لطیف صفری در گفتگو با شرق:

ادامه کمکهای جامعه ورزش به زلزله زدگان

کینهام
را به دل گرفتند

پهلوانان
به میدان آمدند

لطیف صفری نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای
اســالمی از حوزه انتخابیه اســالمآباد غــرب ،یکی از
اصالحطلبان شاخص کرمانشــاهی است که بسیاری
معتقدنــد مفهوم چپ و راســت در عرصه سیاســی
بخشهایی از استان کرمانشاه بهویژه در حوزه ...

شــرق :نمایندگان کشــتی تیم ملی ،پــس از زلزله به
کرمانشــاه آمدند وکمکهای نقدی و غیرنقدی زیادی
را همراه خود آوردند و به مناطق زلزلهزده کرمانشــاه
رفتند و در جمع زلزهزدگان حاضر شــدند .آنها پس از
دیدن اوضاع مردم آسیبدیده غرب کشور ،پس از ...
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شرق :محمدباقر نوبخت ،سخنگوي دولت در جلسه
ســتاد بحران ســرپلذهاب اعالم کرد که »زلزلهزدگاني
کــه کانکس بگیرنــد ،کمک بالعــوض نخواهند گرفت.
کمک بالعوض دولت در صورتي پرداخت خواهد شــد
که زلزلهزدههــا کانکس نگیرند .چــون کمک بالعوض
براي اســکان موقت اســت .به ســازمان برنامهوبودجه
اســتان اعالم کردم که رقم خســارت به زیرساختها را
مشــخص و اعالم کنند که ردیفي بــراي آن ببینیم« .به
گفتــه او »بهمحضاینکــه به تهران برگردیــم ،اعتبارات
عمرانــي منطقه را صد درصد اختصــاص خواهیم داد.
راهآهــن را هم معتقدیم که باید تــا یک ماه آینده افتتاح
شــود«.همچنین آنطور که ایســنا خبر داده ،معاوناول
رئیسجمهوري با تأکید بر اینکه »اســتحکام ساختمان
باید دغدغه جدي هر ایراني باشــد« ،گفته »پیمانکاراني
که به اســتحکام ساختمان توجه نميکنند ،کاري پرضرر
و زیان در حق کشــور انجام ميدهند که باید بازخواست
شده و پاسخگوي عملکرد خود باشند«.در این نشست هر
یک از وزراي حاضر و رئیس ســازمان برنامهوبودجه نیز
گزارشــي از اقدامهاي صورتگرفته در اســتان کرمانشاه
ارائــه کردنــد و پس از بحــث و تبادل نظــر تصمیمات
مناسبي براي افزایش تســهیالت ،کمکهاي بالعوض و
سرعتبخشیدن به روند اسکان مردم و ساخت خانههاي
دائمي آنان اتخاذ شد.
ظرفیتعظیممردمدرخدمترساني
اســحاق جهانگیري در بخش پایاني ســفر خود به
اســتان کرمانشــاه افزوده» :زلزله غرب کشــور و بهطور
مشــخص اســتان کرمانشــاه حادثه تلخي بود که قلب
دولت و ملت ایران و نظام جمهوري اسالمي ایران را به
درد آورد و همــه مردم عزادار این حادثه شــدند .در کنار
تلخيها و ســختيهاي زلزله ،یک نکته بســیار برجسته
به نمایش گذاشــته شد که آن ظرفیت عظیم ملت ایران
بــود که تاکنون در دوران دفاع مقدس شــاهد آن بودیم
کــه مردم یکپارچه ایســتادند و هرکــس هرچه در توان
داشت به میدان آورد«.به گفته معاوناول رئیسجمهور
»در زلزله استان کرمانشاه نیز یک بار دیگر ظرفیت عظیم
ملت ایران به نمایش گذاشته شد و همه نشان دادند که
شــیعه و سني و کرد و ترک و بلوچ و همه اقوام کشور با
هم یکپارچه هستند .رئیسجمهور پس از این حادثه در
مناطق زلزلهزده حضور یافت و در جلســه ستاد بحران
دســتورالعمل مشــخصي را صادر کرد تــا ظرفیتهاي
دولت براي کمک به مردم بســیج شود .در جریان زلزله
مردم و نیروهاي مســلح نیز هرچه در توان داشــتند به
میدان آوردند و با وجود آنکه دولت و مســئوالن کشور با
تمام ظرفیت پاي کار بودند ،مردم نیز براي کمک حضور
پیدا کردند تا ضعفها و نواقص را جبران کنند«.
قدرداني جهانگیرياز ارتشونیروهايمسلح
جهانگیــري بــا قدرداني از حضور بموقــع نیروهاي
مســلح و ارتش براي کمکرســاني به مــردم زلزلهزده

عذر خواهي جهانگیري
بواسطه فشردگی برنامه ها ،تراکم جمعیت
و البته بــه دلیل اصرار زیاد یکــي از هموطنان
عزیزمان براي عیادت از همســر بیمارشــان که
حضــور در کنار بســتر مریض را ناگزیــر کرد به
هنــگام بازدید از چادر محل ســکونت ایشــان
ســهل انگاری اتفاق افتاد .ضمن ابراز تأسف از
این موضوع ،فرماندار محترم ســرپل ذهاب نیز
مراتب عذر خواهیم را امشــب به این هموطن
گرامــی و خانواده محترمشــان ابــالغ کردند.
امیدوارم وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکي نیز همانگونه که در مسیر بازگشت از
کرمانشــاه از ایشــان خواســتم ،در اسرع وقت
نسبت به رســیدگی به وضعیت بیماري همسر
محترم ایشان اقدام فرمایند.
خاطرنشــان کرده» :نیروهاي ارتش اقدامات برجستهاي
براي نجات مردم انجام دادند و حضور به موقعي داشتند
که قابلتقدیر است .سپاه در همه حوادث و بهخصوص
در حادثــه زلزله نقش مؤثر و خوبــي ایفا کرد که باید از
نیروهاي سپاه تشــکر کرد«.جهانگیري در ادامه با اشاره
به نقش ســازنده ســتاد مدیریت بحران کشــور و ستاد
مدیریت بحران استان کرمانشاه در مدیریت و ساماندهي
مســائل ناشي از زلزله گفت :در مقایسه با مدیریت زلزله
بم ،اقدامات انجامشــده در اســتان کرمانشاه حکایت از
آن دارد که به جهت مدیریت حوادث طبیعي پیشــرفت
زیادي داشــتهایم؛ البته نواقص و ضعفهایي نیز وجود
دارد که بایــد با آسیبشناســي از آن درس بگیریم.او با
اشاره به انتقال هفت هزار نفر مصدوم و مجروح حادثه
زلزله توسط اورژانس و دستاندرکاران بهداشت و درمان
کشور اظهار کرد :انتقال این تعداد مجروح در مدتزمان
کوتاه اقدامي بســیار پراهمیت اســت کــه باید بهعنوان
یک کار بزرگ ثبت شــود.جهانگیري با اشــاره به برنامه
در دســتور کار دولت براي مقاومســازي شــشمیلیون
واحد مســکوني روستایي در کشــور افزود :بر اساس این
برنامه ،دولت ســاالنه  ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایي را
مقاومســازي ميکند و اگر پس از مقاومســازي زلزلهاي
رخ دهد و ساختمانهاي مقاومسازيشده تخریب شوند
و ساختمانهایي که مقاومســازي نشدهاند سالم بمانند
این یعني که ایرادي در کار وجود دارد و دســتاندرکاران
مقاومســازي ،کار خود را بهدرستي انجام ندادهاند .البته
در صورت چنین اتفاقي اصل سیاســت مستحکمسازي
ساختمانها زیر سؤال نميرود بلکه عملکرد مجریان این
طرح باید بررسي شود.
وامبالعوض ٦میلیونيبرايساختمسکن
معاوناول رئیسجمهور با اشــاره به مصوبه دولت
بــراي پرداخــت کمک بالعــوض شــشمیلیونتوماني

براي ســاخت مســکن دائمــي در شــهرهاي زلزلهزده
استان کرمانشــاه و کمک بالعوض پنجمیلیونتوماني در
روســتاهاي زلزلهزده تصریح کرد :عالوه بر این دو میلیون
تومــان نیز براي تجهیــزات مورد نیاز مســکن دائمي در
شهرها و روستاهاي زلزلهزده استان کرمانشاه اختصاص
یافته اســت.او افزود» :نظام بانکي نیز  ۱۰میلیون تومان
وام قرضالحسنه به افرادي پرداخت ميکند که ساخت
مســکن دائمي خود را آغاز کردهاند و بنیاد مســتضعفان
هم براي هر واحد مســکوني تا دو میلیون تومان سیمان
مــورد نیاز را بهصورت رایگان تأمیــن خواهد کرد .ضمن
آنکه احداث واحدهاي مسکوني دائمي براي زلزلهزدگان
از پرداخت هفت میلیون تومان هزینه طراحي ،مهندسي
و پروانه ساخت معاف خواهد بود«.جهانگیري همچنین
از افزایش پنج میلیونتوماني تســهیالت براي ســاخت
مســکن دائمي در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه خبر
داد و گفت :در جلســه امروز ستاد مدیریت بحران کشور
مقرر شد که تســهیالت  ۳٥میلیونتوماني در شهرها به
 ٤۰میلیون تومان و تسهیالت ۲٥میلیوني براي روستاها به
 ۳۰میلیون تومان افزایش پیدا کند که با درنظرگرفتن همه
این تســهیالت و کمکهاي بالعــوض ،ميتوان گفت که
تقریبا رقم درخورتوجهي براي ایجاد یک اسکان مطمئن و
مسکن دائمي فراهم شده است.معاوناول رئیسجمهور
با اشــاره به ابالغ آییننامه اختصاص  ۱,٥میلیارد دالر از
صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستایي تصریح کرد:
براساس این آییننامه که چندي پیش ابالغ شد ،واحدهاي
صنعتي استان کرمانشاه که در کارگروه حمایت از بخش
تولید بررســي و تصویب میشود ،ميتوانند تا سقف ٤۰۰
میلیارد تومان براي بازسازي و تأمین سرمایه در گردش از
این منابع مالي استفاده کنند.
درخواستازمسئوالنبانکها
او از مســئوالن بانکهاي اســتان کرمانشاه خواست
براي پرداخت تســهیالت به مردم زلزلهزده سختگیري
نکنند و اصل را بر پرداخت تسهیالت بگذارند؛ مگر اینکه
واقعا راهکاري وجود نداشته باشد.جهانگیري همچنین
با اشاره به تصمیم دولت مبني بر تخصیص صددرصدي
بودجه عمراني سال  ۹٦استان کرمانشاه گفته »براي امور
زیربنایي این استان ،یک ردیف متمرکز نیز در بودجه سال
 ۹۷پیشبیني خواهد شــد که سقف آن تا یکي ،دو هفته
آینده نهایي ميشود«.معاوناول رئیسجمهور همچنین
با اشاره به تعطیلي مدارس آسیبدیده استان از استاندار
و مســئوالن اســتان کرمانشاه خواســت هرچه سریعتر
مدارس را حتي به شکل اســکان موقت بازگشایي کنند
تــا دانشآموزان بتوانند هرچه زودتر درس خود را ادامه
دهند.او همچنین با اشــاره به آمادگي نظام بانکي کشور
براي ساخت مدارس آسیبدیده استان کرمانشاه افزود:
»خوشــبختانه خیرین مدرسهســاز نیز پاي کار آمدهاند و
امیدوارم که تا سال تحصیلي آینده هیچ روستایي نباشد
که مدرسه آن تکمیل نشده باشد«.

