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گزارش «ابتکار» از توضیحات وزرا درباره میزان خسارات سیل اخیر و انتقادات نمایندگان

جبران خسارت سیل خار ج از توان دولت است
در جریان جلسه روز گذشته خانه ملت ،حمید بنایی نماینده مردم گناباد در
ن سیل خسارت سنگینی بر جای گذاشته است و ۲۸
مجلس به «ابتکار» گفت که ای 
استان و  ۲۶۹شهر و  ۵۱۴۸روستا براثر سیل خسارت دیدهاند .این عضو کمیسیون
عمران مجلس تاکید کرد« :حجم خسارات وارده بسیار باال بوده و جبران آن به
تنهایی از توان دولت خارج است و نیازمند حمایت مردم و سازمانهای بینالمللی و
همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی به اذن رهبری است».
جلساتی که صرفا باعث هدر رفت وقت و پول بیتالمال است
نکتهای که حائز اهمیت است و نمایندگان گفتوگو کننده با «ابتکار» به آن تاکید
داشتند ،این بود که برگزاری این جلسات را موجب هدر رفت وقت و پول بیتالمال
دانستند و گفتند که با این جلسات که صرفا با حرف و شعار میگذرد ،مشکلی
حل نخواهد شد و خروجی ندارد .قاسم احمدی الشکی ،نماینده مردم چالوس در
مجلس دراینباره به «ابتکار» گفت« :موافق چنین جلساتی نیستم چون فقط به
حرف زدن میگذرد در حالی که مردم در مشکالت غرق هستند ».این نماینده چند
دوره مجلس ادامه داد« :بهتر است به جای این جلسات ،دولت به منظور مواجه
با این حوادث الیحهای بیاورد یا در صورت نیاز مجلس طرحی تهیه کند و به جای
حرف زدن ،هرچه زودتر برای رفع مشکالت ریلگذاری کنیم و قانونی مصوب کنیم و
بگوییم مثال وزیر راه این مقدار بودجه در اختیار داشته باشد و بتواند سدسازی کند
و وزیر کشور برای مقابله با فالن چالش و بحرانها به صورت تنخواه بودجهای جدا
از سازمان برنامه و بودجه در اختیار داشته باشد ».محمدرضا تابش ،عضو هیئت
رئیسه فراکسیون امید مجلس هم در گفتوگو با «ابتکار» با اشاره به گزارش وزرا در
صحن علنی مجلس بیان کرد« :وزرا در گزارش خود حرفها و میزان خسارات وارده
در سیل اخیر را به مجلس ارائه کردند ولی از این گزارشها خروجی خاصی ندارند و
چیزی از آن بیرون نمیآید و اقدام عملی ما باید تصمیمگیری قانونی باشد ».جالل
میرزایی ،رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید هم با انتقاد از اینکه گزارشهای ارائه
شده وزرا در صحن دقیق و قابل اتکا نبودند ،به «ابتکار» گفت« :گزارشهای ارائه
شده وزرا گزارشهای دقیقی نبودن د چراکه وقتی وزیر کشور اعالم میکند  24استان
کشور درگیر سیل بوده است ،در حالی که  24استان درگیر بازندگی بودند و تنها
برخی مناطق  4استان گلستان ،لرستان ،خوزستان و ایالم درگیر سیل بوده اند ،این
فکر می خواهد مبنای تعیین خسارات در مناطق سیل زده باشد .بنابراین گزارش های
ارائه شده دقیق نیستند ».در ادامه تابش ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با
اشاره به طرحی که برای ساماندهی این مشکالت طبیعی در حال تهیه است ،گفت:
«طرحی را داریم و خواستاریم این طرح هرچه زودتر در دستور کار صحن قرار بگیرد.
در آن طرح نحوه نظارت ،تامین منابع و مشارکتهای بینالمللی دیده شده است و
توقع میرود نمایندگان هم ایدهها و پیشنهاداتشان را بیان کنند و طرح به پختگی
برسد تا به صورت قانون قابل ارزیابی و پیگیری شود ».نماینده مردم اردکان در خانه
ملت تاکید کرد« :این گزارشها اثراتی ندارد و یک مشت حرف است که قابل پیگیری
نیستند و اثری هم ندارند .البته این گزارشها در جهت تنویر افکار عمومی خوب
است و زحمت هم کشیدهاند ولی قانونی نیست و نتیجهای ندارند».
پیشنهاد تفکیک و بررسی مشکالت مناطق سیلزده در کمیسیونهای
تخصصیمجلس
احمدی الشکی ،نماینده مردم چالوس در خانه ملت هم از پیشنهاد خود به

معصومهمعظمی

اختیار دارد تامین کند ».نماینده مردم قم در مجلس افزود« :دولت همچنین
میتواند تا حدی این خسارات را از یکسری ردیفهای عمرانی از جمله بودجه
ساخت ابنیهها و پروژههای عمرانی که برای سال  98در بودجه پیشبینی
شدهاند ،پرداخت کند».
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روز گذشته در جلسه علنی مجلس به ریاست علی الریجانی ،موضوع سیالبها و دالیل بروز این حادثه با حضور مسئوالن اجرایی مرتبط با این حادثه
بررسی شد .در این جلسه سحر تاجبخش ،رئیس سازمان هواشناسی با تشریح عملکرد این سازمان در سیل اخیر کشور ،این حوادث را ناشی از پیامدهای
تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی دانست .همچنین علی اصغر پیوندی ،رئیس جمعیت هالل احمر نیز با تشریح عملکرد این سازمان در سیالبهای اخیر
کشور گزارشی ارائه کرد .در ادامه این جلسه محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی در گزارش خود خبر داد« :بخش کشاورزی در جریان سیل اخیر  ۱۳هزار
میلیارد تومان خسارت دیده است ».عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور هم هماهنگی همه دستگاهها در سیل اخیر را از ویژگیهای این سیل دانست و
بر ضرورت آمادگی الزم همه دستگاهها برای بارندگی احتمالی و توام با ذوب برف در اردیبهشت تاکید کرد.

بررسی علل
بارندگیها و
سیالبهایاخیر
کشور موضوعی بود
که روز گذشته سه
وزیر نیرو ،کشور و
کشاورزی را برای
ادای توضیح و
ارائه گزارش درباره
میزان خسارات
وارده به صحن
علنیمجلس
کشاند
هیئت رئیسه و رئیس مجلس دراینباره خبر داد و به «ابتکار» گفت« :پیشنهاد
میکنم هرچه زودتر جلسات تخصصی و بحث کشاورزی را به کمیسیون کشاورزی،
بحثهای مربوط به صنعت ،معدن و تجارت را به کمیسیون صنعت و موضوعات
مربوط به انرژی و آب را به کمیسیونهای مربوطه و همچنین موارد و مشکالت
آموزشی و مدارس و آموزش عالی مناطق سیلزده را به کمیسیون آموزش ارجاع
دهند و بگوید مثال ظرف  6ماه این امور انجام شود و دراینباره مطالبهگر باشند».
توان مالی دولت در جبران خسارات سیل اخیر
نکته مهمی که دراینباره نمیتوان از نظر دور داشت ،میزان خسارات وسیعی

است که به استانهای درگیر سیالب وارد شده است و باید در برآوردی دقیق
مشخص شود که دولت با توجه به مشکالت مختلف خود در شرایط تحریمی و
فشار اقتصادی وارده از سوی ایاالت متحده آمریکا ،تا چه میزان میتواند خسارات
وارده را جبران کند.
احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با «ابتکار»
دراینباره بیان کرد« :تا  5درصد خسارات وارده از سیل را در بودجه  98درنظر
گرفتهایم و از این منبع تامین میشود و مابقی این خسارات را دولت میتواند
از یکسری ردیفهایی مثل ردیف بودجه مسکن ،کمیته امداد و بهزیستی که

کولیوند با تاکید بر الیروبی سریعتر رودخانهها توسط
وزارت نیرو مطرح کرد

میرزایی ،نماینده مردم ایالم در مجلس هم در گفتوگو با «ابتکار» با اشاره به
تجربه خسارات وارده زلزله به مردم و عدم توان مالی دولت در پرداخت خسارات به
طور کامل تصریح کرد« :پیش از این حوادث طبیعی مثل زلزله داشتیم که به مردم
خسارت زد ولی تجربه نشان میدهد دولت توان پرداخت و جبران همه خسارت
را ندارد بنابرین نیازمند مشارکت مردم در تامین و جبران خسارات وارده هستیم».
میزان خسارات تعیینشده واقعی نیستند
همچنین قاسم ساعدی ،نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه نیز در گفتوگو
با «ابتکار» با انتقاد از جلسه روز گذشته مجلس با وزرا و میزان خسارت تعیین
شده برای زمینهای کشاورزی مردم مناطق سیلزده اظهار کرد« :امروز هزینه هر
هکتار زراعی  3میلیون تومان برای کشاورز تمام میشود و جدای از خسارات واقعی
کشاورز و سود و منفعت و کشت آنها که الزمه زندگی او است ،دولت قرار است
تنها  2میلیون تومان خسارت به کشاورزان بپردازد در حالی که این پرداختها که
معلوم نیست با چه میزان تاخیر پرداخت شود ،خسارات کشاورز را تامین نمیکند».
ساعدی ادامه داد« :مردم نمیدانند این خسارات را چطور باید جبران کنند ،ضمن
اینکه دولت هنوز خسارات سال  95کشاورزان را نتوانسته است پرداخت کند .این
رفتار باعث سلب اعتماد مردم از مسئوالن میشود .مردم ولینعمت همه مسئوالن
نظام هستند و باید صادقانه با مردم صحبت کنیم و قصور را در هر بخشی که باشد
باید بپذیریم و کوتاهیها را به گردن یکدیگر نیندازیم».
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در ادامه اظهارات خود ،بیتدبیری
مسئوالن را بهخصوص در خوزستان ،دلیل اصلی سیل اخیر دانست و به «ابتکار»
گفت« :این خسارتها با توجه به شناختی که از خوزستان داریم ،ناشی از
بیتدبیری و سوءمدیریت مسئوالن است و مستنداتی داریم که در وقت مناسب
در اختیار اهالی رسانه و مقامات قضایی قرار خواهیم داد».
نمایندگان خوزستان هم به عنوان مقصر محاکمه شوند
این در حالی است که جالل میرزایی ،نماینده مردم ایالم در مجلس با تاکید بر
گفته برخی نمایندگان استان خوزستان که سوءمدیریت مسئوالن اجرایی کشور را
دلیل سیل اخیر خوزستان دانستهاند ،به «ابتکار» گفت« :با توجه به تاکید برخی
همکارانمان که معتقدند همه مقصرین سیل اخیر باید محاکمه شوند ،ولی در
محاکمه مقصرین و مسئوالن وزارت نیرو به نظرم سایر نمایندگان استان خوزستان
هم باید محاکمه شوند چرا که پیش از این اگر هر اقدامی برای ساخت سد در
حوضه آبریز کرخه یا دز صورت میگرفت ،آنها شروع به فضاسازی مسموم در
فضای مجازی خوزستان میکردند و موضوع آب را سیاسی میکردند .چه بسا اگر
اجازه داده بودند در فضایی عقالنی و به دور از احساسات سدهایی ساخته شوند،
امروز با این وضعیت در خوزستان مواجه نبودیم».
البته امیرآبادی ،عضو هیئت رئیسه مجلس هم درباره مواجهه با مقصرین بروز
سیالب اخیر به «ابتکار» گفت« :درباره مقصرین سیل اخیر سازمان بازرسی کشور
ورود کرده است و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند».

ایجاد سامانههای هشدار سریع حوادث در قانون مدیریت بحران

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه
باید الیروبی رودخانهها که مدنظر وزارت نیرو بوده ،سریعتر انجام شود،
گفت :باید دیوارهای حفاظتی شهرها و روستاهای حاشیه رودخانهها با
پیگیری دستگاهها و کمیسیونهای عمران و امور داخلی کشور و شوراهای
کشور ساخته شود.

به گزارش خانه ملت ،محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور
داخلی کشور در نشست علنی روز یکشنبه مجلس در توضیح اقدامات
کمیسیون متبوعش درخصوص حوادث سیالبهای اخیر در کشور با
بیان اینکه نقصانی در عدم برنامهریزی و آمادگی در این حادثه دیده
میشود ،گفت :اعالم شده که الیحه مدیریت اجرای آزمایشی قانون
سازمان مدیریت بحران کشور  2سال در مجلس معطل مانده است ،در
حالی که در  25اسفند سال  94درخواست تمدید دو ساله الیحه مذکور
به مجلس ارسال شد ،اما مجلس در سال  95با این تمدید مخالفت کرد
که دولت در تیرماه سال  95الیحه جدید در این خصوص را ارائه کرد.
نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به مزیتهای الیحه مدیریت
بحران ادامه داد :تهیه و اجرای کاهش خطرپذیری سیل در تمام
دستگاهها ،ایجاد سامانههای هشدارسریع که در الیحه دولت پیشبینی
نشده بود ،اما کمیسیون آن را مصوب کرد ،تخصصی بودن مدیریت
بحران و ضرورت برنامهریزی تخصصی در بحران ،راهبرد ملی و
برنامهریزی خطرپذیری در سطح ملی ،استانی و شهرستانی از جمله
موارد مصوب در این الیحه است.

