
مردم و گرو ه هاي مردمي در امداد و كمك رساني 
از مس�ئوالن و دول�ت س�بقت گرفتند. س�يل 
كمك هاي مردمي زودتر از كمك هاي س�ازمان 
يافته دولتي به دست مردم مصيبت زده رسيده 
و مي رس�د. دو روز از زم�ان وق�وع بزرگ ترين 
زلزله كش�ور گذش�ته اس�ت و تا لحظه تنظيم 
اين گزارش ح�دود 450 نف�ر كش�ته و 8 هزار 
مجروح از زير آوار حدود 30 هزار خانه از مناطق 
شهري و روستاي مناطق زلزله زده غرب كشور 
بيرون آورده ش�ده است. س�ردي هوا از يكسو 
و نبود امكان�ات اوليه اس�كان در اي�ن مناطق 
سبب شده است تا هم زلزله زدگان از تأخير در 
رسيدگي به اموراتش�ان گله كنند و هم برخي 
از وزرا و نماين�دگان مجل�س از رون�د ضعي�ف 
كمك رس�اني به مردم مناطق آس�يب ديده لب 
به ش�كايت بگش�ايند. اين در حالي اس�ت كه 
بارندگي و س�رما از روز يك ش�نبه هفته جاري 
بر ميزان مش�كالت زلزله زدگان خواهد افزود. 
 زلزل��ه 7/3 ريش��تري در غ��رب كش��ور در حالي 
يك شنبه شب به وقوع پيوست كه مناطق محروم 
در غرب كشور با خسارت هاي جاني و مالي بسياري 
روبه رو شد. كشته ش��دن 450 نفر و زخمي شدن 
حدود 8 هزار نف��ر از هموطنان كش��ور را در غم و 

ماتم فرو برود. 
حضور كم تعداد نيرو هاي امدادي در ساعات اوليه 
حادثه، عمق فاجعه را بس��يار كم حجم نشان داد. 
خبر هاي اوليه حكاي��ت از برآورد تلف��ات جاني و 
مالي كم داش��ت كه اين امر سبب شد تا در ساعت 
طاليي امداد و نجات توجه ه��ا به مناطق زلزله زده 
كمتر صورت گيرد. با اين حال تعداد كش��ته ها در 
ساعت هاي اوليه حدود ش��ش نفر اعالم شد، اما با 
روشن ش��دن هوا تعداد كش��ته ها به بيش از 150 
نفر رسيد. متأسفانه با توجه به عمق و شدت زلزله 
بر آورد اوليه مسئوالن درست از آب در نيامد كه اين 
امر نشان نبود درست س��اختار مديريت بحران در 

كشور است. 
 با حضور نيرو هاي امدادي، س��پاه و ارتش در روز 
اول حادثه كمك رس��اني ش��دت ياف��ت. به دليل 
صعب العبور و كوهس��تاني بودن مناطق زلزله زده 
نيروهاي حاضر در منطقه با بالگرد و ساير تجهيزات 
به كمك زلزله زدگان ش��تافتند. ب��ا پايان عمليات 
امداد و نجات در بحث اسكان و كمك رساني اوليه 
به آوارگان زلزله ساير مشكالت كم كم خودنمايي 
كرد و نبود آب و مايحتاج اوليه و همچنين وسايل 
گرمايش��ي با توجه برودت و س��ردي هوا  اعتراض 

زلزله زدگان و مسئوالن محلي را در پي داشت. 
بزرگ ترين بيمارستان صحرايي سپاه، بزرگ ترين 
بيمارستان سيار كشور است و با امكانات خوبي كه 
دارد به بيرون وابسته نيست و در همان سازه تمامي 
خدمات ارائه مي ش��ود. براي افزاي��ش حجم ارائه 
خدمات پزشكي، يك بيمارستان كامل و مجهز در 
قالب اتاق عمل هاي متعدد، واحد بستري، اورژانس، 
راديولوژي، آزمايش��گاه، داروخانه، اكسيژن ساز و 
استريالسيون با نصب به ارائه خدمات به مجروحان 
پرداخت.  همچنين مجهزترين بيمارستان صحرايي 

ارتش نيز در سرپل ذهاب برپا شده و ارائه خدماتش 
را آغاز كرده اس��ت.  اين حجم از خدمات رساني در 
حالي اتفاق افتاده است كه كانال هاي معلوم الحالي 
مثل آمدنيوز در حال تخطئه اين خدمات گسترده 

نيروهاي نظامي و انتظامي هستند. 
  ضعف شديد در خدمات رساني

هاشمي، وزير بهداشت از نحوه خدمات رساني گله 
كرد و گف��ت: توزيع امكان��ات در مناطق زلزله زده 
مناسب نيست و مديريت محيطي توزيع مايحتاج 
به ويژه در مورد نيازهايي كه براي س��اعات شب و 

سردي هوا ضرورت دارد بايد اصالح شود. 
نماينده م��ردم ب��وكان در مجلس هم ب��ا انتقاد از 
ضعف شديد در نحوه خدمات رساني به زلزله زدگان 
كرمانش��اه گف��ت: بوروكراس��ي اداري در زمينه 
خدمات رس��اني بايد حذف و در خدمات رس��اني 
تعجيل ش��ود.  محمدقس��يم عثمان��ي، وضعيت 
خدمات رس��اني را بس��يار ضعيف و كند دانست و 
گفت: انتظار م��ي رود كمك هاى مردم��ى نيز كه 
توسط نهادهاى رس��مى و مؤسس��ات مردم نهاد 
انجام مى دهند، س��ريعاً به اين منطقه ارسال شود 
و سيكل ادارى الزم براى ارس��ال كمك ها كوتاه و 
خالصه شود تا در اسرع وقت اين كمك ها به افراد 
و خانواده هاى آس��يب ديده برسد.  وي يادآور شد: 
در مناطق زلزل��ه زده همه چيز مورد نياز اس��ت و 
مردم و مسئوالن بايد در ارس��ال مايحتاج زندگى 

حادثه ديدگان تعجيل كنند. 
  احتمال سوءاستفاده از كمك هاي نقدي

سخنگوي سازمان مديريت بحران كشور اعالم كرد: 
كساني كه قصد كمك به زلزله زدگان غرب كشور را 
دارند فقط از طريق مراجع رسمي كمك هاي خود را 
اهدا كنند؛ چراكه اخيراً شماره كارت هاي متعددي 
در فضاي مجازي رد و بدل مي ش��ود كه هيچكدام 
قابل تأييد نيست. بهنام سعيدي گفت:  كساني كه 
قصد كمك به زلزله زدگان غرب كشور را دارند فقط 
از طريق مراجع رس��مي و صدا و سيما كمك هاي 
خود را اهدا كنند. وي افزود: اگر كمك ها غيرنقدي 
اس��ت به پايگاه هاي هالل احمر مراجعه شود و اگر 
كمك هايشان نقدي است به شماره حسابي كه فقط 

از سوي صدا و سيما اعالم مي شود، اعتماد كنند. 
  مستمري مددجويان شهرهاي آسيب ديده 

كرمانشاه 3 برابر مي شود
رئيس كميته امداد گفت: مس��تمري مددجويان 
شش شهرستان آسيب ديده كرمانش��اه سه برابر 
مي شود. پرويز فتاح در پي زلزله اخير در كرمانشاه 
گفت: منازل و وسايل همه مددجويان تحت پوشش 
بيمه حوادث اس��ت و تمامي مددجوي��ان، منازل 
و اثاثيه آنها با دورانديش��ي در امداد بيمه حوادث 

هستند. 
  حركت هاي مردمي براي ياري رساندن 

گروه  ه��اي مردم��ي در امداد رس��اني و كمك به 
زلزل��ه زدگان با حركت ه��اي خودج��وش بعضاً از 
دولت و برخي دستگاهاي متولي پيشي گرفته اند. 
در بسياري از دستگاه ها و صنوف مردم و كارمندان 
با جمع آوري كمك هاي مورد نياز و واريز وجه نقدي 
در حال ارسال كمك هاي خود به مناطق زلزله زده 
هس��تند به عنوان مث��ال يك راننده پيرانش��هري 
اعالم كرده اس��ت هزينه يك روز درآمد خود را به 
زلزله زدگان كرمانش��اهي اهدا خواهد كرد. براين 
اس��اس در س��اير موارد هم مردم با اهداي خون و 
اختصاص يك روز حقوق خود و ساير فعاليت ها به 

ياري هموطنان خود شتافته اند. 
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اداره راه و شهرسازي كرمانشاه: فقط ۲ نفر از كشته های  زلزله  ساكن مسكن مهر بودند
مسكن مهر جديدترين طعمه الشخورهاي سياسي

مردم در كمك رساني از مسئوالن سبقت گرفتند
نقايص امداد و نجات صداي نمايندگان و وزراي دولت را هم درآورده است

همزمان ب��ا پايان 
م��وج بازگش��ت 
زائران اربعين حس��يني از عراق ب��ود كه زلزله 7 
ريش��تري مناطقي از كش��ور به ويژه مرز ايران و 
عراق را لرزاند. زلزله اي با قدرت 7/3 ريش��تري 
كه به گفته پژوشگران و كارشناسان مرگبارترين 
زلزله س��ال 2017 عنوان شد و در همان ساعات 
ابتدايي تصاوير مختلف ويراني كرمانشاه را نشان 
داد. در اين ميان درست همان هنگامي كه مادران 
سرزمين ما در غصه و س��رما داغدار فرزندانشان 
بودند و پدران غيور كردنشين از بين رفتن رنج و 
زحمات خود را مشاهده مي كردند، باز هم عده اي 
شانس بهره برداري سياسي خود را به نام مسكن 
مهر امتحان كردند كه الحق هم در س��اعت هاي 
اوليه نتيجه خوبي داد تا جاي��ي كه موج ايجاده 
شده عالوه بر تحت تأثير قرار دادن مردم، برخي 
روزنامه هاي رسمي كش��ور را هم وارد اين بازي 
سياس��ي كرد تا به جاي همدلي و كاستن از بار 
مصيبت داغداران، برخالف نام و رسالت همدالنه 
خود پيش روند. در نهايت هم آمار دو نفر كشته 
از ميان 450 نفر نش��ان داد كه تنه��ا 4 درصد از 
تلفات مربوط به مسكن مهر بوده است، در حالي 
كه بار رواني اين موضوع در شبكه هاي اجتماعي 
به صورت 99 درصدي اجرايي شد.  ايجاد خشم 
عمومي نس��بت به مس��كن مه��ر در كوتاه ترين 
زمان ممكن چنان با شدت نامعقولي براي عوام 
شائبه ساز ش��د كه گويي خانه هاي خارج از اين 
پروژه در مرگبارترين زلزله سال 2017 آسيبي 
از زلزله نديده اند. همه چيز هم از اينجا شروع شد 
كه معاونت اول رئيس جمهور كه از قضا در چنين 
مواقعي وظيف��ه اول وي رتق و فتق امور اس��ت، 

سياسي ترين حرف ممكن را به ميان انداخت تا 
به دنبال آن موج ايجاد شود. 

اس��حاق جهانگي��ري با بي��ان اين موض��وع كه 
بيشتر خانه هاي تخريب ش��ده در زلزله متعلق 
به س��اختمان هاي مس��كن مهر بوده است، بذر 
بهره برداري را در زمين كاش��ت و در نهايت هم 
اين رس��انه هاي حامي دولت بودند كه با انتشار 
صحبت هاي معاون اول رئيس جمهور نوش��تند: 
وزارت راه و شهرس��ازي با دقت اي��ن موضوع را 
كه چرا خانه هاي نوس��از تا اين حد آس��يب پذير 
بوده اند، بررسي مي كند.  از ديگر سو، اينجا همان 
نقطه مناس��ب براي توقف رسانه هاي زنجيره اي 
اصالح طلب ب��ود تا ب��ا تهيه گ��زارش مختلف، 
نارضايت��ي مردم را ب��ه تصوير بكش��ند و برخي 

روزنامه ها هم ب��ر خالف نامي ك��ه تحت عنوان 
همدلي يدك مي كشند، بازي كثيف سياسي را به 

تيتر و عكس اول صفحه خود ادامه دهند. 
 افتتاح مسكن مهر سر پل ذهاب به دستان 

دولت تدبير و اميد
نكته جالب توجه ماجرا در اين ميان اين بود كه 
مطابق با اخبار منتشر ش��ده در رسانه ها، افتتاح 
مسكن مهر سر پل ذهاب در دولت آقاي روحاني و 
همزمان با دهه فجر سال 94 صورت گرفته بود. 
تيتر خبري كه نشان مي داد 5 هزار و 371 واحد 
از مسكن مهر در اس��تان كرمانشاه به دستان پر 
لطف و مهر دولت تدبير و اميد تحويل مردم داده 

شده است. 
هر چند كه تصاوير منتش��ر ش��ده نشان مي داد 

به اصل واحد هاي ساخته ش��ده در مسكن مهر 
آسيبي نرسيده است و اتفاقاً نمايه ساختمان ها 
كه در س��ال 94 تكميل ش��ده فرو ريخته است، 
اما همان كاس��بان زلزله كه از مس��كن مهر هم 
دستاويزي براي بهره برداري سياسي ساختند در 
نهايت خود اعالم كردند: عمده تخريب ها مربوط 

به واحدهاي مسكوني شخصي ساز است. 
مديركل راه و شهرسازي كرمانشاه اظهار داشت: 
نمي توان گفت كه واحدهاي مس��كن مهر چون 
كيفيت ندارن��د تخريب ش��ده اند؛ چراكه عمده 
تخريب ها مربوط به واحدهاي مسكوني خصوصي 
است و اسكلت واحدهاي مسكن مهر سرپاست. 

 س�هم محدود تلف�ات مس�كن مهر كه 
99درصدي جلوه گر شد!

در حالي كه موج ايجاد ش��ده در خصوص تلفات 
مسكن مهر سهم 99 درصدي در فضاي مجازي 
گرفت، مدير روابط عمومي اداره راه و شهرسازي 
كرمانش��اه اعالم كرد: فقط دو نفر از حدود 430 
كشته زلزله كرمانشاه ساكن مسكن مهر بودند. 
يعني با احتس��اب آمار 450 نفر كش��ته، تنها 4 
درصد تلفات مربوط به مس��كن مهر بوده است. 
سهم 4 درصدي كه مش��خص نيست چرا بايد تا 

اين اندازه جلوه گر مي شد؟!
بيان اين نكته خالي از لطف نيست، حتي اگر فرض 
بگيريم مسكن مهر دولت قبلي داراي ايرادات فني 
و مهندس��ي بوده و نجات بخش قشري از جامعه 
براي داشتن سرپناهي نو و جديد نبوده است، اما 
به راستي شما در مورد مسكن مردم چه كرديد؟! 
چه خبر از وعده مس��كن اجتماعي؟ چه خبر از 
وعده هاي بي سرانجام ؟ راس��تي حال مردم را در 

مورد وام هاي مسكن بهره هاي باال مي پرسيد؟!

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

در حالي كه مردم زلزله زده كرمانشاه در شرايط سختي به سر مي برند 
و چشم انتظار كمك رساني هستند، دعوايي سياسي در فضاي مجازي 

در جريان است. 

* مهدي مهدوي نژاد توييت كرده:  
وقتي ساختمان مسكوني در يك زلزله شديد فرو نريخته و اسكلت آن 

پابرجاست؛ يعني مطابق استاندارد طراحي شده است. 
هدف از »آيين نامه طراحي س��اختمان ها در برابر زلزله« در خصوص 
بناهاي مسكوني اين اس��ت كه در زلزله هاي شديد صرفاً تلفات جاني 

به حداقل برسد. 

* وحيد يامين پور هم اينگونه توييت كرده است: 
حاال كه به لطف خدا در ايام اربعين هيچ اتفاقي نيفتاد لطفاً ميلياردها 
تومان پولي را كه از زوار اربعين به عنوان بيمه دريافت شده تماماً خرج 

زلزله زده ها كنيد. 

* يكي از كاربران اينستاگرام هم با انتشار اين عكس نوشت: 
اميدواريم روزي برس��ه تا مس��ئوالن ما به جاي بازي هاي سياس��ي و 
جناحي، تنها دغدغه ش��ون خدمت و كمك به همين مردمي باشه كه 

بيشتر به جاي تسليت نياز به همياري دارند. 
روزي كه مسئول ارشد كشور به جاي پرداختن به اين موضوع كه مقصر 

چه كسي هست، بره تو كف ميدان و به كم و كاستي ها برسه. 

* توييت يكي از كاربران: 
با كمك پزش��كان نيروي زميني ارتش در بيمارستان صحرايي تيپ 
71 ابوذر مستقر در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب، اولين نوزاد مناطق 
زلزله زده كرمانشاه به دنيا آمد. قابل توجه اونايي كه ميخوان خدمات 

سپاه و ارتش رو با علم كردن مسكن مهر و... به حاشيه بكشن.

* زلزله كرمانش��اه از نمايي ديگر در عكسي كه اين كاربر توييت كرده 
است.  

وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد

 هرگونه جذب نيرو در آموزش و پرورش 
بايد از طريق دانشگاه فرهنگيان باشد

ديروز س�يد محمد بطحايي اولين نشس�ت خبري خود را برگزار 
كرد تا بخش�ي از ش�رايط آموزش و پرورش در ابتداي مديريتش 
را تش�ريح كند. فارغ از انتخ�اب زمان بندي اين نشس�ت كه در 
بازه زماني ط�رح موضوع تعيي�ن تكليف نيروه�اي حق التحرير 
و مربيان نهضت س�وادآموزي بود، جلس�ه روز گذش�ته فرصتي 
فراهم ك�رد ك�ه وزي�ر آموزش و پرورش ب�ه جاي پاس�خ موردي 
ب�ه اظه�ار نظ�رات نماين�دگان مواف�ق اس�تخدام نيروه�اي 
مزب�ور بخش�ي از س�خنان چند س�رفصلي خ�ود را به مس�ئله 
ط�رح اخي�ر مجل�س و البت�ه مخالف�ت ب�ا آن اختص�اص دهد. 
بطحايي در خصوص تعيين تكليف نيروه��اي حق التدريس و مربيان 
پيش دبستاني گفت: وقتي صحبت از آموزش و پرورش مي كنيم از يك 
ميليون و 700 هزار نيروي شاغل و بازنشسته مي گوييم كه پيچيدگي 

بااليي دارد و به كارگيري نيرو در اين وزارتخانه بايد با دقت باشد. 
وي ادامه داد: هرگون��ه جذب نيرو در آموزش و پ��رورش بايد از طريق 
دانشگاه فرهنگيان باش��د و ما گاهي به دليل ضرورت مجبور شديم از 
نيروهايي خارج از اين دانشگاه نيروهايي به كار بگيريم، البته زحمات 
نيروهاي حق التدريس را نفي نمي كنيم، اما طرح مجلس اگر به همين 

شكل به تصويب برسد بر كيفيت آموزش اثر منفي مستقيم دارد. 
گفته ه��اي وي بي توجه به اين نكته بيان ش��د كه اس��تخدام از ميان 
فارغ التحصيالن س��اير دانش��گاه ها هم همين اثر منفي را دارد كه در 
سال هاي گذشته كه بطحايي س��مت معاونت وزير را بر عهده داشته 

مي رفت كه به روال تبديل شود. 
  نمايندگان چرخه معيوب آموزش و پرورش را كامل مي كنند

البته بطحايي در نظر نگرفت كه اين اقدام مجلس در واكنش به كمبود 
نيروهاي آموزش��ي در برخي مقاطع و برخي جنس��يت ها در مناطق 
مختلف كشور است كه همواره وجود دارد و مدارس از طريق نيروهاي 
حق التدريس هر ساله آن را چاره مي كنند. همچنين تكمله اي بر فرآيند 
معيوب جذب نيرو در اين وزارتخانه است كه اتفاقاً ابتكار عمل در اين 
زمينه را خود آموزش و پرورش با حمايت س��ازمان برنامه و بودجه در 

سال هاي اخير داراست. 
به بيان ديگر آموزش و پرورش بيش از اينكه درگير طرح هاي تحميلي 
از بيرون باشد درگير عدم موازنه نيروي انساني خود در صف است كه 
بخشي از آن مي تواند نتيجه اين بخش از آماردهي وزير آموزش و پرورش 

باشد. 
بطحايي در واكنش به اين جمله كه »عنوان مي شود آموزش و پرورش 
داراي 60 هزار نيرو است كه كار نمي كنند، اما حقوق مي گيرند«  گفت: 
رقم 60 هزار دقيق نيست به اين جهت كه ما در برخي نقاط نيروهايي 
داريم كه ساعت كارشان كم است و معلماني هستند كه كالس ندارند و 

در مقابل در نقاطي با كمبود نيرو مواجهيم. 
وي ادامه داد: اين اختالل در سازماندهي نيروي انساني به دليل ضعف 
انگيزش ها و مشوق هاست كه مانع شده است، نيروهاي مازاد به مناطقي 

كه كمبود وجود دارد فرستاده شوند. 
  فرهنگياني كه فرهنگي نيستند

وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: ما در آموزش و پرورش 26 هزار نيرو 
داريم كه ساالنه در مرخصي زايمان هس��تند كه شش برابر نيروهاي 
برخي از سازمان هاست و 11 هزار نيروي ما در مأموريت هستند و 42 
هزار نيروي انساني در تربيت معلم دانشجو هستند كه در آمار ما جزو 
نيروي انساني هستند. يعني به طور كلي هر سال حدود 14درصد نيروي 

انساني از گردونه خدمت آموزش و پرورش خارج مي شوند. 
اين مقام مسئول در آموزش و پرورش در خصوص زمان برگزاري آزمون 
استخدامي گفت: آزمون استخدامي در دي ماه برگزار مي شود، اما اينكه 
چند نفر استخدام مي شوند و از ماده 28 استفاده مي شود يا خير مدتي 

ديگر اعالم خواهد شد. 
  رطب خورده منع رطب چون كند؟!

وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: ما با اس��تفاده از فرصت چهار س��ال 
آينده و با بهره مندي از برنامه جامع نيروي انساني مي توانيم چالش را به 
فرصت تبديل كنيم و ساماندهي نيروي انساني را انجام دهيم و در اين 
برنامه هم دانشگاه فرهنگيان مهم ترين مجراي تأمين نيرو خواهد بود. 
البته ظرفيت اين دانشگاه كافي نيست و در برنامه تهيه شده سه برنامه 

پيش  بيني شده است. 
اظهارات بطحايي در جمع نمايندگان رسانه ها در حالي بيان شد كه در 
چند سال اخير آموزش و پرورش خود به كاركرد دانشگاه فرهنگيان به 

بهانه هاي مختلف پايبند نبوده است. 
گفتني است، نشست روز گذشته وزير آموزش و پرورش با خبرنگاران، 
دربرگيرنده س��رفصل هاي ديگري هم بود. تأسيس بانك فرهنگيان، 
تعيين تكليف هيئت مديره صن��دوق ذخيره فرهنگيان، آمار كودكان 
بازماندگان از تحصيل و خريد خدمات آموزشي،  اردوهاي دانش آموزي، 
تنبيه بدن��ي دانش آم��وزان، حض��ور بان��وان در رده ه��اي مديريتي 
آموزش و پرورش، آس��يب هاي اجتماعي، كمك آموزشي ها، معلمان 
زنداني و در تبعيد و استقرار نظام شايسته ساالري در انتصاب مديران از 

جمله اين سرفصل ها بود. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام

  گزارش  2

  گزارش  یک

  نتايج تازه ترين بررس��ي ها نش��ان مي ده��د: افرادي ك��ه تند غذا 
مي خورند، حداقل 5/5 برابر بيش از ديگران در معرض ابتال به چاقي، 

فشار خون و كلسترول باال هستند. 
   هيئت عمومي دي��وان عدالت اداري درخواس��ت ابطال آيين نامه 
افزايش هزينه ش��كار حيات وحش ايران به وس��يله اتباع بيگانه را رد 

كرد. 
  اس��داهلل رجب، رئيس انجمن ديابت ايران بيان اينكه 12 درصد از 
جمعيت باالي 18 سال كشور مبتال به ديابت هستند، گفت: اين بيماري 
مشكالت اقتصادي و جسماني بسياري را براي مردم جامعه دربرخواهد 

داشت، لذا بايد به موضوع پيشگيري از ديابت توجه ويژه شود. 
   مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به تكميل 73 
درصد شبكه فاضالب تهران گفت: طرحي در دست اقدام داريم كه در 
320 نقطه شهر كه اكثر آنها در پارك ها هستند، براي سه روز اول پس 

از بروز زلزله، آبرساني به درستي انجام شود. 
   رئيس ش��وراي ش��هر تهران، ري و تجريش اعالم كرد: بر اس��اس 
اس��تعالم هاي صورت گرفته معاونان ش��هردار هم رده با معاونان وزير 

هستند و در سمت هاي خود باقي خواهند ماند. 
   سيامك مره صدق، عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس با 
ارزيابي مثبت از تأسيس مركز علمي براي نظارت و فعاليت در زمينه 
طب س��نتي، در مورد عدم اجراي طرح تأسيس داروخانه هاي گياهي 
گفت: ما بايد همچون كشورهاي توسعه  يافته قبل از ايجاد داروخانه هاي 
گياهي به تربيت نيروي كارشناس براي اداره آنها بپردازيم كه با بينش 

علمي به اين حوزه ورود پيدا كنند. 
    رئيس كميس��يون معماري و شهرداري ش��وراي شهر تهران، ري 
و تجريش گفت: پروژه مجتم��ع مركز تجاري جهان��ي گلريز واقع در 
بزرگراه حكيم به دليل عدم پيوس��ت هاي مطالعاتي هر چه س��ريع تر 

متوقف شود. 
   رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور از رشد  2/85 درصدي نرخ 

باسوادي طي سال هاي 91 تا 95 خبر داد. 
   عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: ارزش ريالي 

10 درصد داروي وارداتي با 90 درصد داروي توليدي برابري مي كند.

واکنش

رئيس جمه�ور  اس�المي اي�ران درب�اره رون�د بازس�ازي مناط�ق زلزل�ه زده 
اي�ن  در  و  بس�ازند  خ�ود  را  خانه ش�ان  باي�د  م�ردم  گف�ت:  كرمانش�اه 
گذاش�ت.  خواه�د  زلزل�ه زدگان  اختي�ار  در  بالع�وض  وام  دول�ت  راه 
حجت االسالم حسن روحاني، رئيس جمهور اسالمي ايران روز گذشته در بدو ورود به استان 
كرمانشاه اظهار كرد: ديدار با مردم قهرمان كرمانشاه هميشه جزو آرزوهاي من بوده است، اما 
دوست نداشتم در شرايطي كه مردم غمدار هستند و دچار مصيبت شده اند، بيايم. اميدوارم 
در روزهاي خ��وش و افتتاح طرح ها به حضور مردم قهرمان كرمانش��اه كه هميش��ه مرزدار 

كشورمان بوده اند، برسم. 
وي افزود: مي خواهم به نمايندگي از همه مردم ايران به مردم كرمانشاه تسليت بگويم. همه ايران 
در كنار كرمانشاه حضور دارد و هيچ ايراني نيست كه به فكر مردم كرمانشاه نباشد.  رئيس جمهور 
تصريح كرد: از مسئوالن دولت، نظاميان از ارتش، سپاه، بسيج، بنياد مسكن، وزارت كشور، وزارت 
نيرو و وزارت راه تشكر مي كنم كه تالش كرده اند تا مشكل جاده ها و آب حل شود.  روحاني افزود: 
من از امداد هوايي كه با پرواز بالگردها و هواپيماها در روزهاي گذشته بسيار خوب عمل كردند 
تش��كر مي كنم. اگر اين پروازهاي هوايي نبود، كمك رساني بسيار سخت تر مي شد. همچنين 
از همه كشورهايي كه با ملت ايران همدردي كردند، تش��كر مي كنم.  وي تأكيد كرد: دولت با 
همه توان وارد عمل شده و تالش مي كند تا در كوتاه ترين زمان مشكالت را حل كند. مسئوليت 
اسكان با بنياد مسكن اس��ت. همه مقامات دولتي، نظامي و خيران بايد به بنياد مسكن كمك 
كنند و كار جداگانه اي انجام ندهند.  روحاني افزود: مردم بايد خانه شان را خود بسازند و در اين 

راه دولت وام بالعوض در اختيار زلزله زدگان خواهد گذاشت. 

روحاني: زلزله زدگان كمك های بالعوض مي گيرند

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه:

 سازمان اوقاف 5 هزار ميليارد تومان
 از دولت طلبكار است

رئي�س س�ازمان اوق�اف و ام�ور خيري�ه گف�ت: بي�ش از 
5 ه�زار ميلي�ارد تومان مطالب�ات از دس�تگاه هاي دولت�ي بابت 
اجاره به�اي س�اختمان هايمان طل�ب داري�م ك�ه ب�ا ق�درت و 
جديت فراوان براي اس�تيفاي حق�وق موقوفات اق�دام كرده ايم. 
حجت االسالم علي محمدي، نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف 
و امور خيريه در نشس��ت خبري خود با اصحاب رسانه كه به مناسبت 
دهه وقف برگزار مي شد، گفت: وقف در موضوعات مختلف و زمان هاي 
متفاوت خدمات رس��اني به دولت و ملت دارد.  وي به خدمات درماني 
موقوفات در كش��ور اش��اره كرد و افزود: بيش از 2 هزار و 400 موقوفه 
درماني در كل كشور داريم كه 133 موقوفه بيمارستان در ايران بوده 

كه 30 بيمارستان آن در تهران است. 
رئيس س��ازمان اوقاف و امور خيريه به خدمات فرهنگي وقف اشاره و 
تصريح كرد: 6 هزار موقوفه در سطح كشور با موضوعات علمي و پژوهشي 
وجود دارد كه مي توان به تعداد زيادي از مدارس آموزش و پرورش، حوزه 
علميه و دانشگاه ها اشاره كرد، ضمن اينكه 40 دانشگاه و همچنين هزار 

و 400 مدرسه آموزش و پرورش در كشور وقفي است. 
حجت االسالم محمدي ادامه داد: از سال 1391 اسناد وقفي و وقف نامه 
در اين سازمان مطالعه، اسكن و نيات آنها با دقت در سامانه خاصي ثبت 
شده است.  وي با بيان اينكه از سال 1306 كه ثبت و قانون آن در ايران 
به وجود آمده تا پايان سال 1388 در مجموع 64 هزار و 500 سند براي 
موقوفات صادر شده است، افزود: از سال 1389 تاكنون بيش از 70 هزار 

سند وقفي صادر شده است. 
محمدي به شناس��ايي متصرفان و مستأجران س��اختمان هاي اوقاف 
اش��اره كرد و افزود: بيش از 11 ه��زار رقبه و حدود 25 ه��زار هكتار 
از س��اختمان هاي س��ازمان اوق��اف و موقوفه هاي كش��ور در تصرف 
دستگاه هاي دولتي اس��ت، ضمن اينكه بيش از 5 هزار ميليارد تومان 

مطالبات از دستگاه هاي دولتي داريم. 
رئيس س��ازمان اوقاف و امور خيريه بابيان اينكه ب��ا قدرت، جديت و 
قاطعيت براي اس��تيفاي حقوق موقوفات اقدام كرده ايم، تصريح كرد: 
برخي از اي��ن پرونده هاي در ح��ال پيگيري مربوط به بي��ش از 40 تا 
60 سال قبل است، اما با همكاري دستگاه قضايي برخي موقوفاتي كه 

خلع يد شده بود،  به سازمان اوقاف بازگشت. 
وي همچنين اف��زود: 48 درصد امامزادگان، هداي��ا و نذورات مردمي 
دارند و متأسفانه 52 درصد امامزادگان هيچ گونه نذوراتي ندارند و اگر 
بخواهيم اين امامزادگان را آباد كنيم تا به مردم خدمات ارائه دهند، به 

حدود 7 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است. 


