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اعالم شماره حساب برای کمک به زلزله زدگان 
س��ازمان بهزیس��تی ش��ماره حس��ابی را ب��رای کمک به 

زلزله زدگان غرب کشور اعالم کرد.

درپی تشکیل کمیته بحران به منظور کمک به زلزله زدگان 
اس��تان کرمانشاه در ستاد مرکزی س��ازمان بهزیستی کشور، 
ام��روز تیم کمیت��ه بحران ب��ه مدیریت رئیس مرکز توس��عه 

پیشگیری و درمان اعتیاد عازم استان کرمانشاه شدند.

رئیس سازمان بهزیستی کش��ور درپی وقوع زلزله استان 
کرمانش��اه ضمن تس��لیت به بازماندگان حادثه و ملت شریف 
ایران از کلیه معاونین و مدیران س��تادی و اس��تانی خواس��ت 
ب��ا قید فوریت، از تمامی امکان��ات و ظرفیت های موجود برای 

کمک به آحاد زلزله زدگان اس��تان کرمانشاه استفاده و از هیچ 
خدمتی دریغ نکنند. سازمان بهزیستی شماره حساب ۹۰۱۹۰ 
بانک ملت؛ ش��ماره مش��ارکت های مردمی بهزیستی کشور را 

ویژه کمک به زلزله زدگان غرب کشور اعالم کرد.

 ایجاد پویش"کرمانشاه،جان، ایران" 
برای زلزله زدگان

گروه ه��ای جهادی به منظور جم��ع آوری کمک های 
نقدی و غیرنقدی به زلزله زدگان کشورمان پویش"کرمانشاه، 

جان، ایران" را راه اندازی کردند.
کمک های نقدی و غیر نق��دی مردمی از طریق این 
پویش توس��ط گروه های جهادی جمع آوری و به مناطق 
زلزله زده ارسال می شود. گرو ه های جهادی و دانشجویی 
برای پیوس��تن به این پویش با دبیرخانه مرکزی معاونت 
سازندگی سازمان بسیج دانشجویی ارتباط برقرار کرده و 
عالقه مندان نیز برای کسب اطالع بیشتر از طریق درگاه 

jahadgaran.org اقدام کنند.

 آموزش حداقل یک مهارت فنی به سربازان 
در طول خدمت

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح از آموزش حداقل یک مهارت فنی به سربازان در 

طول مدت خدمت سربازی شان خبر داد.
سردار موسی کمالی اظهار کرد: براساس تصمیمات 
اتخاذ ش��ده تمامی سربازان وظیفه در طول خدمت شان 
باید مهارتی را یاد بگیرند و حداقل یک مهارت فنی را تا 
پیش از پایان خدمت فرا گرفته باشند. وی با بیان اینکه 
این آموزش ها زمینه اش��تغال سربازان پس از پایان دوره 
سربازی را هموارتر می کند، گفت: در همین راستا قرارگاه 
مهارت آموزی سربازان و ستادکل نیروهای مسلح تشکیل 

شده و برنامه ریزی در این زمینه انجام شده است.
وی با اش��اره به مقررات و آیین نامه مصوب ستادکل 
نیروهای مسلح اظهار کرد: بر این اساس آموزش های فنی 
و حرفه ای همچنان برای سربازان ادامه می یابد. همچنین 
مقرر شده تا بسترهای الزم همچون انجام هماهنگی ها، 
امضای تفاهم نامه ها، برگزاری همایش ها، تجهیز کارگاه ها 
و... برای ایجاد تحول و جهش در دانش سربازان در سال 

آتی فراهم شود.

دستگیری قاتالن دوجنسیتی در پاسداران 
دو قات��ل دوجنس��یتی که م��رد میانس��الی را در 

پاسداران به قتل رسانده بودند، دستگیر شدند.
پلیس آگاهی تهران بزرگ به دنبال وقوع یک قتل 

دو فرد دو جنسیتی را به عنوان قاتل دستگیر کرد.
این دو قاتل دوجنسیتی با اسامی زنانه مرجان )28 
ساله( و میترا )2۱ ساله( طی یک نزاع و درگیری مردی 
45 س��اله را به قتل رسانده بودند. براساس اعالم مرکز 
اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، ماموران پلیس 
تنها پس از گذش��ت چند س��اعت از وقوع این جنایت 

قاتالن را در منطقه پاسداران دستگیر کردند.
این دو قاتل پس از دستگیری به قتل مرد میانسال 

به دنبال نزاع و درگیری اعتراف کردند.

و   ۲۵ هزار خودر
یورماه سال گذشته اسقاط شد در شهر

مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیست گفت: در شهریورماه سال گذشته حدود 25 

هزار خودرو در کشور اسقاط شد.
مسعود تجریشی با اشاره به اینکه ساالنه حدود یک 
میلیون خودرو در کشور تولید می شود، گفت: برای اینکه 
بت��وان این می��زان خودرو را تولی��د و در مقابل تعدادی 
خودروی فرسوده را از بازار مصرف خارج کرد، برنامه ریزان 
معتقدن��د که به ازای هر خودروی وارداتی باید 5 خودرو 
اسقاط ش��ود؛ همچنین به ازای هرخودرویی که بیش از 
8.5 لیتر مصرف س��وخت دارد، باید تع��دادی خودرو از 
رده خارج ش��وند. وی با اش��اره به اینکه مشخص نیست 
قط��ع ثبت سفارش��ات تا چه زمانی ادام��ه دارد، تصریح 
کرد: در تاریخ معاصر کشور بیشترین خودروی اسقاطی 
در ش��هریور گذشته انجام شد، یعنی نزدیک به 25 هزار 
خودرو اسقاطی داشتیم؛ اما در مهرماه میزان اسقاطی ها 

به دلیل عدم ثبت سفارش ها کاهش پیدا کرد.

وح  و ۴۰۵ با اتوبوس ۶ کشته و مجر برخورد پژ
برجای گذاشت

درپی برخورد یک دستگاه پژو 4۰5 با یک اتوبوس 
۳ تن کشته و ۳ تن دیگر مجروح شدند.

بر اثر برخورد یک دستگاه پژو 4۰5 با یک اتوبوس در 
محور "گالن"، مسیر مهران استان ایالم، ۳ تن کشته و ۳ 
تن دیگر مجروح ش��دند. مجروحان حادثه به بیمارستان 

منتقل شده اند.

یر  مراکز نگهداری از کودکان کار و خیابانی ز
یستی ذره بین سازمان بهز

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
مراکز نگهداری از کودکان کار و خیابانی به طور مستمر 

توسط سازمان بهزیستی کشور کنترل می شوند.
احمد خاکی اظهار داشت: استانداردسازی مراکز نگهداری 
از ک��ودکان کار و خیابانی از جمله مواردی اس��ت که دنبال 
می ش��ود. در حال حاضر ک��ودکان کار و خیابانی به محض 
تحویل داده ش��دن به مراکز نگهداری زیرمجموعه سازمان 
بهزیستی کشور، حمایت های مختلفی از جمله حمایت های 

آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات را دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: تمام مراکز نگهداری از کودکان کار و 
خیابانی به طور مستمر و مداوم از سوی سازمان بهزیستی 
کشور رصد می شوند و عملکرد مدیران این مجموعه ها تحت 
نظارت کارشناسان و ناظران سازمان بهزیستی خواهد بود.

 بازداشت دو نوجوان استرالیایی
با ۵۰ بسته کوکائین

دو نوجوان ۱۷ و ۱8 س��اله استرالیایی با 5۰ بسته 
)پک( کوکائین بازداشت شدند.

دو نوجوان در حالی در کنار س��احل بازداش��ت شدند 
مدعی بودند 5۰ بسته ماده مخدر کوکائین از اتومبیل آنها 
کشف شد. پلیس زمانی به آنها مشکوک شد که آنها دلیل 
حضورش��ان در ساحل را ماهیگیری عنوان کردند اما هیچ 
وس��یله ای برای ماهیگیری همراه آنها نبود. پلیس مخفی 
سیدنی این دو نوجوان ۱۷ و ۱8 ساله را در منطقه »ساردنی 
هیلز« بازداشت کرد در حالیکه بیش از 4۰ بسته کوکائین در 

داخل پنل درب خودروی مزدا ۳ آنها جاساز شده بود.

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

محسن رجبی

یکشنبه ش��ب حوالی ساعت 
۱۰ اخبار تلخی در فضاهای حادثـــــه

مجازی پخش شد که دوباره 
و چندباره مردم کشورمان را بعد از معدن زمستان 
یورت، حادثه تلخ پالس��کو، زلزل��ه ورزقان و... در 
به��ت و غ��م فرو ب��رد، خبر تل��خ وق��وع زلزله در 
س��لیمانیه ع��راق که بخاط��ر ش��دت زلزله حتی 

شهرهایی از ایران را هم لرزاند.
زلزله ۷.۳ ریشتری سلیمانیه عراق به حدی بود 
که ش��هرهایی از جمله همدان، اراک، زنجان، اهواز، 
ایالم، س��نندج، کرمانش��اه، تبریز، ارومی��ه، اردبیل، 
تهران، کرج و چند ش��هر دیگر نیز احس��اس شده 
است. اینطور که در اخبارها عنوان شده ۱5۰ میلیون 
نفر زلزله یکشنبه شب را احساس کردند و حتی این 

زلزله در بخش هایی از پایتخت هم حس شد.
ب��از ه��م گوش��ه ای از خ��اک وط��ن داغدار 
فرزندانش ش��د. کس��ی چه می داند ش��اید در آن 
س��اعات هموطنانم��ان ق��رار بود دور یک س��فره 
بنش��ینند. ش��اید بچه ای به انتظار پدرش نشسته 
ب��ود تا در بگش��اید و به خانه برگردد. ش��اید پدر 
برای رسیدن به خانه و خود را به آغوش فرزندش 
رس��اندن قدم هایش را تندتر کرده بود. کسی چه 
می داند شاید نوبت کیک بریدن جشن تولدی بود 
و هم��ه به دوربین خیره ش��ده بودند برای آخرین 
عکس. اصال چه کس��ی می داند و می فهمد ش��اید 
االن فرزن��دی الب��ه الی ای��ن همه خراب��ه دنبال 

عزیزترین هایش می گردد دنبال پدر، مادر و... .
 زلزله ای آمد و در آنی همه زندگی مردم را زیر 
و رو کرد، ۱5۰ میلیون نفر آن را حس کردند و برای 
دقایقی فکر کردند که ممکن است آخرین احساسات 
مادی شان را تجربه می کنند. زلزله حتی محصور به 
کش��ور خاصی هم نبود و در ع��راق، ایران، کویت و 
لبنان هم حس شد. زمین تکان خورد و تکانه هایش 
آواری را که بش��ر س��اخته بود بر سر آدمیان خراب 
کرد. زمین به خود لرزید و عده ای را برای فرو بردن 
در خود کش��ت. عده ای را که ش��اید برای س��الیان 

دوری از زندگیشان برنامه ریخته بودند. 
کسی چه می  داند شاید در میان کشته شدگان 
باش��ند افرادی ک��ه فکر می کردند ف��ردا اول وقت 
می توانند غفلت و اشتباهش��ان را جبران کنند در 
حالی که هیچ  وقت اول وقت فردا را ندیدند. ش��اید 
در این میان افرادی هم وجود داش��ته باش��ند که 
امروز حسرت لحظه ای را می خوردند که عزیزشان 
را آزرده کردند و پوزش و آش��تی را به ساعتی بعد 
موکول کردن��د غافل از اینکه س��اعت بعد عزیزی 

وجود ندارد....
این تکانه های زمین که با کشته شدن بیش از 
4۰۰ نفر و مجروحیت بیش از 6۰۰۰ نفر به وقوع 
پیوس��ت می تواند تلنگری باش��د برای افرادی که 
امروز هنوز می توانند هوای تازه را در ریه هایش��ان 
فرو برند و بیرون بفرس��تند. این زلزله خسارت بار 
با همه تلخی و دلخراش��ی اش می تواند نوید بخش 
روشی تازه و تلنگری به روح برای بهتر شدن باشد 
یا ب��ه تعبیر حضرت آیت اهلل خامن��ه ای که درباره 
زلزل��ه بم فرمودند ای��ن زلزله اخیر ه��م می تواند 
تلنگ��ری ب��رای آغاز بهتر ش��ود هر چن��د که داغ 
عزیزانی که از دست رفتند همیشه بر دل زمینیان 

خواهد ماند.
نمی دانم آیا مسئولین چه قبلی ها و چه کسانی 
که االن بر مس��ند نشس��ته اند با این زلزله کمر خم 
کرده اند یا نه؟ آیا باز هم دستورات فوری برای پیگیری 
می دهند و بعد از چند روز، فراموش��ی می گیرند تا 
حادثه بعدی. آیا باز هم مثل حادثه پالسکو یا معدن 
یورت برای کوبیدن کس��ی یا ژست های انتخاباتی و 
مردم دوس��تی صحنه های دلخراش را محفلی برای 
رفتن و عکس یادگاری گرفتن می کنند و در صحنه 
حاضر می ش��وند و وعده های سرخرمن می دهند که 
ف��الن می کنیم یا بهمان، برای اینکه عزیزانتان را از 
دس��ت دادید وام فالن درصد می دهی��م یا تا فالن 
روزی ک��ه معموال نمی رس��د خانه های ت��ان را از نو 
درست می کنیم. اما مهم این است که این تکانه های 
زمین را وسیله ای کنیم برای تلنگر به مسئوالن و به 
خودمان برای اندیشیدن به وعده هایی که داده ایم و 
بعد از مرگ باید در پیشگاه خداوند درباره همه آنها 

توضیح دهیم.

رئیسجمهوربهکرمانشاهمیرود
درپی زلزله یکشنبه ش��ب گذشته در مناطق 
غربی کشور و بویژه استان کرمانشاه، رئیس جمهور 
طی دس��توری به معاون اول خود به وی ماموریت 
داد تمام امکانات کش��ور را برای نجات هموطنان 
گرفت��ار زیر آوارها و همچنین رس��یدگی کامل به 

مصدومین حادثه بسیج کند.
همچنی��ن به دس��تور رئیس جمه��ور، وزیران 
کش��ور و بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و 
رئیس جمعی��ت هالل احمر ب��ه همراهی تیمی از 
نهاد ریاس��ت جمهوری، عازم مناطق زلزله زده در 

استان کرمانشاه شدند.
هیات اعزامی به ریاس��ت وزیر کشور، موظف 
به رسیدگی به روند امدادرس��انی به زلزله زدگان، 
رس��یدگی به آس��یب دیدگان و گ��زارش اقدامات 

انجام شده به رئیس جمهور هستند.
همچنی��ن طب��ق اع��الم مع��اون ارتباطات و 
اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهور، حس��ن روحانی 
ب��ه منظور بررس��ی روند امدادرس��انی و کمک به 

زلزله زدگان، امروز به کرمانشاه می رود.

عملیاتآواربرداریتازمان
خروجتمامافراداززیرآوارآغازنمیشود

س��خنگوی س��ازمان مدیریت بحران گفت: به 
دلی��ل درگیری تع��داد زیادی از روس��تاها ممکن 

است عملیات امداد و نجات ادامه دار باشد.
س��عیدی در مورد زمان پای��ان عملیات امداد 
و نج��ات گف��ت: عملیات امداد و نج��ات همچنان 
ادامه دارد. پای��ان عملیات را زمانی اعالم می کنیم 
که مس��ئولین مربوطه حاضر در استان به ما اعالم 
کنن��د. وی تاکید کرد: تعداد روس��تاهای درگیر با 
زمین لرزه خیلی زیاد است و به همین دلیل ممکن 
اس��ت عملیات امدادرس��انی همچنان ادامه داشته 
باش��د، البت��ه از آنجا که همه نیروها اعم از س��پاه، 
بس��یج و ارتش و س��ایر دستگاه ها بس��یج شده اند 
انتظار می رود عملیات امداد رس��انی در کوتاه ترین 

زمان انجام شود.
س��خنگوی س��تاد مدیریت بحران افزود: آب 
مناطق زلزل��ه زده به دلیل تخریب زیرس��اخت ها 
به صورت گل آلود درآمده اس��ت. از این رو از اولین 
دقایق حض��ور نیروهای امدادی آبرس��انی به این 

مناطق به صورت سیار انجام شده است.
س��عیدی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه امیدواریم تا 
فردا)امروز( مشکل قطعی برق در مناطق زلزله زده 
حل ش��ود، گفت: تا کنون به تمام روستاهای زلزله 
زده نیروهای امدادی رس��یده  اس��ت و ۱4 کارگروه 
مدیری��ت بح��ران در منطقه فعال هس��تند. وی با 
تاکی��د بر اینکه تا از خروج تمام افرادی که زیر آوار 
مانده اند مطمئن نشویم عملیات آواربرداری را آغاز 
نمی کنیم اظهار ک��رد: امیدواریم در کمترین زمان 

ممکن عملیات امداد و نجات به پایان رسد.
س��خنگوی س��تاد مدیریت بحران در ادامه با 
بیان اینکه تقسیم کار بین دستگاه های امدادرسان 
در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور 
انجام شده اس��ت، گفت: هیچ سازمان و نهادی به 

طور مستقل اقدامی انجام نمی دهد.
س��عیدی ادام��ه داد: ب��ه هموطن��ان توصیه 
می کنم که به ش��ایعات توجه نکنن��د. تنها مرجع 
رس��می برای دریافت اخبار صداوس��یما و سازمان 

مدیریت بحران و مسئوالن مربوطه هستند.

همکاریمشترکسپاهوارتش
فرمانده کل س��پاه گفت: خانه های روس��تایی 

مناطق زلزله زده عمدتاً تازه ساز بوده است.
سرلش��کر محمدعلی جعفری درباره نیازهای 
مردم این مناطق اظهار داش��ت: بیش��ترین نیاز به 
چادر اس��ت و همچنین آب و غذا که این امکانات 
از اس��تان های اطراف و کرمانش��اه در راه اس��ت. 
هالل احمر و امکانات س��پاه را هم بسیج کردیم تا 

نیازهای مردم تأمین شود.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه شهر و روستاها 
بین ارتش و سپاه برای کمک رسانی تقسیم شده، 
گفت: به سرپل ذهاب توسط ارتش به دلیل حضور 
یگان هایش کمک می ش��ود و روس��تاهای اطراف 
که زیاد هم هس��تند توس��ط س��پاه امدادرسانی و 

آواربرداری می شوند.
وی گفت: ساختمان های روستایی این مناطق به 
دلیل اینکه یک بار در دوران جنگ تحمیلی آسیب 
دیده بودند تازه س��از است. روستاهای مرزی در سایر 
مناطق عمدتا گلی و خشتی هستند اما این منطقه 
بعد از جنگ س��اخته ش��ده و تخریب های آنچنانی 
صورت نگرفته است به جز خانه هایی که گلی بودند.

فرمانده کل س��پاه درباره مناطق صعب العبور 
زلزله زده نیز اظهار داش��ت: منطقه صعب العبور به 
صورت آنچنان��ی نداریم و جاده ه��ای این منطقه 

قابل دسترسی است.
همچنین س��ردار عب��اداهلل عبداللهی فرمانده 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء)ص( گفت: پس 
از وق��وع زلزله نیروها و ماش��ین آالت کارگاه های 
مستقر در اس��تان های ایالم و کرمانشاه به مناطق 
زلزل��ه زده گس��یل ش��دند و هم اکن��ون در ح��ال 

امدادرسانی و آواربرداری هستند.
فرمان��ده نیروی زمینی ارت��ش گفت: ارتش و 
س��پاه در کنار هم به امدادرسانی مناطق زلزله زده 

غرب شتافته اند.
امیر کیومرث حیدری با اشاره به آخرین وضعیت 
امدادرس��انی به زلزل��ه زدگان گفت: ارتش و س��پاه 
در کن��ار هم به امدادرس��انی مناطق زلزله زده غرب 
شتافته اند و از اولین ساعات این حادثه تلخ، در کنار 
مردم حضور داشتند. وی در این باره افزود: تیپ های 

واکنش سریع و امداد و نجات، هوانیروز و تیم مجهز 
پزش��کی از ارتش با حضور در منطقه، بخش بسیار 

عظیمی از ماموریت خود را آغاز کرده اند.
فرمان��ده نی��روی زمین��ی ارتش تاکی��د کرد: 
مواد غذایی، چادر، پتو و همچنین آسایش��گاه های 
س��ربازی پادگان ابوذر تبدیل به بیمارستان شده و 

به مجروحان زلزله در آن رسیدگی می شود.
امیر حیدری خاطرنش��ان ک��رد: ارتش و دیگر 
نیروهای نظامی در کنار مردم هستند و تمام تالش 
خود را برای برقراری امنیت و خدمت رسانی انجام 

خواهند داد.

اعزام8دستگاهخودرو
و23آتشنشانحرفهایبهمناطقزلزلهزده

سخنگوی س��ازمان آتش نشانی ش��هر تهران 
گفت: هش��ت دس��تگاه خودرو به همراه 2۳ تن از 
حرفه ای تری��ن آتش نش��انان به مناط��ق زلزله زده 

اعزام شدند.
جالل ملکی اظهار کرد: جلسه ستاد مدیریت 
شهرداری تهران برگزار شد که پیرو این جلسه مقرر 
شد تا آتش نشانی شهر تهران به کمک زلزله زدگان 
برود. وی با اش��اره به اعزام هشت دستگاه خودرو 
به همراه 2۳ تن از حرفه ای ترین آتش نش��انان به 
مناطق زلزله زده ادامه داد: خودروهای پش��تیبانی 

هم به مناطق زلزله زده فرستاده شده است.
ملک��ی ادام��ه داد: تجهی��زات هیدرولیکی و 
دس��تگاه های آوارب��رداری و ب��رش و... به مناطق 

زلزله زده فرستاده شده است.

گروههایخونیOکمککنند
یک مس��ئول س��ازمان انتقال خون کش��ور از 
مردم و کسانی که گروه خونی O دارند تقاضا کرد 

تا برای اهدای خون پیشدستی کنند.
بش��یر حاجی بیگی با اش��اره ب��ه اینکه درباره 
ذخیره مناس��ب خون در کش��ور اطمین��ان داده 
می شود خون مورد نیاز در مناطق زلزله زده تأمین 
خواهد ش��د، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه فقط 
۳ ت��ا 4 درصد مردم ای��ران دارای خون O منفی 
هس��تند، و چون این گروه خون��ی قابل تزریق به 
تم��ام گروه ه��ای خونی مختل��ف اس��ت، متعاقباً 
باارزش تری��ن گروه خون��ی در حوادثی چون زلزله 

گروه خونی O منفی است.
وی ادامه داد: بنابراین افرادی که دارای گروه 
خون��ی از ن��وع O منف��ی )O neg( هس��تند در 
اولوی��ت برای دریافت خون ب��وده، همچنین گروه 
خونی O مثبت نیز ۳۳ درصد از جمعیت کش��ور 
را در بر می گیرد، و چون بیشترین گروه خونی در 
کش��ور هم گروه خونی O اس��ت این افراد نیز در 

اولویت اهدای خون خواهند بود.
مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون کشور 
تصری��ح ک��رد: بنابراین تقاضا می ش��ود گروه های 

خونی O برای اهدای خون پیشدستی کنند.

ممکناستتاماههایآیندهشاهد
پسلرزههایزیادیباشیم

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: به 
علت بزرگی زمین لرزه ۷.۳ ریشتری در مرز ایران، ممکن 

است این زمین لرزه تا ماه ها پس لرزه داشته باشد.
مرادی با اش��اره به عمق زمین لرزه اخیر اظهار 
کرد: زمین لرزه اخیر که در مرز اس��تان کرمانشاه و 
عراق رخ داده جزو زلزله های کم عمق به حس��اب 
می آی��د. وی ادام��ه داد: ب��دون ش��ک زمین لرزه 
پس لرزه هایی خواهد داش��ت، زیرا زلزله ای به این 
بزرگی پس لرزه دارد و ممکن است این پس لرزه ها 

تا ماه ها ادامه داشته باشد.

نمای نزدیک

درپ��ی وق��وع حادثه تل��خ و مصیبت بار زمین لرزه در غرب کش��ور که 
به جان باختن و زخمی ش��دن جمعی از هم میهن��ان عزیز انجامید، حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقاب اس��امی با ص��دور پیامی ضمن 
تس��لیت به ملّت ای��ران بخصوص مردم عزیز اس��تان کرمانش��اه، تأکید 
کردند: همه دس��تگاههای لش��کری و کش��وری با همه همت و امکانات به 

یاری آسیب دیدگان بشتابند.
متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأس��ف و اندوه ف��راوان خبر زمین ل��رزه در غرب کش��ور را که به 
جان باختن جمعی از هم میهنان عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر انجامیده 
و خس��ارات بسیاری پدید آورده است، دریافت کردم. وظیفه ی مسئوالن 
آن اس��ت ک��ه در همین اولین س��اعات با هم��ه ی هّمت و ت��وان به یاری 
آس��یب دیدگان بویژه در زیر آوار ماندگان بشتابند و با بهره گیری سریع 

از هم��ه ی امکان��ات موج��ود، از افزایش تلفات جلوگی��ری کنند. ارتش و 
س��پاه و بسیج، با نظم و س��رعت به آوار برداری و انتقال مجروحان کمک 
کنند و دس��تگاههای دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی همه ی توان خود را 
برای یاری آس��یب دیده ها و خانواده های آن��ان به صحنه آورند. اینجانب 
از اعم��اق دل، این حادثه ی تلخ و مصیب بار را به ملّت ایران بخصوص به 
مردم عزیز اس��تان کرمانشاه و بویژه به خانواده های مصیبت زده تسلیت 
ع��رض میکنم و متضرعان��ه از خداوند متعال میخواه��م که این محنت و 
رن��ج را مایه ی جلب رحم��ت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و پایداری و 
مقاومت ملّت عزیزمان بیفزاید. از همه ی کسانی که میتوانند به نحوی در 
س��بک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست میکنم 

که به یاری آسیب دیدگان بشتابند.
والسام علیکم و رحمة اهلل

سیّدعلی خامنه ای - ۲۲ آبان ۱۳۹۶

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی درپی حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه در غرب کشور؛

همه دستگاه ها با سرعت و همه توان به یاری آسیب دیدگان بشتابند

ایران برای امدادرسانی به کرمانشاه بسیج شد

من به هر سو می دوم گریان...

و هستیم وبه ر و در مناطق زلزله زده ر با کمبود دار
دبی��ر کمیته پدافن��د غیرعامل س��ازمان غذا و دارو 
گفت: ب��ا افزایش تع��داد مصدومان زلزله کرمانش��اه، با 

کمبود دارو و تجهیزات پزشکی روبرو هستیم.
صادق محبی درخصوص شرایط خدمات دارویی در 
مناطق زلزله زده اس��تان کرمانشاه گفت: به محض اعالم 
خبر وقوع زلزله در اس��تان کرمانش��اه، کمیته مدیریت 
بحران تش��کیل ش��د. در س��اعات اولیه هیچ مشکلی در 

زمینه دارو تجهیزات پزشکی وجود نداشته است.
وی افزود: در حال حاضر با افزایش تعداد مصدومان 
حادث��ه، با کمب��ود منطقه ای دارو و تجهیزات پزش��کی 
روبرو شده و باید در کوتاه ترین زمان ممکن این امکانات 

برای درمان مصدومان فراهم شود.
دبیر کمیته پدافند غیرعامل س��ازمان غذا و دارو در 
ادامه صحبت های خود خاطرنش��ان کرد: به دستور وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و 
دارو، دستورات الزم جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی 
برای مردم آس��یب دیده صادر ش��ده است. وی در پایان 
عنوان کرد: دارو های مورد نیاز به زودی تأمین می شود و 

به منا طق زلزله زده ارسال خواهد شد.

برخورد با بازار سیاه بلیت های هواپیما و اتوبوس
دادس��تان عمومی و انقالب کرمانشاه گفت: با افراد 
فرصت طلب و س��ودجویی که احیانا بخواهند بازار سیاه 
در عرض��ه و ف��روش بلیت هواپیما ی��ا اتوبوس به مقصد 

کرمانشاه ایجاد کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
محمدحسین صادقی با اشاره به انتشار برخی اخبار 
درباره ف��روش غیرقانونی و گران بلیت ه��ای هواپیما به 
مقصد کرمانشاه پس از وقوع زمین لرزه اظهار کرد: چنین 
رفتاری قطعا با قانون، اخالق و آموزه های دینی و اصول 
نوع دوستی ناسازگار است و مردم در مواجهه با این افراد 
مراتب را سریعا به تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی 
اط��الع دهند. وی افزود: مطابق دس��تور دادس��تان کل 
کشور دادس��تان های شهرستان های آسیب دیده از زلزله 
بر روند امدادرس��انی به مردم با هماهنگی دس��تگاه های 

عمل کننده نظارت جدی و موثر خواهند داشت.
صادقی با تاکید بر اینکه مسئوالن و نیروهای امدادی 
قطعا متوجه احساسات و دردهای مردم آسیب دیده هستند 
و هدفشان کمک رسانی و کاهش آالم مردم است، تصریح 
کرد: حضور مردم در مناطق زلزله زده نباید به گونه ای باشد 

که در امر امدادرسانی خلل و کندی ایجاد کند.

واکنش کاربران به شایعه پراکنی در بحبوحه زلزله
س��ایت خبری اس��کان نیوز به عمد و برای زیر سؤال 
بردن مسکن مهر، تصویر ساختمان فروریخته ای در مصر 
را به جای مس��کن مهر در مناطق زلزله زده قصر شیرین 

جا زد و آن را در فضای مجازی منتشر کرد.
اشتباه کانال خبری اسکان نیوز در انتشار تصویر سقوط 
یک ساختمان بلند مرتبه و نسبت دادن آن به زلزله کرمانشاه 
با درج این عنوان که؛ تخریب مس��کن مهر قصر شیرین بر 
اثر زلزله، سوژه رسانه های فضای مجازی شد. حساسیت این 
اش��تباه خبری وقتی باال می گیرد که نام یاشار سلطانی، به 
عنوان مدیرمسئول این سایت تازه تاسیس دیده می شود، 
چهره ای که با افشاگری های چند مدت پیش خود مبنی بر 
وجود پرونده های مالی در شهرداری تهران، کانون توجهات 
خبری قرار گرفته بود، فردی که پیش از این مدیرمسئول 
س��ایت معماری نیوز بود و پس از بس��ته شدن این سایت، 

فعالیت جدید خود را در اسکان نیوز از سر گرفت.
در ه��ر حال، چنین اش��تباهاتی چ��ه از عمد و چه 
غیرعمد، از س��مت کانال های خبری که در عصر حاضر 
منب��ع خبری عموم مردم به حس��اب می آیند موضوعی 

قابل تامل و حساسیت برانگیز به نظر می رسد. 

اعالم آمادگی برای میزبانی از کودکان زلزله زده
ی��ک بنیاد نیک��وکاری ب��رای میزبان��ی از کودکان 

بی سرپرست زلزله زده مناطق مرزی اعالم آمادگی کرد.
درپی درخواس��ت رئیس هی��ات مدیره مجمع خیرین 
کشور از اعضای این تشکل مردم نهاد، در نخستین گام بنیاد 
نیکوکاری و فرهنگی اکبر ابراهیمی در دماوند که سرپرستی 
بیش از 6۰ کودک بی سرپرس��ت و بدسرپرست را به عهده 
دارد، اعالم کرد آماده پذیرایی از کودکان ذکور ۳ تا 8 ساله ای 

است که در این حادثه خانواده خود را از دست داده اند.
 ابراهیمی در پاسخ به درخواست رئیس مجمع خیرین 
کش��ور اعالم کرد که این بنیاد ب��ا افزایش کادر تخصصی 
خود و اختصاص فضای مناس��ب، میزبان کودکانی خواهد 
بود که در حادثه زلزله سرپرس��ت خود را از دست داده اند. 
عوامل حاضر در منطقه می توانند ضمن هماهنگی با دفتر 
مجمع خّیرین کشور نسبت به این انتقال اقدام نمایند. این 
کودکان می توانند برای یک بازه یک ساله یا بیشتر در این 
بنیاد مستقر شوند تا تکلیف سرپرستی آنها مشخص شود.

مجمع خیرین امیدوار اس��ت که مابقی مجامع عضو 
نیز نس��بت به به کارگیری ظرفی��ت های بالقوه خود در 

کاستن از آالم این ضایعه دردناک اقدام کنند.

سنا
 ای


