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رئیس جمهوری در آیین بهرهبرداری از طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده خبر داد

بازسازی بیش از  ١۵۶هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیالب

طرحهای افتتاح شده

روز گذشــته  17پــروژه ملــی بازســازی و نوســازی مناطــق
ســیلزده فروردین مــاه ســال  1398توســط وزارتخانههای
جهاد کشــاورزی و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن افتتاح شد.
ایمنســازی و نگهداری راههای شریانی (هزار و 299کیلومتر
راه) ،تعمیــر و بازســازی ابنیه فنــی و پلها ( 752دســتگاه)،
نگهداریراههایشریانیوروستایی(867کیلومتر)،مرمت
و بازسازی راههای اصلی و فرعی روستایی ( 7هزار کیلومتر)
از جمله طرحهایی است که توسط وزارت راه و شهرسازی در
مناطق سیلزده کشــور به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
آبخیــزداری و آبخــوانداری  740هزار هکتار اراضــی در 151
شهرســتان ،الیروبی و ایمنســازی 935رشته قنات به طول
 950کیلومتر ،مرمت و ایمنســازی  138ایستگاه پمپاژ آب،
بهسازی 5هزار و  700کیلومتر جادههای بین مزارع ،بهسازی
 700کیلومتــر کانالهــای آببر عمومی ،زهکشــی ســطحی
 51هــزار هکتار اراضی کشــاورزی ،مرمت و بازســازی 7هزار
و  650کیلومتــر راههــای عشــایری ،کمکهــای بالعوض به
خســارتدیدگان ،اعطای تسهیالت قرضالحسنه بانکی به
خسارتدیدگان ،امهال تسهیالت بانکی خسارتدیدگان و

وزیــر راه گفت حــدود ۶۰۰تــا  ۷۰۰کیلومتر
مــکان جاده را عوض کردهاند .یعنی جای
جادههای سیل زده عوض شده است چرا
که جاده قبلی جایی ساخته شده که اگر باز
سیل بیاید با مشکل روبهرو میشود.
وی افــزود :بازســازیها و تعمیــرات و
احــداث بناها و زیربناها و زیرســاختها بر
مبنــای آینده در صورتی که مشــکلی برای
کشور پیش بیاید بسیار حائز اهمیت است
و من خوشحالم که مهندسین و تالشگران
ما و همه کســانی که برای بازســازی تالش
کردنــد ،نیروهــای مســلح ،ســپاه ،ارتــش،
نیــروی انتظامــی ،بنیادهــا و مــردم کــه

پرداخت غرامت بیمه کشــاورزی خسارت دیدگان از جمله
طرحها و اقدامات انجام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی
در مناطق ســیلزده اســت .در حــوزه بنیاد مســکن انقالب
اسالمی نیز احداث و نوسازی  7هزار و  736واحد مسکونی،
تعمیر و بازســازی13هزار و 96واحد ،اســکان موقت 7هزار
و  317واحــد و  8هزار و  711فقره پرداخت کمک معیشــتی
در اســتان گلستان ،و همچنین احداث و نوســازی 58هزار و
 338واحد تعمیر و بازسازی  77هزار و  368واحد و اسکان
موقت53هزارو 204واحددردیگراستانهایخسارتدیده
از سیل و همچنین ایمنسازی و بهسازی 950روستا که333
هــزار خانواده روســتایی در  13اســتان کشــور از آن بهرهمند
شــدهاند ،از جمله طرحهای اجرا شــده از سوی بنیاد مسکن
انقالب اســامی است که با دســتور رئیس جمهوری افتتاح
شد .مجموع طرحهای افتتاح شده در مناطق سیلزده که در
اینمراسموباحضوررئیسجمهوریبهبهرهبرداریرسید،
15هزارو 270میلیاردتومانهزینهبههمراهداشتهکه 6هزارو
 270میلیاردتومانازمنابععمومیو 9هزارمیلیاردتوماناز
تسهیالتبانکیتأمینشدهاست.

دســتاندرکار بودند این مناطق سیل زده
طوری ســاماندهی شده اســت که اگر باز با
این اتفاقات رخ دهد ،با مشــکالت کمتری
مواجه میشــویم .رئیس جمهوری ادامه
داد :ســیلهایی که در سال  ۹۸و  ۹۹نسبت
به ســال قبل رخ داد به خاطر اقداماتی که
از قبل شده بود خیلی با مشکالت کمتری
مواجه شــدیم .ما هم از لحاظ نرم افزاری
بایــد کار کنیــم ،قانــون ،مقــررات ،اصول و
هماهنگیهای بیشــتر و هم از لحاظ بیمه
باید تــاش کنیم که این هم باید جزو نرم
افــزاری در نظــر بگیریــم و هم در ســخت
افزارها یعنی ساختن سدها و رودخانهها و

برش

رئیــس جمهــوری گفــت :در ســیالب
فروردیــن  ٩٨بیــش از  ۶۶هــزار واحــد
مسکونی و تجاری تخریب و حدود  ۹۰هزار
واحــد مســکونی و تجــاری دچار خســارت
عمــده شــد کــه در یــک ســال و چنــد مــاه
احداث بازسازی ومرمت شد.
به گزارش ایرنا ،حسن روحانی در آیین
بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده که پس
از سیالب فروردین  ۹۸توسط دستگاههای
دولتــی و غیردولتــی اجرایــی شــد ،گفت:
ایــن افتتــاح بیســت و هشــتمین افتتــاح
هفتگی ما در ســال  ۹۹بود کــه ویژگیهای
خاص خود را دارد .تشــکر و سپاس از همه
دســتاندرکارانی که در ســال  ۹۸و  ۶ماهه
 ۹۹تــاش کردنــد تــا همــه طرحهایــی که
مربــوط به احداث یــا تعمیــر و مرمت در
همه زیربناها و همچنین ســاختمانهای
مســکونی و تجاری و ســاختمان و راهها به
عملبیاورند.
وی ادامه داد :در مجموع حادثه ســیل
 ۹۸حادثــه تلخی برای همه بــود به دلیل
اینکه بســیاری از هموطنان خانه خود را از
دست دادند و همان طور که در آمار اعالم
شد  ۶۶هزار واحد مسکونی و تجاری از بین
رفت که از نو تجدید بنا شد و حدود  ۹۰هزار
واحــد مســکونی و تجــاری دچار خســارت
عمده شــد کــه در ایــن مدت مرمت شــد.
روحانی گفت :این حادثه تلخ بود و در کنار
آن شــیرینی که این حادثه داشــت ،تأمین
آب برای کشــور بود که همه سدها پر شد و
از لحاظ تأمین منابــع آب،آبخوان داری
و آبخیزداری برای کشور مفید بود و منابع
زیرزمینی ســیراب شــد امــا در عیــن حال
خسارت زیادی هم داشتیم.
رئیــس جمهــوری با بیان اینکــه مردم
ایران در طول چند سال گذشته در حوادث
بســیار ســختی ســرافراز در تاریــخ بودنــد،
گفت :یکــی از حوادث مربوط به ســال ۹۸
بود .حوادث آخر سال  ۹۸و اوایل  ۹۹ملت
ایران ســرافراز بود .در داستان کرونا باز هم
ملــت ســرافراز بــود .در مســأله تحریــم از

ابتدای ســال  ۹۷جنایتکاران کاخ سفید بر
علیه ملت بزرگ اعمال کردند در هر ســه
بحران بزرگ و شــدت ابتال مردم ســرافراز
بیرونآمدند.
ëëسیلهمدلی
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد اظهــار
داشــت :در داستان ســیل آنچه مهم بود،
همه مردم پــای کار آمدنــد .رهبر معظم
انقالب که در همه مقاطع حساس رهبری
و هدایــت میکنند در این مســأله هدایت
کردنــد .همــه نیروهــای مســلح پــای کار
آمدنــد .همه نهادها و بنیادها و مردم پای
کار آمدند .روحانی افزود :اینکه ما در طول
مدت یکسال و چند ماه توانستیم تقریباً
همه جادهها و روستاها و خانهها و مناطقی
که در اثر سیل تخریب شده بود یا خسارت
فراوان دیده بود به نهایت برسانیم یک کار
بزرگ تاریخی بوده است .شاهد همافزایی
تالش و کمک مردم و همه مســئولین در
ایــن حادثــه بودیــم و همــه فعــال بودند.
وی ادامــه داد :بعــد از حادثــه ســیل ۹۸
دولــت در شــرایط ســختی بــود .از ابتدای
ســال  ۹۷با مشــکالت شــدید اقتصــادی و
تحریــم بــی نظیر تاریخــی مواجــه بودیم
اما در عین حــال در همان ابتدای روزهای
ســیل تصمیمات مهمی را اتخــاذ کردیم
و حــدود  ۵هزار میلیــارد در همان روزهای
اولیه تأمین کردیم برای اینکه فعالیتها و
خاکبرداریها شروع شود .البته همه در این
کار تالش کردنــد و فعالیت کردند .رئیس
جمهوری گفت :در دنیا ســیلهای مهمی
بهوجود آمده ،آنهم نه در همه استانها.
تقریباً سراســر کشــور و  ۲۵استان ما گرفتار
ســیل بــود ،و  ۲۲اســتان خســارت فــراوان
دید ۴-۳ ،استان ما شرایط بحرانی داشت
که همه اینها را ظرف یک ســال و چندماه
ترمیمکردیم.
ëëفروردین۹۸پرافتخار
روحانــی ادامــه داد :در دنیا طوفانها و
ســیلهایی در مناطقی حتی در کشورهای
پیشــرفته رخ میدهــد که بعد چند ســال

هنوز مردم به مسکن خودشان نمیرسند
و ایــن جــزو افتخــارات ملــی ما اســت .به
نظــر من پایان  ۹۷و فروردین  ۹۸بهعنوان
روزهــای پرافتخــار همــکاری و ایثــار ملت
ایران در تاریخ ما ثبت شد.
وی افــزود :در ایــن حادثــه به ما نشــان
داده شــد کــه وقتــی مــا بــا طبیعــت بــا
بیانصافی و بیرحمی برخورد میکنیم،
طبیعت چطور به ما عکسالعمل نشــان
میدهد .وقتی ما اجازه میدهیم که مراتع
و زمینهای کشــاورزی تخریب شــوند ،در
زمینهای شــیبدار کشــاورزی انجام شود،
وقتی اجازه میدهیم که در مسیل و جایی
که باید ســیل عبور کند ،عدهای ساختمان
بسازند و مشکالتی ایجاد میکنند .روحانی
افزود :درست است که حوادث سیل در این
چند سال اخیر مخصوصاً در سال ۹۸ -۹۷
 و در  ۹۹-۹۸هم با شدت کمتر داشتیم-و همانطور که وزیر نیرو هم اشــاره کردند
در  ۵۲ســال گذشــته در  ۹ســال بوده که ما
بارندگی باالی  ۳۰۰میلیمتر داشتیم ،این
بارندگی در یک سالی تشدید میشود و به
خاطر تغییر اقلیم و شرایط جوی که امروز
ایجاد شــده ،که آن هم به خاطر دستکاری
بشــر و اقدامــات نادرســت صــورت گرفته
و آب جمــع میشــود .وی ادامــه داد :در
ایــن حــوادث ما دیدیم ســد چقــدر نقش
داشته است .سدهایی که احداث میشود
به ظاهر برای آب آشــامیدن ،کشــاورزی و
صنعت اســت اما در عین حال ســدها در
برابر سیل هم ،سد مستحکمی است و در
برابر ســیل میایســتد .رئیس جمهوری با
اشــاره به سدهای اســتان خوزستان اظهار
داشــت :با وجــود آن همه بارندگــی که در
خوزســتان ایجاد شده است .اگر این سدها
نبــود چه اتفاقــی میافتاد ،اصــاً چیزی از
خوزستان باقی نمیماند .آماری بود مبنی
بر اینکه در ســد کرخه در ســاعاتی ،هشت
هزار مترمکعب بر ثانیه در پشــت سد آب
وارد میشد .روحانی عنوان کرد :شبهایی
در فروردیــن  ،۹۸خصوصاً در آن شــبی که

لرستان و پلدختر دچار مشکل شده بودند
ما تا صبح بیدار بودیم که ببینیم شــرایط
مــردم در لحظــه بــه لحظه چگونه اســت
که مشکالت دارند .روزهای خیلی سختی
بــرای مــردم پیش آمد .اگر این ســد وجود
نداشــت و تــابآوری نداشــت ،ایــن آب
همینطور به بیابان خوزستان وارد میشد
و وضعیتی ناگواری پیش میآورد.
رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد:
همانطــور که آقــای اردکانیــان هم گفتند
 ۲۰۰ســد بــزرگ دنیــا در حــوادث ســیل
شکسته شده است و بزرگترین خسارتها
را به بار آورده وقتی که سد میشکند.
روحانــی با بیــان اینکه  ۲۰۰ســد بزرگ
دنیــا در حادثــه ســیل شکســته شــده و
بزرگترین خســارتها را ایجاد کرده است،
گفــت :در حادثه ســیالب ســدی در کشــور
شکسته نشدو اینهاسدهایی بودند کهغالباً
توســط مهندســان ایرانــی طراحــی و اجرا
شده بودند .رئیس دولت دوازدهم با تأکید
بر اینکه باید در مســأله ســد ســازی کوشــا
باشــیم ،گفت :دولت یازدهــم و دوازدهم
در مســأله سد در مقایسه با دیگر دولتها
کار بزرگی را انجام داده است .در این راستا
ســدهایی در حال ســاخت اســت و تا آخر
سال افتتاح میشود.
وی اظهار داشت :در زمینه سیل و زلزله
باید پیشبینیهای الزم را کنیم و خود را از
پیش آماده کنیم .ساختمانهای ما باید از
ابتدا درست ساخته شــود ،در کنار گسلها
ساختمانی ســاخته نشــود .در جاهایی که
درســت الیروبی شــده بود ،مشکلی پیش
نیامــد .در گیــان و بخشــی از مازنــدران
دیدیم به دلیل الیروبی درســت ،مشکلی
ایجــاد نشــد .الیروبی و ســاختن ســد برای
پیشگیریاست.
رئیسجمهــوری با تشــکر از اقدامات
ســازمان هواشناســی تصریــح کــرد :ایــن
ســازمان بــا پیشبینیهــای خــود موجب
شــد تا بخشی از مشــکل رفع و ما اقدامات
درســت انجام دهیم .این مسائل موجب

شد تا متوجه شویم همه این سازمانها در
زمان خود چقدر تأثیرگذار و مهم هستند.
روحانــی با بیان اینکه کشــور با حوادث
مختلف به صورت طبیعی مواجه اســت،
خاطرنشــان کــرد :آنچــه وزیــر نیــرو اعالم
کــرد کــه کشــورهای اروپایــی پیشبینــی
منابع بیشتری برای ســیل کردهاند ،نشان
میدهد ممکن است برای سالهای بعد
گرفتــار شــویم .برای مــا مهم اســت امروز
پیشبینیهای الزم را انجام دهیم.
وی اضافــه کــرد :مــن گروهــی را بــرای
بررســی سیل  ۹۸مکلف کردم که دانشگاه
تهــران مســئول آن بــود و  ۱۷جلــد کتــاب
تدوین شــد که معلوم شــد نقــاط نقص و
قوت ما چه بوده و چه اقداماتی الزم است
انجامدهیم.
ëëبیمهساختمانهمبهنفعدولتوهمبه
نفعمردماست
رئیــس دولــت دوازدهــم بــر اهمیــت
بیمه ســاختمانها در هنگام بروز حوادث
طبیعــی تأکید کــرد و ابــراز داشــت :وقتی
من با هواپیما به گلستان میرفتم ،رئیس
بیمــه مرکزی هم در هواپیمــا بود .او گفت
از هفتــه بعد شــروع به ســاخت میکنیم.
اگــر ســاختمانی بیمــه شــد ،در روز حادثه
میتوان اطمینان خاطر داشت .این مسأله
به نفــع دولت و هــم به نفع مردم اســت.
روحانی افزود :بازســازی ســاختمانهایی
کــه در حادثــه ســیل و زلزله دچار مشــکل
شدند ،با سرعت و دقت خوب انجام شد.
نمیخواهیــم خســارت و مشــکلی ایجــاد
شــود امــا ســاختمانهایی کــه در کرمان و
آذربایجــان در حادثــه زلزله قبلی تخریب
شــده و توســط بنیاد مسکن ســاخته شده
بود ،در حادثه بعدی دچار خسارت نشده
بودنــد .در لرســتان مجبــور شــدیم مکان
برخی از روســتاها را تغییــر دهیم .رئیس
دولت تدبیــر و امید یادآورشــد :دیوارهای
بتنــی کــه در لرســتان ســاخته شــده برای
ایــن اســت کــه در آینده اگر مشــکل ســیل
پیــش آمد ،آمادگی داشــته باشــیم .اینکه

مســیلها و آماده کردن آنها برای روزهای
مبادایــی کــه پیــش رو خواهیــم داشــت.
روحانــی گفــت :مــن از همه ملــت و همه
نیروهایــی کــه در این حــوادث در این یک
ســال و نیم برای بازســازی و تعمیر تالش
کردنــد تشــکر میکنــم .از همــه بنیادها و
مســئوالن ،اســتانداران و فرمانداران بویژه
در اســتانهای گلســتان و خوزســتان کــه
مشکالت زیادی در سیل داشتند نیز تشکر
میکنــم .رئیس دولت دوازدهــم در پایان
گفــت :امیدوارم خودمــان را برای حوادث
غیرمترقبه پیش رو آماده کنیم تا بتوانیم از
این اتفاقات سرافزار عبور کنیم.

