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سرپل ذهابی ها همچنان با سیالب درگیرند

وزیرکشور:

زلزلهزدگان چادر هایشان را از ترس دزدان ترک نمی کنند

یاسمن صادق شیرازی

پذیرش اسناد مالکیت به جای ضامن از مددجویان روستایی

رئیسکمیتهامدادگفت:بانکهایعامل
طبــق قانون ،اســناد مالکیــت مددجویان
روستایی را به جای ضامن از آنها بپذیرند.
بهگزارش مهر ،ســید پرویز فتــاح با تأکید
بر خوشحساب بودن مددجویان کمیته
امداد در پرداخت اقساط وامهای دریافتی
از بانکهــا گفــت :اقســاط معــوق بانکی

مددجویــان تحــت حمایــت ایــن نهــاد
نســبت به ســایر افراد بســیار کــم و حدود
۱.۵درصد است.
فتاح با تأکید بر اینکه ناظران کمیته امداد
بــر پرداخت اقســاط مددجویــان نظارت
دارنــد ،گفت :یکــی از تصمیمــات کمیته
امداد این اســت که از این پس تســهیالت

اشتغالزایی مددجویان در دو مرحله واریز
شود تا اگر طرح اشتغال با شکست مواجه
شد ،رقم خسارت کاهش یابد.
رئیــس کمیتــه امــداد بــا اشــاره بــه اینکه
 ۵۵درصــد از مددجویــان تحت حمایت
کمیته امداد در روســتاها ســاکن هســتند،
گفت :معرفی ضامن برای دریافت وام از

خبر

عکس :ایران

«ایــران» دیــروز گزارشــی از وضعیــت
آبگرفتگــی کانکسهــا و چادرهــای
زلزلهزدگان منطقه ســرپل ذهاب منتشر
کرد که نشــان مــیداد مــردم این منطقه
بــا مشــکالت متعــددی مواجهنــد .ایــن
درحالی اســت که با گذشت بیش از 3روز
همچنان بارش باران و باد در این منطقه
ادامــه دارد .بــارش باران دیــروز هم برای
چندمیــن بــار ســیالب را روانــه چادرها و
کانکسها کرد تا شــرایط بــرای مردم این
منطقه دشــوارتر شــود ،به طــوری که هم
اینــک شــمار زیــادی از مــردم زلزلــهزده
ســرپل ذهــاب کــه در چادرهــا زندگــی
میکنند وضعیتشــان به مراتب بدتر از
وضعیت افرادی اســت کــه در کانکسها
ب حتی به داخل
مســتقر شــدهاند .ســیال 
چادرهــا و کانکسهــا نفوذ کــرده و مردم
در مــواردی حتــی تا عمق یــک متری در
گل و ســیل فــرو رفتهانــد .در ایــن میــان
هنوز از وســایل گرمایشــی و کانکسهایی
کــه مســئوالن و خیریــن وعــده آن را بــه
مردم داده بودند خبری نیست.فرماندار
ســرپلذهاب نیز درخواســت کــرده برای
حــل مشــکل آبگرفتگی ،مــردم بــه طور
موقت به کانکسها و چادرهای جدیدی
که تعیین شــده جا به جا شوند اما خیلی
از آنها در خواست فرماندار را رد کردهاند.
«اکبــر ســنجابی» فرماندار ســرپل ذهاب
بــه «ایــران» میگویــد« :مــردم بــه علت
ســیار نبــودن و مــکان کانکسهــای در
نظرگرفته شده تمایلی برای جا به جایی
از خود نشان نمیدهند ».اما نگرانیهای
اهالــی ســرپل ذهــاب قابــل تأمل اســت.

آنهــا میگوینــد از تــرس رفتــن دزد بــه
خانههایشان قادر بهجا بهجایی نیستند.
بــه گفته ســنجابی شــمار خانوارهایی که
در زلزلــه منازل آنها آســیب دیــد و اکنون
در اســکان موقت به سر میبرند را حدود
 25هــزار خانوار اســت که اکنــون در چادر
و کانکس به ســر میبرنــد.وی میافزاید:
تعداد زیادی کانکس و چادر در خود شهر
و تعدادی را هم در پشــت میــدان تره بار
قرار دادهایم تا مردم به آنجا بروند .برخی
از آنها اســتقبال کردند اما تعدادی هم با
ما همــکاری نمیکنند .متأســفانه خیلی
از آنها به خاطر ســیار نبودن کانکسهای
در نظر گرفته شده نسبت به مالکیت آن
تردید دارند و به آنجا نمیروند.
فرمانــدار ســرپل ذهاب با تأکیــد بر اینکه
ایــن آبگرفتگــی هیچگونــه آســیبی بــه
زیرساخت ها نزده است ،میافزاید :البته
مــواردی داشــتیم کــه بهدلیــل بارندگــی
شــدید بخشهایــی از ســاختمان ریزش
کرده ،اما به کسی آسیب وارد نشده است.
هماکنــون در حالت آماده باش هســتیم
و تــا حدود زیادی توانســتهایم آبگرفتگی
را کنتــرل کنیــم .مأمــوران ما نیــز در حال
کمــک و امدادرســانی به مردم خســارت
دیده هستند به طوری که بیش از 12گروه
مختلــف را بــرای حــل ایــن موضــوع بــه
منطقهفرستادهایم.
او در پاســخ به این سؤال که به چند چادر
و کانکــس تــا بــه حــال رســیدگی شــده،
میافزاید :آماری در این خصوص نداریم
امــا مأمــوران ما تمام تالششــان را برای
حل مشکل انجام میدهند.
ســنجابی با اشاره به اینکه در حال حاضر

مأمــوران هالل احمر مرتــب به چادرها و
کانکسها ســر میزنند ،میگوید :آنها در
حــال جا به جایی مواد غذایــی و کاالهای
مردم هستند تا از خسارتهای احتمالی
جلوگیری شود.
ëëنگرانی از دزدی
مانعجابهجاییزلزلهزدگان
«مریم حیدری» یکی از ســاکنان منطقه
اســت که بــا  3فرزندش در چــادر زندگی
میکند .او هم از ترس دزدان به خانهاش
نمیتواند جا بهجا شود .حیدری میگوید:
چادری که در آن زندگی میکنیم نزدیک
خانهمــان اســت که در زلزله خراب شــده
امــا چــون دزدان در ایــن منطقه هســتند
نمیتوانیم چادرمان را ترک کنیم.
چــادر خانــواده حیــدری و دیگــر
همسایههایشــان تا نیمه زیــر آب رفته و
آنها برای حل این مشــکل با پالســتیک و
چوب وسیلهای درست کردهاند تا زیر آب
نروند .او میگوید« :تنها بخش کوچکی از
چادرمان خشک است که بچهها در آنجا
نشستهاند .میترسم تا شب همین گوشه
چادر هم از دستمان برود».
او دربــاره تعداد کســانی که قبول کردهاند
جابهجــا شــوند ،میافزایــد :افــراد کمــی
راضــی به ایــن کار شــدهاند .آنها کســانی
هســتند که وســیله نقلیــه دارنــد و نگران
دزدیــده شــدن وسایلشــان نیســتند .در
اینجــا حتی آب به کانکسها نیز رســیده،
چادرها که جای خودش را دارند.
حیــدری بــا تأکید بــر اینکه هنــوز خیرین
و مســئوالن بــه وعــده هایشــان عمــل
نکردهانــد ،میگوید :هیچ یــک از افرادی
کــه به ما قول دادنــد به آن عمل نکردند.

نیم نگاه

ëëفرمانــدار ســرپل ذهاب :مردم به علت ســیار نبــودن و مــکان کانکسهــای در نظرگرفته شــده تمایلی برای
جابهجاییازخودنشاننمیدهند.

ëëحیدری یکی از اهالی سرپلذهاب :چادری که در آن زندگی میکنیم نزدیک خانهمان است که در زلزله
خرابشدهاماچوندزدانزیادیدراینمنطقههستندنمیتوانیمچادرمانراترککنیم.

به هر کســی زنــگ میزنــم و عکسهای
چادرهــا را میفرســتم بهانــهای بــرای
نفرستادن کانکس میآورد.
او ادامه میدهــد :پولی هم برای کانکس
به ما پرداخت نکردند .تنها به کســانی که
پول دارند توجه میشود .ما کسی را داریم
که با پول و پارتی  5کانکس گرفته اما من
با  3بچهام در چادر زندگی میکنیم.
اغلب مــواد غذایی و کمکهــای اهدایی
مــردم بــه زلزلــه زدگان در ایــن چنــد روز
از بیــن رفته اســت .حیــدری بــا تأیید این
موضــوع میگویــد :پتــو ،فــرش و لبــاس
بچــه هایــم همــه خیــس شــدهاند .حتی
کتابهای مدرســه بچــه هایم هم خیس
شده است .کسی که در قبل از زلزله وضع

بانکها برای این افراد بسیار سخت است
بنابرایــن از بانکهــای عامل درخواســت
داریــم تا طبــق قانــون ،اســناد مالکیت را
بهجــای ضامــن از مددجویــان روســتایی
بپذیرند.
وی بــر ســهلگیری بانکهــا در پذیــرش
ضامــن از مددجویــان تحــت حمایــت

مالــی خوبی داشــته حــاال هیچ مشــکلی
ندارد .زلزلــه فقط زندگی مــا بیچارهها را
خراب کرده است.
ëëنفتنداریمخودمانراگرمکنیم
خانــواده خســروی هم با پتو و پالســتیک
جایــی را برای نشســتن روی آب درســت
کردهانــد .او میگویــد :هنــوز کســی بــرای
کمک به مشــکل آبگرفتگــی آنها نیامده
اســت .نفت هم به مقــدار کافــی نداریم
فقــط بــا یــک چــراغ خودمــان را گــرم
میکنیم .به خاطر بارشها و خیس شدن
چادرها هوا ســرد شــده و نمیدانیم باید
چه کار کنیم؟
او میگوید :میگویند که مجانی میتوانیم
پشــت میدان تره بار جا به جا شــویم .اما

تأکیــد کرد و گفت :با توجه به اینکه بانک
مرکــزی بــه بانکها اختیــار داده اســت،
تســهیالت تــا  ۲۰میلیون تومــان را با یک
ضامن پرداخت کنند از بانکهای عامل
درخواســت داریم ایــن موضــوع را برای
مددجویان تحت حمایــت کمیته امداد
اجرا کنند.
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اینجا هیــچ چیز برای ما مجانی نیســت.
دائم به شــرکتها و خیرها زنگ میزنم
امــا هرکدام بهانــهای میآورند .عروســم
بــا  3بچــه قــد و نیــم قــد هنــوز در چــادر
زندگی میکند .به پسرم و بچههایش هم
کانکــس ندادهانــد .او هــم 3بچه کوچک
دارد.
با اینکه یکی از فرزندان این خانواده دچار
بیمــاری قلبــی اســت امــا هنوز کانکســی
بــه آنهــا داده نشــده اســت .او میگویــد:
پســرم قلبش را عمل کرده باید دســتش
را بگیریــم تــا حرکت کند .تنها  4ســرباز را
مأمــور به خالــی کــردن آب کردهاند .این
کارهــا فایــدهای ندارد چراکــه پس از چند
دقیقه دوباره آب همه جا را پر میکند.

فتاح با اشــاره به اینکه یکی از طرحهای
اشــتغالزایی برای مددجویان روســتایی
نصــب مولدهــای خورشــیدی اســت،
افــزود :بانکهــای عامــل میتواننــد از
ضمانتنامــه خریــد بــرق وزارت نیــرو
بهعنوان ضامــن مددجو برای پرداخت
تسهیالت استفاده کنند.

نظام به دنبال قلع و قمع فضای مجازی نیست

وزیــر کشــور بــه موضــوع نشــاط اجتماعــی اشــاره کــرد و
گفــت :نبــود نشــاط اجتماعی یکــی از موضوعاتی اســت
کــه خانوادههــای مــا را بــه انزوا و بیماری کشــانده اســت.
همه دســت به دســت هم دادهایم و جامعه را افسرده کردهایم .بنابراین باید به
روشهای مختلف روی نشاط اجتماعی کار کنیم و امیدبخشی موضوعی است
که باید در جامعه به وجود آید.
عبدالرضــا رحمانــی فضلی در نود و هفتمین جلســه شــورای اجتماعی کشــور
افــزود :گزارشهــای ثبــت احــوال در خصــوص موضوع طــاق باید ادامــه دار و
تحلیلی باشــد و ســازمان اجتماعی وزارت کشــور موظف اســت از این گزارشها
در برنامهریزیهای خود اســتفاده کند و باید با قضات جلسات مفصلی گذاشته
شود تا راه حلی اصولی به دست آید .وی با بیان اینکه کسانی که در حوزه آموزش
فعالیت دارند باید اثربخشی کار خود را ارزیابی کنند و این ارزیابی با شاخصهای
خاصی تهیه شــود ،گفت :این امر برای این اســت تا مربیان بدانند زحماتشان
قابل ارزشگذاری در حوزه مقابله با آسیبها است.
وزیر کشور ادامه داد :باید نظریهها و پژوهشها کاربردی باشد و نظریهها مبتنی بر
نیاز مسائل جامعه ارائه شود و نتیجه و راه حل داشته باشد .گاهی اوقات حدود
 100میلیون تومان برای یک نظرسنجی هزینه میشود اما نتیجه مناسبی ندارد.
همچنین باید دسترسی به خدمات مشاورهای تسهیل شود و ارتباط حضوری و
غیر حضوری حتی از طریق کتاب و فضای مجازی و ...بین مشاوران و مردم وجود
داشته باشد تا اثربخشی داشته باشد.
ëëنظامب هدنبالقلعوقمعکردنوبستنفضایمجازینیست
وی همچنیــن دربــاره فضای مجازی گفت :نظــام ب ه دنبال قلــع و قمع کردن و
بســتن فضای مجازی نیســت .در حقیقت با فضای مجازی جز ســاماندهی آن
نمیتوانیم کار دیگری کنیم و در جلسهای که با رهبر معظم انقالب نیز داشتیم،
بیشترین تأکید ایشان در خصوص ساماندهی فضای مجازی بود.
رحمانــی فضلــی در ادامه درباره مــددکاران و مربیان گفت :آمــوزش مددکاران
باید به طور دقیق و پیوســته انجام شــود و اگر مربی و مددکار انگیزه داشته باشد
در کارش موفق خواهد بود .بنابراین باید به نیروها انگیزه دهیم و آنها را تشویق
کنیم .به گفته وی ،صدا و ســیما نهادی مؤثر اســت و من  10ســال از عمرم را در
آنجا بودم و با زیر و بم و اثرگذاری آن آشنا هستم و میدانم این نهاد از هر کجا در
زمینه فرهنگسازی وارد شود ،موفق است .رحمانی فضلی افزود :مسأله شناسی
در برنامــ ه ریــزی مهمتریــن موضوع اســت و مــا در فرهنگ عمومی با مســائل
تخصصی سر و کار داریم و باید این موارد را به طور دقیق مد نظر قرار دهیم.
وی همچنین ادامه داد 500 :نوع موســیقی فاخر بدون اشــکال شرعی داریم که
میتوانیم از آنها اســتفاده کنیم و همچنین در زمینه موســیقی مکلف به اجرای
نظــرات رهبــر معظــم انقالب هســتیم .وزیر کشــور با بیــان اینکه اگر قرار باشــد
مشــکالت را مــدام اعــام کنیم مــردم بــا آن همذات پنــداری میکننــد ،گفت:
بهعنــوان حکومــت موظف نیســتیم درد و غــم مــردم را زیاد کنیم .کشــور ما در
شــرایط کنونــی موفق کار میکند و در حوزههای سیاســی ،اقتصــادی ،امنیت و...
موفق هستیم و همچنین در حوزههای فرهنگی و هنری نیز جایگاه خوبی داریم
اما ما استاد خراب کردن یکدیگر هستیم .رحمانی فضلی در پایان اظهار کرد :باید
در روشها و شیوهها بازنگری شود زیرا یکی از اصول برنامهریزی بازخورد گرفتن
است و خوب است هر دستگاهی خود را ارزیابی کند و نقاط قوت و ضعف خود را
مشخص کند .همچنین استانداران نیز باید ماهی یکبار جلسه اجتماعی بگذارند
و گزارشهایــی نیــز ارائه کنند .ضمن اینکه باید گزارشهــای کارگروه ملی آماده
شود تا بتوانیم خدمت رهبر معظم انقالب و سران قوا ارائه دهیم.

