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اجتماعي

وطن امروز شماره 2692

نبضجامعه
هواشناسیپیشبینیکرد

بارش شدید باران در  ۷استان

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناسی گفت :بارش باران در جنوب کردستان،
کرمانش��اه ،لرس��تان ،ایالم ،ش��مال خوزستان،
کهگیلویه و بویراحمد و ش��مال بوش��هر شدت
بیشتری دارد.
احد وظیفه درباره وضعیت آب و هوایی کشور
طی  3روز آینده به ایس��نا اظهارداش��ت :با توجه
به نقشههای پیشیابی هواشناسی برای نوار غربی،
مرکز ،دامنههای جنوبی البرز و اس��تانهای واقع
در س��واحل دریای خزر ،ش��رق و جنوب ش��رق
کش��ور بارش باران ،گاهی هم��راه با رعد و برق و
وزش باد پیشبینی میشود .وی افزود :امروز در
اغلب مناطق جز نوار غربی کش��ور ش��اهد بارش
ب��اران خواهیم بود ک��ه در مناطق��ی از جنوب،
جنوب ش��رق،شرق و بخشهایی از شمال شرق
به ش��کل رگبار ،رع��د و برق و وزش باد ش��دید
موقتی خواهد بود .وظیفه ادامه داد :شدت بارشها
برای اس��تانهای گلس��تان ،س��منان ،خراسان
شمالی ،جنوب فارس ،هرمزگان ،جنوب کرمان،
نیمهشرقی استان سیستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبی و بخشهایی از خراسان رضوی پیشبینی
میش��ود که آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی
شدن مسیلها در این مناطق دور از انتظار نخواهد
بود .وی افزود :در نیمه شرقی کشور شاهد بارش
باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی
خواهیم بود .این شرایط در روز دوشنبه برای نوار
ش��رقی پیشبینی میشود .روز سهشنبه نیز این
ش��رایط محدود به شمال ش��رق و شرق کشور
خواه��د بود .وظیفه درباره وضعی��ت آب و هوای
تهران طی  3روز آینده نیز گفت :روز شنبه آسمان
تهران نیمهابری تا اب��ری گاهی همراه با رگبار و
رعد و برق و وزش باد شدید با بیشینه دمای ۱۹
و کمینه دمای  ۱۲درجه س��انتیگراد پیشبینی
میش��ود .در روز یکشنبه آسمان پایتخت کمی
ابری تا نیمهابری گاهی همراه با وزش باد خواهد
بود و حداکثر دمای هوا  ١٩و حداقل آن  ١١درجه
ی شود.
سانتیگراد پیشبینی م 
آژیر

14کشته و مجروح در تصادف اتوبان
تهران ـ ساوه

سخنگوی اورژانس از فوت  ۷نفر و مصدومیت
 ۷نف��ر دیگ��ر در جری��ان تصادف ش��دید عصر
پنجشنبه در اتوبان تهران ـ ساوه خبر داد.
به گزارش تسنیم ،خالدی ،سخنگوی اورژانس
کش��ور اظهار کرد :بعد از وقوع تصادف بین چند
خودروی س��واری در 20کیلومتری شهر تهران،
ناگهان یک دس��تگاه اتوبوس نیز به خودروهای
متوقفشده برخورد میکند که این برخورد منجر
به انفجار خودروها میشود .وی ادامه داد :در حالی
که این خودروها در حال س��وختن بودند ،تعداد
دیگری خودرو در الین مخالف مس��یر متوقف و
سرنشینان مشغول تماشای صحنه تصادف بودند
که همین کار باعث بروز تصادف جدیدی ش��د.
س��خنگوی اورژانس کش��ور با بیان اینکه بعد از
وقوع حادثه  7آمبوالنس ،اتوبوسآمبوالنس و یک
بالگرد به محل حادثه اعزام شد ،گفت :گزارشها
حاکی از مصدومیت  7نفر و فوت  7نفر دیگر بر اثر
شدت سوختگی بود.
سالمت

 ۴۰درصد از اقالم آرایشی
در کشور قاچاق است

آوای شهر
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مقاومت جهادی
خوزستان
در برابر سیل
روند کمکهای مردمی
شتاب بیشتری گرفته است
■■اسکان اضطراری  117هزار نفر

بلدوزر و کامیون نیاز است .وی گفت :منطقه گلبهار
بین منطقه گلدش��ت و مالش��یه اهواز قرار دارد و
حدود  ۲هزار نفر جمعیت دارد .عالیپور با اش��اره
به آبگرفتگی در منطقه عین دو اهواز اظهار کرد :در
منطقه عین دو خاکریزی در حال احداث است که
آب را از بافت مسکونی به پشت خاکریز لیفت کنیم.
وی افزود :س��یلبند منطقه عین دو حدود یکهزار
متر است که تاکنون  ۷۰۰متر آن ترمیم شده است.

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خوزستان گفت:
 117هزار و  638نفر اسکان اضطراری داده شدهاند
که برخی افراد پس از فروکش کردن س��یالب به
محل زندگی خود بازگشتهاند و جمعیت حاضر در
اردوگاههای اس��کان اضطراری  20هزار و  118نفر
است.
علی خدادادی اظهار داش��ت :تا صبح جمعه به
 29ه��زار و  5خانوار ش��امل  163هزار و  155نفر ■■تهدید خطر سیالب
متأثر از سیالب در استان خوزستان امدادرسانی شد
عضو شورایاری مالشیه گفت :تاکنون آبی وارد
و  117هزار و  638نفر اسکان اضطراری داده شدند .مالشیه نش��ده اما چنانچه سیلبند شکسته شود
وی افزود :با امدادرسانی  195تیم در قالب  960نفر منطقه مالشیه از  2سو در معرض تهدید ورود آب
تاکنون  230روس��تا در خوزستان تخلیه شده و  5است .سعید مسعودییکتا اظهار داشت :تاکنون آبی
هزار و  580نفر توسط نیروهای هاللاحمر به نقاط وارد مالش��یه نشده است اگر چه چند بار سیلبند
امن منتقل شدهاند .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر مالشیه شکس��ت اما ترمیم شد .وی با بیان اینکه
خوزستان با اش��اره به افزایش اردوگاههای اسکان جوانانمنطقهشبانهروزیمراقبسیلبندهاهستند
اضطراری عنوان کرد 67 :اردوگاه اسکان اضطراری و در کنار آنها ش��هرداری منطق��ه  ۵نیز همکاری
در ش��هرهای باوی ،شوشتر،
میکند ،افزود :چنانچه سیلبند
اهواز ،الهایی ،ش��وش ،دشت اس�ماعیل نج�ار ،رئیس س�ازمان شکسته شود ،منطقه مالشیه از
آزادگان ،هوی��زه ،ش��ادگان ،مدیریت بح�ران با بی�ان اینکه در  2سو در معرض تهدید ورود آب
کارون ،بس��تان ،حمیدی��ه ،حال حاضر ۲۵۰روس�تا در زیر آب است .عضو شورای یاری مالشیه
هفت��کل ،دزف��ول و رامهرمز اس�ت ،گفت :با توجه به تمهیداتی گفت :زمینهای خالی پش��ت
فراهم شده است .وی گفت :ک�ه در  2روز گذش�ته اندیش�یده انبار مخابرات و جاده کمربندی
برخی اف��راد پس از فروکش ش�ده ،احتم�ال ورود آب به ش�هر محل سیلبند مالشیه است که
در صورت شکس��ته شدن آب
ک��ردن س��یالب ب��ه محل اهواز منتفی شده است
زندگ��ی خود بازگش��تهاند و
وارد منطقه میشود.
جمعیت حاضر در اردوگاههای اسکان اضطراری  ۲۵۰■■ 20روستا در خوزستان زیر آب است
هزار و  118نفر اس��ت .خدادادی با اش��اره به اقالم
رئیس س��ازمان مدیریت بحران با بیان اینکه در
م��ورد نیاز خانوارهای آس��یبدیده اظهار کرد :آب حال حاضر  ۲۵۰روس��تا در زیر آب اس��ت ،گفت :با
آشامیدنی ،شیرخشک ،پوشاک ،کنسرو ،پتو ،مواد توجه به تمهیداتی که در  2روز گذش��ته اندیش��یده
شوینده و بهداشتی ،اقالم بهداشتی زنان و کودکان شده ،احتمال ورود آب به شهر اهواز منتفی شده است.
و کیسهزباله مورد نیاز سیلزدگان خوزستانی است.
اس��ماعیل نجار درباره آخرین وضعیت س��یل
وی اف��زود 21308 :دس��تگاه چ��ادر امدادی ،در استان خوزس��تان گفت 2 :روز پیش جلساتی
 40044تخته پتو 27209 ،مترمربع موکت 551 ،با حضور وزیر کش��ور و کارشناس��ان برگزار ش��د،
شعله والور 7324،کیلوگرم نایلون پوششی 27309،بررسیهای همهجانبهای انجام و چند اقدام اساسی
بس��ته غذایی یک ماهه و  72س��اعته 121454 ،در این جلسه تصویب شد و با توجه به اینکه ورودی
قوطی انواع کنس��روجات 70 ،هزار کیلوگرم اقالم سدها کاهش پیدا کرده ،دبی خروجی سدها را نیز
معیشتی از قبیل روغن ،حبوبات ،برنج ،نمک ،چای ،کاه��ش دادیم .وی ادامه داد :همچنین مقرر ش��د
قند و ش��کر 98 ،هزار قرص نان و  110هزار بطری برخی مسیرهای آب بسته شده و انتقال آب به آن
ب��زرگ آبمعدنی 4 ،هزار عدد گون��ی 153 ،هزار کانالها محدود ش��ود و در برخی کانالها ورود آب
وعده غذای گرم 13 ،هزار س��ت بهداش��تی زنان و را افزایش دهیم .بویژه در کانال سلمان بشدت دبی
کودکان 13 ،هزار تخته زیرانداز 4 ،هزار قوطی مایع ورودی آب را کاه��ش دادیم و با الیروبی که اوایل
ظرفشویی و دستشویی 2 ،هزار قالب صابون 1115 ،آبراه س��لمان ایجاد شد ،آب با سرعت بیشتری در
قوطی شیرخش��ک و اقالم دیگری از قبیل کلمن ،حال خارج ش��دن است .در حال حاضر استانهای
گالن آب ،مواد شوینده ،البسه و پودر لباسشویی در معین نیز با تجهیزات و ماش��ینآالت سنگین در
میان خانوارهای آسیبدیده توزیع شد.
ح��ال کار در منطق��ه هس��تند و از ورودی آب به
■■مسدود شدن جاده کمربندی غرب اهواز

ع�لاوه بر این مدیرکل راه��داری و حملونقل
جادهای استان خوزستان از انسداد جاده کمربندی
غرب اهواز خبر داد .غالمعباس بهرامینیا اظهار کرد:
جاده کمربندی غرب اهواز تا اطالع ثانوی مسدود
است .وی افزود :طغیان کانال سلمان در این منطقه
دلیل انس��داد این جاده اس��ت و تا برطرف شدن
مش��کالت موجود در این مسیر ،این جاده مسدود
خواهد بود .مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای
اس��تان خوزس��تان تصریح کرد :محور سوسنگرد
به اهواز در حال حاضر به عنوان مس��یر جایگزین
به ترددکنندگان توصیه میش��ود .وی در پایان از
شهروندان خواس��ت اطالعات مربوط به راهها را از
منابع معتبر دریافت و از رفت و آمد در مسیرهایی
که خطر طغیان آب و جاری شدن سیالب را دارد
بدون اطالع قبلی خودداری کنند.
■■شکستگیسیلبندها

ب��ه گفته معاون خدمات ش��هری ش��هرداری،
بخش��ی از س��یلبند منطقه گلبهار اه��واز دچار
شکستگی و آب از البهالی خاکریزها و سیلبندها
وارد منطقه شده و حدود  30درصد این منطقه را
آب فراگرفته است.
علیرض��ا عالیپور گفت :صبح جمعه بخش��ی
از س��یلبند منطقه گلبهار اهواز دچار شکستگی
ش��د و آب از البهالی خاکریزها و سیلبندها وارد
منطقه ش��د و حدود  ۳۰درصد این منطقه را آب
فراگرفته است .وی افزود :ماشینآالت شهرداری در
حال کار هس��تند و نیاز فوری به حضور گروههای
جهادی و مردمی برای ترمیم سیلبند وجود دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز عنوان کرد:
در منطقه گلبهار نیاز به آذوقه و کیسه خاک است و
به برخی ماشینآالت مانند بیل مکانیکی زنجیری،

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل تهران
اعالم کرد

مقابله با عرضه حیوانات غیرمجاز

گ�روه اجتماعی :این روزها ش�رایط خوزس�تان به صورتی
اس�ت که از یک طرف مردم و نیروهای جهادی با اس�تفاده
از روشهای گوناگون به دنبال پیش�گیری از خسارات سیل
احتمالی هس�تند و با ایجاد س�یلبندها و اقدامات ابتکاری
در تالش�ند به مقابله با س�یل و جریان آب بروند ،از س�وی
دیگر برخی خبرها همچنان حاکی از شکسته شدن برخی
سیلبندهای ایجادشده در مناطق خوزستان بویژه در اطراف
ش�هر اهواز اس�ت و این در حالی اس�ت که هشدار سازمان
هواشناس�ی مبنی بر بارشهای ش�دید ب�اران بر نگرانیها
درباره آبگرفتگی شهرهای خوزستان از جمله اهواز افزوده
اس�ت .البته بنا بر اظهارات مدیران سازمان مدیریت بحران
کش�ور با توجه به تمهیداتی که در  2روز گذشته اندیشیده
شده ،خطر سیل در اهواز فعال دفع شده است.

مناطق شهری جلوگیری میکنند .رئیس سازمان دانش��جویان ،کانونهای جوانان ،طالب ،حوزههای
مدیریت بحران با اشاره به دستور تخلیه  ۵منطقه علمی��ه ،بازاری��ان و گروههای جه��ادی با همدلی
در شهر اهواز گفت :دستور تخلیه این مناطق برای وصفناپذیری به مردم مصیبتزده خدمترسانی
پیش��گیری از خطر بود و تم��ام عوامل اجرایی در میکنند .معزی با اشاره به وسعت میزان خسارات
تالش��ند آب بیش از این وارد ش��هر شود و غیر از وارد شده به زندگی مردم در استان لرستان و شهر
منطقه عیندو که دچار آبگرفتگی ش��ده دیگر پلدختر گفت :متاس��فانه حوادث ،بسیار سخت و
ت ش��د ه سنگین بوده و س��بب تخریب بسیاری از خانهها،
مناطق نیز در حال حاضر ش��رایط تثبی 
دارن��د و معتقدم ورود آب به ش��هر در حال حاضر مغازهها ،مزارع ،مدارس و کارخانجات شده است.
عالوه بر این رئیس سازمان جوانان هاللاحمر
منتفی اس��ت و بارندگیهای پیشرو نیز بر اساس
پیشبینی هواشناسی ،بارندگیهایی نیست که تا گفت :جوانان س��ازمان هاللاحمر فارس ،کرمان،
 ۲۹فروردین شدت زیادی داشته باشد و امیدواریم تهران و البرز که استانهای معین خوزستان هستند
با تمهیداتی که اندیش��یده شده مشکل در استان در قالب تیمهای س��حر و امداد و نجات به ترتیب
خوزستان برطرف شود .نجار در پاسخ به این سوال و با زمانبندی در خوزستان حضور پیدا میکنند.
که گفته میشود وزارت نفت اجازه ورود آب به همه ش��هابالدین صابونچی در ارتباط با اعزام تیمهای
مخازن هورالعظیم را به دلیل احتمال خس��ارت به سحر (حمایت روانی جوانان هاللاحمر) به مناطق
تجهیزات نفتی نمیدهد ،تصریح کرد :تا جایی که س��یلزده اظهار داش��ت :جمعیت هاللاحمر در
اطالع دارم این موضوع از س��وی وزیر نفت تکذیب مرحل��ه اول و فاز حاد ،وظیفه امداد و نجات ،ایجاد
س��رپناه اولی��ه و تامین غذای
شده است و در هورالعظیم تا
جایی که توان داش��ته نسبت عل�ی خ�دادادی ،مدیرعامل جمعیت ش��هروندان را برعه��ده دارد و
به ورود آب اقدام شده است و هاللاحمر خوزستان 117 :هزار و  638در مراحل بعدی حمایتهای
حتی به بخشهایی در سمت نفر اس�کان اضط�راری داده ش�دهاند اجتماع��ی و روان��ی و در کنار
هورالعظیم عراق نیز آب وارد که برخی افراد پ�س از فروکش کردن م��ردم را دارد و ت��ا جایی که
ش��ده اس��ت .وی ادام��ه داد :سیالب به محل زندگی خود بازگشتهاند بتوانی��م به ش��هروندان کمک
عمدتا  ۲۵۰روستا در حاشیه و جمعیت حاضر در اردوگاههای اسکان میکنی��م .وی اف��زود :س��یل
س��ال جاری که در استانهای
روده��ای کارون و کرخ��ه به اضطراری  20هزار و  118نفر است
مختل��ف و در چندین مرحله
زیر آب رفته یا تقریبا زیر آب
است اما تصور میکنم با توجه به کاهش خروجی در حال اتفاق اس��ت ،کار امداد و نجات را پیچیده
سدها بیش از این دیگر شاهد آبگرفتگی در مناطق کرده اس��ت .صابونچی تصریح ک��رد :بخش عمده
امداد و نجات در اس��تان گلس��تان از ظرفیتهای
روستایینباشیم.
■■خواست رهبر انقالب؛ تسریع روند ارائه خدمات دروناستانی و بخشی هم بروناستانی مرتفع شد.
همچنی��ن نماین��ده ولیفقی��ه در جمعی��ت سیل در اس��تان گلس��تان فروکش کرده و خطر
هاللاحمر با حضور در مناطق س��یلزده اس��تان سیالب در گلستان برطرف و مدیریت شده است.
لرس��تان ضم��ن اب�لاغ س�لام رهبر انق�لاب به رئیس سازمان جوانان هاللاحمر با اشاره به نقش
سیلزدگان لرستانی گفت :رهبر انقالب در جلسه فعال و موثر جوانان آموزشدیده در این س��ازمان
با مدیران عالی کشور ،مسؤوالن را موظف کردهاند عنوان کرد :جوانان آموزشدیده جمعیت هاللاحمر
وظایفش��ان را در ارائه خدمترس��انی به بهترین در اختیار ماموریتهای امداد و نجات قرار گرفتند
شکل انجام دهند تا مشکالت مردم بهسرعت مرتفع و برخی دیگر از جوانان در بخش پش��تیبابی برای
ش��ود .حجتاالس�لام معزی در بازدید از مناطق جمعآوری ،بستهبندی و توزیع اقالم مشارکت فعال
سیلزده با اشاره به مشکالت ایجادشده بر اثر حادثه داشتند .وی افزود :حمایت روانی و اجتماعی اعضای
سیل گفت ۲۴ :استان کشور درگیر سیل شدهاند کانونهای دانشجویان جمعیت هاللاحمر بویژه تیم
که میزان خسارات در  3استان لرستان ،خوزستان سحر که دانشجویان رشتههای روانشناسی و مرتبط
و گلستان بیش از سایر استانهاست و این مسأله با آن هستند با حضور در کمپها و اردوگاهها ،توجه
باعث شده مردم کشورمان از سراسر ایران اسالمی ویژهای به عرصه کودک و نوجوان داشتند.
به کمک و یاری سیلزدگان بشتابند .وی افزود :همه ■■اولویت آستان قدس امدادرسانی به سیلزدگان
دس��تگاههای اجرایی و خدماتی همچون جمعیت
همچنین تولیت آس��تان ق��دس رضوی گفته
هاللاحمر ،بسیج ،سپاه ،ارتش و گروههایی همچون است« :امروز رسیدگی به سیلزدگان در استانهای
گلستان ،لرستان و خوزستان اولویت نخست آستان
قدس رضوی اس��ت و در این راس��تا ممکن است
از بس��یاری از اقدامات صرفنظر کنیم یا آنها را به
تعویقبیندازیم».
حجتاالس�لام احم��د م��روی با حض��ور در
آشپزخانه مرکزی خادمیاران رضوی در شهرستان
خرمآباد ،از بخشهای مختلف این آشپزخانه بازدید
کرد و ضمن تشکر از زحمات عوامل این آشپزخانه،
اظهار داشت :به هیچ عنوان نباید به چشم نیازمند
به هموطنان سیلزده نگاه کرد؛ اینان خانوادههای
محترم ،شریف و معتبری هستند که در حادثه سیل
اخیر با مشکالتی روبه رو شدند و این اتفاق ممکن
اس��ت برای هرکدام از ما بیفت��د .وی افزود :امروز
رسیدگی به س��یلزدگان در استانهای گلستان،
لرس��تان و خوزستان اولویت نخست آستان قدس
رضوی است و در این راستا ممکن است از بسیاری از
اقدامات صرف نظر کنیم یا آنها را به تعویق بیندازیم.
حجتاالس�لام مروی با بیان اینکه اقدامات آستان
قدس در رابطه با مناطق سیلزده تنها معطوف به
اقدامات اولیه و کوتاهمدت نخواهد بود و برنامههایی
برای امدادرس��انی بلندمدت نیز خواهیم داش��ت،
خاطرنش��ان ک��رد :ابتدا در راس��تای رفع نیازهای
ضروری مردم سیلزده و سپس به میزان امکانات
و مقدورات در جهت بازسازی منازل آسیبدیده و
تهیه اس��باب زندگی آنها تالش خواهیم کرد .وی
خطاب ب��ه خادمیاران رضوی آش��پزخانه مرکزی
خرمآباد گفت :در تهیه و توزیع غذا و امدادرس��انی
به سیلزدگان کرامت مردم را رعایت کنید و حتما
حفظ عزت و احترام مردم را در اولویت قرار دهید.
گفتنی است ،آشپزخانه مرکزی خادمیاران رضوی
در شهرس��تان خرمآباد روزانه  10هزار غذا گرم را
طبخ و میان مردم سیلزده توزیع میکند.
منبع :ایسنا

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :متاسفانه
حدود  ۴۰درصد از اقالم آرایش��ی و بهداشتی در
کشور قاچاق است.
کیانوش جهانپور ،س��خنگوی سازمان غذا
و دارو درباره قاچاق مواد آرایش��ی و بهداشتی
در کشور گفت :متاس��فانه حدود  ۴۰درصد از
اقالم آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق است،
درب��اره فرآورده قاچاق هم اصل بر این اس��ت
که جعلی و تقلبی است ،مگر اینکه خالف آن
ثابت شود .زمانی که از فرآورده قاچاق استفاده
میشود ،مواردی مانند رنگهای تقلبی و فلزات
سنگین و هزار و یک مشکل دیگر بر آن محتمل
است.
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مدیرعام��ل ش��رکت س��اماندهی صنایع و
مشاغل شهر تهران از آغاز طرح مقابله با خرید و
فروش حیوانات غیرمجاز در اطراف بازار پرندگان
خلیج فارس با همکاری نیروی انتظامی خبر داد.
به گزارش میزان ،حمیدرضا تحصیلی در جریان
طرح ساماندهی اطراف بازار پرندگان خلیجفارس
و مقابله با فروش حیوانات غیرمجاز در محدوده
این بازار گفت :بازار پرندگان زینتی خلیجفارس
با هدف س��اماندهی فروش پرندگان زینتی در
س��الهای قبل احداث ش��د و پرندهفروشان از
سطح ش��هر جمعآوری ش��دند و به این مرکز
انتق��ال پیدا کردند اما در ضل��ع غربی این بازار
و در ح��وزه اسالمش��هر ش��بهبازاری بهصورت
غیرمجاز تش��کیل ش��ده بود ک��ه در آن انواع
حیوانات غیرمجاز از جمله سگ خرید و فروش
میش��د .وی افزود :ضلع غربی بازار در محدوده
اسالمش��هر است و شرکت ساماندهی صنایع و
مشاغل شهر تهران نظارتی بر آن نداشته است.
این بازار بهصورت غیرمجاز ش��کل گرفته است
و عالوه ب��ر تخلف فروش حیوان��ات غیرمجاز
موجب ایجاد ترافیک در محور آزادگان میشود؛
لذا با هماهنگی نی��روی انتظامی و فرمانداری
اسالمش��هر و همچنین نیروی انتظامی تهران
بزرگ ،طرح ساماندهی این محدوده در دستور
کار قرار گرفت .مدیرعامل ش��رکت ساماندهی
صنایع و مش��اغل ش��هر تهران در ادامه اظهار
کرد :بهطور قطع این طرح در هفتههای آینده
ادامه خواهد داش��ت و تا زمانی که همه متوجه
شوند این محدوده محلی برای عرضه حیوانات
غیرمجاز نیس��ت ،ب��ا حضور پلی��س و عوامل
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل ،طرح را اجرا
خواهیم کرد .تحصیلی در پاسخ به این سوال که
چه حیواناتی در این مح��دوده خرید و فروش
میش��وند ،گفت :متأس��فانه حیوانات شکاری
سگ ،مار ،عقاب و تمساح به صورت غیرقانونی
در این محدوده خرید و فروش میشوند.
کوتاه وگویا
سیدمنصور میرمرادی ،معاون توسعه مدیریت
و منابع و رئیس س��تاد مدیری��ت بحران بنیاد
شهید و امور ایثارگران گفت :خانوادههای معظم
ش��هدا و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و
امور ایثارگران آس��یبدیده در س��یل در تمام
استانها میتوانند جهت جبران خسارت واحد
مس��کونی و اثاثیه منزل خود به بنیاد شهید و
امور ایثارگران شهرس��تان یا شعب بیمه کوثر
مراجعهکنند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت:
اولین کاروان عملیاتی -امدادی شهرداری تهران
به دش��ت آزادگان و سوسنگرد (واقع در استان
خوزستان) اعزام ش��د .مجتبی یزدانی با بیان
اینکه این کاروان با هماهنگی ش��اپور رستمی،
نماینده ش��هردار تهران در مناطق سیلزده ،به
دش��ت آزادگان و سوس��نگرد اعزام شد ،گفت:
بخشی از کمکها در قالب  ۱۰دستگاه کامیون
از سوی سازمان مدیریت پسماند ارسال شد که
ش��امل  ۲دستگاه كش��نده ۲ ،دستگاه لودر۴ ،
دستگاه خودروی حمل زباله فان و  ۱۲۰دست
لباس كار خدمات شهرى است.
پاکس��ازی س��اختمان تنها مرکز فرهنگی-
هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
در ش��هر پلدختر از گلوالی ناش��ی از س��یل
اخیر آغاز ش��ده اس��ت .این کتابخانه کانون در
منطقهغربی شهرس��تان پلدختر و در مجاورت
بوستان این شهر واقع شده است که در سیل روز
 ۱۲فروردین  ۱۳۹۸ب��ا ورود آب و گلوالی به
محوطه پارک ،مرکز فرهنگی-هنری کانون در
محاصره سیل قرار گرفت و با ورود آب به درون
مرکز ،تمام کتابها و تجهیزات آن از بین رفت.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان البرز
گفت :از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون یکهزار و
 ۹۵۰کیلو انواع موادمخدر در این استان کشف
شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
 ۱۱۳درصد رش��د داشته است .سرهنگ علی
عس��کری گفت :از مجموع یکهزار و  ۹۵۰کیلو
موادمخدر کش��ف شده ،یکهزار و  ۴۴۹کیلو در
اس��تان البرز و مابقی طی عملیات مشترک با
سایر استانهای همجوار به دست آمده است.
محمدرضا دهداریپور ،شهردار منطقه  6از
افتتاح پروژههای تکمیل شده قلب پایتخت با
حضور ش��هردار تهران خبر داد و گفت :یکی از
این پروژهها احداث مس��جد فاطمه الزهرا(س)
و س��رای محله فاطمی است که اولین پروژه به
این ش��کل در سطح شهر تهران خواهد بود که
سعی شده در آن مسجد به عنوان پایگاه سنتی
اجتماع مردم و س��رای محله به عنوان فضایی
برای تامین نیازهای فرهنگ��ی روزانه ،در کنار
یکدیگر فعالیت داشته باشند.

