدادی جبران می شود.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با تقدیر از 
مسئوالن این منطقه برای اطالع رسانی به موقع به اهالی 
روستاها برای تخلیه منازل، اظهار داشت: خوشبختانه در 

این منطقه هیچگونه خسارت جانی نداشته ایم.
رئیس جمهور افزود: دولت در راستای بازسازی مناطق 
سیل زده تصمیماتی اتخاذ کرده که بر مبنای آن  منازلی 
که دچار خسارت شده اند، بازسازی و آن دسته از منازلی 
که در حریم رودخانه ها قرار داشتند، در منطقه ای دیگر 

توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی، احداث خواهند شد.
روحانی با اشاره به اینکه برای تأمین لوازم منزل مردم 
نیز اعتباراتی مشخص شده است، گفت:  باید تالش کنیم 
تا به جای اعطای اعتبارات نقدی برای تهیه لوازم منزل، به 

مردم لوازم اساسی زندگی داده شود.
رئیس جمهور اظهارداشت: دولت همچنین برای جبران 
خسارت کشاورزان و دامداران تصمیمات خوبی اتخاذ کرده 

است.
روحانی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقالب نسبت 
به رسیدگی و جبران خسارات مردم در مناطق سیل زده 
حساسیت دارند، گفت: دولت در حد توان و امکانات خود 
در این راستا گام برمی دارد و بر این اساس قرارگاهی با 
فرماندهی وزیر کشور ایجاد شده که ساماندهی و رسیدگی 
به امور را به طور مرتب مورد نظارت دارد و تا زمانی که 
رسیدگی ها ادامه داشته باشد و مشکالت مردم برطرف 

شود، این قرارگاه به کار خود ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور با ابراز امیدواری از اینکه در سایه توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( بتوانیم از مشکالت عبور کنیم، 
گفت: مردم در مناطق سیل زده از جمله روستای شوره 
روزهای سختی را داشتند، اما باید بدانند که دولت به 
عنوان خادمان آنها در کنارشان قرار دارند و همه امکان 
خود را در خدمت به مردم بکار گرفته و ان شاء الله از 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
رییس جمهور راهی خوزستان شد

الزم به ذکر است رییس جمهور دقایقی پیبعد از بازدید 
و  ایالم  استان های  سل زده  مناطق  مردم  با  صحبت  و 

لرستان راهی استان خوزستان شد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز )شنبه(، 
۳۱ فروردین ماه به منظور سرکشی و بازدید از مناطق سیل 

زده خوزستان، راهی اهواز شد.
وی قرار است تا به وسیله بالگرد از مناطق سیل زده 

استان خوزستان دیدن کند.
پیرامون  جلسه ای  در  تا  است  قرار  همچنین  روحانی 
آخرین  ارائه  و  خوزستان  زدگان  بررسی مشکالت سیل 

خدمات به آنها، حضور پیدا کند.

  
 وزیر کشور در نامه ای به وزیر صنعت و معدن:
 تامین مایحتاج عمومی وتوزیع امکانات

درمناطق سیل زده ضروری است

وزیر کشور در نامه ای به وزیر صنعت و معدن با تاکید بر ضرورت 
تأمین مایحتاج عمومی و ضروری و توزیع امکانات مورد نیاز و بازسازی و 
نوسازی واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی و معادن در مناطق سیل زده، 

خواستار اتخاذ تمهیدات فوری برای توزیع نیازها و امکانات ضروری شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در نامه عبدالرضا 
رحمانی فضلی خطاب به »رضا رحمانی« وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تصریح شده است: با عنایت به دستور رییس جمهوری در جلسه ۱۸ 
فروردین 9۸ هیات وزیران به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت 
ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آالم هموطنان 
سیل زده، بازسازی و جبران هرچه سریع تر خسارت های مادی و معنوی 
وارده با عنایت به وظایف و ماموریت های آن وزارت در تامین مایحتاج 
عمومی و ضروری و توزیع امکانات مورد نیاز و بازسازی و نوسازی واحدهای 
صنفی، صنعتی، تولیدی و معادن الزم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری 
برای توزیع نیازها و امکانات ضروری به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا 
با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه 
دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده 

اقدامات الزم صورت گیرد.
رییس قرارگاه بازسازی و نوسازی در این نامه تاکید کرد: همچنین الزم 
است به منظور پیش بینی ساز و کار تامین اعتبار برای جبران خسارت های 
ناشی از سیل اخیر، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن 
آنها که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و 

یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.

ظریف سه شنبه به نیویورک سفر می کند
وزیر امور خارجه سه شنبه این هفته به منظور شرکت در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل تحت عنوان گرامیداشت و ترویج روز بین المللی چند 

جانبه گرایی به نیویورک سفر می کند.
به گزارش ایرنا،»محمدجوادظریف« سه شنبه هفته جاری برای شرکت 
در نشست مجمع عمومی تحت عنوان گرامیداشت و ترویج روز بین المللی 

چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح به نیویورک سفر می کند.
و  گرایی  چندجانبه  المللی  بین  روز  ترویج  و  گرامیداشت  نشست 

دیپلماسی برای صلح روز چهارشنبه در نیویورک برگزار می شود.
مجید تخت روانچی سفیر جدید و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل متحد هم در این سفر وزیر امور خارجه را همراهی می 

کند.

اخبار

روزنامه صبح ایران

 وزیر نفت دو  نرخی شدن را راه حل مبارزه
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هنوز اجرای فاز آزمایشی حیات شبانه
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