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فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف  105کیلوگرم هروئین از تریلی یخچال دار خبر داد .سردار قادر کریمی گفت :تیم های
اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی درعملیاتی مشترک با فرماندهی انتظامی استان سمنان در بازرسی از تریلی یخچال
دار بیش از  105کیلوگرم هروئین در گرمسارکشف کردند.در این عملیات یک متهم دستگیر شد و تحقیقات ادامه دارد.

کشف  105کیلوگرم هروئین
در گرمسار

در بازدید از مناطق زلزله زده

رئیسجمهور :برای بازسازی منازل  ،کمک بالعوض و وام بلندمدت اعطا میکنیم
 11هزار خانه روستایی و حدود  4500خانه شهری در این زلزله تخریب شده است

دولت برای بازسازی منازل خسارت دیده از زلزله ،کمک
بالعوض و وام بلندمدت اعطا خواهد کرد.
رئیس جمهوری گفت :دولت برای بازسازی منازل و کمک
به زندگی آسیب دیدگان و کسانی که منازل آن ها در زلزله
در شهر و روستا دچار خسارت شده است ،کمک بالعوض و
وام بلندمدت اعطا خواهد کرد.
بــه گـــزارش پایگاه اطــاع رســانــی دولـــت ،دکتر حسن
روحانی که به مناطق زلزله زده سفر کرده است روز سه
شنبه در جمع مردم سرپل ذهاب با قدردانی از مردم استان
کرمانشاه و سراسر ایران که در این حادثه همچون همیشه
درکنار هم بوده و به یاری یکدیگر پرداخته اند ،اظهار کرد:
باید از تالش نیروهای امدادرسان و نیروهای مسلح برای
کمک به زلزله زدگان قدردانی کرد.
دولت همه امکانات خود را برای کاهش سریع مشکالت
مــردم بسیج کــرده اســت .دکتر روحانی با اشــاره به نیاز
مردم به چادر و امکانات زندگی موقت در مناطق زلزله
زده ،گفت :ستاد بحران در کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم
برای بازسازی و جبران خسارت های وارد شده به مردم

اختصاص داده خواهد شد.
رئیس جمهوری تصریح کرد :بنیاد مسکن انقالب اسالمی
تمام توان خود را برای بازسازی منازل مردم به کار خواهد
گرفت و همه دستگاه های مسئول نیز به این بنیاد کمک
خواهند کرد .دکتر روحانی با تاکید بر این که به طور مستمر
روند امدادرسانی و جبران خسارات مردم این منطقه را
پیگیری خواهد کرد ،ادامه داد :بیمارستان های تهران،
کرمانشاه و استان های معین برای ارائه خدمات درمانی
فوری به مصدومان این حادثه بسیج شده اند.
رئیس جمهور با اشــاره به ایــن که در ایــن حادثه برخی
ساختمان هایی که به صورت تعاونی و دولتی ساخته شده
و از عمر احداث آن ها زمان کمی می گذرد ،تخریب شده
اند ،گفت :باید اشکاالت و کاستی های موجود در ساخت
این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا این مسائل را دنبال و
مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.
رئیس جمهوری تاکید کرد :دولت ،مردم را تنها نمیگذارد
و ما به عنوان خادم مردم در کنارتان خواهیم بود.
دکتر روحانی گفت 11 :هزار خانه روستایی و حدود چهار

هزار و  500خانه شهری در این زلزله تخریب شده اند و
نیاز به ساخت  30هزار مسکن جدید داریم .از آقای نوبخت
نیز میخواهم که فردا(امروز ) در جلسه هیئت دولت این
موضوع را مطرح کنند تا تصمیمگیریهای الزم برای آن
انجامشود.رئیسجمهورهمچنینعصرسهشنبهدرجلسه
ستاد مدیریت بحران کرمانشاه گفت :حق طبیعی مردم
آسیب دیده ،رسیدگی به نیازهای آنان ،اسکان موقت و
کمک به بازسازی منازل است و هیچ جای ایران نیست که
در غم مردم کرمانشاه شریک نباشد.
دکتر روحانی تاکید کرد :کمک به مردم و بازسازی مناطق
زلزله زده استان کرمانشاه ،دستور کار جلسه فردای دولت
است .روحانی تاکید کرد :باید به نیازهای ضروری مردم
رسیدگی کرد و در این زمینه نباید سختگیری به خرج داد،
بلکه باید دست و دلباز برخورد کرد.
▪در مواقع بحران جای گلهگذاری و مچگیری نیست

رئیسجمهور با تاکید بر این که در مواقع بحران جای
گلهگذاری و مچگیری نیست ،اظهار کرد :نباید در شرایط

بحرانی فعلی به دنبال مچگیری
باشیم اما مثالی میزنم که امروز
شاهدش بودم .وقتی به سرپل
ذهاب رفتیم دیدیم که چگونه
خــان ـههــای مـــردم کــه در کنار
خانههای مسکن مهر بود حتی
شیشههایش هم نشکسته بود
اما خانههای مسکن مهر تخریب
شــده بــودنــد کــه البته برخی
میگویند علت این بوده که آن
خانهها روی گسل قرار داشتند
در حــالــی کــه گسل نقطهای
نیست بلکه یک مسیر اســت و
اگر آن خانههایی که مربوط به
مسکن مهر بوده روی گسل قرار داشته است خانههای
مجاورش هم روی همان گسل قرار داشتند .روحانی ادامه
داد :پس مردم اگر خودشان خانههایشان را بسازند بهتر از
آن است که ما مسئوالن برایشان خانه بسازیم .اگر مردم

کارها را به دست بگیرند بهتر ،زودتر ،دقیقتر و ارزانتر
تمام میشود.
رئیس جمهور همچنین با حضور در بیمارستان طالقانی
کرمانشاه ،از مصدومان زلزله عیادت کرد.

سرعت گرفتن امداد رسانی ؛گالیه از ناهماهنگی ها
آمار کشتههای زلزله کرمانشاه به حدود ۵۰۰نفر رسید

روز گذشته و پس از گذشت دو روز از وقوع زلزله مرگبار در
غرب کشور عملیات آواربرداری سبک در مناطق زلزله زده
به پایان رسیده و آواربرداری سنگین درحال انجام است در
همین حال اگر چه همچنان گزارش هایی از وجود کمبود
برخی اقالم در مناطق زلزله زده به گوش می رسد اما به طور
عمده نیازهای زلزله زدگان با رسیدن محموله های کمک
رسانی و امکانات حیاتی رفع شده و روند امــداد رسانی
سرعت گرفته است .در عین حال گالیه هایی از بینظمی
در توزیع اقالم ضروری به زلزلهزدگان منتشر شده است.
▪اظــهــارات متفاوت دربــاره دفــن بــدون مجوز برخی
قربانیان

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه گفت با توجه
به دفن بدون مجوز دست کم  100جان باخته زلزله ،آمار
کشتهها به  530نفر رسیده و تاکنون  430گواهی فوت
صادر شده است و احتمال افزایش این آمار وجود دارد.
محمدعلی منشیزاده ظهر سه شنبه در گفت وگو با ایرنا
افزود :براساس گزارش پزشکی قانونی ،مردم شهرها و
روستاهای زلزلهزده بین 100تا 150نفر از جان باختگان
خود را بدون اطالع رسانی و مجوز دفن کردهاند.وی افزود
 :براساس گزارش همکاران ما به ویژه در سرپل ذهاب،
احتمال افزایش آمار کشته ها وجود دارد.
براساس این آمار و با احتساب اجساد دفن شده بدون مجوز،
تاکنون بین  530تا  580نفر در زلزله استان کرمانشاه
کشته شده اند.
او ناآگاهی از تبعات قانونی و حقوقی و تالمات روحی را
مهم ترین دلیل دفن بــدون مجوز جان باختگان توسط
بازماندگان دانست و هشدار داد که این کار پیامدهای
متعددی دارد و وابستگان را در موضوع انحصار وراثت،
بیمه و ...دچار مشکل می کند.منشی زاده از زلزله زدگان
خواست بستگان از دست رفته خود را پس از معاینه و صدور
مجوز پزشکی قانونی دفن کنند .در عین حال کمالی مدیر
پزشکی قانونی کرمانشاه به میزان گفت :حدود 30نفر از
قربانیان بدون جواز دفن شده اند و آمار دفن ۱۵۰نفر بدون

مجوز تکذیب می شود .معاون درمان وزیر بهداشت،درمان
و آموزش پزشکی نیز گفت  :در زلزله غرب کشور هفت هزار
و  460نفر مصدوم شدند و از این تعداد  960نفر هنوز
بستری هستند.
▪هالل احمر:آوار برداری سبک به پایان رسید

در همین حال هالل احمر اعالم کرد :آواربرداری سبک
در مناطق زلزله زده به پایان رسید و آواربــرداری سنگین
درحال انجام است.
براساس گزارش هالل احمر 10هزار چادر 20،هزار تخته
پتو و  185هزار قوطی کنسرو میان زلزلهزدگان توزیع و
 30هزار چادر برای اسکان زلزله زدگان فراهم شد و قرار
بود تا بعد از ظهر دیروز تمام زلزله زدگان در چادرها اسکان
داده شوند.
هالل احمر همچنین با اشــاره به این که شماره حساب
 99999برای کمک های نقدی به زلزله زدگان در نظر
گرفته شده است تاکید کرد :در صــورت مشاهده نبود
خدمات امدادرسانی به هر نقطه از مناطق زلزله زده ،با
شماره  112تماس حاصل شــود .در عین حال شهاب
نــادری ،نماینده مــردم پــاوه ،جوانرود ،ثالث باباجانی و
روانسر با اشاره به تخریب  ۹۰تا  ۹۵درصد خانهها در این
منطقه گفت عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.
▪ انتقاد از بی نظمی در کمک رسانی

در همین حال یکی از خبرنگاران حاضر در منطقه زلزله
زده در توئیتر خود نوشت «:رسیدم به سرپل ذهاب تا این جا
خرابی چندانی ندیدم تعداد زیادی چادر که مردم توشون
مستقر شدن تو نگاه اول آرامش نسبی وجود داره ظاهر ًا
بعد از امداد رسانی نامناسب تو ساعت های اولیه دیشب
(دوشنبه شب )رسیدگی خوبی شده است» در عین حال
برخی دیگر از خبرنگاران نیز گزارش هایی از کمبود در
برخی مناطق در صفحه های مجازی خود منتشر کرده
اند«:بعد شهر سرپل ذهاب تا نقطه صفر مرزی چند روستا
هست که همه با خاک یکسان شده اند .نه آب ،نه برق ،نه

خانه .دام هایشان تشنه اند فردا سومین روز است که آب
نخورده اند  .آخرین سرمایه باقی مانده شان از بین می رود
اگر تانکر آب نرسد »....خبرنگار دیگری نیز نوشت  «:صبح
روز دوم زلزله ...مشکل این جا در واقع نه کمبود آب .نه پتو.
نه نیرو .فقط یک چیز ...مثل همیشه مدیریت واحد بحران
نیست .هیچ کس با هیچ کس هماهنگ نیست وگرنه همه
در حال تالش و کار و خدمترسانیاند».
حشمت ا ...فالحت پیشه ،نماینده اســا مآبــاد غرب و
داالهو نیز با بیان این که بزرگترین مشکل ،نحوه توزیع
اقالم مورد نیاز زلزلهزدگان است ،افزود مشکل در تامین
اقــام مــورد نیاز زلزلهزدگان همچون پتو ،دارو ،غــذا و
چادر وجود نــدارد ،مشکل فعلی در نحوه توزیع اقالم به
نیازمندان و زلزلهزدگان است که متاسفانه بینظمی
ایجاد کرده است .در عین حال معاون عملیات سازمان
امــداد و نجات هالل احمر با اعــام این که کمبودی در
میزان اقالم امدادی برای توزیع میان زلزله زدگان نداریم،
گفت :کندی درتوزیع اقالم بین زلزله زدگان به زودی رفع
می شود.بیژن زنگنه وزیر نفت نیز که به منطقه سفر کرده
است ،اعالم کرد  :مشکلی در شبکه گازرسانی مناطق
زلزله زده وجود ندارد و به محض اطمینان از موارد ایمنی،

گاز مناطق زلزلهزده به سرعت
وصل میشود .وزیر بهداشت نیز
در جلسه ستاد بحران استان
کرمانشاه با حضور وزیــر کشور
گفت  :اقدامات اولیه را در بخش
بهداشت و درمان انجام داده ایم
و تیم های بهداشت در مناطق
زلزله زده استان مستقر هستند.
در همین حــال امیر سرلشکر
ســیــد عــبــدالــرحــیــم مــوســوی،
فــرمــانــده کــل ارتــش نیز کــه به
منطقه سفر کــرده اســت ،گفت
 :با توجه به حساسیت موجود،
مدیریت امداد رسانی ارتش به
زلزله زدگان را شخصا به عهده می گیرم.
▪ پیشبینی بارش در مناطق زلزلهزده در هفته آینده

سازمان هواشناسی کشور طی اطالعیهای به تشریح
وضعیت جوی مناطق زلزلهزده کشور پرداخته و از شروع
بارندگی در این مناطق از هفته آینده خبر داده است.
براساس این گزارش در روزهای پنج شنبه و جمعه دمای
هوای استان 2 ،تا  3درجه کاهش می یابد واز یک شنبه
شب هفته آینده نیز احتمال بارش باران در این مناطق
وجود دارد.
▪ضرورت ورود مدعی العموم به موضوع مسکن مهر
مناطق زلزلهزده

در همین حال علی نوبخت ،رئیس کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسالمی گفت  :بیمارستان نوساز
امام خمینی(ره) اسالم آباد غرب که بهمن  95افتتاح شده
بود در زلزله تخریب شد و مجلس این مسئله را پیگیری می
کند .وی با اشاره به بازدیدی که هیئت مجلس از این مناطق
داشته اســت ،افــزود :شاید توزیع اقــام غذایی مقداری
عادالنه نبوده است و افراد اندکی ناراحت شدهاند ،ولی

مصدومان در زمینه رسیدگی کادر درمانی ،ابراز رضایت
داشتند و ما هم که از نزدیک مشاهده کردیم وضعیت
مطلوب بود.
همزمان صالح نیکبخت ،وکیل دادگستری با اشــاره به
اختصاص کمک  150میلیون تومانی کانون وکالی مرکز
به زلزله زدگان گفت :درباره موضوع مسکن مهر دادستان
عمومی و انقالب شهرهای زلزله زده باید ورود و بررسی
کنند که چرا ساختمان های مسکن مهر به این سرعت و
به زودی فرو می ریزند .این در حالی است که به گزارش
تسنیم ،فرشید صالحی مدیر روابــط عمومی اداره راه و
شهرسازی استان کرمانشاه گفت :نمیخواهیم از طرح
مسکن مهر و کیفیت ساخت و ساز در آن حمایت کنیم،
اما طبق اعالم مدیر مسکن و ساختمان استان فقط دو نفر
فوتی در داخل و خارج سایتهای مسکن مهر سرپلذهاب
داشت هایم.
▪فرمانده کل سپاه در کرمانشاه  :عملیات احداث منازل
هموطنان زلزله زده به زودی آغاز شود

در همین حال به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار
محمد علی جعفری ،فرمانده کل سپاه در ادامه روند بازدید
از مناطق زلزله زده کرمانشاه و مدیریت میدانی یگان
های خدمات رسان سپاه به هموطنان زلزله زده در گفت
و گویی با بیان این که اکنون مردم حادثه دیده جان پناه
ندارند ،افزود :حادثه دیدگان با چادرهایی که توزیع شده
بود  ،اسکان موقت داده شده اند و فقط باید برنامه ریزی
کرد تا به سرعت منازل مردم را بسازیم .سرلشکر جعفری
با بیان این که قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به همراه
ماشین آالت زیاد در منطقه حضور داشته است ،اظهار
کرد :نیروهای کمکی از همان لحظات اول کمک کردند
تا آوار برداری به سرعت پیش رود .وی با بیان این که می
خواهیم احــداث منازل روستایی را که به سپاه و بسیج
واگذار شده است  ،شروع کنیم  ،تصریح کرد :پس از پایان
عملیات آواربرداری  ،کار احداث منازل را به سرعت انجام
می دهیم .

جلوه های نوع دوستی ایرانیان در مصیبت زلزله

بروز حوادث ناگوار و تلخی چون زلزله و سیل هرچند که با
خرابی و ویرانی و خسارت های جانی و مالی همراه است،
اما خالق صحنه هایی زیبا وناب از حس همنوع دوستی
و کمک به دیگران نیز است.صحنه هایی که پس از زلزله
مرگبار غرب کشور هم شاهد آن بوده ایم و این مردم بزرگوار
که گویی یکی از اعضای خانواده آن ها در مصیبتی گرفتار
آمده است بی تاب و دل نگران  ،با هر چه در توان دارند به
کمک شتافته اند  .تازه عروسی تمام جهیزیه خود را برای
زلزله زدگان ارسال کرده ،قهرمان المپیکی مدال خود را به
حراج گذاشته است تا پولش را برای کمک به این هموطنان
آسیب دیده اختصاص دهد و دیگری با اندک توان خود با
عروسکی سعی در شاد کردن کودکان بازمانده از زلزله
ویرانگر دارد .
به گزارش مهر ،یک نوعروس بجنوردی ،جهیزیه خود را به
مردم زلزله زده کرمانشاه اهدا کرد .سایت ها و خبرگزاری

های مردمی.حجم کمک ها و مشارکت عجیب مردم؛
اشک آدم را در می آورد .نخستین محموله امشب ساعت
 ١١به سمت مناطق زلزله زده ارسال می شود ».مترجمی
نیز اعالم کرد « حق ترجمه ام از دو کتاب  ....و ...را برای
کمک به نیازمندان دادم ،کار زیادی از دستم بر نمیاد اما
از امروز حق الترجمه این دوتا کتاب و ترجمه های دیگری
که منتشر می کنم بــرای کمک به آسیب دیدگان زلزله
اختصاص داره».
در این میان یکی از هموطنان روی بسته کمکی که برای
ارسال به مناطق زلزله زده با خود آورده ،نامه ای چسبانده
و نوشته است :
«هموطن کرد زبانم من یک ویزیتورم .خدا شاهده هنوز
حقوق نگرفته ام فقط توانستم  30هزار تومان برایتان و
خرما و لباس های زمستانی ام را بفرستم .بــرای خودم

دو ژاکت نگه داشته ام شرمنده ام حاللم کنید .همین در
توانم بود .حقوق بگیرم سر برج حتما دوباره برایتان مواد
غذایی می فرستم » کاربر دیگری نوشته «:دوست پزشکم از
بیمارستان در سرپل ذهاب نوشته «:نزدیک صبح به مقدار
عالی خون ،دارو و اقالم رسید مردم دمتون گرم» .حالمو
خوب کرد .از اتفاق های خوب هم بگیم دلگرم شیم.انتشار
تصویری از یک عروسک گردان در شبکه های اجتماعی نیز
بسیارموردتوجهقرارگرفتهاستدراینتصویراینعروسک
گردان با عروسک به مناطق زلزله زده رفته است وبا انجام
حرکات و نمایش هایی سعی دارد کودکان بازمانده از
زلزله را بخنداند .
فرد دیگری نوشته بود :یک تعداد از مجروحان زلزله منتقل
شدند به بیمارستانهای تهران .بد نیست هماهنگی کنیم
و در گروههای ۴-۵نفره ،برای عیادت و روحیه دادن بریم.

...

درامتدادتاریکی

پای زنی دیگر در میان بود!
خیلی سعی کــردم تا همسرم را از ارتباط با زنــان دیگر
حفظ کنم چرا که من با عشق و عالقه با «شهرام» ازدواج
کــرده بــودم و نمی خواستم زنــدگــی آرام ــم دستخوش
هوسرانی های دیگران شود اما همسرم مقابلم می ایستاد
و با بی حیایی تمام می گفت :تو دختر آرزوهایم نبودی!
همان مدتی که با یکدیگر ارتباط خارج از عرف داشتیم
برای هوسرانی های من کافی بود! ولی نمی دانم چرا
شیطان فریبم داد و با تو ازدواج کردم حاال هم  ...این ها
بخشی از اظهارات زن  26ساله ای است که حکم جلب
همسرش را به دلیل نپرداختن نفقه و مهریه از قاضی دادگاه
دریافت کرده بود او درحالی که می گفت به اجراگذاشتن
مهریه تنها دستاویز یک زن برای مطالبه حق و حقوقش
از مرد است ،عشق و عاشقی های زودگذر و هوس آلود را
عامل تباهی عمر انسان دانست و گفت:برای شرکت در
آزمــون تحصیالت کارشناسی آمــاده می شدم که عشق
شهرام زندگی ام را تغییر داد .او مدام مرا در مسیر منزل تا
آموزشگاه تعقیب می کرد تا این که روزی نامه عاشقانه ای به
دستم داد و مرا گرفتار خودش کرد آن شب با شماره تلفنی
که در پایان نامه نوشته بود تماس گرفتم و چند ساعت باهم
صحبت کردیم .از آن روز به بعد کنکور را فراموش کردم
و تنها به شهرام می اندیشیدم .هزاران تومان شارژ تلفن
می خریدم و تا نزدیک سپیده صبح با او در تماس بودم از
آن به بعد بارها با شهرام به تفریح و خوشگذرانی می رفتم
به طوری که دیگر او را همسر خودم می دانستم .شهرام
همواره از زیبایی ام سخن می گفت و خودش را عاشق من
نشان می داد درحالی که او در هر بار دیدار پنهانی ما فقط
به هوی و هوس می اندیشید و من این موضوع را کامال
از رفتارهای او حس می کردم چندین ماه از این ارتباط
شیطانی سپری شده بود که برادر بزرگ ترم ما را با یکدیگر
دید و این گونه کار به شکایت کشید اما همان شب پدرم
با خانواده شهرام صحبت کرد و شهرام نیز ادعا کرد قصد
ازدواج با مرا داشته است! به همین دلیل برادرم از شکایت
خودش منصرف شد و من و شهرام با هم ازدواج کردیم
خیلی از این موضوع خوشحال بــودم و سعی می کردم
آن گونه که همسرم دوست دارد مطابق میل او زندگی
کنم در این میان شهرام با خودروی پدرش در یک آژانس
تلفنی مشغول به کار شد ولی شب های دو روز آخر هفته
را به منزل نمی آمد و هیچ احساسی به ابراز عشق و عالقه
های من نشان نمی داد .او در برابر اعتراض های آرام من
نیز فقط یک جمله می گفت «به تو مربوط نیست!» حس
می کردم پای عشق دیگر در میان است ولی باز خودم را
دلداری می دادم که شهرام مرا دوست دارد! هنوز چندماه
بیشتر از ازدواجمان نگذشته بود که روزی زن ناشناسی با
من تماس گرفت و مرا نصیحت می کرد که قدر همسرت
را بدان و مطابق میل او رفتار کن تا شوهرت به دنبال زن
دیگری نرود! از حرف های آن زن تعجب کرده بودم او چگونه
از جزئیات زندگی من خبر داشت وقتی تماس ها و پیامک
های آن زن تکرار شد به موضوع حساس شدم و به تحقیق
مخفیانه در این باره پرداختم تازه فهمیدم آن زن از مدتی
قبل با همسرم آشنا شده است و قصد دارد پس از طالق از
شوهرش با شهرام ازدواج کند وقتی با عصبانیت به آن زن
گفتم از زندگی من بیرون برود با بی شرمی گفت شهرام تو را
دوست ندارد و تو باید از زندگی او بیرون بروی تا ما با یکدیگر
زندگیکنیم.هنگامیکهموضوعرابهشهرامگفتماوخیلی
عادی گفت :روزی که با تو آشنا شدم در پی هوسرانی بودم
حاال هم قصد ازدواج رسمی با آن زن را ندارم ولی او می
خواهد به دلیل همین عشق هوس آلود از همسرش جدا
شود و  ...حاال هم مدتی است که همسرم مرا رها کرده و به
مکان نامعلومی رفته است اما ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

حادثه در قاب

از حراج مدال المپیک تا عروسک گردانی برایکودکان

ها ،تصاویری از بخشی از جهیزیه اهدایی وی منتشر کرده
اند  .در همین حال برخی دیگر از سایت ها و صفحات
فضای مجازی تصاویری از برخی نانوایی ها در سنندج و
برخی دیگر از شهرهای نزدیک به مناطق زلزله زده منتشر
کرده اند که تا صبح در حال پخت نان رایگان برای ارسال
به این مناطق بوده اند .در این تصاویر تعدادی از مردم در
حال کمک برای بسته بندی نان ها هستند  .یک کاربر
فضای مجازی نیز با انتشار عکسی نوشت  «:تو قسمت
های مختلف شهر ایستگاه های کمک های مردمی دایر
شده،مردم از پتو گرفته تا آب،کنسرو،خرما و...کمک می
کنن.ایران با این مردمش هیچ وقت تنها نیست» کاربر
دیگری نیز با قرار دادن تصویری از مقداری کمک جمع
آوری شده نوشت «:دوستان نازنینم مهدی  ...و شایان ...از
صبح گروه تلگرامی تشکیل داده اند برای جمع آوری کمک
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نباید احساس غربت و تنهایی کنند .و دیگری هم می گفت:
«خونه من بزرگ نیست ولی از  ۲-۳نفر میتونم پذیرایی
کنم ،اگر کسی رومیشناسید از غرب کشور برای درمان
داره میاد تهران و محل اقامت نداره بگید لطفا»
در این میان برخی شرکت های صنعتی نیز کمک هایی
برای زلزله زدگان ارسال کرده اند  .شرکت نفت ایرانول
اعالم کرد که هزینه چاپ و توزیع سررسید امسال خود را
به ساخت مدرسه در مناطق زلزلهزده اختصاص میدهد.
شرکت کاله نیز اعالم کرد به دنبال زلزله اخیر در غرب
کشور اولین محموله موادغذایی کاله بــرای هموطنان
عزیز در این مناطق ارســال شد.این محموله شامل یک
تریلی شیربرنج ،یک تریلی انواع شیر و آبمعدنی و یک تن
کالباس است و در روزهای آتی محمولههای دیگری نیز به
مناطق آسیب دیده ارسال خواهد کرد.

آتش نشانان روز گذشته شعله های آتش انبار ضایعات
کفش در منطقه طالب مشهد را خاموش کردند
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