
این روزها برخی پزشکان و افراد منتسب به جامعه پزشکی، 
انتقادهایی را نس��بت به اهدای عض��و محکومان به اعدام و 
قصاص در صورت داوطلب بودن، مطرح کرده اند؛ انتقاداتی 

که همراه با گاف های عجیب هم بوده است.
منتقدان اه��دای عضو محکومان اعدام و قصاص نگران چه 

هستند؟
بیس��ت و هشتم خرداد امس��ال بود که خبر ابالغ آئین نامه 
نح��وه اجرای احکام حدود، س��لب حی��ات ، قصاص و قطع 
عضو توس��ط حجت االسالم و المسلمین رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه ابالغ شد. یکی از مواد جالب توجه در این آئین نامه 
که تاسیس نس��بتاً جدیدی هم محسوب می شود، ماده 47 

آئین نامه مزبور اس��ت ک��ه می گوید: چنانچه فرد محک��وم، داوطلب اهدای 
عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باش��د و مانع پزشکی برای اهدای عضو 
موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می کند 
که ظرف مدت 3 ماه از تصویب و ابالغ این آیین نامه، توسط معاونت حقوقی 
قوه قضاییه، وزارت دادگس��تری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب 
رئیس قوه قضاییه می رسد. پس از ابالغ این آئین نامه برخی افراد ایراداتی را 
مطرح کردند که همان موقع غالمحس��ین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه و 
رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به مسائل مطرح شده اظهار 
کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابالغیه، آیین نامه و دستورالعملی در 
مورد اهدای عضو توس��ط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت های 
کیفری تصویب و ابالغ نش��ده اس��ت. قطعاً موضوع اه��دای عضو به صورت 
داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی های فقهی، حقوقی، بهداشتی 
و پزش��کی، اجتماعی و اجرایی اس��ت و اگر قرار باش��د در این زمینه نفیاً یا 

اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.
اس��ماعیلی تأکید کرد: بر همین اس��اس، در آیین نامه نح��وه اجرای احکام 
حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و ... که اخیراً تصویب و 
ابالغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان 
شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی 
مرک��ب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگس��تری و رئیس س��ازمان 
پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند. 
وی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست 
قاب��ل اجابت اس��ت یا خیر و اگر قاب��ل اجابت بود ضواب��ط فقهی، حقوقی، 
پزش��کی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد ش��د و 
نهایتاً اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. 
ب��ا وجود این اظهارنظرها، چند روز پیش ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان 
نامه ای را به رئیس قوه قضائیه نوشته و گفته است: ماده 47 آئین نامه اجرای 
احکام کیفری مبنی بر اس��تفاده از اعضای ب��دن محکومین به اعدام به هر 
شکل و با هر پیش زمینه ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه 
پزش��کی و به ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای 
اعتالی پزش��کی مملکت و رفع نیازهای مردم مصروف داشته اند. استفاده از 
اعضای بدن محکومین به اعدام س��ابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت 
نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی 
احت��رام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری 
گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر 

سئوال خواهد برد.
او تصری��ح کرده اس��ت: اینجانب به عنوان یکی از پایه گ��ذاران پیوند اعضاء 
در ای��ران پ��س از انقالب، ضمن اعتراض ش��دید اعالم می کنم که ش��خصا 
هرگز حاضر به اس��تفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری 

از همکاران ش��ریف و بلند آوازه ام نیز در چنین احساس��ی 
شریک هستند.

عباس��ی معاون حقوق��ی وزارت دادگس��تری تحت عنوان 
رئیس انجمن علمی حقوق پزش��کی ایران نیز مصاحبه ای 
را ب��ا یکی از رس��انه ها کرده و گفته اس��ت: هرچند اجرای 
مفاد این ماده منوط به تدوین آیین نامه ای اس��ت که باید 
توسط وزارت دادگستری و وزارت بهداشت تهیه شود ولی 
ب��ا توجه به تنافی این موضوع ب��ا ارزش های اخالقی بعید 
می دانم چنین آیین نامه ای تدوین شود. اگر آیین نامه آن 
هم تدوین شود، هیچ اثری بر اجرای آن مترتب نیست و به 
جرگه مقررات متروک می پیوندد همچنین حیثیت و اعتبار 
بین المللی کشور را به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه پیوند اعضا 
مخدوش می کند و از س��ویی دیگر ممکن اس��ت زمینه ترویج سوداگری و 

قاچاق اعضای پیوندی را فراهم کند.
در وهله نخست به نظر می رسد این آقایان یا سایر منتقدان ماده 47 آئین نامه 
مزبور را به درس��تی مطالعه نکرده اند وگرنه قطعاً متوجه می شدند که طبق 
تصریح این ماده، هر فردی محکومی که داوطلب باشد می تواند اهدای عضو 
کند بنابراین آنچه در این مس��ئله اهمیت و ش��اید بتوان گفت شرط اصلی 
اس��ت، داوطلب بودن و خواست فرد است و هیچ زور و اجباری وجود ندارد. 
ثانیاً برخی دیگر از آقایان گفته اند که این مسئله موجب بوجود آمدن پدیده 
بازار سیاه برای اهدای عضو می شود در حالی که طبق تصریح ماده 47 قرار 
اس��ت آیین نامه اجرایی نحوه اهدای عضو توسط وزارت دادگستری، معاونت 
حقوقی قوه قضائیه و س��ازمان پزش��کی قانونی تدوین شود؛ بنابراین هر فرد 
محکوم به قصاص یا اعدامی که داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از مجازات 
باش��د، طبق آئین نامه اجرایی تدوین ش��ده و در چارچوب آن می تواند این 
کار را انج��ام دهد. ثالث��اً منتقدان این اق��دام را غیراخالقی و تهدید کننده 
آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء دانس��ته اند اما س��وال این است که 
پیوند اعضای بدن یک فرد محکوم به قصاص یا اعدام به یک بیمار نیازمند، 
چ��ه آبرویی از پدیده پیون��د عضو می برد؟ به عنوان مثال آیا کس��ی که به 
ه��ر دلیل��ی مرتکب قتل و محکوم به قصاص ش��ده و اکن��ون می خواهد از 
ای��ن طری��ق، قدری از بار گناهان خود بکاهد و ب��رای آن دنیا دعای خیری 
بدرقه اش باشد، توهین به اهداکنندگان عضو یا گیرندگان اعضاست؟ یا مگر 
قرار اس��ت هویت اهداکننده برای همه مش��خص ش��ود که چنین ایراداتی 
مطرح می ش��ود؟ آقای ایرج فاضل باید به این سوال پاسخ دهد که آیا پیش 
از این، اهداکنندگان عضو یا بس��تگان آنها، ملزم به ارائه گواهی سوءپیشینه 

یا پرونده شخصیت بوده اند؟
رابعاً معاون وزیر دادگستری که در مصاحبه با یکی از رسانه ها سمت خود را 
تغییر داده، گفته اس��ت به نظر می رسد آئین نامه اجرایی این موضوع تدوین 
نش��ود؟ مگر وزارت دادگس��تری یا هر نهاد دیگری می تواند از اجرای آنچه 
قانون بر عهده اش گذاش��ته شانه خالی کند؟ ضمن اینکه بر خالف اظهارات 
عباس��ی، وزارت بهداش��ت در تدوین آیین نامه ماده 47 هیچ نقشی ندارد و 
آیین نامه مزبور توس��ط سازمان پرشکی قانونی، معاونت حقوقی قوه قضائیه 
و وزارت دادگس��تری تدوین خواهد ش��د. در پایان باید گفت، اقدام افرادی 
چون دکتر ایرج فاضل و آقای عباس��ی معاون وزیر دادگستری، یادآور مثل 
ایراد گرفتن از دیکته نانوش��ته اس��ت؛ در صورتی که فقط چند روز از ابالغ 
آیین نام��ه اجرای احکام کیفری گذش��ته و طی آن 3 ماه زمان برای تدوین 
و نگارش دس��تورالعمل ماده 47 مربوط به اهدای عضو درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت، این افراد اقدام به حمله از دس��تورالعملی کرده اند که اساسا نگارش 

نشده است و در این راه مرتکب گاف های عجیبی شده اند.  تسنیم
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س��ی سال از روزهای پرشکوه هشت سال دفاع مقدس می گذرد که حاصل 
آن عروج جاودانه برای شهدا بود و درد و رنج عارفانه جهت مجروحانی که 
در ش��رایطی قابل  قبول در زیر ماسک های اکسیژن زندگی می کنند. آن ها 
عش��ق ساختند اما حسرت معامله نکردند بلکه هرچه دادند و آنچه گرفتند 

بده و بس��تان های برد بردی بیش نبود. 
یکی از آرزوهای دس��ت  یافتنی ش��هدا، مجروحان و آزادگان دفاع مقدس 
همی��ن بود که این س��نت و فرهنگ ن��اب همچنان باقی بمان��د و الگویی 
باشد برای زندگی آرام پس  از آن تا کسانی که در این حیطه هستند طعم 
خ��وش آزادی و آرامش��ی را که با پرداخت هزینه ای کالن به  دس��ت  آمده 
اس��ت با یکدیگر تقسیم کنند و مش��ترکاً از برکات آن مستفیض شوند اما 
افس��وس که هنوز هم معدودی پیدا می شوند که در همین دوران هم سرنا 
را از ته می نوازند و چون گذش��ته همچنان ساز خودشان را کوک می کنند 
تا در عالم نس��یان و فراموش��ی باقی بمانند! هنوز هم روح پرفتوح شهدای 
گرانقدر در میان ما حضور پررنگ دارد و می بینند تا در عالم باقی شهادت 
دهند که آیا در کنار آرمان های جان  برکفشان باقی  مانده ایم یا تغییر مسیر 
داده و به  س��وی ناکجا آبادها می رویم؟! هنوز هم جانبازان نشسته بر روی 
ویلچرها در س��طح ش��هر تردد می کنند و به مقایسه این روزها با زمانی که 
در جبهه ها بودند می پردازند اما تعدادی از آن ها که قادر نیس��تند از تخت 
خواب های خود جدا ش��ده و اندک زمانی را بدون ماس��ک اکسیژن سپری 
کنند زی��را آثار مخرب و زیان بار بمب های ش��یمیایی رهایش��ان نمی کند 
بنابرای��ن از ه��ر آنچه در بیرون از آسایش��گاه ها و اتاق های دربس��ته آن ها 
می گ��ذرد بی خبرند و ش��اید در رؤیای خود می اندیش��ند همه چیز بر وفق 
مراد اس��ت و کس��انی که وامدار این ش��هامت ها هس��تند به تعهدات خود 
پایبند مانده اند. روزها و ش��ب ها همچنان می گذرد اما دردهای به  جا مانده 
از بمباران های ش��یمیایی این دقایق را به س��الی برای آن ها تبدیل نموده 
اس��ت تا رنج ها را تحمل نمایند و ب��رای رضای خدا دم نزنند. در این میان 
کسانی نیز پیدا می ش��وند که نقش اسطوره ها را به  خوبی می شناسند زیرا 
وقایع صدر اس��الم را مطالعه و در مقام قیاس با آن ها برآمده اند بنابراین بر 
اس��اس این آش��نایی و قرابت خود را موظف و متعهد می دانند تا به  منظور 

تأمین آس��ایش روح آن ها هرگونه که می توانند خدمتگزار جامعه باش��ند. 
بنابرای��ن همه توان خود را به کار می گیرند تا در جنگ اقتصادی و دفاع از 
ارزش های معنوی و مدیریت نیازهای مادی دوش  به  دوش اجرای اعتقادات 
کس��انی باشند که در گلستان ها آرمیده اند و یا در آسایشگاه ها چشم  به  راه 
خبرهای خوب و امیدوارکننده هستند. یکی از این گل واژه های شکفته که 
از نس��ل های پس از انقالب اسالمی است دست  به  کاری خارق العاده زده تا 
بدین وس��یله به کمک کس��انی برود که به گونه ای فاقد توانایی های جسمی 
هس��تند.  این کارآفرین به ایجاد کارگاهی در ش��مال شرق اصفهان اقدام 
نموده که تعدادی از همین مددجویان جسمی در آن مشغول به کارند تا به 
نحوی بتوانند باورهای خود را حفظ و مددکار دیگران باشند. این مجموعه 
کوچک که جمعاً 8 کارگر در آن مش��غول ب��ه کارند، تجهیزات ارتوپدی از 
جمله ویلچر و واکر را در حد اس��تاندارد تولید و با ش��رایط سهل در اختیار 
نیازمن��دان می گذارد. کار در این واحد صنعتی بر اس��اس توان جس��می و 
روح��ی کارگران مددجو تعریف ش��ده تا بتوانند ب��ا عالقه مندی وافر به آن 
بپردازند. از س��ویی مدیریت صبور و ج��وان آن  که خود را درگیر تحریم ها 
و کمب��ود قطعات می داند ناچار می ش��ود به جز کارآفرین��ی به فکر آفرینی 
نی��ز بپردازد که آخرین ابتکار در این مورد فراخ��وان عمومی برای تحویل 
اقالم ارتوپدی ازجمله ویلچر و واکرهای فرس��وده و غیرقابل استفاده تلنبار 
ش��ده در انباری ها و زیرزمین هاست که خاک می خورند تا بتوانند به نحوی 
بازسازی و قابل استفاده شوند. هم اکنون بیش از صد دستگاه اقالم موردنیاز 
توانبخش��ی ازجمل��ه ویلچرهای تازه ساخته ش��ده در ای��ن کارگاه به دلیل 
کمبود یک یا چند قطعه قابل بهره برداری نیس��تند که در گوش��ه ای از آن 
دپو شده و در حال فرسوده شدن می باشند و از سویی هیچ ارگانی نتوانسته 
دس��ت این کارآفرین خدمتگزار را به نح��وی بگیرد که اینگونه ایثارگرانه و 
بدون هیچ چشمداش��ت مادی به یاری س��ازمان بهزیستی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و نیازمندان به محصوالت توانبخش��ی شتافته است اما 
آن هایی که باید صدای او را بش��وند فتیله در گوش هایشان چپانده اند تا در 

این مکان با عش��ق بس��ازند اما با حس��رت معامله کنند! 
 روزنامه نگار پیشکس�وت

یادداشت

زاویه دید

رسول اكرم )ص(: 
برای دنیای خود چنان کار کن که گویی جاودانه زندگی می کنی 

و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا خواهی مرد.
)تنبیه الخواطر: 2/234(

وزاذان ظهر:1۳:10 اذان مغرب: ۲0:۴۲ اذان صبح فردا: ۴:10  طلوع آفتاب فردا: ۵:۵7 حدیث ر

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تبریزدامغان رشت قم مشهد تهران 
°۴0°۳8°۴1°۳۲°۳۴°۳0 °۲6°۲۴°۲۳°۲۲°۲0°19

رحلت آیت اهلل س��یدکاظم اخوان مرعش��ي مدرس برجس��ته حوزه علمیه مش��هد )1381 ش(  درگذش��ت عالم پارس��ا آیت اهلل حاج ش��یخ علی پناه اش��تهاردی )1387ش(  در گذش��ت مهدی آذر یزدی نویسنده داس��تان های کودک و نوجوانامروز در تاریخ
) 1388 ش(   آغاز دوباره جنگ میان اعراب و اس��رائیل پس از تش��کیل رژیم صهیونیس��تي )1948م(  مرگ ارنس��ت همینگووی داستان س��را و نویس��نده معروف امریکایي )1961م(  وفات  ابوالحس��ن س��هروردی  فقیه و ریاضي  دان)533 ق(

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

-  دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران. 
-  موضوع :عملیات نگهدارى و بهره بردارى از شبکه و تاسیسات فاضالب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم   .

-  مدت اجراى عملیات :  12 ماه شمسى   .
-  محل اجراء : شهر ستان رباط کریم  .

-  محل تامین اعتبار : اعتبارا ت داخلى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران 
-  مبلغ برآورد : 5,135,500,00  ( پنج میلیاردو یکصدو سى و پنج میلیون و پانصد هزار ) ریال

-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :420,775,000  ( چهارصدو بیست میلیون و هفتصدو هفتادو پنج هزار )  ریال در وجه شرکت آب و فاضالب جنوبغربى  استان تهران .
-  مهلت در یافت اسناد : مورخ98,04,17 الى 98,04,22
-  مهلت ارائه پیشنهادات :   98,05,02  (تا ساعت 14)

-  بازگشایى پاکات ارزیابى کیفى   :  98,05,06 ساعت  14 ظهر در امور بازرگانى و قراردادهاى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى 
-  دستگاه نظارت :   معاونت نظارت بر بهره بردارى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

-  محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: دبیرخانه آبفاى جنوبغربى استان تهران واقع درتهران کیلومتر 22 جاده ساوه - شهرك واوان – بلوار امام خمینى روبروى کالنترى 
-  هزینه خرید اسناد : 985,000 ریال مى باشد که باید به حساب  شماره  88619250 بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدى ارائه گردد .

-  کلیه هزینه هاى آگهى مربوط به این مناقصه  به عهده برنده مناقصه مى باشد و مى بایست قبل از ابالغ قرارداد تسویه گردد.  
-  داشتن گواهینامه احراز صالحیت پیمانکارى معتبر حداقل پایه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و حداقل پایه 3 در رشته بهره بردارى و نگهدارى از شبکه هاى جمع آورى فاضالب صادر شده از وزارت   

نیرو براى کلیه شرکت کنندگان الزامى مى باشد .
-  دارا بودن گواهى نامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار،رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت کنندگان  الزامى مى باشد .

-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران : 
http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه بازرسى کل کشور

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

منتقدان اهدای عضو محکومان اعدام و 
قصاص نگران چه هستند؟

اینجا با عشق می سازند و با 
حسرت معامله می کنند! روانشید حسن 

کاهش قیمت استفاده از مراکز 
تفریحی در ایام تابستان

مدی��ر کل ط��رح ه��ای مل��ی و فراگی��ر جوانان گف��ت: با 
همکاری های انجام شده، شهرداری ها و مراکز تفریحی 
دولتی بخش��ی از قیمت استفاده از خدمات عمومی 

خ��ود را کاه��ش خواهن��د داد.
امیرحس��ین آل اس��حاق مدیر کل طرح های ملی 
و فراگی��ر جوانان وزارت ورزش در خصوص اوقات 
فراغ��ت جوانان گف��ت: معاونت جوان��ان در حوزه 
اوقات فراغت جوانان ماموریت هایی نظیر هماهنگی 
و نظارت بر دس��تگاه های متولی از جمله شهرداری ها، 
نهاده��ای عمومی و نهاد کتابخانه های کش��ور را بر عهده 
دارد. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد نظر در سطح جلسات ملی، 
در نظر گرفتن تفریحات مناس��ب و ارزان قیمت برای جوانان است، تصریح 
ک��رد: در این بخش محدودیت های��ی نیز وجود دارد ب��ه عنوان مثال یک 
مجموعه فرهنگی یا ورزش��ی برای اداره ش��دن به بخش خصوصی واگذار 
می ش��ود و همین امر موجب محدود شدن عملکرد دستگاه ها خواهد شد. 
آل اس��حاق با بیان اینکه مجموعه های دولتی موظف اند بخش��ی از هزینه 
اس��تفاده از آنه��ا را از اعتبارات خ��ود تأمین کنند، عنوان ک��رد: به عنوان 
مثال مجموعه ما، کتابخانه ها و ورزش��گاه های دولتی بخشی از هزینه های 

مصرف��ی را به عنوان سوبس��ید دولتی از اعتبارات خ��ود تأمین می کنیم تا 
قیمت استفاده از آنها برای شهروندان کاهش یابد. اما در خصوص سینماها 
و ورزش��گاه های خصوصی که بیش��تر قابل توجه است، مسائل مالی مدنظر 
و اغل��ب امکان زیادی برای کاهش قیمت آنها وجود ندارد. وی افزود: البته 
تالش می ش��ود تا با توجه به نیاز اس��تان ها و شهرس��تان ها هماهنگی های 
الزم برای ارائه خدمات مناس��ب و ارزان انجام شود به طوری که در همین 
ایام تابس��تان قیمت مراکز تفریحی دولتی را تا حد امکان کاهش داده ایم. 
مدی��رکل طرح های ملی و فراگیر جوانان با بیان اینکه در تمامی جلس��ات 
س��الیانه ستاد ساماندهی کاهش هزینه دس��تگاه های تفریحاتی دولتی مد 
نظر اس��ت، ابراز داشت: در این جلس��ات تمامی دستگاه ها برنامه های خود 
ب��رای تقلی��ل هزینه های مصرفی و کاهش قیمت اس��تفاده ش��هروندان از 
خدمات عمومی را مطرح می کنند اما بخش خصوصی تا حدی قابل کنترل 

اس��ت و دس��ت ما برای کاهش قیمت ها آنها چندان باز نیس��ت.
آل اس��حاق در خصوص توافق با ش��هرداری برای کاهش قیمت اس��تفاده 
از مراک��ز فرهنگ��ی و تفریحی توضی��ح داد: صحبت ه��ا و توافقاتی در این 
باره انجام ش��ده اما اعتبارات الزم جوابگوی هزینه ها نیس��ت. به طور کلی 
اوقات فراغت موضوع مبتالبه تمامی دس��تگاه های متولی اس��ت اما تمامی 

دس��تگاه های دولتی در تالش اند تا هزینه های خود را کاهش دهند.
وی افزود: در حال حاضر در حال انجام اقداماتی مش��ترک با دس��تگاه های 
دیگ��ر هس��تیم. این اقدامات در ح��وزه اوقات فراغت جوان��ان و با رویکرد 
تفریح��ات جدید و خالقانه اس��ت. مجوزه��ای الزم در ای��ن خصوص نیز 

دریافت ش��ده و جزئیات آن به زودی اعالم خواهد ش��د. مهر

سرپرست فرمانداری مسجدسلیمان:
زلزله برخی ساختمان ها در 

مسجدسلیمان را تخريب كرد

فرمان��دار مسجدس��لیمان از تخری��ب ش��دن برخی 
س��اختمان های این شهرس��تان به علت وقوع زمین 
لرزه خب��ر داد. حیدر حجتی نی��ا در خصوص وقوع 
زمین لرزه در مسجدس��لیمان اظهار کرد: این زمین 
لرزه به چند س��اختمان در این شهرس��تان خسارت 
وارد ک��رده اس��ت. گروه ه��ای ارزیاب و ام��دادی به 
مناطق زلزله زده اعزام ش��ده ان��د و فرمانداری های 

مسجدس��لیمان، هفتکل، ای��ذه، اندیکا و باغملک در 
وضعیت آماده باش هستند. ساعت 11:30 دقیقه روز 
گذشته زمین لرزه ای با قدرت 5.7 ریشتر شهرستان 
مسجد سلیمان در استان خوزستان را به شدت تکان 
داد. شدت زمین لرزه به حدی بود که همه شهرهای 
استان خوزستان و حتی استان لرستان هم این زمین 

لرزه را احساس کردند.
اع�زام ۵ تیم ارزياب امدادی ب�ه محل وقوع زلزله در 

خوزستان
سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
در ای��ن زمینه اع��الم کرد: تا ش��عاع 15 کیلومتری 
زمین لرزه مس��جد س��لیمان 56 روس��تا با جمعیت 

حدودا 5580 نفر زندگی می کنند و پنج تیم ارزیاب 
به منطقه ارسال شده  است. سخنگوی سازمان امداد 
و نجات هالل احمر اعالم کرد: 5 تیم ارزیاب سازمان 
امداد و نجات هالل احمر شامل 15 نفر برای ارزیابی 
زمین لرزه ای که در نزدیکی مس��جد سلیمان استان 
خوزس��تان رخ داد اعزام شده اند.وی ادامه داد: مرکز 
کنترل عملیات امداد و نجات فعال ش��ده و عالوه بر 
پنج تیم ارزیاب که به منطقه اعزام ش��ده اند، به طور 

پیوسته با استان خوزستان در تماس هستیم.
ساعت 11:30 پیش از ظهر روز دوشنبه زمین لرزه ای 
به بزرگی 5.7 در مقیاس ریش��تر در حوالی مس��جد 
سلیمان اس��تان خوزس��تان رخ داد. عمق این زلزله 

17 کیلومتر برآورد ش��ده و مرکز آن در 19 کیلومتری 
مسجد سلیمان، 29 کیلومتری قلعه خواجه )اندیکا(، و 

37 کیلومتری ایذه بوده است. مهر


