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باز هم خودکشی یک دانش آموز 
به دلیل نداشتن موبایل

ســایت خبــری 
ز  ا جنــوب  عصــر 
خودکشی های سریالی 
میــان دانش آموزان 
نوجوان رامهرمزی در 

استان خوزســتان خبر داده که موجی از نگرانی را 
در جامعه ایجاد کرده است. شامگاه جمعه ۲۲ آبان، 
دختر ۱۵ ساله  دیگری در رامهرمز خوزستان خود را 
حلق آویز کرده است. پیش از این خودکشی پر ابهام، 
طی یک ماه گذشته، ۵ خودکشی مشابه در میان 
دانش آموزان این شهرستان رخ داده است. به گفته 
رستمی، رئیس آموزش و پرورش رامهرمز اختالفات 
خانوادگی از ۲۷ هزار دانش آموز رامهرمزی دستکم 
۴ هزار دانش آموز از داشتن تلفن همراه برای ادامه 
تحصیل در سال جدید تحصیلی محروم بوده اند. 
او همچنین به صراحت دلیل خودکشــی یکی از 
دانش آموزان دختر را مخالفت خانواده با تهیه تلفن 
همراه و عدم امکان ادامه تحصیل این نوجوان عنوان 

کرده است.
    

افزایش ۵۰ درصدی تردد 
خودروها بعد از ساعت 18

مجیــد رنجبــر، 
رئیس مرکز فرماندهی 
و کنتــرل هوشــمند 
پلیس راهور با اشــاره 
بــه محدودیت های 

کرونایی و تعطیلی اصناف در ساعت ۱8 گفت: بخش 
اول ترافیک روزانه مربوط به ســاعت شش صبح تا 
ساعت ۱۵ است و بخش دوم ترافیک از ساعت ۱۵ تا 
۲۱ است که در بخش دوم ترافیک شاهد افزایش ۵۰ 
درصدی حجم تردد خودروها هستیم و از رانندگان 

تقاضا داریم از ترددهای غیرضرور پرهیز کنند.
    

بازداشت عامالن زورگیری در 
آزاد راه تهران - شمال

در پــی انتشــار و 
بازنشر کلیپی در فضای 
مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی بــا عنوان 
زورگیری و قمه کشی 

در آزاد راه تهران-شمال که در آن 3 سرنشین یک 
دستگاه خودرو پراید، با قدرت نمایی و با استفاده از 
سالح سرد، سرنشینان یک دستگاه خودروی ۲۰6 
را تهدید کرده بودند، ســعید راستی، رئیس مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومی تهران از بازداشــت 
این افراد خبر داد. به گفته او متهمان پس از انتقال به 
پلیس امنیت در بازجویی های اولیه به جرم ارتکابی 
اعتراف و علت آن را خودنمایــی و ایجاد مزاحمت 

عنوان کردند.
    

داوطلب دریافت واکسن 
ایرانی کرونا کیست؟

رئیــس دانشــگاه 
علوم پزشکی ایران گفت: 
یکــی از واکســن های 
ایرانی کرونــا موفق به 
دریافت کد اخالق شده، 

اما هنوز مجوزی برای آغاز مطالعات انســانی اخذ 
نشده است و امیدواریم تا اواخر آذرماه بتوانیم دریافت 
کنیم. جلیل کوهپایه زاده افــزود: با اعالم فراخوان 
اقدام به جذب داوطلب دریافت واکسن می کنیم. 
طبیعتا برخی ویژگی ها و مشــخصات در ترایال 
انسانی برای داوطلبان تعریف می شود.  او ادامه داد: 
چون بیماری هنوز ابعاد ناشناخته ای دارد، پیش بینی 

میزان اثرگذاری واکسن خیلی سخت است.
    

بازداشت فردی که کودکان کار را 
مجبور به کار غیراخالقی می کرد

فردی که در اقدامی ناشایست، برای شوخی و 
سرگرمی خود و دوستانش، کودکان کار را مجبور 

به انجام اقدام غیراخالقی کرده بود، بازداشت شد.
این فرد از این اقــدام خود فیلم هایی در صفحه 

شخصی اش در فضای مجازی منتشر کرده بود.
    

تشکیل کالس درس آنالین 
باالی کوه روستای فراش

یکی از کاربران توییتر با انتشار تصویری از کودکان 
و نوجوانان نشسته روی کوهی مشرف بر یک روستا 
نوشت: »لطفا دست به دســت کنید تا به دست وزیر 
ارتباطات برسد؛ اینجا روستای فراش در بخش بیستون 
 استان کرمانشاه است دانش آموزان به دلیل عدم اتصال 
به اینترنــت همه روزه برای شــرکت در کالس های 
مجازی از کوه باال می روند و هر بار خطر سقوط و گزیده 

شدن توسط عقرب انها را تهدید می کند«.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

 چندین سال اســت که آبان ماه، 
بــرای ایرانیان گویا سراســر تبدیل 
به حادثه شده اســت. سه سال پیش 
در همین ماه، زمین لرزه شــدیدی 
بــا قــدرت ۷.3 درجــه در مقیاس 
ریشتر، اســتان های کرمانشاه، ایالم 
و کردستان و بخش های گسترده ای 
از غرب و شمال غرب کشور را لرزاند. 
کانون ایــن زلزله در بخــش ازگله، 
شهرستان ســرپل ذهاب قرار داشت 
و بیشــترین خســارت را هم به این 
شــهر و روســتاهای اطراف آن وارد 
کرد.۱۰شــهر و ۱633 روســتا و در 
مجموع 36هــزار واحد مســکونی 
تخریب شدند یا آســیب دیدند و در 
این میان 6۲۱ کودک و زن و مرد نیز 

کشته و تعداد زیادی مصدوم شدند.
هزاران آواره این زلزله در روزهای 
آغازین سرما، چادرنشین و برخی از 
آنها در کانکس های ارسالی از سوی 

دولت یا مردم اسکان موقت شدند.
اما 3 ســال پس از این زلزله هنوز 
هم تنها در شــهر ســرپل ذهاب که 
بیشــترین خســارت را از این زلزله 
متحمل شــده برخی خانواده  ها به 
دالیل مختلف هنوز کانکس نشــین 
هســتند. این در حالی اســت که بر 
اســاس گزارش هــا، همیــن افراد 
کانکس نشــین نه تنها بــا بیکاری و 
مشکالت ناشی از کرونا دست و پنجه 

نرم می کنند که به رغم وعده های داده 
شده برای مهلت بازپرداخت اقساط 
بانکی، تحت فشــار هســتند و حتی 
گزارش های محلی از مســدود شدن 
حساب یارانه خانوارهای مقروض از 
ســوی برخی بانک ها حکایت دارد. 
برخی خانواده هایی کــه این روزها 
تنها با همین پول یارانه زندگی خود را 

سپری می کنند.
زلزله چهره شهر را به دوران 

جنگ بازگرداند
در حالی که اســتان کرمانشاه در 
جریــان تخریب های پــس از جنگ 
هشت ساله ایران و عراق بازسازی شد 
و مردم می رفتند که دوباره شــرایط 
یک زندگــی آرام و عــادی را تجربه 
کنند، زلزله آبان ۹6 چهره شهرهای 
کرمانشــاه و به خصوص شهرستان 
سرپل ذهاب را بار دیگر  به دوره جنگ 

بازگرداند.
این در حالی اســت که در جریان 
این زلزله حتی برخی خانه های نوساز 
مسکن مهر نیز که ساکنان آن در حال 
پرداخت اقســاطش بودند،تخریب 

شد. 
با وقوع زلزله در این شهرســتان، 
همه مردم ایران برای کمک رســانی 
به مردم این منطقه بســیج شدند و 
موجی از کمک های نقدی و غیرنقدی 
از سراسر کشــور به سوی غرب ایران 
ســرازیر شــد. به طوری کــه حجم 
کمک های مردمی چنان زیاد بود که 
جاده های مواصالتی استان کرمانشاه 
و شهرستان سرپل ذهاب با ترافیک 
ســنگینی روبرو بودند. گرچه در این 

میان حجم وعده های عمل نشــده، 
فراخوان های قالبی، خودنمایی های 
دروغین و عکس هــای تبلیغاتی هم 

کم نبود.
اما ماجرا به این خوبی پیش نرفت. 
در ماه های ابتدایی در حالی که برخی 
سازمان ها و نهادها در بازسازی بسیار 
فعال بودند، کم کــم کارها را تحویل 
مسئوالن منطقه دادند و روند کار کند 
و بعد از مدتی متوقف شد و بسیاری از 
کارها روی زمین ماند. مردم ماندند با 
وام های سنگین، دست خالی و تورم و 
گرانی هر روزه؛ حتی عده ای در خرج 
روزانه شــان هم ماندند. به طوری که 
برخی از مــردم زلزله زده تــا ماه ها 
با همیــن کمک های مردمــی امرار 

معاش کردند.
 بیکاری و کرونا مزید بر علت

وقوع زلزله سرپل ذهاب باعث شد 
که افراد زیادی کسب و کارهای خود را 
از دست دهند و با شرایط بد اقتصادی 
روبرو شوند. با گذشت بیش از یکسال 
از زمان وقوع زلزله، شرایط زندگی در 
این شهرستان و روستاهای اطراف آن 
داشــت به روند عادی گذشته برمی 
گشــت که شــیوع بیماری کرونا در 
کشور، درد مردم رنجیده این منطقه 
را تازه کرد و شــرایط بد اقتصادی و 
تعطیلی کسب و کارها را برای آنها به 

ارمغان آورد.
مردم و ویرانه به جا مانده

شــدت تخریب ها در سطح شهر 
ســرپل ذهاب و روســتاهای اطراف 
آن به حدی زیاد بود کــه تا حدود 3 
ماه عملیات آواربرداری و خاکبرداری 

به طول انجامید و مــردم پس از آن 
می توانســتند برای ســاخت منزل 
خود اقدام کننــد و مجوزهای الزم را 
اخذ کنند که البته مراحل اخذ مجوز 
ساخت و ســاز نیز به طول انجامید و 
همین موضوع، نارضایتی بسیاری از 

شهروندان را به دنبال داشت. 
این در حالی بود که بســیاری از 
ساکنان این شــهر در بهترین حالت 
می توانستند با دریافت کانکسی، در 
برابر باد و باران و بــرف نبود در امان 
بمانند. گرچــه همین کانکس ها هم 

مشکالت خود را داشت.
 مرگ  تلخ  پسر ۱۰ساله  در  
کانکس  موقت  زلزله زدگان!

اردیبهشت ماه امسال بود که مدیر 
شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب 
از جان باختن یک پســر ۱۰ســاله 
ساکن در کانکس های اسکان موقت 
این شهرســتان براثر برق گرفتگی 

خبر داد.

این حادثــه تلــخ واکنش های 
زیادی به همراه داشــت و بعد از دو 
سال و نیم از وقوع زلزله، بسیاری را 
که در تب و تاب روزهای تلخ کشور، 
زلزله زدگان غرب را از یاد برده بودند، 
به تعجب انداخت کــه چگونه پس 
از گذشــت 36 ماه از زلزله ویرانگر 
آبان ۹6 سرپل ذهاب، هنوز افرادی 
هستند که تجربه سرما، گرما، سیل، 
توفان و انواع بیماری های واگیردار  
هنوز ســاکن این خانه های موقت و 

غیراستاندارد هستند.
 ۱4۰ کانکس باقی مانده است

البته در آخرین اظهارات مسئوالن 
اوضاع چندان هم بد گزارش نشــده 
اســت. مهــرداد ســاالری، معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
کرمانشــاه در سومین ســالگرد این 
زلزله گفت: »از ۲۲ هزار کانکس سه 
ســال پیش مناطق زلزله زده استان، 
در حــال حاضر ۱۴۰ مــورد از آن ها 
باقی مانــده که 6۰ عــدد آن ها فاقد 
پرونده بازســازی اســت و به  زودی 

جمع آوری می شوند«.
 کانکس های پنهانی

در حالی که به گفته مســئوالن 
تعدادی کمی کانکــس از زلزله بر جا 
مانده و همین مشکل هم به زودی حل 
می شود، مردم این منطقه می گویند 
که بخشــی از اهالی منطقه به دلیل 
تورم و گرانی هنــوز موفق به تکمیل 
منازل شــان نشــده اند و به همین 
دلیــل کانکس هایشــان را به داخل 
منازل شــان انتقال داده اند، اما هنوز 

در کانکس و چادر زندگی می کنند.
این در حالی اســت کــه به دلیل 
تورم و گران شــدن مصالح بسیاری 
از خانواده ها هم نتوانستند خانه های 
خود را تمام کنند و برخی از آنها ساکن 
خانه های نیمه کاره ای هستند که در 
و پنجرهایشان را با مشما پوشانده اند.

از سوی دیگر گزارش های محلی 
نشان می دهد برخی خانوارها هم که 
نتوانســتند از عهده مخارج سنگین 
اجاره و مستأجری برایند و به ناچار، 
کانکس هایشان را به حاشیه شهر یا 
به روستاها و حواشی منتقل کرده اند.

 مستاجران، بیشترین 
ساکنان کانکس ها

این در حالی اســت که برخی به 
دلیل اجاره بهای ســنگین و مشکل 
اشــتغال ترجیح می دهند در همین 
خانه های موقت به صــورت دایمی 

زندگی کنند.
طبق تحقیقات انجمن معلوالن 
ســرپل ذهاب، بخش قابل توجهی 

از این افــراد را خانواده هــای افراد 
دارای معلولیت و فاقد سرپرســت 
تشکیل می دهند که زندگی پرخطر 
و آســیب پذیر در کانکــس را بــر 
 زندگــی در خانه های اســتیجاری

ترجیح می دهند.
ایــن افــراد بــا وجــود دریافت 
مستمری ناچیز ســازمان بهزیستی 
و کمیته امــداد )۱۷۰ هزار تومان در 
ماه( حتی از عهده هزینه های روزمره 
خود از جمله: دارو، لوازم بهداشــتی، 
توان بخشی و مواد غذایی خود برنمی 
آیند و متأسفانه سرپل ذهاب با توجه 
به آمارها جــزو یکــی از گران ترین 
شهر های غرب کشور است که افزایش 
هزینه اجاره مسکن در این شهر تابع 
هیچ اصولی نیســت و ارقام به شکل 
سرسام آوری ســیر صعودی خود را 

طی می کند.
این گــزارش در ادامه می افزاید: 
»مســئوالن اســتان کرمانشــاه و 
شهرستان سرپل ذهاب باید پاسخ گو 
باشند که تکلیف زمین های اهدایی 
به مستأجران زلزله زده چه شد؟! آیا 
نهادی وجود دارد که سرپرستی این 
خانواده ها را که بسترشــان زمین و 
سقف شان آسمان اســت، برعهده 
بگیرد تــا کودکان بی گنــاه آنان از 
کابوس زندگــی در کانکس رهایی 
یابند؟مردم باید پاسخگو باشند که 
چگونه وجدان و انســانیت، به آنان 
اجــازه می دهد که در همســایگی 
آن ها افراد دردمندی وجود داشته 
باشــند که از بیم هزینه های چند 
برابــری اجاره مســکن در بدترین 
شــرایط ممکن در کانکس زندگی 
کننــد! امیدواریم هرچه ســریع تر 
مســئوالن و مردم نیکوکار دســت 
به دســت هــم دهند تا بــرای این 
دســته از افراد چاره ای اندیشــیده 
 شــود و دیگر چنین حوادث تلخی 

تکرار نشود«.

شرایط گروهی از زلزله زدگان سرپل ذهاب، 36 ماه پس از وقوع زلزله

مقروض،بیکاروهمچنانکانکسنشین

خبر

معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعالم کرد: تردد درون شــهری از 
ساعت ۲۱ تا ۴ صبح از اول آذرماه ممنوع است و 
این اقدام در ادامه تشدید محدودیت ها در شهرها 

و مناطق قرمز اعمال می شود.
به گزارش ایرنا،   علیرضا رئیسی دیروز در گفت 
وگو با خبرنگاران در حاشــیه جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا افزود:  در شهرهای قرمز موضوع 
جدید دیگــر، بحث منع تردد درون شــهری از 
ساعت ۲۱ تا ۴ صبح اســت و این محدودیت در 
مناطقی که قرمز اعالم شده است، انجام می شود.
وی تصریح کرد: این مساله عالوه بر منع تردد 
بین شهری اســت که در مناطق قرمز و نارنجی 

اعمال شده بود.
رئیســی ادامه داد:  افرادی که دارای پالک 
بومی همان شــهر هســتند حق ورود به سایر 
شهرها را ندارند و پالک های غیر بومی نیز حق 

ورود به شهرهای قرمز و نارنجی را ندارند.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اضافه 
کرد: یکی از دغدغه های مهم رییس جمهوری 
این بود که این مصوبه که قرار است، ابالغ شود، 
تمام جوانب آن دیده شود و زیر ساخت آن  آماده 

باشد که مردم دچار ســردرگرمی نشوند و این 
مصوبه به صورت قطعی اجرا شود.

رئیسی گفت: در این جلسه تاکید شد بحث 
نظارت و دستورالعمل ها باید متناسب صورت 
گیرد و برخی اصالحات نیز انجام شود و یکایک 
مشاغل مورد بررسی قرار گرفته و جوانب مختلف 
آنها بررسی شود در نهایت در جلسه امروز به این 
جمع بندی رسیدیم که باید بار دیگر این موضوع 
با دستگاه های دیگر نهایی شود و فردا صبح - روز 
سه شنبه- ببه صورت رسمی ابالغ و در سراسر 

کشور اجرایی شود.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه 
داد:  از روز شنبه هفته آینده - اول آذرماه-  ۱۵۰ 
شهرکه عمدتا مراکز استان ها و کالنشهرهایی 
مانند تهران هســتند به مدت دو هفته تعطیل 
می شوند و این اقدامات در مناطق قرمز و نارنجی 

اعالم شده و اعمال می شود.
دوشنبه، سیاه ترین روز کرونا در ایران

مرگ و میر ناشــی از کرونا بــار دیگر دیروز 
رکورد زد. بر اســاس آخرین آمار منتشر شده از 
سوی سخنگوی وزارت بهداشت که دیروز اعالم 
شــد، تنها در ۲۴ ســاعت ۴86 نفر از مبتالیان 

به کرونا جانشــان را از دســت دادند. به گفته 
سیماســادات الری گفت: از ۲۵ تا ۲6 آبان ۱3 
هزار و ۵3 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که سه هزار و ۱33 نفر از آنها بستری 
شدند.افزایش این آمار در حالی است که قرار است 
از ابتدای هفته آینده مقررات و محدودیت های 
کرونایی مصوب شده از سوی ستاد ملی مقابله با 

کرونا به صورت جدی پیگیری شود.
 ممنوعیت تجمعات و ترددها 

بدون رودربایستی
دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
نیز ضمن اینکه از فرمانداران سراســر کشــور 
خواست تا ممنوعیت تجمعات و ترددها بدون 
رودربایستی اجرا شــود، ناکید کرد که به هیچ 
وجه آمارســازی و مخفی کاری نباید داشــته 
باشیم. او گفت: اینجا بحث جان مردم در میان 
است. ســعید نمکی وزیر بهداشــت بر مبنای 
آمارهای شما تصمیم می گیرد. آمار فوتی ها را 
کم ندهیم و اگر فوتی ها و مبتالیان زیاد شد و به 

مواردی نیاز دارید، بگویید.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله 
دیروز در نشست ویدئو کنفرانسی با فرمانداران 

و روسای شبکه بهداشت سراسر کشور با بیان 
اینکه از همــه ظرفیت ها بــرای اجرای طرح 
محدودیت برخورداریــم،  با کرونا با بیان اینکه 
وقتی منطقــه ای قرمز می شــود، تجمعات و 
ترددها نباید باشــد، گفت: برخی فرمانداران 
مراعات برخی رودربایســتی ها را می کنند؛ در 
جلسه استانداران هم گفتم هر جا رودربایستی 
دارید به من ارجاع بدهیــد و بر گردن من وزیر 
کشور بیندازید. ما حتما پیگیری خواهیم کرد. 
تجمع و تردد وقتی قرمز می شــود باید کنترل 

کامل شود. هیچ استثنا نداریم.
او گفت: پلمب، ظرفیــت مدیریت بحران، 

دادستان ها و شورای تامین را داریم اما اشکال در 
عمل یا ضعف در فهم دقیق این قوانین و مقررات 
است. وزیر کشــور با تاکید بر اســتفاده از این 
ظرفیت ها، ادامه داد: دادستان در جلسه حضور 
دارد و از او بخواهید در جایگاه مدعی العموم وارد 
شــود که می شــوند. از قوه قضاییه که با دقت و 

جدیت پای کار آمدند تشکر می کنم.
رحمانی فضلی با بیــان اینکه فرمانداران هر 
روز دست کم یک ســاعت باید جلسه بگذارند، 
خطاب به آنان اظهار کرد: چه اول صبح باشد چه 
آخر وقت، جلسه بگذارید و اعضا را جمع کنید و 

برای روز بعد برنامه ریزی کنید.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تردد در شهرهای قرمز از ساعت ۲۱ تا 4 صبح ممنوع شد

در حالی که به گفته 
مسئوالن تعدادی کمی 

کانکس از زلزله بر جا مانده، 
مردم این منطقه می گویند 
که بخشی از اهالی منطقه 
به دلیل تورم و گرانی هنوز 

موفق به تکمیل منازل شان 
نشده اند و به همین دلیل 

کانکس هایشان را به داخل 
منازل  نیمه کاره انتقال 

داده اند

3 سال پس از این زلزله 
هنوز هم تنها در شهر 

سرپل ذهاب که بیشترین 
خسارت را از این زلزله 

متحمل شده برخی خاتواده 
ها به دالیل مختلف هنوز 
کانکس نشین هستند که 

از جمله آن می توان به عدم 
توانایی در پرداخت اجاره 

بها یک واحد مسکونی 
اشاره کرد
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