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مستمری مددجویان ۶ شهرستان آسیب دیده کرمانشاه 
۳ برابر می شود

رئیس کمیته امداد گفت: مستمری مددجویان ۶ شهرستان 
آسیب دیده کرمانشاه ۳ برابر ماه های قبل می شود.

پروی��ز فتاح گفت: تمامی مددجویان، منازل و اثاثیه آنها با 
دوراندیشی همکارانم در امداد بیمه حوادث هستند لذا به لطف الهی 

 خسارت های مادی کامال جبران و منازل آنها از نو ساخته می شود. 
در چند روز آتی انش��ااهلل مس��تمری مددجویان ۶ شهرس��تان 

آسیب دیده کرمانشاه ۳ برابر ماه های قبل پرداخت می شود.
فت��اح تاکید ک��رد: کمک های مالی هموطن��ان دریافت و 

سریعا با تامین نیازهای اساسی به دست آسیب دیدگان خواهد 
رسید. وی همچنین به کمک های مالی هموطنان اشاره کرد و 
گفت: این کمک ها دریافت و سریعا با تامین نیازهای اساسی به 

دست آسیب دیدگان عزیز خواهد رسید.

یخ اعزام به خدمت مشموالن استان های  تار
زلزله زده، سه ماه تمدید می شود

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد مشموالن 
کاردان��ی، دیپل��م و زیردیپلم اس��تان های زلزله زده که 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریح آبان ماه سال جاری 
می باش��ند، در صورت تمایل می توانن��د تاریخ اعزام به 

خدمت خود را به مدت سه ماه تمدید کنند.
سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: کلیه مشموالن 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 9۶/۸/2۳ استان های 
کرمانشاه و ایالم که با توجه به وقوع زلزله اخیر و به تبع آن 
مشکالت و مصیبت های وارد شده به برخی از خانواده های 
آنان، ش��رایط اعزام به خدم��ت را ندارند، می توانند تاریخ 
اعزام به خدمت خود را به مدت سه ماه تمدید کنند. این 
دسته از مشموالن می بایست برای بهره مندی از تسهیالت 
تمدید تاریخ اعزام به خدمت، به وظیفه عمومی شهرستان 

محل سکونت خود مراجعه کنند.
معاونت های وظیفه عمومی استان های مذکور موظفند 
ضمن هماهنگی با شهرس��تان های آسیب دیده، فهرست 
اس��امی این قبیل از مش��موالن را برای اقدامات بعدی به 

سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال کنند.

 به کارت های شخصی اعالم شده
یز نکنید پول وار

معاون پلیس فتا گف��ت: برای جلوگیری از فعالیت 
کالهب��رداران و س��ودجویان از واریز وجه به کارت های 

شخصی برای کمک به زلزله زدگان خودداری کنید.
س��رهنگ مصطفی نوروزی با اش��اره ب��ه اینکه در 
راس��تای کمک به مردم زلزل��ه زده عده ای فرصت طلب 
در ش��بکه های وب و اجتماعی به دنب��ال کالهبرداری 
هستند، تاکید کرد: توصیه می کنم که هموطنان تنها از 
طریق روش هایی که از رسانه های معتبر اعالم می شود، 

کمک های خود را به دست مردم زلزله زده برسانند.

کشف جسد کاماًل سوخته شده 

 

در فضای سبز بزرگراه صیاد شیرازی
جس��دی کاماًل سوخته شده در قسمت فضای سبز 

بزرگراه صیاد شیرازی کشف شد.
س��اعت ۸ صبح روز دوشنبه مأموران کالنتری 10۶ 
نامجو با بازپرس کش��یک قت��ل پایتخت تماس گرفته و 
اعالم کردند جسد یک مرد در قسمت فضای سبز خیابان 
پلیس ورودی بزرگراه صیاد ش��یرازی )مس��یر شمال به 
جنوب( کش��ف ش��ده اس��ت. دقایقی بعد از اعالم خبر 
سجاد منافی آذر؛ به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهی 
و کارشناسان پزشکی قانونی در محل کشف جسد حاضر 

شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.
شواهد نشان می داد که جسد متعلق به مردی حدوداً 
سی و پنج ساله است، وی ظاهراً کارتن خواب بوده، هنگام 
حادثه روی یک تش��ک در قسمت فضای سبز خوابیده و 
انفجار یک کپسول گاز که کنار وی قرار داشته، منجر به 
سوختگی کامل این شخص و لباس هایش شده بود، این 
ش��خص پس از سوختگی تقال کرده اما موفق نشده و به 

کام مرگ فرو رفته بود.

کشف جنین داخل سطل زباله در خیابان مولوی
جنینی داخل یک س��طل زباله در محدوده خیابان 

مولوی کشف شد.
س��اعت ۶:50 صبح دیروز مأم��وران کالنتری 11۶ 
مولوی با بازپرس کش��یک قتل پایتخت تماس گرفته و 
اعالم کردند یک جنین داخل یکی از سطل های زبانه در 
محدوده مولوی کش��ف شده است. این جنین که متعلق 
به یک پس��ر بود، هن��گام تخلیه زباله توس��ط کارگران 
شهرداری کشف و مراتب به پلیس اطالع داده شده بود.

س��رانجام با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه 
قتل پایتخت جنین برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی 

منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

و سمند   ۴۱ کیلوگرم حشیش از خودر
ج شد در اتوبان تهران - قم خار

رئیس پلی��س مبارزه با موادمخدر ته��ران بزرگ از 
شناس��ایی و دس��تگیری دو باند قاچاق موادمخدر خبر 
داد و گفت: ماموران پلیس موفق به کش��ف ۴1 کیلوگرم 
حشیش از خودروی سمند در اتوبان تهران - قم شدند.

س��رهنگ محمد بخشنده با اش��اره به کشف اولین 
محموله قاچاق موادمخدر افزود: با تالش نیروهای پلیس 
فاتب در اتوبان تهران - قم از یک دستگاه خودرو سمند 
۴1 کیلوگرم حش��یش کشف ش��د و در همین راستا ۳ 
قاچاقچی نیز دس��تگیر ش��دند. وی گفت: هنوز محموله 
دوم برش داده نش��ده است و پس از برش و اندازه گیری، 

میزان آن اعالم خواهد شد.

غ فاسد در تاکستان و مر ۲۰ تن کنسر
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از کشف 20 تن 

کنسرو مرغ فاسد به ارزش سه میلیارد ریال خبر داد.
س��رهنگ رس��ول فراهانی گفت: ماموران در راستاي 
اج��راي ط��رح مقابله ب��ا فعالیت هاي مجرمان��ه از دپوی 
مقادیری کنسرو مرغ فاسد در یکی از روستاهای شهرستان 
تاکس��تان مطلع شدند. وی افزود: ماموران سوله بزرگی را 
شناس��ایی و در بازرس��ی از آن مقدار 20 تن کنسرو مرغ 
فاس��د به ارزش س��ه میلیارد ریال که بیش از یک سال از 
تاریخ انقضای آن گذشته و سود جویان در صدد توزیع آن 
در س��طح شهر بودند را کشف کردند و در این رابطه یک 

نفر دستگیر شد.

 کشف بیش از ۹۴ میلیاردی محموله قرص 
وزای قاچاق در بندر کنگان و پودر نیر

فرمانده دریاباني استان بوشهر از کشف بیش از 9۴ 
میلیارد ریال داروهای قاچاق در بندر کنگان خبرداد.

س��رهنگ ولی اهلل رضایی نژاد اظهار داشت: در پایگاه 
دریابان��ی کنگان یک فروند ش��ناور ب��اری حامل کاالی 
قاچاق را شناسایی و توقیف کردند. وی افزود: دریابانان در 
بازرسی از این شناور، ۶ هزار و 1۸0 کیلوگرم پودر نیروزا، 
99۴ ه��زار عدد قرص نیروزا، یک میلی��ون و 5۳5 هزار 
عدد کپس��ول نیروزا، ۴۶ هزار میلی لیتر شربت نیروزا و... 
که همگی قاچاق و بدون مجوز قانونی از کشور های حوزه 

خلیج فارس تهیه و بارگیری شده بود، کشف کردند.

درحاشیه
کمک های مردمی رسید یک چادر دولتی هم نرسید

تاکن��ون هر کمکی که به مردم ازگله ش��ده فقط و فقط کمک ه��ای مردمی بوده و حتی یک چادر دولتی 
هم به دست ما نرسیده است.

به گزارش تسنیم، مردم منطقه ازگله که کانون زلزله کرمانشاه بود، به شدت از نحوه خدمت رسانی 
به مردم توس��ط ارگان های مختلف گالیه مند هس��تند. تعدادی از مردم اعالم کردند که تاکنون هر کمکی 
که به مردم ازگله شده فقط و فقط کمک های مردمی بوده و حتی یک چادر دولتی هم به دست ما نرسیده 
اس��ت. یکی دیگر از اهالی می گوید من مجبور ش��دم برای نجات از س��رما، فرزندم را شب گذشته داخل 
گون��ی نگ��ه دارم. چرا مس��ئوالن از تهران به اینجا آمدند که فقط یک س��لفی بگیرن��د؟ 30،40 خودروی 
هالل احمر آمدند اینجا، اما مثل یک مانور فقط فیلم گرفتند و رفتند، دیگر هیچ خبری نش��د. اینجا مرکز 
زلزله بود اما هیچ کس س��راغی از ما نگرفت. درس��ت اس��ت که تلفات کمی داده است اما ساختمان ها از 

بین رفته و فقط آوار مانده است.
همچنین مشاهدات خبرنگار ایسنا از سطح شهرستان سرپل ذهاب حاکی از این است که بسیاری از 
واحدهای مس��کونی در این شهرستان به طور 100 درصد تخریب شده اند البته در این میان تعدادی از 
واحدها نیز حداقل به لحاظ س��ازه ای آس��یب چندانی ندیده اند. با این وجود با وجود س��رمای هوا و دمای 
3 درجه ای منطقه هیچ یک از س��اکنان شهرس��تان های زلزله زده ازجمله قصر شیرین، سرپل ذهاب، ثالث 
باباجانی، دش��ت ذهاب و... در خانه های خود س��اکن نبوده و اسکان در چادر و خودروهای شخصی خود را 
بر حضور در زیر س��قف های نامقاوم ترجیح داده اند. جریان برق و آب همچنان در اکثر مناطق شهر سرپل 
ذهاب وصل نش��ده و دس��تگاه های خودپرداز نیز فعالیتی ندارند اما خوشبختانه آنتن دهی تلفن همراه و 

اینترنت همراه سرعت خوبی در این مناطق دارد.
زلزل��ه زدگان عمده تری��ن مش��کل خود را عدم توزیع مناس��ب چادر و همچنین نب��ود آب و غذا اعالم 
کردن��د. تعداد زی��ادی از این افراد معتقد بودند ک��ه چادرهای هالل احمر باید ب��ه در خانه هر زلزله زده 
تحویل داده شود اما متاسفانه این چادرها به مرکز شهر برده شده و در آنجا هم افراد سودجو یا کسانی 

که قدرت بدنی بیشتری دارند می توانند چادرها و همچنین مواد خوراکی را دریافت کنند.
موضوع س��رویس های بهداشتی نیز مش��کل دیگر مناطق زلزله زده است. به طوریکه با توجه به قطعی 
آب و کمبود س��رویس بهداشتی عمومی در سطح شهر همین تعداد از سرویس های بهداشتی نیز غیرقابل 
استفاده شده و عمال زلزله زدگان را با مشکالت اینچنینی روبرو کرده است. تعدادی دیگر از زلزله زدگان از 
وضعیت بهداشتی در مناطق زلزله زده انتقاد داشتند و این افراد معتقد بودند باید لوازم بهداشتی به ویژه 

برای بانوان در مناطق زلزله زده توزیع شود و همچنین حمام نیز در اختیار ساکنان این مناطق قرار بگیرد.
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کمترین خسارت در جنگ احتمالی
اگر اسرائیل به لبنان حمله کند ایران نباید مستقیما وارد نبرد 
شود بلکه باید از حشدالشعبی و فاطمیون برای کمک به حزب اهلل 
لبنان اس��تفاده کند. اسرائیل و عربستان س��عی دارند تا ایران را 
مستقیم وارد جنگ کنند تا پای آمریکا را وسط بکشند. هر چند 
ایران از نبرد مس��تقیم با آمریکاهراس��ی ندارد و این آمریکایی ها 
هستند که از جنگ مستقیم با ایران می ترسند اما الزم است ایران 

کمترین خسارت را در جنگ احتمالی متحمل شود.
سرشار

خفه شود سعودی وهابی مزدور
به دلیل سیاس��ت های غلط و مصلحت ندیش��ی های مسخره 
مسئوالن دولتی، آل س��عود آنقدر گستاخ شده که ایران را تهدید 
به حمله نظامی می کند. وقتی س��ال ها قبل کس��ی در این دولت 

عریض و طویل جواب اراجیف امارات درخصوص جزایر سه گانه را 
نداد، این شیخ نش��ین های نوکر آمریکا و انگلیس گستاخ تر شدند 
و ام��روز ایران را تهدید ب��ه حمله نظامی می کنند. اگر امروز توی 
دهان عربستان نزنیم آنها گستاخ تر از این هم می شوند. نمی دانم 
در این دولت کسی ش��هامت ندارد؟ وقتی خاندان سعودی ایران 
را مته��م به همکاری با تروریس��م می کند چرا هیچ مس��ئولی به 

آل سعود نمی گوید خفه شود سعودی وهابی مزدور.
شکیبی

 
عربستان صفر زیر رادیکال

عربستان سعودی صفر زیر رادیکال است و این امریکا و اسرائیل 
هستند که متن می نویسند و سعودی ها می خوانند. گروگان گرفتن 
سعد حریری نخست وزیر لبنان در عربستان نشان داد سازمان ملل 
و این مجامع بین المللی فقط یک بازار گرمکنی اس��ت و خاصیتی 

برای کش��ورهایی که زیر بلیت آمریکا نیس��تند ندارد. امروز مردم 
لبنان باید چشمانشان را باز کنند و ببینند اگر امروز در دنیا اعتبار 
و آبرویی دارند به خاطر حزب اهلل لبنان است وگرنه اسرائیل تا امروز 

این کشور را مستعمره اش کرده بود.
مسعودی

بقاي سلطنت در ایجاد آشوب
عربستان و چند کشور عقب مانده مرتجع عربی تنها کشورهایي 
هستند که حکومتشان پادشاهي مانده فلذا باید به سمت دموکراسي 
حرکت کنند و گرنه مردمش انقالب خواهند کرد و ریشه پادشاهي 
را بر مي کنند. بقاي سلطنت و سلطه بر نفت در ایجاد آشوب است. 
عربستان چاره اي جز ایجاد جنگ و آشوب و اعزام نیرو و تسلیحات 
به کش��ورهاي ضعیف مانند عراق، سوریه و... در غالب گروهک های 
تروریستي ندارد. حاال دیروز در عراق و سوریه امروز در یمن و فردا 

در لبنان. اتفاقا در این راس��تا متح��دان خطرناکي همچون ترامپ 
بي مغ��ز و اس��راییل را هم با خ��ود همراه دارد که البته هر س��ه از 

دشمنان قسم خورده ایران هستند.
ذاکری

این  همه تدبیر و امید
حداق��ل حقوق را امس��ال ه��م ده درصد ب��اال ببرید حقوق 
نجومی بگیران و پزش��کان را سیصد درصد افزایش بدهید احتماال 
مشکالت حل خواهد شد! قانون مدیریت خدمات کشوری می گفت 
حداکثر حقوق هفت برابر حداقل حقوق است که این رقم خودش 
فاصله طبقاتی زیادی ایجاد می کرد و بهتر این بود که کمتر می شد 
اما مجلس و دولت به این هفت برابر هم قانع نشدند و حقوق های 

20 میلیونی رو هم قانونی کردند. بنازم این همه تدبیر و امید را.
ناشناس

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

محسن رجبی

غرب  یکش��نبه ش��ب  زلزله 
کشور هنوز قربانی می گیرد. حادثـــــه

و ه��ر روز و ه��ر س��اعت بر 
تعداد کشته شده ها و مجروحین افزوده می شود.

در ای��ن حی��ن مردم نوع دوس��ت کش��ورمان 
ب��ا تمام مش��کالت اقتصادی تا حد ت��وان و حتی 
بیش��تر س��عی در کمک کردن به هموطنانمان در 
غرب کش��ور کرده اند تا کمی از آالم مردم غم زده 
و مصیبت زده ش��ان ک��م کنند. می��زان کمک های 
ارسالی مادی و کاالیی مردم به حدی بود که همه 
را شگفت زده کرده و حتی هنرمندان و ورزشکاران 

هم پا به میدان همدلی گذاشته اند.
ط��ی روزه��ای گذش��ته و پس از زلزل��ه مردم 
کشورمان برای اهدای خون صف های طوالنی تشکیل 
دادند و این بار از این صف های طوالنی و چندساعته 
خسته نشدند. و حتی روز گذشته سخنگوی سازمان 
انتقال خون خبر داد که در حال حاضر خوشبختانه 
نیاز به خون در تمامی گروه های خونی مرتفع شده 
است و ذخایر خونی به حد مطلوب رسیده و در این 

رابطه هچ مشکلی نداریم.

 ورود هیئت ویژه از سوی رهبر انقالب
به مناطق زلزله زده

حجت االسالم والمسلمین معزی نماینده رهبر 
معظ��م انق��الب در جمعیت هالل احم��ر در راس 
هیئتی از س��وی دفت��ر مقام معظ��م رهبری وارد 

استان کرمانشاه شد.
حجت االس��الم و المس��لمین معزی به منظور 
بازدی��د از مناط��ق زلزل��ه زده و بررس��ی رون��د 
خدمت رس��انی ب��ه زلزل��ه زدگان در راس هیئتی 
از س��وی دفتر مق��ام معظم رهبری وارد اس��تان 
کرمانش��اه ش��د تا از نزدیک رون��د ارائه خدمات و 
فعالیت ه��ای امدادی را ارزیابی کند. وی همچنین 
در جمع مصیبت دیدگان و زلزله زدگان حاضر شد 
تا با بازدید از مناطق خس��ارت دیده، به بررس��ی 

وضعیت موجود و مشکالت آنها بپردازد.
حجت االسالم والمسلمین محمدی عراقی نماینده 
استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و تعدادی 
از مس��ئوالن جمعی��ت هالل احمر، حجت االس��الم 

والمسلمین معزی را در این سفر همراهی کردند.

روحانی: کمک بالعوض دولت به زلزله زدگان
رئیس جمه��ور گف��ت:  دولت برای بازس��ازی 
منازل و کم��ک به زندگی آس��یب دیدگان کمک 

بالعوض و وام بلند مدت اعطا خواهد کرد.
حجت االسالم حس��ن روحانی در اجتماع مردم 
شهرستان سرپل ذهاب ضمن تسلیت به خانواده هایی 
که عزیزان خود را در حادثه زلزله از دس��ت داده اند 
و آرزوی ش��فای عاجل برای آس��یب دیدگان، گفت: 
دول��ت برای بازس��ازی من��ازل و کمک ب��ه زندگی 
آس��یب دیدگان و کس��انی ک��ه منازل آنه��ا در این 
حادثه در شهر و یا روستا دچار خسارت شده، کمک 

بالعوض و وام بلندمدت اعطا خواهد کرد.
وی در ای��ن دیدار با قدردانی از مردم اس��تان 
کرمانشاه و سراسر ایران که در این حادثه همچون 
همیش��ه در کن��ار هم ب��وده و به ی��اری یکدیگر 
پرداختند، اظهار داشت: باید همچنین از تالش های 
نیروهای امدادرس��ان و نیروهای مسلح برای کمک 
و امدادرس��انی به زلزله زدگان قدردانی کرد. دولت 
همه امکانات خود را برای کاهش س��ریع مشکالت 

مردم بسیج کرده است.
رئیس جمهور با اش��اره به نی��از مردم به چادر و 
امکان��ات زندگی موقت در مناط��ق زلزله زده، گفت: 
عصر امروز )دیروز( ستاد بحران در کرمانشاه تشکیل 
و بودجه الزم برای بازس��ازی و جبران خسارت های 
وارد ش��ده ب��ه مردم اختص��اص داده خواهد ش��د. 
روحانی تصریح کرد: بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
تمام توان خود را برای بازسازی منازل مردم به کار 
خواهد گرفت و همه دس��تگاه های مسئول نیز این 

بنیاد را کمک خواهند کرد.
وی با اش��اره به اینکه ح��وادث طبیعی مانند 
زلزله، س��یل و توفان آزمای��ش الهی برای بندگان 
در مس��یر یاری و کمک به همنوعان است، افزود: 
دولت تالش می کند در این آزمایش موفق باش��د، 
کمااینکه از ساعت های اولیه وقوع این حادثه تالش 
ما بر حل مش��کل مردم بوده و همه دس��تگاه ها و 

مسئولین در این راستا بسیج شده اند.
رئیس جمه��ور ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ب��ه طور 
مس��تمر روند امدادرسانی و جبران خسارات مردم 
این منطق��ه را پیگی��ری خواهد ک��رد، ادامه داد: 
بیمارستان های تهران، کرمانشاه و استان های معین 
ب��رای ارائه خدمات درمانی فوری به مصدومان این 

حادثه بسیج هستند.
روحانی با اش��اره به اینکه در این حادثه برخی 
ساختمان هایی که بصورت تعاونی و دولتی ساخته 
ش��ده و از عمر احداث آنها زم��ان کمی می گذرد، 
تخریب و دچار حادثه شده اند، گفت: باید اشکاالت و 
کاستی های موجود در ساخت این بناها بررسی شود 
و دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران 

را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.
وی تاکید ک��رد: دولت مردم را تنها نمی گذارد 
و م��ا به عنوان خادم مردم در کنارتان خواهیم بود. 
رئیس جمهور گفت: 11 هزار خانه روستایی و حدود 
۴500 خانه شهری در این زلزله تخریب شده و نیاز 

به ساخت ۳0 هزار مسکن جدید داریم.
همچنین رئیس جمهور در بدو ورود به استان 
کرمانش��اه در جم��ع خبرن��گاران گفت: س��فر به 
کرمانش��اه و دیدار با مردم قهرمان کرمانش��اه جز 
آرزوهای من بود اما دلم نمی خواست که در چنین 
ش��رایطی که مردم ما اینجا دچار مصیبت شده اند 
در اینجا باشم اما امیدوارم روزهای خوش و خوبی 

برای کرمانشاه فرا برسد.
وی با بیان این مطلب که مردم عزیز و قهرمان 
کرمانش��اه مرزبان خوب��ی برای کش��ور عزیزمان 
ای��ران بودند، افزود: آمدن من به کرماش��ناه برای 
عرض تس��لیت و حل برخی مشکالت مردم است 
که م��ردم به خاطر زلزله صدها ت��ن از هموطنان 
م��ا جان باختن��د و آالمی برای آنها باش��د. من به 
نمایندگی از مردم ایران به مردم کرمانشاه تسلیت 
می گویم و اعالم می کنم ک��ه همه مردم ایران در 
کنار کرمانش��اه هس��تند و هیچ ایرانی نیست که 

امروز به فکر مردم کرمانشاه نباشد.
روحانی خاطرنشان کرد:  مسئول اصلی اسکان 
مردم بنیاد مسکن است و همه مقام های دولتی و 
نظامی و همه خیرین بنیاد مس��کن را کمک کنند 
و کار جداگان��ه ای را انج��ام ندهن��د. دولت کمک 
بالعوض و وام در اختیارش��ان ق��را دهند و مردم 
خودش��ان خانه هایشان را بسازند. برای مجروحین 
این حادثه از خداوند بزرگ تقاضای صبر می کنیم. 

دلگرمی همه مردم به رحمت خداوند است.

 جست وجوی پیکرها و مصدومان زلزله
در ایستگاه آخر

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره 
آخرین تمهیدات و برنامه ریزی ها در مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه اظهار کرد: تمامی امکانات به مناطق 
زلزله زده ارسال شده و امیدواریم برخی مشکالت در 

این زمینه برطرف شود. 
بهن��ام س��عیدی ادامه داد: 2۸ هزار دس��تگاه 
چادر ارس��ال شده است و مسئوالن ذیربط نیز آن 
را توزیع می کنند که به طور حتم برخی مش��کالت 
زلزله زدگان نیز برطرف می ش��ود. وی تصریح کرد: 
به غیر چادرها، اقالمی نظیر پتو، موکت، چراغ والور 
و... ارسال ش��ده و در حال توزیع بین مردم است. 
سعیدی درباره جست وجو و نجات زیر آوارماندگان 
گفت: با تالش بس��یار زیاد دست اندرکاران ذیربط 
عملیات نجات یا یافتن مصدومان و حتی پیکرهای 
جان باخت��گان با جدیت و س��رعت انجام گرفت و 

رفته رفته این موضوع نیز در حال پایان است.
وی با بیان اینک��ه تا ظهر امروز )دیروز( ۴۳0 
پیک��ر اف��راد جان باخت��ه و 7 ه��زار و ۴۶0 نفر از 
مصدومان از زی��ر آوار بیرون آمده اند، گفت: بحث 
جس��ت وجو به طور کامل انجام شده و در مراحل 
نهای��ی اس��ت اما به پای��ان نرس��یده چراکه برای 

اطمینان بیشتر این پیگیری ها ادامه دارد.
به گفته س��عیدی، بعد از پایان جس��ت وجوی 
کامل کاره��ای آواربرداری و برآورد خس��ارت نیز 
انجام می گیرد که متاسفانه بیشترین آسیب ها نیز 

در سرپل ذهاب و قصرشیرین بوده است.
وی درباره این پرس��ش که یکی از مش��کالت 
پی��ش روی زلزله زدگان مس��ئله آب اس��ت، گفت: 
متاسفانه آب آش��امیدنی منطقه گل آلود شده که 
شبکه ها در حال تعمیر و تجهیز است تا آب شفاف 

و قابل استفاده در دسترس قرار گیرد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: 
با وجود اینکه وضعیت آب منطقه دچار مشکل شده 
اما آبرسانی سیار و آب معدنی به اندازه توزیع شده و 

در دست اقدام است.
به گفته س��عیدی، غذا و امکانات نیز به اندازه 
کاف��ی در منطق��ه موجود اس��ت اما ب��از هم این 
امکانات برای مردم زلزله زده ارسال شده است. وی 
درباره مشکل آس��یب دیدگی برخی بیمارستان ها 
و مراکز درمانی نیز اظهار کرد: خوش��بختانه هیچ 
مشکلی در پذیرش بیماران در مراکز درمانی نقاط 
مختلف اس��تان نیس��ت و به اندازه الزم پزشک و 

بیمارستان صحرایی استقرار یافته است.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: 
بیمارس��تان های کرمانشاه و استان های همجوار در 
آماده باش هستند و حتی بیماران بدحال نیز توسط 
هواپیما به تهران منتقل ش��ده اند بنابراین از لحاظ 

درمان هیچ مشکلی وجود ندارد.

دو مطالبه از روحانی
حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده حوزه انتخابیه 
اسالم آباد غرب طی بازدید از بیمارستان صحرایی 
در س��رپل ذه��اب گالیه مندی آس��یب دیدگان را 
تایی��د کرد. وی عن��وان کرد: اقدام��ات درمانی و 
بهداش��تی که برای زلزله زدگان ص��ورت پذیرفته 
است، مورد قبول اس��ت ولی وضعیت توزیع اقالم 

خوراکی ضعیف است. 
نماینده حوزه انتخابیه اسالم آباد غرب، داالهو، 
گهواره و حمیل در مجلس ادامه داد: آسیب دیدگان 
در مناط��ق زلزله زده مانند س��ر پ��ل ذهاب دچار 
کمبود آب، غذا و چادر هس��تند، کمااینکه تامین 
اقالم زیستی و خوراکی مناسب بوده و تالش های 
بس��یاری صورت پذیرفته ولی متاس��فانه مدیریت 

کنونی بسیار ضعیف عمل کرده است. 
وی ب��ا تقدی��ر از وزرای کش��ور، بهداش��ت و 
مدیران فعال از جمله کولیوند سرپرس��ت اورژانس 
کشور طی درخواست مهمی از رئیس جمهور گفت: 
ما برای بازس��ازی مناطق آس��یب زده زلزله به دو 

ردیف بودجه از سوی هیئت دولت نیاز داریم.
فالحت پیشه با تشریح ردیف های بودجه زلزله 
و حوادث غیرمترقبه برای بازسازی مناطق زلزله زده 
خاطرنش��ان کرد: این ردیف ها بالغ بر هزار میلیارد 
تومان هس��تند که اگر تامین نش��ود ما نباید آرام 
باش��یم زیرا مردم باید تا قبل از فصل سرما هرچه 

سریع تر از این وضعیت نابسامان بیرون آیند.

سپاه بزرگترین بیمارستان صحرایی کشور را 
به کرمانشاه منتقل کرد

همچنین سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
ادامه کمک رسانی فوری به زلزله زدگان کرمانشاه، 
تجهیزات برپایی بزرگترین بیمارس��تان صحرایی 
کش��ور را به همت بس��یج جامعه پزش��کی سپاه 
صاحب الزمان)عج( اس��تان اصفهان، به کرمانش��اه 

منتقل کرد.
این بیمارس��تان صحرایی، پرتابل و قابل انتقال 
است و ش��امل چادر و کانکس بوده و از اتاق عمل، 
امکانات بس��تری سرپایی و جراحی، زنان و زایمان، 
داروخانه و آزمایشگاه رادیولوژی، حتی دندانپزشکی 

و آشپزخانه برخوردار است.

پتو و کنسرو مهم ترین نیاز زلزله زدگان
مدیرکل رواب��ط عمومی جمعی��ت هالل احمر 
اقالمی چون پتو و کنس��روجات را بعد از کمک های 
نقدی مهمترین نیاز زلزله زدگان کرمانشاه عنوان کرد.

اس��ماعیل رمضان��ی درب��اره مهم تری��ن نیاز 
خوراکی و زیستی آس��یب دیدگان زلزله کرمانشاه 
اظهار داشت: متعاقباً ما هر نوع کمک های مردمی 
را می پذیری��م، ولی اولویت بر پتو و کنس��روجات 
اس��ت. وی با اشاره به اینکه البته کمک های نقدی 
در اولوی��ت اصلی خواهد بود، عنوان کرد: با وجود 
این، در زمینه اقالم غیرنقدی کنس��روجات و پتو 
از مهم تری��ن اقالم مورد نیاز آس��یب دیدگان زلزله 

کرمانشاه است.

 حضور نمایندگان رئیس قوه  قضاییه
در مناطق زلزله زده کرمانشاه

نمایندگان رئیس قوه قضاییه به منظور نظارت 
بر بررسی وضعیت حادثه دیدگان زمین لرزه اخیر و 
نظارت بر نحوه خدمت رسانی، وارد کرمانشاه شدند.

بنابر اعالم حسن رحیمی مدیرکل روابط عمومی 
قوه  قضاییه، به دس��تور رئیس دستگاه قضا، هیئتی 
متش��کل از معاونان رئیس قوه قضاییه به سرپرستی 
کهزادی معاون رئی��س قوه قضاییه صبح دیروز وارد 
کرمانشاه شد. وی افزود: هیأت اعزامی در حال حاضر 
به منظور بررس��ی و اطالع از نحوه کمک رس��انی و 
همچنین نظارت بر آخرین وضعیت امنیتی و انتظامی 

مناطق زلزله زده در این مناطق حضور دارند.

مسابقه همدلی و احساس مسئولیت مردم برای زلزله زدگان غرب کشور

میم مثل معرفت مثل مردم

درگذشت ۲۱ دانش آموز در زلزله کرمانشاه
وزی��ر آموزش و پرورش ضمن گرامیداش��ت یاد ش��هدا 
و عرض تس��لیت به بازماندگان حادثه دی��دگان زلزله گفت: 
براس��اس آخرین آمار 21 تن از دانش آموزان، جان خود را از 
دست داده اند. تعدادی از همکاران فرهنگی نیز آسیب  دیده اند.

س��یدمحمد بطحایی افزود: در اس��تان کرمانشاه ۴۴ 
مدرسه در شهرستان های مختلف تخریب شده است. قدمت 
این مدارس زیاد بوده است. مدارس جدیداالحداث آسیب  
ندیده اند. این هشداری است که به صورت جدی به تأمین 
فضای آموزشی اقدام کنیم. اگر این اتفاق در روز افتاده بود، 

چندصد دانش آموز جان خود را از دست می دادند.
وی افزود: واحدهایی نیز وجود دارد که جرات اس��تفاده 
دوباره وجود ندارد. سازه ساختمان با شکاف های زیادی است و 
ما با دو نوبته کردن مدارس و استفاده از کانکس به صورت موقت 
مشکل را حل خواهیم کرد. باید دولت و دیگر سیاست گذاران 
فکر کنند و اعتبارات الزم را برای این موضوع ببینیم. صحت و 
سالمت دانش آموزان اولویت اول است حتی اگر تحصیل آنان 
عقب بیفتد تا زمانی که اطمینان نیابیم که فضای آموزش��ی 

مقاوم نیست، دانش آموزان را به مدارس نمی فرستیم.

محموله  ستاد فرمان امام به مناطق زلزله زده رسید
س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام)ره( با عالوه بر 
ارس��ال صدها تن انواع اقالم مورد نیاز مناطق زلزله زده، 
100 گروه جهادی و چهار درمانگاه س��یار را در مناطق 

زلزله زده مستقر کرده است. 
مدیرعامل بنیاد برکت گفت: این ستاد از روز دوشنبه، 
با تش��کیل ستاد پش��تیبانی از مناطق زلزله زده، عالوه بر 
ارسال صدها تن کمک، به ساماندهی 100 گروه جهادی 

برای کمک به مردم مناطق زلزله زده پرداخته است. 
عارف نوروزی، فهرست کمک های ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( به مناطق زلزله زده را شامل 20 تریلر آب 
معدنی، صد هزار قوطی انواع کنس��رو، 20 هزار تخته پتو، 
20 هزار بالشت، 20 تن خرما، ۴0 تن البسه، کیف، کفش 
و لباس گرم، هزار چراغ خوراک پزی و وس��ایل گرمایی، 7 
موتور برق بیان ک��رد و گفت عالوه بر این اقالم، تقاضای 
۳0 تن خرما، 100 هزار کنسرو تن ماهی و ۳0 تریلر آب 
معدنی دیگر هم ش��ده که به زودی نس��بت به ارسال آن 
اقدام خواهد ش��د. به گفته وی 50 درصد از این کمک ها 

تاکنون به مناطق زلزله زده رسیده است. 

جمع آوری کمک های مردمی در پنج میدان تهران
سخنگوی س��ازمان بهزیستی کش��ور از جمع آوری 
کمک های مردمی برای تامین نیاز زلزله زدگان کرمانشاه 

در میادین اصلی تهران خبرداد.
سیدمهدی میرش��اه ولد با اشاره به اینکه زلزله زدگان 
غرب کشور یکسری نیازهای فوری دارند که باید سریع تر 
تامین ش��ود، افزود: در ای��ن رابطه از دیروز در میدان های 
ولیعصر)عج(، هفت تیر، ونک، تجریش و صادقیه چادرهایی 
برای جمع آوری کمک های مردمی دایر ش��ده است. وی 
گف��ت: دلیل انتخاب این پایگاه ها حضور بیش��تر مردم به 
نسبت س��ایر میادین شهر است به همین دلیل 5 میدان 

پرتردد برای جمع آوری کمک مشخص شده است.
میرش��اه ولد تاکید ک��رد: چادر های برزنتی، وس��ایل 
گرمایشی، لباس گرم، مواد غذایی، نان و... از جمله وسایل 
مورد نیاز و ضروری هستند که زلزله زدگان در حال حاضر 
به آنها بیش از وسایل دیگر نیاز دارند و باید در اسرع وقت 
در اختیارشان قرار گیرد. وی از مردم نیکوکار درخواست 
ک��رد در جهت تامین این نیازهای ف��وری زلزله زدگان به 

میادین شهر مراجعه و کمک کنند.

هوای کرمانشاه هفته آینده بارانی است
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: هوای کرمانشاه 

از روز یکشنبه بارانی می شود.
محمد اصغری اظهار داش��ت: دمای هوای ش��بانه در 
مناطق زلزله زده تا روز جمعه هیچ تغییری ندارد. موضوع 
مهم این اس��ت که از روز یکش��نبه هفت��ه آینده با وجود 
افزایش دما اما سامانه بارشی در کردستان فعال می شود. 
برای روزهای یکش��نبه تا چهارشنبه در این استان بارش 
باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می کنیم. وی ادامه 
داد: اوج بارش ها روزهای دوشنبه و سه شنبه خواهد بود. 

کارش��ناس سازمان هواشناس��ی گفت: حداقل دمای 
ش��هر اسالم آباد به منفی یک درجه زیر صفر، روانسر سه 
درج��ه باالی صف��ر، جوانرود 5 درجه باالی صفر، س��نقر 
منفی یک، گیالنغرب 5.2 درجه باالی صفر است. حداقل 
دمای قصرش��یرین به 10 درجه باالی صفر رس��یده و دو 

شهر سرپل ذهاب به هشت درجه باالی صفر می رسد.
اصغری در مورد ش��هر کرمانشاه گفت: بارندگی های 
هفته آینده قابل توجه است و امروز وزش باد باعث ایجاد 

گرد و خاک می شود.


