اخبار
الزام استفاده از صندلي کودک
در خودروهاي حامل کودکان

رييــس پليس راهنمايــي و رانندگي
نيروي انتظامياز اجرايي شدن قانون
الزام به اســتفاده از صندلي کودک در
خودروها خبــر داد و گفت :اين قانون
هنوز براي اجرا ابالغ نشــده اســت.
ســردار تقي مهــري در گفتوگو با
ايسنا ،درباره قانون الزام به استفاده از
صندلي کودک در خودروها اظهارکرد:
ســازمان جهاني بهداشت سالهاي
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۲۰را به عنوان دهه اقدام
براي ايمني نامگذاري کرده است و در
همين راســتا نيز توصيههايي را براي
ارتقــاء ايمنــي در حوزههاي مختلف
ارائــه کرده اســت که يکــي از اين
حوزهها نيز حوزه راهنمايي و رانندگي
و اقدامات مربوط به کاهش خسارات
و آسيبهاي ناشي از آن است .مهري
ادامــه داد :در همين راســتا نيز يکي
از توصيههايــي که اين ســازمان به
کشــورهاي مخالف کرد ،اســتفاده از
صندلي کودک براي خودروهايي است
که کودکان در آن حضور دارند که ما
نيز از اين پيشــنهاد استقبال ميکنيم.
وي با بيان اينکه در کشور ما استفاده
از صندلي کــودک کم کم به صورت
يک فرهنگ در ميآيــد ،گفت :البته
الزم اســت که الزام قانوني نيز براي
آن وجود داشته باشند و اتفاقا پيشنهاد
پليــس هم ايــن بود که اگــر قانون
مربوط به آن در مراجع قانوني تصويب
شــود ميتواند در پشگيري از افزايش
تلفــات و کاهش مرگ و مير کودکان
در حوادث ترافيکي موثر باشد.
آموزش اصول ايمني به ساکنان
 999برج بلندمرتبه پايتخت

سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات
ايمني شــهرداري تهــران گفت :طرح
 999که ســازمان آتشنشاني در حال
اجراي آن اســت يکــي از برنامههايي
است که به واسطه آن ميتوان تا حدي
خال آموزشي در حوزه ايمني را جبران
کرد.
جالل ملکي در گفت و گو با ايســنا ،با
اشاره به گسترده شدن حوادث و ضرورت
افزايش آگاهي نسبت به مسائل ايمني
اظهار کرد :گسترش شهرها و افزايش
جمعيت شــهري منجر به اين شده که
حوادث نيــز گســتردهتر و متفاوتتر
شوند و در اين ميان يکي از نشانههاي
توسعه شــهرها افزايش ساختمانهاي
بلندمرتبه اســت .ساختمانهايي که با
ارتفاع چند ده متــري جمعيت زيادي
را در خــود جا دادهانــد .همين تراکم
جمعيت در ساختمانهاي بلندمرتبه در
صورت نبود تجهيزات ايمني و به ويژه
عدم آگاهي کامل افراد نسبت به اصول
ايمني ميتوانــد منجر به بروز حوادث
بزرگ و يا گســتردگي حوادث کوچک
شود.
اورژانسبانوانبزودیتشکیلمیشود

سرپرست سازمان
اورژانس کشــور
از ورود 700
دستگاه آمبوالنس
به نــاوگان زمینی
اورژانس طی یک مــاه آینده خبر داد.
به گزارش ایســنا ،پیرحســین کولیوند
در آســتانه روز اورژانــس در پیــش
خطبه نماز جمعــه تهران با بیان اینکه
اورژانس «پیشبیمارســتانی» در سال
 ۵۴چهارمین اورژانس دنیا بوده است،
گفت :ایــن اورژانس با چهــار پایگاه
فعالیــت خود را در تهــران آغاز کرد و
تا به امروز با برکات جمهوری اسالمی
توسعه و پیشرفت پیدا کرده است .سال
گذشته با کمک وزیر بهداشت و تصویب
مجلس شورای اسالمی ،مرکز «فوریت
های پزشکی» ،به ســازمان اورژانس
تبدیل شــد و امروز بــا بیش از ۲۸۰۰
پایگاه زمینــی ۳۹۰۰۰ ،پایگاه هوایی،
و  ۲۷۰موتورآمبوالنــس و  ۶۵اتوبوس
آمبوالنس مشغول فعالیت است.
وی بــا بیان اینکــه در مجموع ۴۸۰۰
دســتگاه آمبوالنس در کشور مشغول
فعالیت هستند ،اظهار کرد :در دو سال
گذشته  2400دســتگاه آمبوالنس به
ناوگان زمینی این سازمان اضافه شده
است و  700دســتگاه دیگر نیز ظرف
یــک ماه آینده به این نــاوگان افزوده
خواهد شد .سرپرست سازمان اروژانس
کشــور در ادامه اظهار کرد :با توجه به
اینکه نیمی از جمعیت را زنان تشکیل
میدهند در نظر داریم تا اورژانس ویژه
بانوان را به زودی احــداث کنیم تا به
این قشر خدمات ویژه ارائه شود.
همچنیــن بــا متــروی تهــران نیز
همکاریهایی صــورت خواهد گرفت
تا از رمپ ویــژه برای انتقال به مراکز
تروما استفاده شود .در تهران همچنین
اورژانس هوایی با همــکاری قرارگاه
ثاراهلل و نیروی انتظامی تقویت خواهد
شــد .کولیونــد در پایــان تاکید کرد:
امــروزه اورژانس با  ۱۷هزار پرســنل
جهادی و انقالبی در کشــور مشغول
فعالیت است.

مافياي سوءاستفاده از کودکان کاربراي جمعآوري زبالهها

نماينده مردم تهران در مجلس گفت :در بازديد از
گود محمودآباد شهر ري و محل دفن زبالههاي
شهر تهران در آرادکوه ،شواهد آشکاري از مافيا
و سوءاســتفاده از کودکان کار را شاهد بوديم.
محمود صادقي با اشــاره به سوءاستفاده برخي
افراد از کــودکان کار براي جمــعآوري زباله،
گفــت :در بازديد خود از گود محمودآباد شــهر
ري و محــل دفــن زبالههاي شــهر تهران در
آرادکوه شــواهد آشکاري از مافيا و سوءاستفاده
از کودکان کار را مشاهده کرديم.نماينده مردم

تهران ،ري ،شميرانات و اسالمشهر در مجلس
شوراي اســاميتصريح کرد :گود محمودآباد
ســابقا کوره پزخانه بوده و اکنون به دليل عدم
فعاليــت کورهها ،اين منطقه به محل انباشــت
و تفکيک زبالهها تبديل شــده است.وي افزود:
کارگروه محيط زيســت امــور اجتماعي مجمع
نمايندگان اســتان تهــران به رياســت آقاي
بادامچي با همکاري ســازمان محيط زيســت
تهران و براســاس برنامه جامعي براي مديريت
پسماند و رفع مشــکالت محيط زيست از اين

منطقه در روز سهشــنبه بازديــد کرديم.عضو
کارگروه محيط زيســت امــور اجتماعي مجمع
نمايندگان اســتان تهران با تاکيد براينکه يکي
از مسايل بســيار مهم بحث مافياي جمعآوري
زبالهها و سوءاســتفاده از کــودکان و نوجوانان
کار اســت که تالش داريم با ادامــه بازديدها
و نظارتهــا آن را پيگيري کنيــم ،بيان کرد:
کاميونهايي در همين منطقه به طرز سازماندهي
شــدهاي از کودکان براي جمعآوري زبالهها و
تفکيک استفاده ميکنند ،بيشتر اين کودکان در
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ظاهر افغانستاني بودند.صادقي اظهار کرد :البته
کودکان ايراني هم حضور داشتند و برخي افراد
اين کودکان را در ســطح شهر براي جمعآوري
زبالهها سازماندهي ميکنند ،در اين منطقه هم
آلونکهايي با وضعيت فجيعي وجود داشت.

بیشتر بازار لوازمالتحریر در قبضه نمادهای غربی است

دردسر والدین در روزهای گرانی لوازم التحریر

گــروه اجتماعی :هر چند که اســتقبال
مردم از لوازمالتحریر با تصاویر نمادهای
ایرانی رو به رشــد اســت امــا هنوز هم
بیشتر لوازمالتحریر موجود در بازار بزرگ
و فروشــگاههای سطح شــهر با تصاویر
شــخصیتهای کارتونــی غرب اســت
همچنین هزینههای برخی اقالم افزایش
 ۱۰۰درصدی داشته است.
در آستانه بازگشایی مدارس ،تب و تاب
خرید لوازمالتحریر در بین خانوادهها حسابی
داغ است و بیشتر آنها برای تهیه مایحتاج
مورد نیاز فرزندان خــود به بازار بزرگ یا
نمایشگاههایی که به بهانه ماه مهر برگزار
شــدهاند ،مراجعه میکنند.در بررسی بازار
تهران ،لوازمالتحریر با تصاویر کارتونهای
غربی در بیشتر مغازهها مشاهده میشود
و عمده خرید دانشآمــوزان نیز از میان
لوازمالتحریــر بــا تصاویر غربی اســت
البته برخی مغازههــا نیز ،دفاتر با تصاویر
شــخصیتهای ایرانی را عرضه میکنند
اما بیشــتر بازار در قبضه نمادهای غربی
اســت.وقتی با فروشندگان همکالم شده
و از آنها جویا میشویم ،چرا لوازمالتحریر
بــا تصاویر و نمادهــای ایرانی را عرضه
نمیکنند ،عدم اســتقبال مــردم را بهانه
کرده و میگویند بچهها به لوازم التحریر
با تصاویر شــخصیتهای غربی تمایل
دارند چون این شــخصیتها را بهتر هم
میشناسند مثال اغلب پسرها بن تن یا مرد
عنکبوتی را میشناسند.برخی مغازهها هم
که لوازم التحریر با تصاویر ایرانی را عرضه
میکنند ،میگوینــد عمده خریداران آنها
موسسات دولتی هستند .البته باید به این
نکته توجه داشت در شرایطی که عرضه
لوازم التحریر با تصاویر شــخصیتهای
ایرانی در محدودیت است و عمده مغازهها
دفاتر و لــوازم التحریرهای مختلفی را با
انواع شخصیتهای کارتونی غرب عرضه
میکنند ،طبیعی است که دانشآموز هم
آنهــا را انتخاب کند و شــاید اگر در کنار
آنها ،دفاتر با تصاویر نمادهای ایرانی وجود
داشته باشد بچهها اقدام به مقایسه کرده
و با داشتن حق انتخاب از لوازم التحریر با
تصاویر ایرانی استفاده کنند.
بیشــتر بازار لوازمالتحریر در قبضه
نمادهای غربی است

در بررســی وضعیت لوازمالتحریر در بازار

کمکهای مالی است که باید به مدرسه
داشته باشند.

افزایــش  70تا  80درصدی قیمت
برخی اقالم نوشتافزارهای داخلی

بزرگ تهران به یاد صحبتهای یکی از
تولیدکنندگان داخلی افتادم که از تصاویر
شــخصیتهای ایرانی بــرای تولیداتش
استفاده میکرد اما از این گالیه داشت که
بازار آنها را همراهی نمیکند و مهمترین
مشکلشان عدم استقبال بازار بزرگ از لوازم
التحریر با تصاویر ایرانی است.اگرچه بیشتر
بازار لوازمالتحریر در قبضه نمادهای غربی
اســت اما میتوان در تعدادی از مغازهها
تولیداتــی را با تصاویر شــخصیتهای
ایرانی یافت اما بازار کیف ،کامال در قبضه
نمادهای غربی است و تمام تولیدکنندگان
داخلی از تصاویر شخصیتهای کارتونی
غرب بر روی کیف دانشآموزان استفاده
میکنند و در این میان بیشترین تصاویر
برای کیف دختران به شــخصیت غربی
الســا و برای پسران به شخصیت بن تن
اختصاص دارد.
در شرایطی که عمده لوازمالتحریر موجود
در بازار و فروشگاههای سطح شهر دارای
تصاویــر شــخصیتهای کارتونی غرب
است ،آموزشوپرورش از ممنوعیت ورود
لوازمالتحریر با تصاویــر نمادهای غربی
به مدارس از ســال تحصیلی جدید خبر
میدهد اما با وضعیت فعلی بســیار بعید
اســت که بتوانند این موضوع را محقق
کنند .در شرایطی که بازار نتوانسته به این
مسئله پاســخ دهد و عرضه لوازمالتحریر
با تصاویر شخصیتهای ایرانی در اقلیت
قرار دارد چگونه میتــوان از محدودیت
بــرای دانشآموزان ســخن گفت؟البته
آنگونه که موسی فرزانیان رئیس اتحادیه
تولیدکنندگان نوشتافزار میگوید:در این

 2ســال اخیر که موضوع تولید داخلی و
کاالی ایرانی مطرح شــده اســت،بحث
تولیدات داخلی از  20به  40درصد افزایش
داشته اســت با توجه به گفتههای او باید
به این موضوع اشــاره کرد که بسیاری از
دفاتر یا کیفهای موجــود در بازار تولید
داخل هستند اما از تصاویر شخصیتهای
غربی برای آنها اســتفاده شده است و در
سایر اقالم مانند خودکار ،مدادرنگی ،مداد،
تراش و پاککن عرضــه تولیدات داخل
بسیار کمرنگاست.
تصاویر شــخصیتهای ایرانی بر
روی لوازمالتحریر هک شود

در همین رابطه علی رمضانی  -مدیرکل
فرهنگی و هنری وزارت آموزشوپرورش
میگوید که دانشآموز هر روز با طرح جلد
و نمادهایی که بر روی لوازمالتحریر نقش
بسته زندگی میکند بنابراین برای ما در
آموزشوپرورش مهم اســت که تصاویر
شخصیتهای ایرانی بر روی لوازمالتحریر
دانشآموزان هک شــود ،در همین رابطه
نشســتهایی را با صنف نوشــت افزار
داشتیم اما نتوانســتند به دغدغههای ما
پاســخ دهند بنابراین امســال کارگروه
وی ژهای را در آموزشوپرورش تشــکیل
دادیم و عالوه بــر جنبههای فرهنگی از
منظر اقتصادی نیز به آن توجه داشــتیم
و در دستور العمل مربوطه اعالم شد اگر
نوشــت افزار دارای تصاویر ایرانی باشد
بــرای فروش آنها کمــک میکنیم و بر
این اســاس در تمام استانها کارگروهی
تشــکیل شــد تا از نوشــت افزار ایرانی

حمایت کند و فضایی را برای عرضه لوازم
التحریر با تصاویر ایرانی در نظر گرفتیم.
وی افزود :تا کنون با تولیدکنندگان نوشت
افزار که به مســائل فرهنگی توجه دارند
همکاری خوبی داشــتیم باید تالش کرد
تا نمادهای ایرانی بــر روی لوازمالتحریر
دانشآموزان نقش ببندد هماکنون تصاویر
شــخصیتهای کارتونــی غــرب برای
دانشآموزان دبستانی ما جذابیت دارد .به
منظور حمایت از لوازمالتحریر ایرانی از مهر
امسال در بوفههای مدارس لوازم التحریر
مورد نیاز دانشآموزان که اســتانداردهای
فرهنگی را رعایت کرده باشــند ،عرضه
خواهد شــد.جنبه دیگری که در بررسی
بازار لوازمالتحریر به چشم میآید ،افزایش
قیمتهاست به گونهای که دفتر  50برگ
با کیفیت معمولی به قیمت  7هزار تومان
در سطح فروشگاههای زنجیرهای تهران
ارائه میشــود البته یک دفتر  50برگ با
کیفیت معمولی در بازار هزینهای معادل 5
تا  6هزار تومان دارد و دفاتر  50برگی که
کیفیت آنها پایین است با قیمت  3هزار و
 500تومان ارائه میشوند.همچنین قیمت
کیف با کیفیــت پایین از حداقل  38هزار
تومان آغاز میشــود و برای تهیه کیف
با کیفیت متوســط باید بیش از  70هزار
تومــان هزینه کرد .در خرید لوازمالتحریر
برای آغاز ســال تحصیلی جدید ،افزایش
قیمتها خانوادهها را آزار میدهد و آماده
کردن یــک دانشآموز کالس اولی برای
ورود به مدرســه حداقل حدود  200هزار
تومــان برای یک خانــواده آب میخورد
که این به جز هزینه کتابهای درسی و

ســید محمــد بطحایــی  -وزیــر
آموزشوپــرورش نیــز در جدیدتریــن
صحبتهــای خود به موضــوع افزایش
 70تــا  80درصدی قیمــت برخی اقالم
نوشتافزارهای داخلی اشاره کرده است.
طبق گفتههای او بخش قابل توجهی از
مواد اولیه تولید نوشت افزار از خارج کشور
وارد می شد که در چند ماه گذشته باعث
شد تولیدکنندگان این بخش با مشکالتی
مواجه شوند و هماکنون به غیر از افزایش
قیمت بعضی از اقالم نوشتافزار ،از نظر
کمیت و فراوانی در بازار مشــکلی وجود
ندارد.وی همچنین گفته است که برخی
اقالم نوشــت افزار خارجی در بین دانش
آموزان خشونت و مسایل ضد اخالقی را
ترویج می کند ،آموزشوپرورش براساس
بخشــنامه ،خرید و فروش این کاالها را
ممنوع کرده اســت.همچنین ســید تقی
غضنفری  -نایب رئیس اتحادیه نوشــت
افزار گفته است که سال گذشته  60تا 70
درصد وارادات لوازم التحریر داشــتیم اما
امســال به دلیل مشکالت وارادات ،تولید
کننده ایرانی راغب شده است که به سمت
تولید برود اما آیــا از تولید کننده حمایت
شد که مواد اولیه را با قیمت مناسب تهیه
کند؟ چرا باید یک خودکار از ابتدای سال
تا االن  100درصد افزایش قیمت داشته
باشــد وقتی میتوانیــم از کاالی ایرانی
حمایــت کنیم که قیمت آن مناســبتر از
تولیدات خارجی باشد .به گزارش تسنیم ،
وی گفته است ،قیمت موادی که هر کیلو
 4هزار تومان بود ،امروز به قیمت  16هزار
تومان توسط تولیدکننده خریداری میشود
و این به معنای حمایت از تولیدات داخل
نیســت .مصرف خودکار  720میلیون در
یک سال است اما  180میلیون آن تولید
داخل است و باقی را کسر داریم همچنین
جوهر و نوک خودکار وارداتی است و مواد
کریســتال که از مواد پتروشیمی است با
قیمــت گزاف از بازار آزاد تهیه میشــود
برای چوب مداد دولت ارز دولتی میدهد
اما همین االن مداد دو برابر قیمت شــده
است چون مواد اولیه گران تمام میشود.

وضعيت برخي از دشتهاي کشور بحراني است

سخنگوي سابق سازمان زمين شناسي و اکتشافات
معدنــي کشــور از افزايش تعداد دشــتهاي در
معــرض خطر به دليل برداشــت بيرويه آبهاي
آبرفتي خبر داد .محمدجواد بلورچي مشــاور عالي
و ســخنگوي ســابق ســازمان زمين شناسي و
اکتشافات معدني کشوردر گفتوگو با ايلنا با بيان
اينکه ايجاد فروچالهها در دشــتهاي کشور بر اثر
برداشت بيرويه از آبهاي زيرزميني است ،گفت:
در دشتهاي مختلف کشــور از جمله در همدان،
ميناب ،کرمان ،زنجان فروچالههاي بســياري به
دليل برداشت آبهاي زيرزميني ايجاد شدهاست.
وي ادامــه داد :براي جلوگيري از ايجاد فروچالهها

ايجاد فروچالهها بر اثر برداشت بيرويه از آبهاي زيرزميني

بايد برداشــت آب زيرزميني از دشــتهاي کشور
را به شــدت کنترل کنيم .متاسفانه به دليل اينکه
آمايش سرزميني وجود ندارد و مديران بخشينگر
هستند و سعي ميکنند وظيفه سازماني بخش خود
را انجام دهند .از همينرو با مشکل روبرو ميشويم.
سخنگوي سابق سازمان زمين شناسي و اکتشافات
ي جهاني
معدني کشور با اشــاره به خشکساليها 
خاطرنشان کرد :خشکساليها در سراسر دنيا باعث
شد در سال  ۲۰۰۶در هندوستان وزارت آمادهسازي
براي مقابله با خشکســالي تشکيل شود ،در حالي
که در کشــور ما اخيرا کارگروهي در همين زمينه
تشکيل شده تا در اين باره صحبت کنيم در صورتي

که هم اکنون وقت صحبت کردن نيســت بلکه
زمان عمل کردن است.بلورچي با بيان اينکه براي
مقابله با خشکسالي بايد يک وزارتخانه خاص براي
ي در
همسانسازي و مقابله با مشکالت خشکسال 
کشور ايجاد شود ،تصريح کرد :روز به روز بر تعداد
دشــتهاي در معرض خطر افزوده شده و نياز آبي
مردم در حال افزايش اســت و آبهاي آبرفتي که
به طور متعارف در کشور ميشناسيم در حال پايان
هستند .معتقدم بايد برداشت از آبهاي آبرفتي به
شدت در کشور کنترل شود.وي در بخش ديگري
از صحبتهايــش در خصــوص آب ژرف گفت:
بســياري از افرادي که مخالف آب ژرف هستند،

اصال نميدانند آب ژرف چيست .در همه جاي دنيا
از آبخوانهاي سنگي برداشت ميشود ،بنابراين ما
هم از تمام سنگها در تمام نقاط کشور ميتوانيم
در اين خصوص اســتفاده کنيم.سخنگوي سابق
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با
بيان اينکه بيش از  ۶۰درصد کشور را کوهستانها
تشکيل دادهاند ،خاطرنشان کرد :از اين کوهستانها
عمال هيچ استفادهاي براي برداشت آب نميکنيم.
در مطالعــات آب ژرف به شناســايي آن بخش از
آبهايي ميپردازد که تجديدپذير بوده و در مخازن
ســنگي ذخيره و تغذيه ميشوند و برداشت از آنها
مشکل فرونشست و فروچاله ايجاد نميکند.

رييس شوراي شهر سرپلذهاب انتقاد کرد

تعهدات مسئوالن براي ساخت خانههاي زلزله زدگان عملي نشد

رييس شوراي شهر ســرپلذهاب گفت :بدليل گراني
مصالح ساختماني ،بسياري از مردم فقط اسکلت خان ه را
باال بردهاند و بقيه کار متوقف شدهاست.
سيد مجتبي جاســميدر گفتوگو با ايلنا ،در رابطه با
آخرين وضعيت زلزلهزدگان کرمانشــاه بيان داشــت:
وضعيت سرپل ذهاب با توجه به اينکه زمينلرزه مدام
تکرار ميشود ،خوب نيست و مردم را از لحاظ روحي و
رواني به هم ريخته است و وضعيت بسيار نامساعدي
دارند.او تصريح کرد :همچنيــن بدليل گراني مصالح
ساختماني ،بســياري از مردم فقط اسکلت خان ه را باال
بردهاند و بقيه کار متوقف شدهاست.جاسميبا اشاره به
اينکه مردم توان ادامه ســاخت ندارند ،گفت :از طرفي
بسياري از ستادهايي که به اين منطقه آمدند ،بنرهايي
را در شــهر نصب کردند؛ مبني بر اينکه تا آخر با مردم
زلزلهزده هستيم .متاســفانه بسياري از اين ستادها در
مناطق نماندند و اعالم کردند که ميخواهيم از منطقه
برويم و پروندهها را تحويل بنياد مســکن ميدهيم ،از
طرفي قرار شــده بود به مردم آهن بدهند ،اما بسياري
از مردم آهن تحويل نگرفتند ،در مجموع تعهداتي که
قرار بود؛ عملياتي شود به جايي نرسيده است.وي گفت:
همچنين بعيد ميدانم که اکثر مدارسي که تخريب شده
بود ،تکميل شده باشند .بيشتر مدارس در حال ساخت

هستند ،اما اول مهر تکميل نميشوند ،البته شايد چند
مدرسه به صورت نمادين افتتاح شود.براي بسياري از
مدارس از کانکس استفاده ميشود از طرفي بسياري از
مستاجرين که قرار بود ،زمين تحويل بگيرند همچنان
زمين تحويل نگرفتند.
بهداشت مناطق زلزله زده مناسب نيست

رييس شــوراي شهر سرپلذهاب در رابطه با وضعيت
بهداشت شهر گفت :بهداشــت اصال مناسب نيست،
شهرداري هنوز پولي به ما نداده است که کاري انجام
دهيم ،اي کاش وزارت کشور بگويد؛ براي شهري مثل
سرپل ذهاب چه خدماتي را ارائه کرده است.جاسميگفت:
قرار بود که شهرداري مجوز ساخت خانههاي تخريبي
را بدهد و وزارت کشور هزينه مجوزها را به شهرداري
بدهد ،اما متاسفانه هيچ پولي براي اين کار داده نشده
است .امکانات شهرداري فرســوده و متعلق به زمان
بازسازي است .از طرفي شــهرداري بدهي بالغ بر دو
ميلياردي دارد و از طرفي هم هيچ اعتباري به شورا داده
نشد ،حتي يک تانکر ،لجنکش و آبپاش به ما ندادند؛
عالوه بر اين هيچ بودجهاي هم به ما تعلق نگرفت.او
افزود :مردم با هزينههاي خود آواربرداري کردند ،براي
هر آواربرداري از هر خانه نزديک به دو ميليون تومان

هزينه براي اجاره بيل مکانيکي و کمپرســي پرداخت
کردند تا کار آواربرداري انجام شــود .بنياد مسکن بايد
ايــن کار را انجام ميداد ،اما متاســفانه اعالم کردند
که نميتوانيم و مردم کرمانشــاه با قرض و وقوله کار
آواربرداري را انجام دادند .جاسميگفت :مردميهستند
که حاضرند کليه خود را بفروشند تا کار ساخت و ساز را
انجام دهند؛ اين درد است .زلزلههاي پي در پي ،روح و
روان مردم را به هم ريخته است .قرار بود که به مردم
تيرآهن بدهند ،ولي بعد اعالم کردند که هيچ تيرآهني
حمل نشده است.

ميکند ،مشکالت شــهرک صنعتي نيز مطرح است
که در ان تعدادي هم کشــته شــدند ،متاسفانه هيچ
کار عملياتي و اجرايي صورت نگرفته اســت و موجب
بيکاري جوانان شده است.او افزود :بنياد مسکن بايد از
جوانان تحصيلکرده شهرستان استفاده ميکرد ،اما اين
اتفاق نيفتاد .برخي از مسئوالن بنياد مسکن حتي جواب
تلفن نميدهند تا بتوانيم مشــکالت مردم را منعکس
کنيم .برخي مســئوالن شــهر هم براي حفظ سمت
خود از اينکه بگويند در اين شهرســتان چه ميگذرد
امتناع ميکنند .متاسفانه آنها به وظيفه ذاتي خود عمل
نکردهاند.

رئيس شوراي شهر سرپل ذهاب گفت ۲۰ :درصد مردم
در خانهها زندگي ميکنند ،شايد هم کمتر .زلزلههايي
که اتفاق ميافتد باعث شده که همين  ۲۰درصد دوباره
به کانکسها برود .اسکلت بسياري از خانهها با زحمت
باال رفت ،اما همين طور رها شــده است .قيمت ملک
نيز پايين آمده و بســياري با همين قيمتها خانههاي
خود را فروختند و به کرمانشاه مهاجرت کردند و با اين
پول ناچيز در کرمانشاه خانه رهن کردند.جاسميگفت:
يکي از مشکالت بحث بيکاري جوانان تحصيلکرده
در شهرستان سرپلذهاب است ،متاسفانه اين امر بيداد

اکثر روستاهاي سرپلذهاب آب آشاميدني ندارند

اسکلت بسياري از خانهها با زحمت باال رفت

جامعه

رييس شوراي شهر سرپلذهاب خاطرنشان کرد :منکر
خدمات دولت نيســتيم ،اما بررســي کنند چند بند از
مصوبات جلسات اجرايي شده و خروجي داشته است.
اکثر روســتاهاي سرپلذهاب آب آشاميدني ندارند و با
تانکر به آنها آبرساني ميشــود؛ همچنين  ۸۰درصد
از زيرســاختهاي شهري تخريب شده و آسيب ديده
است .مردم ســرپل با کمبود ماسه مواجه هستند ،اما
بدليل تخريب کارخانه سنگشکن شهرداري تامين آن
امکانپذيرنيست.

اخبار
گرفتاری اعضای باند سرقت
لوازم خودرو در چنگال قانون

رئيس کالنتري ۱۵۳
شــهرک وليعصر از
دستگيري اعضاي
باند ســرقت خودرو
و لوازم خــودرو در
منطقه خبر داد.سرهنگ علي شريفي در
گفتگو با مهر ،با اعــام اين خبر افزود:
تيم عمليات کالنتري  ۱۵۳هنگام چک
کردن دوربينهاي مداربســته به موردي
مشکوک شــدند و پس از بررسي بيشتر
دريافتند که اعضاي يک باند با اشــتفاده
از يک دســتگاه پژوپارس مشــکي در
ســطح منطقه اقدام به ســرقت لوازم و
ابزار خودروهــا ميکنند.وي ادامه داد :با
هماهنگي بازپرس ناحيه دادسراي ۱۱۸
فرد مذکور شناسايي و محل زندگي وي
در منطقه  ۱۸مورد بررسي قرار گرفت .با
هماهنگي مقام قضايي ماموران با ورود
به منزل متهم تعداد زيادي باند و آمپلي
فاير کشــف کردند.رئيس کالنتري ۱۵۳
شهرک وليعصر تاکيد کرد :در بررسيهاي
اوليه فرد مذکور به وجود همدستان خود
اعتراف کرد که در يک عمليات ،ماموران
موفق شدند ديگر همدستان متهم را که
 ۳جوان  ۲۱ســاله ۲۲ ،ساله و  ۲۴ساله
هستند شناسايي و دستگير کنند .رئيس
اين باند  ۴نفره فردي  ۳۱ســاله به نام
وحيد رشته است که سابقه سرقت خودرو
و محتويات خودرو را در پرونده دارد.رئيس
ايــن باند اعتراف کــرده که با همکاري
همدســتان خود ،در خيابان زمزم سرقت
ميکردند .تيم عملياتي از محل اختفاي
اعضاي اين باند مقدار زيادي لوازم زيادي
خودرو از جمله الســتيک خودرو کشف
کردند.سرهنگ علي شريفي گفت :وحيد
رشته ســابقه زيادي در سرقت خودرو و
لوازم خودرو دارد و در اين پرونده تاکنون
 ۱۵شاکي شناسايي شده اند.
جزييات کشف محموله بزرگ مرفين
در عمليات پليس کرمان

فــر مــــا نــــد ه
ا نتظا ميا ســتا ن
کرمــان از کشــف
يک تن و  ۶۰۰کيلو
مرفيــن در عمليات
پليس مبــارزه با موادمخدر شهرســتان
جيرفت خبر داد.به گزارش ميزان ،سردار
رضا بني اسدي فر گفت :ماموران پليس
مبارزه با موادمخدر شهرســتان جيرفت
بــا انجــام کارهاي اطالعاتــي از قصد
قاچاقچيــان براي انتقــال يک محموله
سنگين موادمخدر از حوزه استان مطلع
شــدند.وي افزود :در اين راستا ماموران
در مسيرهاي احتمالي تردد قاچاقچيان با
برقراري ايست و بازرسي مستقر شدند و
يک دستگاه تريلر را در ورودي اين شهر
متوقــف کردند.فرمانده انتظامياســتان
کرمان در پايان گفت :در بازرسي از اين
تريلر ،يک تــن و  ۶۰۰کيلوگرم مرفين
کشــف و در اين رابطــه يک قاچاقچي
دستگير شد.
برخورد پژو  405و پرايد
در محور «راين – جيرفت»

رئيس اورژانس پيشبيمارستاني دانشگاه
علــوم پزشــکي کرمان از برخــورد دو
دســتگاه خودروي پژو و پرايد در محور
«راين – جيرفت» خبر داد.دکتر «محمد
صابري» در گفتوگو با ايسنا ،در تشريح
اين خبر گفت :اين حادثه شــامگاه 22
شــهريورماه بــه وقوع پيوســت.وي از
مصدوميت  6نفــر در اين حادثه و اعزام
دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه خبر
داد و خاطرشنان کرد :مصدومين در رده
ســني  8الي  36سال که شامل  3مرد و
 3زن ميباشند که يکي از مصدومين در
محل حادثه مداوا و ســاير مصدومان به
بيمارستان شهيد باهنر کرمان و درمانگاه
راين منتقل شدهاند که حال عموميآنها
مساعد اعالم شده است.
زلزله  4/4ريشتري افغانستان
و حوالي «تايباد» را لرزاند

زمينلــرز ه  4.4ريشــتري در مقياس
امواج دروني جمعه  ،افغانستان و حوالي
«تايباد» خراســان رضوي را لرزاند.به
گزارش ايسنا ،شــبکههاي لرزهنگاري
مرکز لرزهنگاري کشــوري موسســه
ژئوفيزيک دانشــگاه تهران در ساعت
 07:22:12ثانيــه صبــح جمعــه23 ،
شهريور ماه اين زمينلرزه را ثبت کردند.
مختصات اين زمينلرزه که در عمق 19
کيلومتري زمين رخ داده 34.48 ،درجه
عــرض شــمالي و  61.43درجه طول
شرقي ثبت شده است.اين زمينلرزه در
 16کيلومتري افغانستان 20 ،کيلومتري
 Tir Polافغانســتان و  30کيلومتري
واقع در افغانستان رخ داده است.

