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رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به وقوع سیل 
در چند استان و به بار آوردن خسارات سنگین برای مردم 
گفت: روند پرداخت خسارت به سیل زدگان از امروز آغاز 

می شود.
در  پنجشنبه  شامگاه  الریجانی  علی  ایرنا  گزارش  به 
نشست مدیریت بحران استان خوزستان اظهار داشت: 
احتمال پرداخت این خسارت ها از محل بودجه سال 98 
کم است ولی پیش بینی می شود از محل های دیگری این 

امر محقق شود.
از نگرانی های مردم سیل زده در استانهای  وی یکی 
مختلف به خصوص خوزستان را عدم پرداخت خسارت 
به آنها از سوی دولت ذکر کرد و افزود: با توجه به دستور 
مقام معظم رهبری نگرانی برای این بخش نیست و این 

ضررها جبران می شود.
رییس مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: درحال 
حاضر روستاییان و کشاورزان زیادی درگیر سیالب شده و 
به دلیل از دست دادن خانه و سرمایه خود نگران هستند 
و نباید از بابت عدم پرداخت خسارت ها نیز مضطرب 

شوند.
وی در ادامه با اشاره به علت طغیان رودخانه ها گفت: 
الیروبی نشدن رودخانه ها یکی از دالیل اصلی طغیان 
آنهاست که اگر الیروبی به موقع و به درستی انجام شود 

مشکالتی نظیر وقوع سیالب کاهش می یابد.
شده  درخواست  نیرو  وزارت  از  کرد:  عنوان  الریجانی 
برنامه های دراز مدت خود برای همکاری با سایر کشورها 

در خصوص الیروبی رودخانه ها را ارائه دهد که تاکنون 
این امر صورت نگرفته است.

وی یکی دیگر از مشکالت رودخانه ها را نقض حریم آنها 
دانست و ادامه داد: این مشکل در استان خوزستان هم 
وجود دارد و الزم است که وزارت نیرو برای حل این مشکل 

اقدام سختگیرانه ای انجام دهد.
توجه  با  کرد:  اضافه  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
به سیل اخیر مهم ترین نگرانی ما وضعیت سیالب در 
استان خوزستان بود زیرا در نهایت بیشتر آب ها به سمت 
خوزستان سرازیر می شد اما امروز با مشاهده وضعیت 
نقاط سیل زده مشخص شد اقدامات خوبی برای مهار 

سیالب صورت گرفته است.
وی با اشاره به غیر قابل پیش بینی بودن سیالبی با این 
وسعت اظهار داشت: پیش بینی های هواشناسی نشان از 
وجود ترسالی داشت اما این مقدار از بارش در ابتدای سال 
پیش بینی نشده بود که همین امر سبب شد مسئوالن 

اندکی غافلگیر شوند.
بروز  از  خوزستان  در  مدیران  اینکه  بیان  با  الریجانی 
یادآور شد:حجم  کردند  بزرگتر جلوگیری  های  خسارت 
سیالب در خوزستان وسیع بود ولی خوشبختانه با اقدامات 
به موقع مسئوالن استان از خسارات سنگین سیالب در 

این استان جلوگیری به عمل آمد.
وی همچنین خواستار هماهنگی در ارائه امداد رسانی 
به مردم شد و گفت: کمک رسانی به سیل زدگان باید 
به موقع و در زمان مناسب انجام شود تا ضمن کسب 

رضایت سیل زدگان مشکلی در روند خدمات رسانی به 
آنها به وجود نیاید.

رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: دستگاه 
های بسیاری ممکن است در جمع آوری کمک به سیل 
زدگان نقش داشته باشند اما در نهایت کمک ها از یک 
دستگاه همچون هالل احمر باید در اختیار افراد قرار گیرد.
وی درخصوص ترمیم زیرساخت های از بین رفته در 
اثر سیالب هم یادآور شد: مساله اصالح زیرساخت های 
استان به تصویب رسیده و برآورد خسارت اولیه ای نیز 
صورت گرفته است اما اختصاص مبلغ دقیق در این راستا 

به اعالم نظر استانداران بستگی دارد.

وی افزود: با وجودی که برخی پیش بینی ها حکایت از 
آغاز ترسالی در کشور دارد اما نباید فراموش کرد که کشور 
ما به لحاظ آبی خشک است و باید از منابع آبی موجود 
نهایت استفاده را برد که یکی از این راه ها اصالح روش 

های کشت است.
از  دیگری  بخشی  در  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
سخنان خود در خصوص کشت تابستانه در خوزستان 
گفت: در صورت وجود شرایط الزم امکان کشت تابستانه 

در این استان وجود دارد.
وی گفت: مشکالت موجود در ایران را نباید با کشورهای 
همچون  کشورها  از  کدام  هیچ  زیرا  کرد  مقایسه  دیگر 
ایران تحت فشار نیستند از سویی دیگر برخی کشورهای 
پیشرفته فعلی از چپاول ثروت های ایران به رشد دست 
از  داد:  ادامه  اند. رییس مجلس شورای اسالمی  یافته 
سویی دیگر در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا و ژاپن نیز 
شاهد هستیم که برخی پدیده های طبیعی همچون سیل 

و توفان زندگی مردم را مختل می کند.
به گزارش ایرنا علی الریجانی به منظور بررسی وضعیت 
سیل در خوزستان و شرکت در ستاد بحران این استان 
صبح روز پنجشنبه از طریق فرودگاه دزفول وارد خوزستان 

شد.
موجب  دز  و  کرخه  سدهای  آورد  سابقه  کم  افزایش 
این 2  نهایت طغیان  در  و  این 2 سد  افزایش خروجی 
رودخانه ، و آبگرفتگی مناطق حاشیه ای در پایین دست 

شد. در خوزستان وضعیت اضطراری اعالم شده است.

  
وزیر کشور:

حفظ آرامش مردم و قاطعیت در برقراری نظم برای 
امدادرسانی ضرورت دارد

وزیر کشور بر ضرورت حفظ آرامش مردم و قاطعیت در برقراری نظم 
برای امدادرسانی به سیلزدگان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشوربا اشاره به انتشار برخی گزارش ها مبنی بر 
وقوع بی نظمی ها در جریان امدادرسانی گفت: متاسفانه با وجود تالش 
چشمگیر و شبانه روزی همه نهادها و سازمان های امدادرسان در برخی 
مراجعات مکرر  قالب  در  اختالل  ایجاد  و  نظمی  بی  بروز  موارد شاهد 
چندباره غیر ضرور و حتی ایجاد درگیری با امدادرسانان هستیم که این 
اقدامات موانع جدی امدادرسانی به موقع و سریع را موجب شده است و از 
هموطنان عزیز می خواهیم با صبر و طمانینه و حفظ آرامش که برآمده از 
فرهنگ غنی ایرانی واسالمی است اجازه دهند امدادگران بر اساس ضوابط 

تعریف شده به امدادرسانی بپردازند.
با  هموطنان  مستمر  و  خوب  همراهی  و  هماهنگی  همچنین  وی 
مسئولین امدادرسانی را مهمترین عامل عدم تلفات انسانی ناشی از 
سیل در مناطق سیلزده ذکر کرد که این همکاری مردمی باید با قوت 

تداوم یابد.
با عامالن بی نظمی و برهم زدن آرامش  وزیر کشور برخورد قاطع 
افزود:  و  دانست  ضروری  ذیربط  های  ارگان  سوی  از  را  هوطنان 
خوشبختانه به بیش از نیاز هوطنان سیلزده اقالم امدادی در مناطق 
وجود دارد و چنانچه نیازی از سوی مسئوالن اعالم شود در اسرع وقت 
نسبت به تامین اقالم ضروری و مورد نیاز اقدام می شود و هیچ جای 
نگرانی وجود ندارد لذا هوطنان آسیب دیده اجازه دهند امدادرسانان به 

وظایف محوله خود بپردازند.
رحمانی فضلی حجم آسیب های وارده به اموال مردم را با توجه به 
پلدختر  جمله  از  کوهستانی  مناطق  در  خاص  جغرافیایی  موقعیت 
و معلمان قابل توجه ذکر کرد و گفت: نجات جان هموطنان و ایجاد 
وضعیت با ثبات و پایدار در امدادرسانی برای صیانت از سالمتی آنها و 
اسکان موقتشان در اولویت قرار دارد و موضوع بازسازی اماکن تخریب 
شده در مرحله بعد امداد رسانی قرار دارد چنانچه پس از امداد رسانی به 
هوطنان سیلزده در شمال شرق کشور در استان گلستان شاهد پاکسازی 

سریع و بازسازی اماکن آسیب دیده مردمی هستیم.  
رحمانی فضلی همچنین در پایان آخرین وضعیت شهر آق قال را مطلوب 
توصیف کرد و گفت: آب رودخانه نسبت به دیروز ۱۰ سانت کاهش داشته 
و در بیشتر مناطق شهر تردد خودروهای شخصی امکانپذیر شده است که 
به معنای ورود به مرحله پاکسازی کامل شهر از رسوب سیالب و بازسازی 

مناطق آسیب زده هستیم.

اخبار

روزنامه صبح ایران

هشدار پلیس به اخاللگران
در مناطق سیل زده
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وی کیست؟  حجت االسالم و المسلمین احمد مر
زندگینامه تولیت جدید آستان قدس رضوی

چالش های اصالح طبان در سال ۹۸

اقدامات قرارگاه پدافند هوایی ارتش در مناطق سیل زده کشور
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( اقدامات انجام شده یکان های 

این قرارگاه در مناطق سیل زده کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر سرتیپ علیرضا صباحی 
فرد گفت: از اولین ساعات بحران سیل در کشور کلیه یکان های قرارگاه پدافند 

هوایی در مناطق بحران به حالت آماده باش درآمدند.
 وی به اقدامات انجام شده در منطقه جنوب غرب کشور اشاره کرد و افزود: 
چندین تیم امدادی جهت امداد رسانی به مناطق که در معرض سیل قرار 
داشتند همراه با لودر چند دستگاه تریلر ۴ دستگاه بنز اورلیکن چندین دستگاه 
کامیون، آمبوالنس، اتوبوس ، تانکر های آبرسان و خودروی خرچنگی به 
مناطق سیل زده در اهواز دهالویه و بوستان برای خدمت رسانی به هموطنان 

عزیز اعزام شدند.
سرتیپ صباحی فرد ادامه داد: نجات و اسکان مسافرین در راه مانده 
در بهبهان ایجاد خاکریز انحرافی مسیر آب در منطقه باوی انتقال اهالی 
روستای زاویه دزفول به همراه احشام آنها به منطقه امن، تهیه و توزیع 
بروشورهای حاوی نکات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه در برابر سیل در شهر 
بهبهان، اعزام گروه ۳۰ نفره برای امدادرسانی به منطقه کوت عبدالله، 
توابع شیبان،  از  انحرافی برای مهار سیل روستای شبیشه  ایجاد مسیر 
به  راه در محور هایی که  پلیس  با  برای همکاری  اعزام کارکنان وظیفه 

خاطر سیل دچار ترافیک سنگین شده بودند و اعزام تیم امدادی و پزشکی 
و اقالم غذایی از جمله نان کنسرو ماهی و لوبیا حلوا شکری تخم مرغ 

و غیره به همراه خودرو به پلدختر استان لرستان و توزیع اقالم غذایی با 
کمک نفربرهای نیروی زمینی در مناطق صعب العبور از جمله اقدامات 
قرارگاه پدافند هوایی در کمک به سیل زدگان منطقه جنوب غرب کشور 

بود.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا همچنین از امدادرسانی در منطقه 
غرب کشور خبر داد و توضیح داد: اعزام تیم امداد و توزیع نفت و مواد غذایی 
از جمله برنج طبخ شده کنسرو لوبیا پتو و چادر و آبرسانی به روستاهای 
ماهوته، گندابه، انجیره و ماجین و ارسال جرثقیل و خودروهای سنگین برای 
همکاری با ستاد بحران استان کرمانشاه از جمله اقدامات قرارگاه پدافند هوایی 

در منطقه غرب کشور بود.
وی افزود: اسکان تعدادی از سیل زدگان و درمان مصدومین و توزیع 
در شهر شیراز  هوایی  پدافند  قرارگاه  دیگر  اقدامات  از  هم  دارو  و  غذا 

بوده است.
 امیر سرتیپ صباحی فرد همچنین به اقدامات برای امداد رسانی در شمال 
کشور اشاره داشت و اعالم کرد: در شمال کشور چندین تیم امداد رسان برای 
تخلیه روستاهای اطراف شهر ساری و استان گلستان به کمک خودرو های 
سنگین و جت اسکی و قایق اعزام شدند و مواد غذایی در بین سیل زدگان این 

مناطق نیزتوزیع شد.

 ایران کار واشنگتن را
درسوریه

سخت کرده است

نگاه های متناقض
و به صنعت خودر

دردسرساز می شود

مشکل اصلی صنعت خودرو پمپئو: 
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