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گزارش میدانی خبرنگاراعزامیخراسان ازمناطق سیل زدهگلستان

ازمیانخبرها

ستاد اجرایی امام (ره)  ۵۰۰هزار
بسته اقالم آموزشی در اختیار
دانش آموزان قرار می دهد
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امــام (ه) از
تهیه و ارســال  ۵۰۰هزار بسته اقالم آموزشی به
دانش آموزان نیازمند  ۳۱استان کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا ،محمد مخبر افــزود :از این ۵۰۰
هزار بسته ۲۵۰ ،هزار بسته از سوی ستاد اجرایی
و  ۲۵۰هزار بسته دیگر با مشارکت خیران ،گروه
های مردمی و جهادی جمع می شود و تا پیش از
آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش آموزان نیازمند
قرار می گیرد.این بسته های آموزشی تا پیش از
آغاز سال تحصیلی یعنی تا  ۲۵شهریور در اختیار
دانشآموزان قرار می گیرد.وی با بیان این که هر
بسته شامل  ۱۴اقالم آموزشی است ،ادامه داد:
ارزشمالیاینبستهحدود ۲۰۰هزارتوماناست.

غالمعلی بسکی پدر طبیعت
ایران درگذشت
غالمعلیبسکی،پیشکسوت
و پدر دلسوز طبیعت ایران به
دلیل کهولت سن و بیماری
ریوی بامداد دیروز درگذشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،وی که به دلیل کهولت سن و بیماری ریوی
در بیمارستان بستری بود ،پس از تحمل یک دوره
بیماریسخت،بامداددیروزدارفانیراوداعگفت.
ویدرچنددههاخیرفعالیتهایگستردهایرادر
زمینه حفاظت از طبیعت و محیط زیست انجام داد
و به پدر طبیعت ایران معروف است .پزشک و فعال
محیط زیست بسیاری از اموال خود را صرف امور
خیریه کرده بود.مراسم تشییع پیکر وی ساعت
 ١۴فردا از بیمارستان دکتر بسکی شروع و ساعت
 ١۵:٣٠پس از اقامه نماز در آرامگاه ابدی خویش،
در روستای تنگراه به خاک سپرده خواهد شد.

توضیح وزیر علوم درباره
برداشتن دیوار دانشگاه ها
هــادی محمدی – وزیــر علوم در پایان جلسه
هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :درباره
برداشتن دیوار دانشگاهها منظورم این بود که
ارتباط بیشتری بین مردم و جامعه تشکیل شود
و مردم از خدمات و مشاورههای علمی استفاده
کنند .هدف این است به جای این که با دستور و
به صورت کلیشه ای و تکلیفی بخواهیم دانشگاه
را ملزم به ورود به مسائل جامعه کنیم ،دانشگاه
و جامعه مسائل و مشکالت خــود را با هم حل
کنند .منصور غالمی افزود :ممکن است در آینده
و به تدریج دیوارهای دانشگاه ها هم به صورت
فیزیکی برداشته شود  ،در خیلی از کشورها به این
امر عمل شده و معمول است و هم اکنون در کشور
خود دانشگاهی داریم که هیچ دیواری ندارد.

روزی  1000سقط جنین!
آمارها نشان میدهد روزانه بیش از 1000جنین
در ایران پیش از آن که امکان تولد پیدا کنند ،به
حیا تشان خاتمه داده میشود؛ آمــاری که از
کشتگان تصادف های جــاد های خیلی بیشتر
است«.دکتر آخــونــدی» ،رئیس انجمن علمی
جنینشناسی در گفت و گو با فارس با اعالم این
مطلب افــزود :در جدیدترین آمار در سال ،96
دکتر محمدباقر الریجانی معاون آموزشی وزیر
بهداشت اعالمکرد که ساالنه «بین  300تا 500
هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش
می شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت،
هر روز هزار جنین در کشور کشته میشود و تنها
حدود  10مورد قانونی است!

رئیس سازمان حج:

مشکل سردخانه مانع انتقال
گوشت های قربانی به ایران شد

رئیسسازمانحجوزیارت،بروزمشکالتیدرزمینه
سردخانه را مهم ترین دلیل انتقال ندادن گوشت
قربانی حجاج ایرانی در امسال به داخل کشور بیان
کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و
زیارت  ،علیرضا رشیدیان افزود :طی امسال 86
هزار راس گوسفند از سوی حجاج ایرانی قربانی
شد که کار ذبح همه آن ها توسط ذابحین ایرانی
ستاد حج و زیارت و با نظارت دقیق ناظران بعثه
مقام معظم رهبری انجام گرفت .همه الشه های
گوشت پس از ذبح به سردخانه منتقل و فریز شد اما
در زمینه انتقال آن ها با مشکالتی روبه رو شدهایم.
وی اظهار کرد :برای انتقال گوشت به ایران باید
استانداردهایدامپزشکیرارعایتمیکردیم.دام
پزشکیتاکیدداشتکهبایدهمهگوسفندهاراقبال
معاینه و تایید کند و بعد از آن ،بر مراحل ذبح و آماده
کردن آن ها برای فریزشدن و مراحل بعدی انتقال
کامال نظارت داشته باشد تا اجــازه ورود آن را به
داخل مرزهای جمهوری اسالمی بدهد.وی افزود:
بخشی از این کار را دنبال کردیم و با دام پزشکی به
توافق هایی رسیدیم اما در بخش دوم که مربوط به
سردخانه ها ،یافتن کشتی سردخانه دار و اجاره آن
برای انتقال گوشت از بندر جده به بندرعباس بود،
با مشکالتی برخورد کردیم.

تکاپوبرای پایانچادرنشینیقبلاز زمستان
محمد اکبری 29 -اسفند 97استان گلستان
در حادثه ای که هرلحظه هولناک تر می شد،
شاهد سیالبی مهیب در تاریخ خود شد که به
گواه   هواشناسی کشور این سیالب طی 70
ســال اخیر بی سابقه بــود 13 .کشته 116 ،
مصدوم و تخریب تاسیسات شهری همچون
برق ،تعطیلی فرودگاه  ،راه آهن و تخلیه چند
بخش و روستا موجب شد تا این رخداد ،بزرگ
ترین فاجعه طبیعی صــد ســال اخیر ترکمن
صحرا خــوانــده شــود .بــا گذشت  150روز از
وقــوع ایــن حــادثــه گــروه گـــزارش خــراســان به
منطقه اعزام شد و طی گفت وگو با مردم آسیب
دیــده ومسئوالن محلی ،گزارشی از وضعیت
عملیات گسترده بــازســازی و اســکــان بیش
از  21هــزار و  102واحــد مسکونی را اکنون
پیش روی مخاطبان خــود قــرار داده اســت.
بــراســاس آمــار به دســت آمــده از میان مناطق
آسیب دیده استان گلستان ،شهر آق قال و هشت
روستای اطراف آن یعنی تازه آباد ،چن سولی،
سیلدر ،قانقرمه ،یلمه خندان ،سالق یلقی،
سقر یلقی ،و میرزا یلقی بیشترین آسیب را
داشته اند و به بیش از  10هزار واحد مسکونی
شهری وروستایی شهرستان های گنبد کابوس
و گمیشان آسیب جدی وارد شده است.
▪وعده برای قبل از زمستان

مسئوالنستادهایبازسازیبنیادمسکناستان
گلستان در شهرهای آق قال ،گمیشان و گنبد با
تاکید براین که قطعا کار بازسازی کامل واحد
هایسیلزدهشهریوروستاییایناستانپیش
از زمستان پایان می یابد وعده دادند قبل از پایان
یافتنروزهایگرمسالهمهسیلزدگاناسکان
یابند و از چادرهای امداد به زیر سقف خانه جدید
خود بروند.
▪مصائب نازبی بی!

▪تازه آباد تازه در حال آباد شدن است

در روستای تازه آباد  107خانوار با جمعیتی
حدود 375نفرسکونتدارندو 102خانواراین
روستا خسارت دیــده انــد .طبق گــزارش بنیاد
مسکن  72خــانــوار ایــن واحــد هــای مسکونی
نیازمعیشتی اعم از جبران خسارت های مادی
اموال  53 ،واحد نیازمند تعمیرات ساختمان
است و 47واحد مسکونی باید از نو احداث شود.
عمده اهالی این روستای محروم از هموطنان
عزیزترکمنوبلوچهستند،بسیاریازمرداناین
روستا کارگران فصلی اند که اکنون برخی از آن
ها ترجیح داده اند کنار پیمانکاران بنیاد مسکن
برای باال بردن دیوارهای واحد احداثی خود
بدون دریافت حقوق کار کنند .عده ای نیزدر این
فصل سال برای یافتن کار به شهرهای همجوار
رفته اند تا به گفته همسر و فرزندان شان که از
داخل چادرهای امداد نظاره گر عملیات آهسته
و پیوسته ساخت خانه های شان هستند پول در
بیاورند.در روستای چن سولی با وجود این که از
 1297خانوار این روستا  693واحد خسارت
دیده اند به دلیل محرومیت کمتر ساکنان این
منطقه،وضعیتیبهترازتازهآبادبهنظرمیرسد.
در این جا هیچ یک از اهالی در چــادر زندگی
نمیکنند ،عملیات تعمیر واحد های مسکونی
آسیب دیده به طور کلی پایان یافته و کار ساخت
واحد های احداثی نیز رو به اتمام است.
▪شادی و غم مادرعایشه

اینجا روستای تــازه آبــاد اســت؛ «نــاز بی بی»
مادر میان سالی که به دلیل فوت همسر عالوه
بر پسرش که معلول ذهنی اســت دو فرزند
دیگرش را نیز سرپرستی می کند در باالی
آبــادی کنار تلی از خــاک ونخاله که پیش از
سیل خانه نامیده می شد ،چــادر زده است.
دغدغه اش مدام همین است که به سرپرست
کارگران بگوید و خواهش کند مادامی که
کــار سقف خانه اش تمام نشده اســت سراغ
خانه های دیگر روستا نروند.نازبی بی می
گوید :امروز بعد از معطلی چند روزه توانسته
آن ها را برای ادامه کار ساخت به آن جا بیاورد
و تاکید دارد که پسرش باید هفته ای دوبار
حمام بــرود اما کارگران کند کار می کنند.
از سویی دیگر پیمانکار احــداث واحدهای
روستا نیز با توضیح این که کندی ها و توقف
های کوتاه عملیات ساخت دالیلی چون حفظ
استانداردهای ساخت ،لــزوم خشک شدن
مصالح بــرای احــداث سقف و پیوستگی در
ساخت کلیه واحد های روستا را دارد ،درعین
حال در حضور ما به نازبی بی قول می دهد که
سقف خانه اش تا هفته دیگر تمام می شود و
برای آسودگی خاطر   نازبی بی به او می گوید
تا یک ماه دیگر پسرش در خانه حمام می کند.

مادر«عایشه» دختر شیرین زبان ترکمن که قرعه
تکمیل اولین واحد احداثی روستا به نام آن ها
زده شده است در حال بردن وسایل خود به درون
خانه خوشحال و شادمان است .میگوید :خانه
ام خوب است ،پنجره ها شیشه دوجــداره دارد
و آرامش و امنیت بیشتری نسبت به خانه قبلی
داریم.عایشه هشت ساله نقاشی اش را که در
آن تصویری از یک مرد ،زن و دختری با موهای
بلند کنار خانه ای با سقف شیروانی است ،روی
در خانه جدیدشان چسبانده است .بالبخندی
که روی لب دارد نقاشی را به ما نشان می دهد و
می گوید" :اینو من کشیدم" .او تعدادی انجیر از
درخت حیاط چیده و با همان خنده نقش بسته
روی صورت کودکانه اش به ما تعارف می کند.
دراینمیانمادرش برایماازنزدیکیعیدقربان
و حساسیت رسوم قوم ترکمن برای لزوم قربانی
کردن حداقل یک گوسفند در هر خانه می گوید.
صحبت به این جا که می رسد با لحنی حاکی

از یاس ادامه می دهد تازگی ها موتور سیکلت
همسرمرادزدیدهاند؛اوبهشهررفتهاستودرآن
جا سخت مشغول کار است تا بتواند مخارج عید
قربان را دربیاورد اما من که فکر می کنم امسال
نتوانیم قربانی کنیم.
▪وعده برای پایان تعمیراتی ها

به گفته اهالی روستاهای آسیب دیده اطراف آق
قال و گمیشان نیز وضعیت ساخت خانه ها طی
ماه جاری با سرعت بیشتری همراه بوده است.
محسن جندقی رئیس سازمان بنیاد مسکن
و شهرسازی آق قال نیز در این باره به ما اعالم
می کند که " کار واحدهای تعمیراتی تمامی
روستاها و شهرهای منطقه پایان یافته است".
به گفته وی طبق پیش بینی های صورت گرفته
کار سفت کاری کلیه واحد های احداثی تا آبان
ماه پایان مییابد و بی تردید تا قبل از پایان یافتن
فصل سرما هیچ خانوار روستایی در چادرها
نمانده است و همگی در خانه های شان ساکن
می شوند.براساس مشاهدات خبرنگار خراسان
در شهرهای گنبد ،گمیشان و آق قال به ندرت
چادرهای امداد به چشم می آید ،موارد واحد
های آسیب دیده اعم از تعمیری و احداثی عمدتا
شامل ساختمان های کلنگی بوده که نسبت به
ساختمان های نوساز آن کوچه تاب مقاومت در
برابر سیل را نداشته است ؛ صاحبان این خانه
ها که عمدتا افرادی کم بضاعت هستند ،باوجود
اعالم ناراحتی های شان بابت وضعیت موجود

در کل از این که خانه شان مانند دیگر همسایه ها
در حال نو شدن است حس رضایتمندی دارند.
▪  21میلیون بــا عـــوض65 ،میلیون
تسهیالت

محمد تقی زمانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن
استان گلستان هم به خراسان می گوید که به
طور کلی هر خانوار سیل زده روستایی تاکنون
 21میلیون تومان تسهیالت بال عوض برای
اجاره مسکن ،معیشتی و ساخت مسکن دریافت
کرده است و تا پایان کار ساخت واحد مسکونی
شان نیز سرجمع  65میلیون تسهیالت بانکی
با سود چهار درصد دریافت خواهند کرد.وی
میافزاید :برای خانوار شهری رقم اختصاص
یافته هر واحــد  29میلیون تومان بالعوض و
تسهیالت بانکی  65میلیونی اســت .جدای
از این هزینه سیمان مصرفی ،پروانه ساخت،
نقشه و نظارت بر ساختمان ها رایگان است

که این موضوع نیز کمک مالی  15میلیونی به
حساب می آید.مدیر کل بنیاد مسکن استان
گلستان تاکید دارد که راهبرد ما در روستاهای
محروم گاهی این گونه است که در صورت لزوم
ساکنان خانه هــای قدیمی را که درخواست
تعمیر دارند ترغیب به تبدیل وضعیت از تعمیر
به احداث کنیم و آن ها را به اصالح کلی تشویق
کنیم .در این زمینه بنیاد برای هر واحد احداثی
روستا 10میلیون تومان و برای شهر 12میلیون
تومان ارائه می دهد.براین اساس برای هر واحد
احداثی تعداد  160پاکت سیمان رایگان و
برای واحد های تعمیری هم  20پاکت از محل
اهدایی رهبرمعظم انقالب در نظر گرفته شده
است که در طول عملیات ساخت به پیمانکاران
ارائه می شود.
▪رفع چالش کندی کار

طبق اظهارات مردم سیل زده آق قال و گمیشان
عملیات ساخت واحد های احداثی در این ماه
نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری در حال
انجام است که به گفته مسئوالن ستاد بازسازی
بنیاد مسکن و شهر ســازی ایــن دو شهرستان
دلیل آن مساعدت های تــازه شهرداری برای
تسریع در عملیات صدور پروانه ساخت به سیل
زدگــان است.طبق گفته مسئوالن ستادهای
بازسازی بنیاد مسکن در آق قال ،گمیشان و گنبد
به خبرنگار خراسان روند ارائه خدمات در دو ماه
نخست سال به دلیل تغییر مصوبه قبلی هیئت
دولت که در فروردین با عنوان ارائه تسهیالت
"جعاله" اتخاذ شده بود اما در اردیبهشت با موارد
تازه آسیب دیده کشور با عنوان "قرض الحسنه"
اصــاح و تصویب شد طی این دو ماه با کندی
مواجه بود اما از خرداد امسال با باال رفتن سطح
همکاری بانک ها و مسئوالن شهری این مناطق
ایــن رونــد سرعت رضایت بخشی یافته است.
همچنین به گفته سید مجید نجاتی رئیس ستاد

معین بازسازی بنیاد مسکن خراسان رضوی در
شهرستان گنبد برخی اهالی شهر و روستاهای
این شهرستان در ابتدای حادثه سیل به دلیل
برخی باورها یا عزت نفس باالی قوم ترکمن تنها
به گرفتن تسهیالت بال عوض اکتفا کردند و از
اعالم درخواست برای دریافت وام بانکی برای
تعمیرواحداثخودداریکردند،امااکنونقاطبه
مــردم بــرای احیای خانه های خود درخواست
تسهیالت کرده اند .به طوری که هم اکنون تنها
در شهرستان گنبد و روستاهای اطــراف چهار
هزاروپانصدوسیخانواربرایدریافتتسهیالت
احداثی و تعمیرات به بانک ها رجوع کرده اند.
▪تازه ترین وضعیت عمرانی مناطق سیل زده

بنا بر آخرین گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن
انقالباسالمیتالحظهتهیهاینگزارشدراستان
گلستان هفت هزار و 321واحد مسکونی آسیب
دیده شهری و  13هزار و  802واحد روستایی
مشخصشدهاستکهازاینمیزان 2161واحد
در مرحله آوار برداری 3750 ،واحد در وضعیت
پــی کــنــی 3832 ،واحـــد در موقعیت ایجاد
فونداسیون 2356 ،واحد در مرحله اسکلت،
 1134واحد درموقعیتایجادسقفو 121واحد
درمرحلهدیوارکشیوبهرهبرداری قراردارد.

دستی که بخواهد توافق نامه قبول تقصیرحادثه منا را امضا کند باید قطع شود
سرپرست وقت حجاج ایرانی در زمــان وقوع
فاجعه منا با تاکید بر پیگیری حقوق خانواده
شهدای منا ،گفت :دستی که بخواهد توافق
نامهایذلتبارمبنیبرقبولتقصیرحادثهمنااز
سویایرانراامضاکندبایدقطعشود.بهگزارش
ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین قاضی عسگر
سهشنبهشبگذشتهدربرنامهزندهجهانآرادر
شبکه افق اظهار کرد :معتقدیم در زمینه حجاج
در واقعه منا کم کاری شده و تا روزی که تکلیف
این ماجرا روشن نشود به فعالیت خود ادامه می
دهیم و دیه خانواده شهدا را پیگیری خواهیم
کــرد.وی با اشاره به اسناد منتشر شده درباره
واقعه منا گفت :چیزهای محدودی همان زمان
منتشر شد اما نفس این که دوربین می گذارند
بدین معناست که اگــر تراکم شد جمعیت را
به جای دیگر بفرستند که این اتفاق رخ نداد.
سرپرست وقت حجاج ایرانی در زمــان وقوع
فاجعه منا تصریح کرد :ما دو مسیر برای حجاج
ایرانی داشتیم جوهره و سوق العرب و همیشه
جمعیتماازایندوسومیرفتند.شاهدبودمکه
مامورانسعودیجمعیتمارابهداخلچهارراه

 ۲۰۴هدایت کردند و به مقامات سعودی این
را اعالم کردیم.قاضی عسگر با اشاره به سهل
انگاری سعودی ها در مدیریت جمعیت و رخ
دادن فاجعه منا یادآور شد :من نتوانستم چیزی
مبنی بر عمدی بــودن پیدا کنم ،امــا مطمئن
هستم سوء مدیریت وجود دارد .سوء مدیریت
قطعیاستچگونهممکناستدرخیابانبسته
جمعیتی انبوه بیاید و حتی امکان آب پاشیدن
روی سر این جمعیت و امکان تردد آمبوالنس
نباشد.سرپرست وقت حجاج ایرانی در زمان
وقوع فاجعه منا یادآور شد :خیلی صریح اعالم
میکنمموضوعتعهدایرانوقبولتقصیرفاجعه
منا از سوی کشورمان خالف واقع است؛ تفاهم
نامه های سالهای  ۹۶تا  ۹۸موجود است و
اولین مسئله این بود که دولت عربستان متعهد
شدهعزت،کرامت،امنیت،سالمتیوهمچنین
راحتی حجاج را مورد توجه قرار دهد و در این
زمینه همه امکانات خود را بسیج کند.قاضی
عسگر اظهار کرد :معتقدیم دستی که بخواهد
توافق نامه ای ذلت بار مبنی بر قبول تقصیر
حادثه منا از سوی ایران را امضا کند باید قطع

اخبار

معرفی وزیر آموزش و پرورش
تا نیمه اول شهریور
واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهور در حاشیه جلسه
صــبــح هــیــئــت دولـــــت ،در
خـــصـــوص ان ــت ــخ ــاب وزیـــر
جــدیــد آمــــوزش و پـــرورش،
اظهار کــرد :با توجه به این که ما باید مقدمات
بازگشایی مدارس را آماده کنیم ،مطالعات را روی
گزینههای مختلف شروع کردیم و به پنج تا شش
نفر رسیدیم و امیدواریم در نیمه اول شهریور این
گزینه قطعیشود.

آغاز بازگشت حجاج ایرانی از فردا
محمد جواد رنجبر /نخستین گــروه از حجاج
ایرانی فردا به میهن بازمی گردند.به گزارش
خــراســان ،بــا انــجــام اولــیــن پـــرواز هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران "هما" از فرودگاه مدینه
به مقصد فرودگاه ساری در روز بیست و پنجم
مرداد ماه ،پروازهای بازگشت حجاج به کشور
آغاز می شود.در نخستین روزعملیات بازگشت
حجاج ایرانی ۱۲ ،پرواز از فرودگاه مدینه منوره
به فرودگاه های ساری ،یزد و زنجان انجام می
شود .طبق برنامه کنونی ،بازگشت حجاج ایرانی
تا  ۱۷شهریور به طول می انجامد.تشرف زائران
ایرانی حج تمتع  98به سرزمین وحی که از 17
تیر آغاز شده بود ،تا  14مردادماه ادامه داشت و
زائران از  ۱۹ایستگاه پروازی به بیت ا ...الحرام
اعزام شدند .ایران و عربستان براساس یک توافق
نامه قدیمی ،هر یک  50درصد پروازهای حج را
بر عهده داشتند اما امسال عربستان با بدتعهدی
در پروازهای حج ،ایران را به استفاده از ظرفیت
ناوگان هوایی تنها یک شرکت هواپیمایی ،مجبور
کرد.طی امسال هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران «هما» وظیفه انتقال بیش از  ۸۶هزار زائر
سرزمین وحی را بر عهده دارد.

وزیر کشور خبر داد :

تالشبرایلغوروادیددرایاماربعین

سرپرست وقت حجاج ایرانی در زمان وقوع فاجعه منا:

شود؛ مسئله غرامت و تشکیل کمیته حقیقت
یاب حادثه منا توافق نامه هست.وی با بیان این
کهبایددرواکاویحقایقواقعیترابگوییمتاکید
کرد:همانموقعبرخیگفتندولیعهدعربستان
با خودرویش آمده بود و مسیر تغییر داده شد اما
اینگونهنبود.یاتصویریپخششدکهمربوطبه
آنسالنبودبنابراینمستنداتبایدبهواقعیات
نزدیک باشد؛ آرشیوی غنی در این باره داریم و
اسناد و مدارک و فیلم ها و کارهای حقوقی که
انجام دادیم منتشر می کنیم.سرپرست وقت
حجاج ایرانی در زمان وقوع فاجعه منا با بیان
این که امیدواریم با مذاکرات امسال حقوق
شهدای منا به نتیجه برسد ،گفت :طرح دعوا در
مجامع بین المللی باید از سوی وزارت خارجه
انجام بگیرد .جلسات متعددی داشتیم .حتی
بحث شد وکیلی در عربستان بگیریم و وزارت
خارجه گفتند این هزینه را نداریم و ما این هزینه
را تقبل و پول هم به وی پرداخت کردیم و وکالت
نامهدرمسقطامضاشد.قاضیعسگرادامهداد:
هنوز این راه باز است و اگر دولت هزینه های این
وکالتراقبولکندمیتوانبهنتیجهرسید.وی
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یادآورشد:عربستانیهاهمراهیزیادیداشتند
و مستند با ما کار کردند.وی یادآور شد :درباره
شهید رکن آبادی نیز این اتفاق افتاد و قبر این
شهیدمشخصشد.یکنفرازسعودیهاموظف
شد قبر را شکافتند و انگشتری که در دست
شهید رکن آبادی بود مشخص شد و انگشتر در
دستویبودوازرویدیانایوتصویریکهدر
اختیارگذاشتهشدشهیدرکنآبادیشناسایی
شد.قاضیعسگرتاکیدکرد:حرفهاییکهدر
آن دوره زده شد عجیب بود .مثال گفتند رکن
آبادی را دزدیدند و بردند و برخی نقل کردند
که زنده وی را بردند و عده ای اعالم کردند که
اسرائیلیهااظهارکردندگنجیبهدستآوردند
کههمانرکنآبادیاستامااسنادمانشانمی
دادکهبعدازتعدادیازمجروحانکهتوانستیمدر
بیمارستان ها شناسایی کنیم فردی زنده نبود.
اطمینانمیدهمحقیقتااززمانحادثهتاامروز
هرچقدرکهدرتوانمبودهمسئلهرادنبالکردهام؛
ازامروزنیزگرچهمسئولیتمستقیممننیست
اما کمک می کنم تا حقوق خانواده شهدای منا
بهنتیجهبرسد.

محمدی – وزیــر کشور در
حاشیه نشست هیئت دولت
در گفت وگو با خبرنگاران با
بیان این که در ایــام اربعین
روادیــد را لغو خواهیم کرد
 ،اظهار کرد :البته این به معنای نبود نظارت و
نبود سهمیه بندی نیست و قطعا سقفی برای آن
خواهیم داشت .عبدالرضا رحمانی فضلی افزود:
یک شنبه وزیر کشور عراق به ایران خواهد آمد و در
جلسه ای مشترک بیشتر صحبت می کنیم .در
این جلسه مشترک با وزیر کشور عراق هم مناطق
جدید بــرای اربعین و هم شرایط خاصی برای
عاشورا و تاسوعا ایجاد خواهد شد.
▪تا آخر سال مشکل نوسازی مناطق سیل زده
حل می شود

وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در
مناطق سیل زده طبق برنامهریزی پیش میرویم
یا خیر ،گفت :در مسیر برنامهریزی هستیم .قولی
که داده بودیم سه اولویت داشت؛ نخست مسکن،
دوم پرداخت خسارتهای کــشــاورزی و تامین
وسایل زندگی است .اولویتهای بعدی ما بحث
زیرساختها بــوده که هر وزارتخانهای مسئول
زیرساختهای خــود اســت که ایــن کــار را انجام
میدهند.وی گفت :در حــوزه تعمیرات تقریبا
به مراحل نهایی میرسیم که حدود  ۱۱۰هزار
واحد را شامل میشد و در حوزه ساخت و ساز هم
حدود  ۳۰تا  ۳۵هزار واحد مسکونی تقریبا تمام
عملیات اجراییاش شروع شده به جز مناطقی
که الزم است ما جابه جایی در سطح وسیع داشته
باشیم.یکمنطقهوسیعیراآببردهومابایدزمین
جدید تملک کنیم که تملک کردیم و در مرحله نقل
و انتقال هستیم .این مسئله را نیز قول دادهایــم
تا پایان سال حل کنیم و نوسازیها تمام شود.
رحمانیفضلی گفت :در حوزه وسایل خانگی یک
پک شش قسمتی بوده که آن را هم حدود ۱۱۰
هزار مورد برآورد کردند که همه این تعداد منابعش
آماده است؛  ۴۰هزار مورد را خریدهایم ۳۵ ،هزار
موردواگذارشدهوکسانیکهدراینزمینهخسارت
دیدهاند میتوانند با مراجعه به سامانه سجاد که به
اینمنظورتدارکدیدهشدهاستنامنویسیکنند.
▪ادامه تالش برای حل موضوع ورود بانوان به
ورزشگاه ها

وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد
زیرساختهایمربوطبهورودبانوانبهورزشگاهها
نیز گفت :این یک مسئله بینبخشی است و اکنون
هم دادستانی ،هم نیروی انتظامی ،وزارت کشور
و وزارت ورزش نظر دارند .اصل مسئله چندین بار
مطرح شده و چندین بار هم این اتفاق افتاده است.
به هر صورت باید به یک دستورالعملی برسیم .باید
برخی نگرانیها که از سوی متدینان مطرح شده و
حوزههای امنیتی و انتظامی دارند رفع شود و در
آنطرفقضیهبایداجازهحضوردرحدعدمتشدید
نگرانیها حل شود.

