حجت االسالم کزین اسذی در خطجِ ّبی اهزٍس ًوبس جوؼِ افشٍد :اقذاهبت هثجت هسئَالى دست اًذرکبر در حَادث
اخیز سیل چٌذ استبى کطَرهبى حبکی اس پطتکبر آًْب در هْبر ایي گًَِ حَادث ٍ ججزاى خسبرات هبلی ٍ جبًی
ٍاردُ ثِ سیل سدگبى است.
ٍی گفت :حضَر ارتص ٍ سپبُ در کٌبر هسئَالى هذیزیت ثحزاى کطَر ثزای هقبثلِ ثب حَادث سیل اخیز ّوزاُ ثب
صجز ٍ ضکیجبیی هزدم در هَاجِْ ثب ایي حبدثِ طجیؼی ًطبًگز ٍجَد ٍحذت ٍ یکپبرچگی ثیي هسئَالى ٍ هزدم در
هْبر ثحزاى است.
خطیت جوؼِ خلخبل اظْبر داضتٍ :قَع حَادث طجیؼی ٍ قْزی ّوچَى سیل یک اهز طجیؼی در ّوِ هٌبطق ٍ
کطَرّبی جْبى ثَدُ ٍ پذیذُ ای ًیست کِ ثطز ثتَاًذ اس ٍقَع آى جلَگیزی کٌذ.
ٍی گفت :در حبلی ثسیبری اس هسئَالى کطَرّبی جْبى در هَاجِْ ثب ایي پذیذُ طجیؼی دچبر آضفتگی هی ضًَذ
هسئَالى کطَرهبى ثب هذیزیت صحیح هبًغ اس ّزگًَِ افشایص خسبرات ًبضی اس ضؼف هذیزیت ثز حَادث قْزی
ضذًذ.
ٍی در ثخص دیگزی اس سخٌبى خَد ثب تقذیز اس سفز اخیز استبًذار اردثیل ثِ خلخبل ٍ حضَر در جوغ هزدم
رٍستبّبی لزد ٍ کزیي اس تَاثغ ثخص ضبّزٍد ایي ضْزستبى افشٍدٍ :جَد هطکل کوجَد آة ضزة در رٍستبیی کِ
کٌبر رٍدخبًِ پزآثی ٍاقغ ضذُ قبثل قجَل هزدم هٌطقِ ًیست.
اٍ گفت :ثز اسبس قَل هسبػذ دادُ ضذُ اس سَی استبًذار اردثیل ثزای تجذیل رٍستبی ّشار خبًَاری لزد ثِ ضْز در
آیٌذُ ٍ تبهیي آة آضبهیذًی سبلن ٍ ثْذاضتی ایي رٍستبی ثشرگ هٌطقِ ّوچٌیي رٍستبی کزیي اقذام ػبجل اًجبم
هی ضَد.
اهبم جوؼِ خلخبل هطکل اضتغبل را اس جولِ هطکالت ثشرگ ایي ضْزستبى اػالم کزد ٍ گفت :کن لطفی هذیزاى
اجزایی گذضتِ ثِ ایي ضْزستبى در خصَظ ایجبد فزصت ّبی ضغلی ثب تالش ٍ پیگیزّبی هسئَالى اهزٍسی استبى ٍ
ضْزستبى ً ،وبیٌذُ هزدم هٌطقِ در هجلس ثَیژُ تالش استبًذار تالضگز استبى ثب حل هطکل اضتغبل جَاًبى ٍ تَقف
رًٍذ هْبجزت افزادجَیبی کبر اس ایي هٌطقِ ثِ هٌبطق دیگز کطَر در سبل جبری ثبیذ ججزاى ضَد.
ٍی در اداهِ ثب تبکیذ ثز لشٍم اّویت حفظ ٍ حزاست اس هٌبثغ طجیؼی خذادادی هٌطقِ اظْبر داضت :خَاستِ هي اس
هزدم پزّیش اس خزافبت رٍس  31فزٍردیي ٍ رٍس طجیؼت ٍ خذهت ثِ خبًَادُ ٍ هحبفظت اس طجیؼت در ایي رٍس اس سبل
جذیذ است.

