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رئیس  جمهوری با بیان اینکه سیل برای مردم 
سیستان و بلوچستان مشکالتی ایجاد کرده است، 
گفت: ما مشــکالت مردم سیستان و بلوچستان 
را برطرف خواهیم کرد و در کنار این مردم صبور 

هستیم.
حسن روحانی روز شنبه در نشست هماهنگی 
مدیریت بحران سیستان و بلوچستان که در چابهار 
برگزار شد، افزود: مشکل برق سیستان و بلوچستان 
برطرف شده و تنها چند روستا در این استان آب 
آشــامیدنی آنها قطع اســت که بزودی برطرف 
می شود. وی بیان کرد: سیل برای مردم سیستان 
و بلوچستان مشکالتی را ایجاد کرده که دولت در 

تالش است تا این مشکالت را بر طرف کند.
رئیس  جمهوری یادآور شــد: نداشتن تلفات 
جانی در سیستان و بلوچستان برای دولت و همه 

زحمتکشان افتخار است.
وی بیان کرد: امروز به یک روستای سیلزده در 
بخش دشتیاری چابهار رفتیم که بسیار لذت بخش 
بود مردمی با غرور و با ایمان که با وجود سیالب خم 

به ابرو نیاوردند.
روحانی تاکید کرد: مردم سیستان و بلوچستان 
در این بحران خم به ابرو نیاوردند و خوشحال شدم 
از ستاد بحران که وقتی کمک رسانی به روستاها 
می کردیم مردم رستاهای بدون نیاز کمک ها را به 

بخش های دیگر ارسال می کردند.
وی گفت: مردم و خادمان دولت بعد از یک هفته 
مشکل برق سیستان و بلوچستان را حل کردند و 
اکثر روستاها مشکل برقشان حل شده که به معنای 

کارو تالش بوده است.
رئیس  جمهوری بیان کرد: اینکه مشکل جانی 
در این سیالب نداشــتیم برای تمامی نیروهای 

امدادی امید بخش بخش است. وی ادامه داد: مردم 
سیستان و بلوچستان از لحاظ زندگی، کشاورزی و 

زیربنایی مشکالت فراوان دارند که باید حل شود.
روحانی اظهار داشت: منازلی که بر اثر سیالب 
در سیستان و بلوچستان تخریب شده اند باید به 

صورت اصولی ساخته شوند.
وی تصریح کرد: حدود ۱۴ هزار منزل مسکونی 
روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که در ابتدا 

باید مرمت و بعد بازسازی شوند.
رئیس  جمهوری گفت: در این حوادث نشــان 
داده شد که کارهایی که قبال انجام شده است مانند 
سد پیشین و زیردان در منطقه بسیار کار ساز بوده و 

جلوی بسیاری از خسارت ها را گرفته است.
وی ادامه داد: باید به ســمت تکمیل سدهای 
سیستان و بلوچســتان برویم تا در صورت بروز 

سیالب در آینده با مشکلی رو به رو نشویم.
روحانی افزود: 288 میلیون مترمکعب برای 
شــیرین کردن آب به این منطقه تخصیص داده 
شده که امیدواریم تمامی امکانات را در این راستا 

به کار گیریم.
وی با اشــاه به خاک منطقه جنوب سیستان 
وبلوچستان گفت: زمین شناســی منطقه نفوذ 
ناپذیر است و آب دیر نفوذ کرده و در مواقع بحران 
خاک ریزش میکند و راه ها و پل ها باید متناسب با 

زمین منطقه ایجاد شود.
رئیس  جمهوری اظهار داشت: وزارتخانه ها در 
مورد طرح های منطقه همت کننــد و به تمامی 

مشکالت این استان رسیدگی شود.
وی بیان کرد: تمام توان و همــت دولت را در 
بازســازی منطقه به کار خواهیم بست و علمای 
این استان در کنار همدیگر قرار دارند و این بسیار 

ارشمند است. روحانی تاکید کرد: اتحاد و انسجامی 
که در بین مردم و علما وجود دارد بسیار ارشمند 
است و تمام امکانات خودشان را به کار بسته اند تا 

مشکالت مردم برطرف شود.
 سیستان و بلوچستان 

پیشانی امنیت كشور است
رئیس  جمهوری گفت: سیستان و بلوچستان از 
جایگاه راهبردی برخوردار است و پیشانی امنیت 

کشور محسوب می شود.
وی بیان کرد: کریدور شــمال بــه جنوب از 
سیستان و بلوچستان ایجاد می شود و همت خود 

را بکار بسته ایم تا چابهار توسعه یابد.
روحانی تصریح کرد: هم اینک حدود ۱۱ میلیون 
تن ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار است و 
کشورهای شمالی، قفقاز و پاکستان نیز از این برکت 

بهره مند خواهند شد.
وی با اشــاره به گاز رســانی به سیســتان و 
بلوچستان گفت: گازرسانی جدی به این استان در 
دولت یازدهم آغاز شد و امیدواریم تا پایان عمر این 
دولت به اتمام برسد. رئیس  جمهوری اظهار داشت: 
به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردم توسعه راه آهن 
چابهار به زاهدان رونق یابد و امیدوارم در این دولت 

بخشی از طرح افتتاح شود.
وی عنوان کرد: در زمینه راه و بزرگراه نیز سعی 
در اجرای طرح هایی داریــم و از همه مردم ایران 
می خواهم که ما در یک جاده ای با یک وسیله نقلیه 
مطمئن حرکت کردیم و دشمنان ما پل های مسیر 
راه را تخریب کرده اند و طبیعی است که حرکت 
کند شود ممکن است زمان موفقیت ما کند شود اما 

مشکالت حل خواهد شد.
ما به قول های خومان به جهان پایبند بودیم

روحانی تصریح کرد: ما باید بر اساس شرایط 
روز مشکالت را حل کنیم ما آنچه که در جهان قول 
دادیم پایبند بودیم و کسی توافق را زیر پا گذاشت 

که هم اینک شر جهان است.
روحانی تصریح کرد: شر ایران شر منطقه است 
و ما با تمام توان در مسیر صحیح منافع ملی حرکت 
می کنیم و به هیچ عنــوان تردیدی برای امنیت و 

منافع مردم به خود راه نمی دهیم.
وی گفت: در سیســتان و بلوچستان هشت 
هزار میلیارد تومان فقط طرح آب و برق در دست 
اجراست که این امر شاخص های بهره مندی این 

استان را افزایش می دهد.
رئیس  جمهوری گفت: ۳۱ هزار میلیارد تومان 
طرح آب برق را در کشور امسال خواهیم داشت که 

این امر بیانگر تالش دولت است.
وی بیان کرد: امســال باوجود سختی تمامی 

شاخص های ما نسبت به سال گذشته بهتر است.
روحانی تصریح کرد: ســال گذشــته رشــد 
اقتصادی ما منفی بود و پیش بینی ما تا آخر سال 

این است که اقتصاد ما رو به رشد است.
وی ادامه داد: اینکه تورم را مهار کردیم و اینکه 
امسال حدود ۵۰۰ هزار شغل جدید خواهیم داشت 
نشان از تالش دولت و ملت است. رئیس  جمهوری 
تاکید کرد: هر جا دشمنان اعالم پشیمانی کنند 
در همان لحظه آماده حل مسائل هستیم با وجود 
سختی کار از تمامی نیرو و توان برای حل مشکالت 

مردم استفاده خواهیم کرد.
رئیس  جمهوری به منظــور بازدید از مناطق 
سیل زده استان سیســتان و بلوچستان، بررسی 
روند امداد رسانی و حل مشکالت سیل زدگان امروز 
شنبه وارد چابهار شد و مورد استقبال استاندار و 
نماینده ولی فقیه در استان قرار گرفت؛ وی روحانی 
بالفاصله پس از ورود به فرودگاه کنارک، از طریق 
بالگرد عازم مناطق سیل زده شد تا ضمن بازدید از 
این مناطق، از نزدیک در جریان روند امداد رسانی و 
اقدامات انجام شده در این زمینه قرار گیرد. وی در 
سفر یک روزه خود به استان سیستان و بلوچستان 
عالوه بر بازدید از مناطق ســیل زده، در جلســه 
ستاد مدیریت بحران استان نیز شرکت می کند. 
رئیس  دفتر رئیس  جمهوری و وزرای کشــور، راه 
و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
نیرو، ارتباطات و فناوری اطالعات و سرپرســت 
وزارت جهاد کشــاورزی، رئیس  جمهوری را در 
بازدید از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 

همراهی می کنند.

بارش باران سیل آســا که از شامگاه ۱۹ دی 
ماه در جنوب و جنوب شــرق ایران آغاز شــد، 
سه استان سیســتان و بلوچستان، هرمزگان و 
کرمان را تحت تاثیر قرار داد اما در سیســتان 
بلوچستان نه تنها ســبب جاری شدن سیل و 
تخریب زیرساخت های استان شد بلکه به دلیل 
پراکندگی جمعیت، ســاکنان ۱۴ شهرستان و 
8۵۰ روستا را تحت تاثیر قرار دارد و راه ارتباطی 

اغلب روستاها را قطع کرد.
با فروکش کردن آب از اواســط هفته گذشته  
)2۳دی( کار امدادرســانی به سیل زدگان قوت 
گرفــت و به تدریــج راه های روســتایی در حال 
بازگشایی هست اما هنوز راه دسترسی 2۰۰ روستا 
قطع است. بر اساس برآوردهای اولیه 2۰ هزار واحد 
مسکونی تحت تاثیر سیل بوده و خسارت وارده به 
زیرساخت های استان حدود سه هزار میلیارد تومان 
برآورد شــده که به جاده ها، تاسیسات آب و برق، 
بخش کشاورزی، منازل مسکونی و ... آسیب زده 
است؛ افزون بر هفت هزار راس دام در مناطق سیل 

زده تلف شده اند.
مشــکل اصلــی اینجاســت که معبــر این 
روستاها اغلب بســتر رودخانه های فصلی است 
و به همین دلیل تا وقتی کــه آب فروکش نکرده 
امکان امدادرسانی به صورت زمینی وجود ندارد. 
روســتاهای باقیمانده اغلب در شهرستان های 

چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر، فنوج و سرباز 
بویژه مناطق عورکی، تلنگ، کاجو، توتان، محمدان، 

پیرسهراب، گرگان و سفیدکوه قرار دارند.

هم اکنون در استان سیســتان و بلوچستان 
هفت ســد مخزنی و 2۳ ســد تغذیه ای در حال 
بهره برداری است که سدهای پیشین، زیردان، 
خیرآباد، شــی کلک، ماشــکید و چاه نیمه ها از 
مهم ترین آنهاست. می توان در مجموع 2 میلیارد 
متر مکعب آب را در هفت ســد مخزنی و 2۳ سد 
تغذیه ای این استان ذخیره سازی کرد؛ در بارش 
اخیر اکنون حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب 
آب در این استان ذخیره سازی شده که هم برای 
کشاورزی و هم برای شــرب و صنعت استفاده 

خواهد شد.

خبر
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جنجال 29 گلوله توئیتری؛

»نگهبانم« 
آرزوست

سياست 2

شورای نگهبان را برای محکم کاری تاسیس کردند. البته تاسیسش هم 
به امروز و دیروز برنمی گردد؛ همان زمان که مشروطه را بنیان گذاشتند تا 
در ظل سایه سلطان، رعیت هم مجلسی داشته باشند به جهت قانونگذاری، 
روحانیونی چون شــیخ فضل اهلل نوری، اصلی را در متمم قانون اساسی 
گنجاندند که حکم می کرد: »در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج 
نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم 
باشند به این طریق که علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید شیعه اسامی 
2۰ نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شورای ملی 
بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای 
ملی باالتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا 
موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده؛ هر 
یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و 
رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علما در این باب مطاع 
و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل اهلل فرجه 
تغییرپذیر نخواهد بود.« این اصل را به عنوان ماده دوم متمم قانون اساسی، 
با تاکید بر لزوم »شرعی بودن قوانین« در سال ۱286 تصویب کردند که 
مشهور به »اصل طراز« شــد؛ چراکه طراز بودن مصوبات مجلس شورای 
ملی با شرع اسالم را تعیین می کرد.  اما قطعا مشروطه چی ها فکرش را هم 
نمی کردند که شورای نگهبان آن روزشان، بعدها چه جنجالی بر سر »رد 

صالحیت ها« به پا خواهد کرد.
فیلتری كه خوب كار نمی كند

موجودیت اصل طراز در قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی است، 
اما در طول دوران به جهت شکل و محتوا تغییرات بسیار کرد...
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همين صفحه

دسترنج 4

  كل دستمزد 40سال یک كارگر كمتر از قیمت یک خانه 80 متری است

بیداد تضاد و نابرابری در  بازار مسکن ایران

اناهلل و اناالیه راجعون

برادر فاضل و اندیشمند
جناب آقای علیرضا صارمیان

بدین وســیله درگذشــت جانکاه مادر ارجمندتان را به شما و خانواده 
محترم تســلیت گفته، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و 

غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.
دوستان و عالقمندان شما
 سهیال صمدی، سعیده شفیعی، گالره كالنتری، محمدگلزاری
علیرضا شاكر  و جمعی از شاگردان شما در كالس های نویسندگی


