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معاون اداره بيماريهاي واگير وزارت بهداشت گفت  :در حال حاضر موج آنفلوآنزا در کشور به تدريج در حال افزايش است .هنوز ويروسهاي پاييزي غلبه دارند ،اما موج اول آن معموال از
نيمه دوم آبان شروع ميشود و سه موج پشت سر هم خواهد داشت .فعال موج H۱N۱و  Bدر حد متوسط و به اندازه آنفلوآنزاي فصلي وجود دارد .دکتر محمود نبوي در گفتوگو با ايسنا ،با
بيان اينکه مردم هنوز براي تزريق واکسن آنفلوآنزا فرصت دارند ،بيان کرد :با توجه به اينکه آنفلوآنزا دو تا سه موج دارد ،کساني که ضعف ايمني دارند مانند مبتاليان به آسم و برونشيت ،ديابت
شديد ،کساني که پيوند اعضا انجام دادهاند ،بيماراني که شيميدرماني ميکنند ،زنان باردار ،همچنين کساني که به مدت طوالني کورتون دريافت ميکنند ،حتي اگر يک بار به اين بيماري
مبتال شدند و بهبود يافتهاند باز هم بايد اين واکسن را تزريق کنند؛ چون تا آخر زمستان موجهاي بعدي آنفلوآنزا ايجاد ميشود و اين بيماري براي آنها عوارض بيشتري دارد.
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پليس نبايد وقت خود را صرف جمعآوري معتادان کند

اخبار

 ۳۲ميليون بيمه شده رايگان
بزرگترين چالش سازمان بيمه سالمت

مديرعامل سازمان
بيمه سالمت ايران
گفــت ۳۲ :ميليون
نفــري کــه داراي
وســع مالي هستند
بايد در پرداخت حق بيمه با سازمان بيمه
سالمت مشــارکت کنند.طاهر موهبتي
در گفــت و گو با خانه ملت در خصوص
مشــکالت پيــش روي ســازمان بيمه
سالمت گفت :اگر از من سئوال شود که
بزرگترين دغدغه و چالش جدي سازمان
بيمه سالمت چيست ميگويم  32ميليون
بيمه شدهاي که به صورت رايگان بيمه
شده اند.وي افزود 40 :ميليون نفر تحت
پوشــش بيمه سالمت هستند که از اين
تعداد و به جز افراد تحت پوشش کميته
امداد و بهزيســتي که بايــد بيمه آنها
رايگان باشــد 32 ،ميليون نفر ديگر در
کشــور به صورت رايگان بيمه شــده و
ســاالنه  17هزار ميليارد تومان بار مالي
براي سازمان ايجاد کرده اند.مديرعامل
سازمان بيمه ســامت ايران با شاره به
اينکه بار مالي ناشــي از بيمه رايگان ،به
مراتب شــکننده تر و جــدي تر از طرح
تحول ســامت بوده است ،خاطرنشان
کرد:هر طرح ملي بزرگي حتما اشکاالتي
دارد و حتمــا افراد بزرگ و عاقل نيز اين
اشــکاالت را اصــاح ميکنند.موهبتي
ادامه داد :اين تفکر که  80درصد از بيمه
شــدههاي ما بيمه شده رايگان باشند در
حالي که ميتوانستند با پرداخت  40هزار
تومان ســرانه کامل بيمه ،کل اين پول
را بپردازند تــا دولت اين پول را در جاي
ديگري و بــراي ارتقاي خدمت بيمهاي
هزينه کند.
تصويب ارائه تسهيالت
براي اشتغال روستاييان

معــاون وزيــر کار از تصويــب ارائــه
تســهيالت براي اشتغال روستاييان خبر
داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
حميد کالنتري ،معاون امور تعاون وزارت
کار و رفــاه اجتماعي در همايش اقتصاد
مقاومتي -توليد و اشــتغال فرش ضمن
اشاره به ضرورت حمايت از صنعت فرش
در کشور گفت :ما طرح روستا-تعاون را
پيشــنهاد کرديم که در آن هزار روستا و
تعاوني حمايت ميشــوند و فعاليتهاي
خود را توســعه ميدهنــد و تعاونيهاي
فرش ميتوانند از آن اســتفاده کنند.وي
افزود:اين تســهيالت محدوديتي ندارند
و شــهرهاي زير ده هزار نفر و روستاها
ميتوانند از آن استفاده کنند تا بتوانيم يک
ظرفيت بزرگ اجتماعي از طريق صنعت
فرش ايجــاد کنيم .کالنتري از تصويب
ارائه تسهيالت براي اشتغال روستاييان
خبر داد و گفت :هفته گذشــته آييننامه
اجرايي اســتفاده از تســهيالت گسترده
اشــتغال روســتايي به تصويب هيئت
دولت رسيد و تا دو هفته ديگر بانکهاي
توسعه تعاون پست بانک و کشاورزي و
همين طــور صندوقهاي اميد و حمايت
از کشاورزي شروع به پرداخت تسهيالت
خواهند کــرد.وي با تاکيد بر اينکه براي
موفقيت در اين صنعت بايد به چند نکته
توجه کنيم ،ادامه داد:هر تعاوني بايد بداند
ي ديگر در داخل و خارج از
صدها تعاونــ 
کشور وجود دارد که بايد به چشم رقيب
به آن نگاه کنيم.

معاون پژوهش و فناوري ســابق وزارت علــوم از رايزني با مجلس براي افزايش اعتبارات
پژوهش دانشگاهها خبر داد.وحيد احمدي در گفت و گو با پانا ،اظهارداشت :يکي از اقدامات
خوبي که معتقديم ميتواند منجر به رشد علم کشور شود ،پيوند بين مجموعه دانش آموزي
و فضاي دانشگاهي است .حدود چهارسالي است که در هفته پژوهش بحث جشنواره دانش
آموزي در راستاي پيوند دانش آموز و مساله پژوهش برگزار ميشود.وي افزود :فرهنگسازي
در بخش دانش آموزي براي ورود به شبکه علميکشور اقدامياست که اگر شکل بگيرد نه
تنها آينده دانش آموز را تامين ميکند بلکه به نفع شبکه علميکشور است

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر فاتب با دخالت ماموران پليس در امر جمعآوري معتادان
متجاهر مخالف اســت و معتقد اســت پليس بايد تمام توانش را در امر مبارزه با باندهاي
خريد و فروش و توزيع مواد مخدر به کار گيرد و محيط را براي فعاليت قاچاقچيان ناامن
کند.سرهنگ محمد بخشــنده در گفتوکو با تسنيم اظهار داشت :استانهاي مرزي آمار
باالتري در باره کشف مواد مخدر دارند .آنها در مبداء ورودي مواد مخدر هستند اما تهران
در مرکز کشــور قرار دارد .قاچاقچيها مســير زيادي را براي توزيع مواد مخدر در قلب
پايتخت ميکنند براي همين هم قيمت مواد در تهران گرانتر است.

مداخالت پزشکي عطاريها بازي
با جان مردم است

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس
ايجاد داروخانههاي گياهي بدون تربيت
نيروي متخصص را ريســک دانســت.
سيامک مره صدق در گفت وگو با خانه
ملت ،با ارزيابي مثبت از تاســيس مرکز
علميبراي نظــارت و فعاليت در زمينه
طب ســنتي ،در مورد عدم اجراي طرح
تاســيس داروخانههاي گياهي گفت :ما
بايد همچون کشورهاي توسعهيافته قبل
از ايجــاد داروخانههاي گياهي به تربيت
نيروي کارشناس براي اداره آنها بپردازيم
که بــا بينش علميبه اين حــوزه ورود
پيدا کنند.نماينــده کليميان در مجلس
شــوراي اســاميادامه داد :بيترديــد
افراد بــراي فعاليت در داروخانههايي که
قرار اســت به منظور عرضــه داروهاي
گياهي ايجاد شوند ،بايد حتما دورههاي
آموزشي را گذرانده باشــند.اين نماينده
مردم در مجلس دهم ،تاکيد کرد :ايجاد
داروخانههــاي گياهي در شــرايطي که
دانشجويان داروسازي نيز اطالع زيادي
در رابطه با خــواص گياهان و عوارض
ناشي از مصرف آنها در دوز باال به دست
نميآورنــد و افرادي نيــز که به صورت
ســنتي اقدام به عرضه گياهان دارويي
ميکنند از بينــش علميقوي برخوردار
نيستند ،ريسک محسوب ميشود.

رايزني با مجلس براي افزايش اعتبارات پژوهش دانشگاهها

نماينده اعزاميمجلس به مناطق زلزلهزده :سازمان مديريت بحران با اين همه کارمند و دبدبه و کبکبه چه ميکند؟

به داد کرمانشاه برسيد

معاونان بازنشسته شهردار
در سمت خود ميمانند

زلزله زدگان از ضعف امدادرسانی نهادهای دولتی،کمبود چادرو آب و توزيع نامناسب امکانات گاليه کردند
سپاه ،بزرگترین بیمارستان صحرایی کشور را به کرمانشاه منتقل کرد
گــروه اجتماعی :مــردم مناطق
زلزله زده اســتان کرمانشاه پس
از وقــوع زلزلــه  7.3ريشــتري
شرايط ســختي را گذراندند .در
شــرايطي کمکهاي مردميبه
مناطق زلزله زده رسيده و ارتش
و ســپاه به صورت مداوم در حال
خدمترساني هستند اما مردم از
وضعيت کمک رسانيهاي دولتي
گله مند هســتند .ايــن موضوع
حتي مورد اشــاره وزير بهداشت
نيــز قرار گرفــت و وي از توزيع
ناعادالنه امکانات گاليه کرد .در
همين رابطه بسياري از مردم شب
دوم زلزلــه را نيز بدون چادر ،آب
و غذاي ســالم به صبح رساندند.
ساكنين روســتاي آئينه در پنج
کيلومتري سرپل ذهاب با انتقاد
از وضع موجود مدعي شدند هنوز
حتي يک امدادرسان هم به آنجا
نرفته و نجات يافتگان از ســرما
و تشــنگي جان خود را از دست
ميدهند.
به گزارش «عصر ايرانيان» ،يک
شنبه شب زلزلهاي به بزرگي 7.3
دهم ريشتر در منطقه سرپل ذهاب
و قصر شــيرين واقع در اســتان
کرمانشاه را لرزاند که لرزش اين
زمين لرزه در بســياري از مناطق
غربي کشورمان احساس شد؛ در
پي اين زمين لرزه  430تن كشته
و  7460نفر مجروح شدند .اين در
حالي است كه امدادرساني براي
نجات جان افرادي كه امكان دارد
در زير آوار مانده باشــد همچنان
ادامه دارد .
 حضور روحاني و گاليههاي
مردمي

بر اســاس اين گزارش حســن
روحاني با حضور در شهرســتان
سرپل ذهاب از مناطق زلزله زده
در اين شهرستان بازديد و با مردم
اين منطقه ديــدار و گفتگو کرد.
در جريــان حضور روحاني ،مردم
از وضعيت نابسامان کمکرساني
انتقاد کردند.

اعزام نمايندگان رهبرانقالب
به مناطق زلزله زده

همچنيــن روز گذشــته،هيئت
اعزاميبه نمايندگي از رهبر معظم
انقالب اسالميوارد مناطق زلزله
زده کرمانشاه شد.حجتاالسالم
معزي نماينده ولي فقيه در هالل
احمر و حجتاالسال م محمدي
عراقــي نماينده مجلس خبرگان
رهبري در کرمانشــاه در هيئت
اعزامــياز جانب رهبــر انقالب
حضــور يافتند تــا از نزديک در
جريان چگونگي عمليات نجات و
امداد و ميزان خسارات وارده قرار
ن حضرت آيتاهلل
گيرند.نمايندگا 
ت خود
ن ماموري 
ي در پايا 
خامنها 
ق مورد بازديد و
ي از مناط 
گزارش 
ي را ک ه مردم
ل و مشکالت 
مســائ 
ن گذاشــتند به
با آنهــا در ميا 
ن خواهند رساند.
استحضار ايشا 
بيش از  ٩٠درصد آب و برق
مناطــق زلزله زده وصل شــده
است

وزير کشــور گفت :آب و برق از
اول حادثه قطع شــد که اکنون
 ٩٠درصد آب و برق اين مناطق
وصل شده اســت و بريا برقراري
گاز نيز ابتدا بايد نشتيها برطرف
شــود.عبدالرضا رحماني فضلي
ادامه داد :مردم خوب ما عليرغم
سختيها بسيار باوقار و با متانت
درخواستهايشان را پيگيري کرده
و با مسئولين همکاري ميکنند،
اولين گام ما اين بود که هزينههاي
جاني را پايين بياوريم .

امدادرساني به زلزله زدگان با
قوت و قدرت ادامه دارد

سرلشکر جعفري فرمانده کل سپاه

يک چادر براي  8خانواده!

همچنين هشت خانواده زلزلهزده
استان کرمانشاه در پيام متفاوتي
يک چادر درخواست کردهاند .يکي
از اهالي ثــاث باباجاني در يک
پيام تصويري درخواســت خود را
براي چادر بيان کرده اســت و در
اين پيام نوشته« :به يک چادر نياز
داريم ،هشت خانواده» .براساس
گزارشهاي ارســالي همچنان
امدادرساني با کندي همراه است
و کمکهاي مردميبســيار زودتر
از کمکهــاي دولتــي به مردم
ميرسد.

کمکهاي مردميرسيد ،يک
چادر دولتي هم نرسيد

پس از صدور دســتورات الزم در
خصوص بکارگيري ظرفيتهاي
سپاه در خدمترساني به هموطنان
زلزله زده ،به آنان اطمينان داد که
سپاه تمام تالش و همت خود را
براي کاهش آالم مردم و کمک
به آنها انجام خواهد داد.

 5هواپيما و  3بالگرد ســپاه
مسئول امدادرســاني و انتقال
مصدومين

سردار شريف سخنگو و مسئول
روابط عموميکل ســپاه گفت:
 5فروند هواپيما شــامل  2فروند
هواپيماي ايلوشــين و  3فروند
هواپيماي آنتونوف نيروي هوافضا
و  3فرونــد بالگرد نيروي زميني
ســپاه به امدادرســاني و انتقال
مجروحين و مصدومين از مناطق
زلزله زده پرداختهاند.
اســکان زلزلــهزدگان در
کرمانشاه بسيار ضعيف است

نماينده مردم کرمانشاه در مجلس
شوراي اســاميگفت :اسکان
زلزلهزدگان در کرمانشاه و توزيع
چادر و پتو بسيار ضعيف است و
بر همين کمکهاي قطرهچکاني
هم نظارتي صــورت نميگيرد.
احمد صفري افــزود  :وضعيت
توزيع چادر ،پتــو و مواد غذايي
بين زلزلهزدگان مناســب نيست
و ســازمان مديريــت بحران در
اين باره قوي ظاهر نشده است.
نماينده مردم ســرپل ذهاب در
مجلس نيز با اشــاره به اين که
وضعيت منطقه ســرپل ذهاب
هنوز به شــدت بحراني اســت،
گفت :با گذشــت دو روز از وقوع
زلزله هنوز مردم به آب و غذاي
کافي و وســايل گرمايشي الزم
دسترســي ندارند .اين در حالي
اســت كه شــهردار ازگله اظهار
داشــت  :مردم دو روز اســت در
اين هواي سرد در بيرون از منازل
هســتند .ما نياز به چــادر ،پتو و
مواد غذايــي داريم.نماينده مردم
قصرشيرين و ســرپلذهاب در
مجلس گفت :دولت فضاهايي را
براي سکونت به صورت رايگان
در اختيار زلزلهزدگان قرار دهد.
عدم وجــود مديريت واحد
بحران

نماينده اعزاميمجلس به مناطق
زلزلــه زده غرب ،بــا بيان اينکه
اقدامات بهداشــتي در منطقه به
طور مطلوب در حال انجام است،
گفت :عــدم وجود مديريت واحد
براي بحران ،مهمترين مشکل در
مناطق زلزله زده است.ابوالفضل
ســروش در گفتگويي با اشاره به
بازديد اعضاي کميسيون بهداشت
و درمان مجلس از مناطق زلزله
زده اظهارداشــت :بنــده ،آقاي
محسن عليجاني و آقاي منوچهر
جمالي از سوي کميسيون بهداشت

و درمان از مناطق زلزله زده بازديد
کرديم.وي با بيان اينکه اقدامات
بهداشــتي و درماني در مناطق
زلزلــه زده به طــور مطلوب در
حال انجام است ،گفت :متاسفانه
عدم وجود مديريت بحران واحد،
مهمترين مشکل در مناطق زلزله
زده است.

ســازمان مديريــت بحران
با اين همه دبدبــه و کبکبه چه
ميکند؟

عضو کميسيون بهداشت و درمان
مجلس اظهار داشت :هميشه در
بحرانها مشکل مديريت بحران
وجود دارد .اين سوال مطرح است
ســازمان مديريت بحران با اين
همه کارمند و دبدبه و کبکبه چه
ميکنــد؟ اولين نقطه ضعفي که
در بازديــد از مناطق زلزله زده به
چشم ميخورد عدم مديريت واحد
بحران بوده است.ســروش اظهار
داشــت :نيروهاي مسلح ،هالل
احمر ،سازمان اورژانس هر کدام به
خوبي تالش ميکنند تا به زلزله
زدگان کمک کنند اما فرماندهي
واحد براي ســاماندهي کمکها
وجــود ندارد.نماينده مردم تهران
در مجلس شوراي اسالميتاکيد
کرد :بايد امدادرســاني سريع تر و
بهتر صورت گيرد و چادر ،وسايل
گرمايشــي و مواد غذايي هر چه
سريع تر در اختيار مردم قرار گيرد.
بــه  60درصد حادثهديدگان
چادر و پتو نرسيد

رئيس مجمع نمايندگان اســتان
کرمانشــاه گفت :زلزلــ ه زدگان
شب سخت و ســردي را سپري
کردند .درجه برودت هوا دربرخي
از مناطق زلزلهزده به صفر درجه
رســيد .مصري دربــاره آخرين
وضعيت حادثهديــدگان زلزله در
استان کرمانشاه گفت :متاسفانه
وســعت زلزلــه از نظــر منطقه
جغرافيايي زياد اســت و همين
مســئله کار را ســخت کرده اما
گروهها و دســتگاههاي اجرايي
مانند ارتش ،سپاه ،بسيج ،هالل
احمر ،اورژانــس و ...تالشهاي
زيادي را انجام دادهاند.وي ادامه
داد :مهمترين مشــکل وسعت و
پراکندگي مناطــق زلزلهزده کار
را براي امدادرساني سخت کرده
است به گونهاي که شايد حدود ۴۰
درصد از کساني که منازلشان در
زلزله از بين رفته است ،توانستهاند
در اسکانهاي موقت مستقر شده
و از چادر و پتو بهرهمند شوند و به
حدود  ۶۰درصد از حادثهديدگان
چادر و پتو نرسيده است.
 21دانشآموز در زلزله غرب
کشور جان باختند

وزيــر آمــوزش و پــرورش هم
گفت  21 :دانشآمــوز در زلزله
غرب کشــور جان باختند و 20

فرهنگي آســيب ديدند .مرزبان
نظري مديرکل نوسازي مدارس
استان کرمانشــاه هم دراين باره
گفت  2200 :دانشآموز در سرپل
ذهاب داريم که  35درصد مدارس
تخريب شدند؛در ثالث باباجاني
 14مدرســه تخريب شــدند2 ،
مدرسه در اسالم آباد و در داالهو
نيز از  147فضا 6 ،مدرسه تخريب
شده است.

تخريب  20درصدي بناهاي
تاريخي

مونسان ،رئيس ميراث فرهنگي
هــم از تخريــب  20درصدي
بناهاي تاريخي شــاخص استان
کرمانشاه در جريان وقوع زلزله در
اين استان خبر داد.
مدير عامل سازمان انتقال خون
تهــران هم گفت  :روز گذشــته
نزديک به  2500نفر براي کمک
مصدومين زلزله غرب کشــور به
مراکز انتقال خون استان تهران
مراجعه کردند کــه از اين تعداد
هزار و  784نفر موفق به اهداي
خون شدند.
مدارس استان کرمانشاه فردا
تعطيل است

اداره روابــط عموميآمــوزش و
پرورش اســتان کرمانشاه اعالم
کرد :به دليل خطــرات احتمالي
وقوع زلزله ،فردا چهار شــنبه ۲۴
آبــان تماميمــدارس دورههاي
تحصيلي ســطح استان در گروه
صبح و ظهر تعطيل است.روزهاي
دوشنبه و ســه شنبه نيز مدارس
کرمانشاه تعطيل بود.
گاليه يکي از حادثه ديدگان
زلزلــه کرمانشــاه از ضعــف
امدادرساني

يکي از شــهروندان حادثه ديده
ســرپل ذهاب با بيان اينکه شب
ســردي را گذرانده بــا گاليه از
امدادرساني گفت :هنوز آواربرداري
کامــل صورت نگرفته اســت و
متاسفانه بيشتر شهر خراب شده
اســت ولي هنوز امکانات اوليه
زندگي براي مــردم حادثه ديده
اين شــهرخوب تامين نگرديده
است و شب گذشــته در سرما و
بي سرپناهي بســر برديم.وي با
اشــاره به اينکه روز قبل حتي در
تامين آب نيز به ما امدادي نرسيد
تا نزديکي ظهر بيان نمود :بعد از
آن همه اميــد که از طريق راديو
شــنيديم و بيان امدادرســانيها
بازهم آخر شــب سرپناهي براي
خواب نداشــتيم و خيلي از مردم
زلزله ديده آسمان را سقفي برسر
خــود ديدند.اين شــهروند نبود
امکانات بهداشتي را نيز دردناک
بيان کــرد و از نيروهاي ارتش و
سپاه و هالل احمر که تنها افراد
حمايت کننده در روز قبل بودند
تشــکر کرد و افزود :مردم غيور

اين استان مرزي که هفت سال با
جان و مال خود در برابر دشمنان
در جنگ تحميلي جنگيدن توقعي
بيش از اين داشــتند.وي با ابراز
نگرانــي از کنــدي آوار برداري
و تخريب صــورت گرفته براي
افرادزنده در زير آوار گفت :شايد
آمار کم کشــتگان بحراني بودن
موضوع را براي دولتمردان کاسته
اســت ولي بايد بگويم مردم اين
شــهر بي خانمان و آواره شدهاند
آن همه در اين فصل ســرد که
وجود ســرپناه يک الزام است ما
حتــي از تاميــن آب و نان خود
ناتوان شده ايم و زخميو مجروح
زيادي داريم و داغدار عزيزانمان
گشته ايم.
اين گزارش ميافزايد  ،تصاويري
توسط مردم انتشار يافته كه نشان
ميدهد آب معدني تاريخ گذشته
در ميان زلزله زدگان کرمانشــاه
پخش شده ايت و مردم خواستار
رسيدگي به اين موضوع شدند .
همچنين تصاويري در شبكههاي
اجتماعــي از مردم آســيب ديده
انتشــار يافتــه كــه ميگويند
ما تســليت نميخوايــم ،کمک
ميخوايم .تعــدادي از مخاطبان
درخواســت کردهاند مســئوالن
روستاي آئينه در سرپل ذهاب را
دريابند؛ براساس اعالم مخاطبان
روستاي آئينه در پنج کيلومتري
ســرپل ذهاب واقع شده و هنوز
حتي يک امدادرسان هم به آنجا
نرفته و نجات يافتگان از ســرما
و تشــنگي جان خود را از دست
ميدهند.

ي زلزلــهزدگاناز
گاليههــا 
توزيــع ناعادالنــه امکانات در
سرپلذهاب

دو شــب از وقوع زلزله در استان
کرمانشــاه ميگذرد و از همان
لحظه وقوع زلزله،خدمترساني
بــه مردم آغاز شــد ،اما هنوز در
برخي شــهرها امکانات بهنحو
عادالنه توزيع نميشــود و اين
موضــوع گاليهمندي مــردم را
در پي داشــته است.خانوادههاي
زلزلــهزده با اذعــان به تالش
ن براي خدماترساني،
مســئوال 
خواســتار توجه بيشتر براي ارائه
خدمات شــدند و اعالم کردند:
هنــوز چادري براي اســکان به
دست ما نرسيده است.
خانوادهاي که از نبــود امکانات
گاليهمنــد اســت و ميگويــد:
چادر حداقل درخواســت ماست
که سرپناهي داشــته باشيم زيرا
چند شــب اســت که در بيرون
خانه ميخوابيم .خانواده ديگري
ميگويــد که عدالــت در توزيع
امکانات وجود نــدارد و امکانات
در نقطهاي خــاص و در خارج از
دسترسي همگان توزيع ميشود.

اخبار

مردم منطقه ازگله که کانون زلزله
کرمانشــاه بود ،به شدت از نحوه
خدمترســاني به مردم توســط
ارگانهــاي مختلــف گاليهمند
هســتند .تعــدادي از مــردم در
گفتوگو با تسنيم ،اعالم کردند
که تاکنون هر کمکي که به مردم
ازگله شده فقط و فقط کمکهاي
مردميبوده و حتي يک چادر دولتي
هم به دست ما نرسيده است .يکي
ديگر از اهالي ميگويد من مجبور
شدم براي نجات از سرما ،فرزندم را
شب گذشته داخل گوني نگه دارم.
چرا مســئوالن از تهران به اينجا
آمدند که فقط يک سلفي بگيرند؟
 30،40خودروي هاللاحمر آمدند
اينجا ،اما مثل يــک مانور فقط
فيلم گرفتنــد و رفتند ،ديگر هيچ
خبري نشد .اينجا مرکز زلزله بود
اما هيچکس سراغي از ما نگرفت.
درست است که تلفات کميداده
است اما ساختمانها از بين رفته
و فقط آوار مانده است.
وزيــر بهداشــت :توزيــع
امکانــات در مناطــق زلزلهزده
مناسب نيست

از ســوي ديگــر سيدحســن
قاضيزادههاشميدر جلسه شوراي
مديريت بحران اظهار داشت :بعد
از دســتور رئيس جمهور بههمراه
وزير کشــور به کرمانشــاه سفر
کرديم و از مناطق زلزلهزده مانند
سرپلذهاب ،ازگله و ثالث باباجاني
بازديد کرديم اما ميزان تخريب در
مناطق زلزلهزده بهويژه روستاها،
زياد است .قاضيزادههاشميگفت:
تمام دستگاههاي اجرايي و بهويژه
نيروهاي نظاميو ارتش جمهوري
اســاميايران حضور پررنگي در
مناطق زلزلهزده داشــتند .وي با
اشاره به اينکه بيشترين امتياز در
حادثه زلزله غرب کشور را بايد به
مردم پرتالش ،دالور و کمتوقع اين
مناطق داد ،افزود :توزيع امکانات
در مناطق زلزلهزده ،مناسب نيست
و مديريت محيطي توزيع مايحتاج
بهويژه در مورد نيازهايي که براي
ساعات شب و سردي هوا ضرورت
دارد ،بايد اصالح شود.

"سپاه" بزرگترین بیمارستان
صحرایی کشور را به کرمانشاه
منتقل کرد

سپاه پاســداران انقالب اسالمی
در ادامــه کمک رســانی فوری
بــه زلزلــهزدگان کرمانشــاه،
تجهیــزات برپایــی بزرگترین
بیمارســتان صحرایی کشور را
به همت بســیج جامعه پزشکی
سپاه صاحب الزمان(عج) استان
اصفهان ،به کرمانشــاه منتقل
کرد .این بیمارســتان صحرایی،
پرتابــل و قابل انتقال اســت و
شــامل چادر و کانکس بوده و
از اتاق عمل ،امکانات بســتری
سرپایی و جراحی ،زنان و زایمان،
داروخانه و آزمایشگاه رادیولوژی،
حتی دندانپزشــکی و آشپزخانه
برخوردار است.

رئيس شــوراي شــهر تهــران ،ري و
تجريش ،گفت :بر اساس استعالمهاي
صورت گرفته معاونان شــهردار همرده
با معاونان وزير هستند و در سمتهاي
خود باقي خواهند ماند .به گزارش فارس،
محسنهاشميدر جمع خبرنگاران درباه
انتصابات صورت گرفتــه و نامهاي که
اخيراً شــهردار تهران به شــوراي شهر
ارســال کرده اســت اظهار داشت :اين
نامه در پاســخ به تذکر آقاي عليخاني
بــود.وي ادامه داد :موضوع درباره ســه
معاون بازنشســته شــهرداري تهران
اســت که بر اساس بررسيهاي صورت
گرفته و استحضاريهاي که از نهادهاي
باالدســتي انجام شده شهردار همرده با
وزير و معاونان آن نيز همرده با معاونان
وزير هســتند بنابر اين معاونان شهردار
ميتوانند در ســمتهاي خود مشغول
به فعاليت باشند و اين موضوع نيز حل
شد.وي درباره اعتراض به انتصابهاي
صورت گرفته نيز اظهار داشــت :ســوء
تفاهمهايي در باره انتصابهاي صورت
گرفته وجود دارد که همه آنها را مطرح
کردند و مقرر شد شهردار تهران سه روز
زودتر انتصابهايي کــه در حال انجام
اســت به اعضاي شــوراي شهر اعالم
کند.
رشد نرخ باسوادي در کشور
طي سالهاي  91تا 95

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي کشور
از رشد  2.85درصدي نرخ باسوادي طي
ســالهاي  91تا  95خبر داد.به گزارش
فــارس ،علي باقــرزاده در جمع اعضاي
شوراي معاونين آموزش و پرورش استان
خراســان رضوي ،اظهار داشت :مدرسه
تجليگاه احقاق حق سوادآموزي است و
در شرايط امروز عليرغم تمام تالشهاي
صورت گرفته براي اجباريسازي قانون
آموزش بايد شرايطي فراهم شود که اين
قانون از حالت اختياري خارج شــود.وي
افزود :بر طبق آمارها حدود  250تا 270
ميليون بيســواد در گروه سني کودکان
يعني زير  17سال در دنيا زندگي ميکنند
که به داليل مختــف از چرخه آموزش
و پرورش خارج ميشــوند که مهمترين
اين داليل اقتصادي است که  53درصد
افراد به هميــن دليل از اين چرخه خارج
ميشــوند اما عوامــل ديگري همچون
عوامل فردي ،اجتماعي و عوامل مربوط
به مدرســه نيز در اين امر دخيل است و
ما در آموزش و پرورش همه ســاله تمام
تالش خود را به همــان داليل مربوط
به مدرســه معطوف ميسازيم چراکه در
عوامل ديگر نميتوانيم دخالت مستفيم
داشته باشيم.
طلب  ۵هزار ميلياردي
سازمان اوقاف از دولت

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه گفت:
بيــش از  ۵هزار ميليارد تومان مطالبات
از دســتگاههاي دولتي بابت اجارهبهاي
ســاختمانهايمان طلب داريــم که با
قدرت و جديت فراوان براي اســتيفاي
حقوق موقوفات اقدام کردهايم.به گزارش
فارس ،حجتاالســام علي محمدي
نماينده وليفقيه و رئيس سازمان اوقاف
و امور خيريه در نشســت خبري خود با
اصحاب رســانه که به مناســبت دهه
وقف برگزار ميشــد ،گفــت :وقف در
موضوعات مختلف و زمانهاي متفاوت
خدماترســاني به دولت و ملت دارد .به
همين دليل از رســانهها ميخواهم به
صورت موضوعي و مســتند به خدمات
وقف اشــاره کند.وي به خدمات درماني
موقوفات در کشــور اشاره کرد و افزود:
بيش از  2400موقوفــه درماني در کل
کشور داريم که  133موقوفه ،بيمارستان
در ايران بوده که  30بيمارســتان آن در
تهران است .رئيس سازمان اوقاف و امور
خيريه به خدمات فرهنگي وقف اشاره و
تصريح کرد 6 :هزار موقوفه در ســطح
کشــور با موضوعات علميو پژوهشي
وجود دارد که ميتوان به تعداد زيادي از
مدارس آموزش و پرورش ،حوزه علميه
و دانشــگاهها اشــاره کرد ،ضمن اينکه
 40دانشــگاه و همچنين  1400مدرسه
آموزش و پرورش در کشور وقفي است.

