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رویداد

شهروند| خانــه ملتی ها دیروز به بررســی موضوع بارندگی ها 
و ســيالب های اخير کشــور پرداختند؛ در این جلســه عالوه بر 
حضور مســئوالن مربوطه، رئيس جمعيت هالل احمر، وزرای راه، 
کشاورزی، کشــور و نيرو نيز ميهمان بهارستان نشين ها بودند. از 
ابتدای ســال جاری بارش های بهاری زیادی در سراسر کشور رخ 
داد و بر اثر این بارندگی ها ســيالب هایی در استان های مازندران، 
گلستان، فارس، خوزستان و لرســتان به راه افتاد. از همان ابتدای 
جاری شدن سيل دستگاه های اجرایی، نيروهای امدادی و نيروهای 
مسلح  به طور مشــخص ارتش و سپاه  در مناطق سيل زده حاضر و 
مشغول خدمات رسانی به مردم آن مناطق شدند. بعد از تعطيالت 
نوروز وکالی ملت انتظار داشتند دستگاه ها و نهادهای امدادرسان 
گزارشی از عملکرد خود ارایه کنند اما با وجود پيگيری نمایندگان 
مجلس، وزرای کشــور، نيرو، راه وشهرســازی و رئيس ســازمان 
مدیریت بحران روز دوشــنبه، ۱۹ فروردین ماه،  در مجلس حاضر 
نشدند که این مســأله با تذکر جدی برخی نمایندگان رو به رو شد. 
حاجی دليگانی، نماینده مردم شاهين شهر گفت که »سوال بنده از 
هيأت رئيسه و ریاست جلسه این است که چرا اجازه می دهيد کاله 
بر سر مجلس برود؟ آقای اميری، معاون پارلمانی رئيس جمهوری، 
نامه ای به مجلس نوشت که وزرای راه وشهرسازی، نيرو و کشور در 
مناطق سيل زده حضور دارند و به همين دليل نمی توانند در جلسه 
مجلس برای بررسی مناطق سيل زده حضور یابند.« علی مطهری 
که ریاست جلسه را به عهده داشت، در واکنش به صحبت های این 
نماینده گفت که »تعبير کاله گذاشتن سر مجلس اصطالح درستی 
نيست، اجازه دهيد دولت پاسخ دهد و سپس قضاوت کنيد.« فردای 
آن روز حسينعلی اميری، معاون پارلمانی رئيس جمهوری، موضوع را 
به صورت شفاف برای خبرنگاران تشریح  کرد  و گفت که »وضعيت 
خوزستان بحرانی و خطرناک اســت به همين دليل نياز بود تا وزرا 
ضمن رصد لحظه ای مسائل، به صورت دسته جمعی تصميم بگيرند 
و اگر در این شــرایط وزرا به مجلس می آمدند ممکن بود شــرایط 
خوزســتان به خطر افتد؛ بنابراین من به هيأت رئيسه مجلس نامه 
نوشــتم که آمدن وزرا به مجلس می تواند به کشــور خسارت وارد 
کند.« حاال دیروز که روزهای پایانی مدیریت بحران سيل بود، وزرا 
و روسای دستگاه های مسئول به مجلس رفتند و گزارش عملکرد 
خود را به نمایندگان ملت ارایه دادند. البته بحث و بررسی ها درباره 
سيل با حواشی نيز همراه بود. به عنوان نمونه علی الریجانی، رئيس 
مجلس پس از استماع گزارش رئيس سازمان هواشناسی از او سوال 
کرد که »آیا شما بارش های اخير را به جایی اطالع دادید؟« که سحر 
جهانبخش پاسخ داد که »نه چون فکر می کردیم که بارش ها بهاری 

و مثل هميشه است.«
خدمات امدادی هالل احمر از زبان رئيس

چند روزی از تقدیر و تمجيد رئيس جمهوری از خدمات امدادی 
هالل احمر نگذشته بود که رئيس  مجلس نيز زحمات امدادگران این 
نهاد در سيل اخير کشور را بی پاسخ نگذاشت و مراتب تقدیر و تشکر 
خود و مجلس را از آنان اعالم کرد. رئيس جمعيت هالل احمر هم که 
یکی از ميهمانان ویژه پارلمان بود، در صحن علنی به تشریح جزیيات 
خدمات امدادی هالل احمر در سيل اخير پرداخت و گفت که »در 
حادثه سيل اخير مردم براساس فراخوان جميعت هالل احمر ۱۰۰ 
ميليارد تومان کمک نقدی به حســاب این جمعيت واریز کرده و 
 اقالم غيرنقدی خود را به ارزش ۳۰ ميليارد تومان به ســيل زدگان

 اهدا کردند.«
تاکتيک پيشگيرانه و عمليات خستگی ناپذیر

دکتر علی اصغر پيوندی اهم اقدامات هالل احمر در سيل اخير را در 
قالب گزارشی در استان های گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان 
ارایه کرد و در این راســتا اظهار کرد که »متأســفانه در اواخر سال 
گذشته و اوایل سال جاری شاهد خسارات و تلفات زیادی ناشی از 
سيل در کشــور بودیم و در این زمينه هالل  احمر بر اساس وظایف 
حاکميتی خود همچون گذشته آمادگی الزم را برای ارایه خدمات 
بشردوستانه و کمک به هموطنان داشت و در زمينه های مختلف 
خدمات الزم را به هموطنان متأثر از ســيل ارایه کرد.« او با تشریح 
خدمات هالل احمر در حوزه امدادونجات در ســيل اخير توضيح 
داد که »۱۸ هزار نيروی عملياتی خســتگی ناپذیر هالل احمر در 
سه هفته گذشته خدمات امدادی الزم را به حدود ۴۴۵ هزار تن از 
هموطنان در مناطق درگير در سيل ارایه کرده و آنها را از مهلکه خطر 
دور کردند در این زمينه در اســتان گلستان به بيش از ۶۲ هزار تن، 
مازندران به بيش از ۱۵ هزار تن، لرستان ۹۵ هزار تن و در خوزستان 
به ۱۶۳ هزار هموطن خدمات امدادی الزم و امدادرسانی هایی چون 

تخليه آب، رهاسازی خودروها و… ارایه شد.«

امداد هوایی
رئيس جمعيت هالل احمر در ادامه به خدمات بســيار کارآمد و 
موثر امداد هوایی هالل احمر هم اشاره و عنوان کرد که »با توجه به 
قطع شدن بسياری از راه های مواصالتی با ۶ فروند بالگرد در استان 
گلستان با شجاعت و فداکاری خلبانان در شرایط نامساعد جوی با 
۳۸۴ سورتی معادل ۵۵۸ ســاعت پرواز بالغ بر ۵۷۱ هزار کيلوگرم 
اقالم امدادی، هزاران نيروی امدادی و صدها بيمار بدحال جابه جا 
شــد و همچنين ناوگان هوایی این جمعيت در ســایر استان ها با 
 ۱۰۸۶ سورتی، معادل ۸۰۹ ســاعت پرواز به هموطنان عزیز ارایه

 خدمت کرد.«
اسکان اضطراری

دکتر پيوندی همچنين به خدمات اسکان اضطراری سيل زدگان 
اشــاره و اظهار کرد که »در این زمينه هالل احمر در سيل گلستان 
توانست با برپایی ســریع اردوگاه های اســکان موقت خصوصا در 
شــهر آق قال تعداد زیادی از مردم شــهر که دیگر امکان اسکان در 
خانه های خود را نداشتند، تحت پوشش قرار دهد و درمجموع ۱۵ 
هزار و ۹۰۷ تن را اســکان موقت داد. در اســتان مازندران نيز ۵۰۹ 
تن، شيراز یک هزار و ۲۰۰ تن، لرستان ۴۴ هزار تن و در خوزستان 
۱۱۷ هزار تن اسکان داده شدند و درمجموع در کل کشور ۲۲۷ هزار 
 متأثر از سيل اسکان اضطراری یافتند که این امر از بسياری تلفات

 پيشگيری کرد.«
تغذیه اضطراری

 او همزمان به تغذیه اضطراری و توزیع اقالم زیســتی- امدادی 
شــامل ۱۳۰ هزار بسته غذایی، ۲۳۸ هزار کنســرو، ۷۱ هزار کيلو 
برنج، ۴۱ هزار دســتگاه چادر، ۱۲۸ هزار تخته پتو و… در سراسر 
استان های درگير سيل اشاره کرد و گفت: »در این زمينه در گلستان 
۶۱ هزار و ۵۱۷ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳ هزار و ۶۱۶ دستگاه چادر، 
۲۵ هزار و ۵۰۹ تخته پتو، یک هزار و ۲۰۴ شــعله والور، ۵۶ هزار و 
۲۲۲ قوطی کنسرو، ۳۰ هزار کيلوگرم برنج و بسياری اقالم غذایی 
و امدادی دیگر در ميان ســيل زدگان توزیع شد و در سایر استان ها 
نيز به همين ترتيب اقالم الزم توزیع شده و در این زمينه قبل از وقوع 
بحران در استان های غربی نيز همه انبارهای امدادی در حد مطلوب 

شارژ شد تا کمبودی در استان ایجاد نشود.«
درمان اضطراری

به گفته پيوندی از دیگــر ماموریت های جمعيت هالل احمر در 
حوادث بزرگ توجه و اقدام به درمان اضطراری اســت و با توجه به 
اینکه هم اکنون درمان اضطراری جمعيت هالل احمر ایران دارای 
مجوز بين المللی از سوی فدراسيون بين المللی بوده و تنها جمعيتی 
است که بعد از ژاپن در آسيا چنين مجوز و استانداردی را کسب کرده 
است، در سيل گلستان توانســتيم با اعزام ۱۵۵ تن در قالب کادر 
درمانی شامل پزشک، پرستار، کارشناس مامایی و… به شهرهای 
درگير در ۱۰ روز نخســت، بالــغ بر ۸ هــزار و ۲۲۹ مورد خدمات 

بهداشتی و درمانی به هموطنان سيل زده ارایه کنيم.
خدمات اجتماعی

رئيس جمعيت هالل  احمر به خدمات اجتماعی هالل  احمر در 
قالب تيم های سحر از سوی ســازمان جوانان اشاره و اظهار کرد که 
»ارایه خدمات مشاوره ای و روانشناختی، آموزش های همگانی، ایجاد 
محيط های بازی برای کودکان و… از جمله این موارد است و لذا در 

سيل گلستان ۵۰ تيم سحر در ۲۲ محل اسکان موقت سيل زدگان 
مشغول ارایه خدمات شدند و این خدمات در لرستان و خوزستان 

به تازگی شروع شده است.«
کمک های   بين المللی

دکتر پيوندی با اشــاره به کمک های بين المللی به سيل زدگان 
گفت: »تا کنون جمعيت هالل احمر ترکيه ۵ کاميون اقالم زیستی 
و بهداشتی مشتمل بر چادر، ست بهداشتی، پتو، ظروف آشپزخانه 
و والور، دولت آلمان از طریق جمعيت صليب ســرخ آن کشور۴۰ 
دستگاه قایق بادی موتوری و تجهيزات انفرادی نجات در سيالب، 
آژانس توسعه و همکاری ســویيس ۲ دستگاه توزیع آب، جمعيت 
هالل احمر کویت  ۲ محموله امدادی شامل اقالم امدادی، غذایی، 
دارویی، تجهيزات پزشکی، ۴ دستگاه پمپ آب، آژانس همکاری های 
بين المللی ژاپــن )جایکا( محموله امدادی بــه وزن تقریبی ۶ تن 
مشتمل بر چادر، پک خواب و نایلون،  وزارت وضعيت های اضطراری 
ارمنستان- دولت روسيه محموله امدادی مشتمل بر زیرانداز، پتو و 
چادر، دولت فرانسه محموله امدادی مشتمل بر ۱۱۴ پمپ تخليه 
آب و چادر، سازمان غير دولتی کمک های مردمی فرانسه محموله 
امدادی مشتمل بر پتو و ســت ظروف، دولت جمهوری آذربایجان 
۱۷ کاميون اقالم امدادی و زیستی و ۲ عدد بيل مکانيکی کاترپيالر، 
دولت عمان ۱۰۰ تن اقالم زیســتی، خوراکی و امــدادی را برای 
سيل زدگان اهدا کرده اند و با وجود اعالم برخی جمعيت های ملی و 
دولت های خارجی مبنی بر اختصاص کمک های نقدی متاسفانه به 

علت تحریم ها، امکان وصول این مبالغ ميسر نشده است.« 
حجم باالی تخریب و تلفات اندک

دکتر پيوندی خطــاب به نمایندگان مجلس با اشــاره به اینکه با 
توجه به حجم باالی تخریب خوشــبختانه ميزان تلفات اندک بوده 
است، توضيح داد که »با این حال با تمام توان، نيرو و امکانات به یاری 
هموطنان شتافتيم و همه توان خود را به کار گرفتيم تا این سيل وسيع 
و ویرانگر کمترین تلفات جانی را داشــته باشد. این در حالی است که 
ميزان خسارات مالی اوليه برآورد شده نشان می دهد حجم این حادثه 
چقدر وسيع و ویرانگر بوده اســت. اما خوشبختانه تلفات این حادثه 
بزرگ تا به حال حدود ۷۰ تن و عمده آن نيز مربوط به حادثه ناگهانی 
دروازه قرآن شيراز بوده است؛ اما  تخليه خانه ها در مناطق خطرناک، 
هشدارهای مســتمر توسط رســانه های مختلف، اسکان اضطراری 
بيش از ۲۲۷ هزار تن در نقاط ایمن، شــارژ کامل انبارهای امدادی در 
استان های پرخطر پيش از شــروع بحران و  هماهنگی بيشتر ميان 

نيروهای امدادی در کاهش تلفات جانی بسيار  موثر بود.«
سيل مهربانی

رئيس جمعيت هالل احمــر در پایان به کمک هــای مردم به 
سيل زدگان اشــاره کرد و گفت: »در این ميان سيل مهربانی مردم 
نوعدوست ایران اسالمی همه را غافلگير کرد و تا کنون هموطنان  
بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان کمک های نقدی و بيش از ۳۰ ميليارد 
تومان کمک های غير نقدی خود را به جمعيت هالل احمر سپرده اند 

تا دستگير آسيب دیدگان باشد. «
علی الریجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی نيز پس از اظهارات 
رئيس جمعيت هالل احمر از زحمات امدادگران هالل احمر و حضور 
آنها در ساعات اوليه وقوع ســيل قدردانی کرد و گفت  که نسبت به 

تامين هزینه های انجام شده توسط این سازمان اقدام خواهد شد.

المپیکازآنچهمیبینید
بهمانزدیکتراست!

حسین جمشیدی
روزنامهنگار

با این که ســال 98 رویداد بزرگ ورزشــی را در خود جای 
نداده، اما قطعا سال سرنوشت سازی برای ورزش ایران خواهد 
بود. مهمترین اتفاق در ســال جاری کسب سهمیه المپیک 
2020 در رشته های مختلف به حساب می آید که می تواند 
سرنوشت ایران را در بزرگترین رویداد ورزشی جهان مشخص 
کند. جلسات ستاد عالی بازی های المپیک 2020 از چندی 
پیش با حضــور وزیر ورزش و رئیــس کمیته ملی المپیک 
اســتارت خورده و به صورت مرتب با ارایه گزارش از ســوی 

فدراسیون های مختلف ورزشی برگزار می شود. 
اما در این میان، اردیبهشــت 98 را می توان آزمونی جدی 
برای رشــته های پرامید المپیکی ایران دانســت؛ ماهی که 
ورزشــکاران ایرانی در رشته هایی همچون تکواندو، کشتی، 
وزنه برداری و دوومیدانی به مصاف حریفان آسیایی و جهانی 

خود می روند. 
اینها دقیقا همان چهار رشته ای هســتند که تاکنون در 
تاریخ المپیک برای ایران مــدال آوری کرده اند و در این دوره 
نیز شــاید در کنار کاراته تنها شــانس های مدال به حساب 
بیایند. کشتی گیران در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی 
چین روی تشــک می روند؛ رقابت هایــی که محکی جدی 
برای گوش شکسته های ورزش ایران آن هم با مربیان جدید 
نسبت به ســال های اخیر به حســاب می آید. پوالدمردان 
ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا باز هم به میزبانی چین روی 
تخته می روند؛ اگرچه وزنه برداری ایران دو ستاره خود یعنی 
کیانوش رســتمی و ســهراب مرادی را در اختیار ندارد. تیم 
ملی دوومیدانی ایران با تمام قوا و ستاره ای همچون احسان 
حدادی در مســابقات قهرمانی آســیا به میزبانی دوحه کار 
خود را پیگیری می کند و در نهایــت تکواندوکاران ایرانی در 
مسابقات جهانی 2019 به میزبانی منچستر روی شیاپچانگ 
خواهند رفت تا امتیازاتشان را برای کسب سهمیه المپیک 

افزایش دهند. 
در پایان این اردیبهشت سرنوشت ســاز می توانیم درباره 
نتیجــه ای که یک ســال دیگر در المپیــک 2020 نصیب 
ورزشــکاران ایرانی خواهد شد، پیش بینی کنیم. المپیک از 
آن چه تصور می کنیم، به ما نزدیک تر است و نقش مسئوالن 
هم فقط این نیســت که در آســتانه این بازی ها در اردوی 
رشته هایی که شانس مدال دارند یا سهمیه المپیک کسب 
کرده اند، حاضر شوند و به قول خودشان به آنها روحیه بدهند. 

هــدف از یــادآوری این اردیبهشــت سرنوشت ســاز و 
رویدادهایی که در دل خودش جای داده، تلنگر به مسئوالن 
ورزش و مدیران فدراسیون ها بود. این تراکم مسابقات آسیایی 
و جهانی دقیقا در رشــته هایی که ایران در آنها شانس مدال 
دارد، می تواند یک فرصت طالیی برای ورزش ما باشد؛ فرصتی 
که شاید نصیب سایر کشورها نشود تا بتوانند تمام پتانسیل 

ورزش خود را در یک ماه ارزیابی کنند. 
از حاال می توان دو حالت را برای پایان این ماه سرنوشت ساز 
پیش بینی کرد؛ ناکامی نسبی در اکثر رشته ها و عدم دستیابی 
به مدال هایی که انتظارش را داشتیم یا نتایج امیدوارکننده در 

چهار رشته مدال آور که نوید آمادگی مناسب را می دهد. 
در هر دو صورت با پایان اردیبهشت هنوز 14 ماه فرصت تا 
برگزاری المپیک 2020 باقی مانده و باید تمام تدارکات الزم به 
فراخور شانس و تعداد ورزشکاران در هر رشته در اختیار آنها 
قرار بگیرد. از کشتی که در چند سال اخیر تقریبا ناامیدکننده 
ظاهر شده و اگر روند خود را تغییر ندهد، خاطرات تلخ المپیک 
پکن را تکرار خواهد کرد تا وزنه برداری که دو ستاره اش در یک 
وزن هستند و حاشــیه های زیادی را اطراف خود می بینند و 
دوومیدانی که به تک ستاره اش یعنی احسان حدادی دل بسته 
اســت؛ همه باید برای المپیک آماده شوند. این دقیقا همان 
اتفاقی است که چند روز قبل رئیس جمهوری در جلسه با وزیر 

ورزش روی آن تاکید کرده بود. 
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نظرسنجیهانشاناز
افزایشاعتمادجامعهبههاللدارد

ادامــه از صفحــه اول| البته خوشــبختانه 
اطالع رسانی و هدایت افکار عمومی در جریان سیل 
اخیر توسط هالل احمر و حضور بسیاری از چهره های 
مشهور در حوزه های مختلف در قالب هدایت کمک ها 
به هالل احمر توانسته این نقیصه را برطرف سازد.با این 
آمار مردم نشان داده اند قدر زحمات واقعی را دانسته و 
مسیر همدلی را می یابند. همیشه یکی از دغدغه های 
نهادهای امدادرســان حضور هیجانی مردم چه به 
صورت فیزیکی در مناطق حادثه دیده و چه ارســال 
کمک های غیرنقدی و نقدی در روزهای نخســت 
حادثه بود، بی آن که بدانند آیا به حضور یا کمک ایشان 
نیاز است یا خیر؟ اما این روزها با اطالع رسانی به موقع 
و هدفمند، جریان کمک های مردمی شکل معقول و 
حرکت در خور توجهی به خود گرفته و هماهنگ با 
مدیریت بحران به عنوان بخشی از نیروی پشتیبان این 
مدیریت به ایفای نقش می پردازد، به گونه ای که در 
بخشی از همین نظرسنجی آمده است که ۱۷.۴ درصد 
از مردم گفته اند در روزهای آینده کمک خواهند کرد و 
این یعنی مردم احساسی عمل نکرده و به وظیفه خود 

وقوف یافته اند.

 وکالی ملت در جلسه ای علنی به بررسی بارندگی و سيالب های اخير در کشور پرداختند

تقدیرازخدماتامدادیهاللاحمر
دربهارستان

ششمين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات حسين 
هدایتی و ۱۰ متهم اقتصادی دیگر برگزار شد

پیشازصدوررأی
وجوهرابازمیگردانم

روز گذشــته ششمین جلســه دادگاه حسین 
هدایتی و ۱۰ متهم دیگر اخالل در نظام اقتصادی، 

به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد. 
قهرمانی، نماینده دادســتان در جایگاه حاضر 
شد و گفت: »پرونده های بانک سرمایه، پرونده ای 
اســت که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه 
بانکی کارکشــته بودند و زیرکی خاصی در غارت 
اموال بانکی داشتند، تشــکیل شده است. اعضای 
هیأت مدیره بانک همه خبره بودند. هر کس در این 
پرونده ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد پازل از شمشیر 
عدالت فرار کند. این افراد با همدســتی موجب به 
یغما رفتن ســرمایه بانک در این حجم شــده اند. 
درحال حاضر ۵۸۶ میلیارد تومــان از طریق بانک 

رفته و ۱۵ میلیارد تومان بازپرداخت شده است.« 
پس از آن قاضی مسعودی گفت: »من نمی دانم 
مسئوالن و روســای بانک ها در ویالهای خود چه 
می کنند که در بانک نمی توانند انجام دهند؟ مگر 

ویالی شما بانک سرمایه است؟«
حســین هدایتی برای ارایه آخریــن بخش از 
دفاعیــات خویش در جایگاه قــرار گرفت و گفت: 
»من تا پیش از صــدور رأی وجوه را بازمی گردانم،. 
همچنین ۲ میلیارد تومانی که آقای ضیایی تصرف 

کرده، مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.«
او در ادامه در رابطه با اظهارات رئیس ســتاد دیه 
کشور درخصوص عدم آزادی ۱۳ هزار زندانی گفت: 
»آقای جوالیی پیشکسوت بنده است. من در جلسه 
قبل توضیــح دادم که هزاران زندانــی آزاد کردم. 
ایشــان همان روز تعداد را تکذیب کردند و گفتند 
۳۰۰ و خرده ای آزاد شــدند، این درحالی است که 
بنده از  ســال ۸۶، ۴۳ میلیارد برای آزادی زندانیان 
هزینه کردم، البته این موضوع بالعوض بوده، ولی 

چون در دادگاه مطرح شد، پرینت آن را می دهم.«
این متهم در ادامه و با انتقاد از عدم کارشناســی 
در رابطه با برخی از امالک گفت:  »ســال ۹۶ آقای 
پسندیده حسب اعالم کارشناسی، قیمت یکی از 
ملک های بنده را ۳۲ میلیارد قیمت گذاری کردند، 
گله ای که بنده از بانک دارم این است که یعنی بانک 
پنج سال اســت به دنبال صدور یک اجراییه نرفته 
است؟ اگر اجراییه صادر شده بود، کارشناسی انجام 

می شد و اوضاع این طور نبود.«
هدایتی درنهایت خطاب به قاضی گفت: »تقاضای 
بنده این اســت که قبل از صدور رأی، کارشناسی 
انجام شــود، برخــی خریداران منصرف شــده و 

پیامک های تهدیدآمیزی را رد و بدل می کنند.«
در نهایت قاضی مســعودی مقام پس از استماع 
دفاعیات همه متهمان این پرونده از ختم رسیدگی 
به این پرونده خبر داد و گفت: »قسمت پولشویی 
این پرونده در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود. 
متهمان یک هفته مهلت دارند تا لوایح دفاعی خود 
را ارایه دهند و پس از یک هفته وارد مرحله صدور 

رأی می شویم.«
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وزیر کشور گفت: »بیش از ۴۴۰۰ روستا درگیر سیل بودند و به قول مقام معظم  رهبری »بسیج شوندگی« و تأمین 
امکانات در ایام عید و همچنین هماهنگی کار  مهمی بود که انجام شــد .« رحمانی فضلی و قائم مقام شورای عالی 
مدیریت بحران  کشور در جلسه علنی دیروز مجلس که به منظور توضیحات وزرای کشور، راه،  جهاد و کشاورزی درباره 
سیل اخیر در استان های کشور تشکیل شده بود، گفت: »  25 استان کشور درگیر سیل شد؛ سیلی که در نوع خود 
بی نظیر بود و موجب شد  در 25 استان با شدت و حّدت متفاوت درگیر مشکالت زیادی ازجمله آبگرفتگی  و تخریب 

منازل، زمین های کشاورزی، پل ها و جاده ها شدیم .«

وزیر کشور:    

بیشاز۴۴۰۰
روستادرگیر
سیلشدند
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.

 سیل به بیش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ ابنیه فنی، شامل آب نماها و انواع پل ها آسیب وارد کرده است. ۷۲۵ پل به طور کامل تخریب شده 
است و بخش دیگر از پل ها آسیب های کلی یا جزیی دیده اند.

 وزیر راه و شهرسازی
محمد   اسالمی

تا به امروز بخش کشاورزی ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است که سه هزار میلیارد تومان آن مربوط به کشت خوزستان 
است و هنوز هم آسیب ها ادامه  دارد. ما مصوباتی در این زمینه داشته ایم که ابالغ شد که بخشی از آن کمک های بالعوض بود.

 وزیر جهاد کشاورزی
محمود   حجتی

در مواردی شدت بارش زیاد نیست اما طول مدت بارش در شکل گیری سیل تعیین کننده است و در شرایط دیگر نه شدت و نه 
طول بارش که وسعت بارندگی باعث سیل می شود.

وزیر نیرو
رضا   اردکانیان

در بخش کشاورزی زمین ها و باغات و مزارع و جاده های بین مزارع از بین رفته است، بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان خسارت به 
پلدختر وارد شده است. دغدغه  مردم اسباب و اثاثیه شان بوده که از دولت اطمینان می خواهند.

نماینده مردم  پلدختر
حمیدرضا   کاظمی

اظهارنظرهای مسئوالن و نمایندگان مجلس در جلسه بررسی نحوه مدیریت بحران سيل را در جدول زیر می خوانيد:
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