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زهرا جعفرزاده- شهروند|  هجدهم اسفند  سال 
قبل که »اکبر سنجابی«، فرماندار سرپل ذهاب کرمانشاه 
شــد، هیچ وقت تصورش را نمی کرد کــه کمتر از 9ماه 
دیگر، بزرگترین زلزله سال 2017 را در دوره فعالیتش 
تجربه خواهد کرد؛ زلزله ای که جمعیت 86 هزار نفری 
سرپل ذهاب، از شهر گرفته تا دورافتاده ترین روستاها را 
هراسان ، خیلی ها را بی خانه و خیلی های دیگر را مصدوم 
و قربانی کرد. یکشنبه شب، بیست ویکم آبان، زلزله 7.3 
ریشــتری، مصیبت های زیادی بر سر ساکنان مناطق 
زلزله زده کرمانشاه آورد و حاال»سنجابی« یک ماه پس از 
زلزله ناگفته هایی از زلزله را بازگو می کند و برای ماجرای 
توزیع اقالم امدادی در روزهای اول و تعداد کشــته ها و 
مصدوم ها، تا داســتان گورهای دسته جمعی و معضل 
کانکس ها پاسخ دارد. سه ساعت باید منتظر ماند تا بازدید 
فرماندار سرپل ذهاب از روستاهای زلزله زده تمام شود و 
او با کفش های خاک گرفته و موهایی به هم ریخته از راه 
برسد و در توجیه تاخیرش به خبرنگار اعزامی »شهروند« 
بگوید: »فرماندار سرپل ذهاب، در این شرایط قاعدتا نباید 

سرش خلوت باشد.« 
 یک ماه از زلزله کرمانشــاه می گذرد، در این 

مدت چقدر از انتظارات برآورده شده است؟
اجازه بدهید از شــب اول حادثه برای شما بگویم. ما 
قبل از زلزله اصلی، یک زلزله 4.5 ریشتری داشتیم که 
خدا را شکر، همان زلزله باعث شد تا بیشتر شهروندان 
از خانه بیرون بروند، 20دقیقه گذشت تا زلزله اصلی رخ 
داد. شاید یکی از اصلی ترین دالیلی که ما تلفات کمی 
در این زلزله داشــتیم، همان زلزله اول بود، در غیراین 
صورت حجم قربانیان زلزله، اگر از زلزله بم بیشتر نبود، 
کمتر هم نمی شــد. 5دقیقه بعد از زلزله در شهر دوری 
زدم، دیدم که اطراف مسکن مهر، جمعیت زیادی جمع 
شده اند، شاید دو هزار نفر. همان جا متوجه شدم که لوله 
اصلی گاز شکسته و حجم زیادی گاز درحال خارج شدن 
است. با رئیس شرکت گاز تماس گرفتم و آنها سریع گاز 
شهر را قطع کردند. همین هم شد تا ما در شهر هیچ گونه 
انفجاری نداشته باشیم. سری هم به بیمارستان شهر زدم 
که بشدت آسیب دیده بود و بیماران بیرون از بیمارستان 
جمع شده بودند. وضع خیلی بدی بود. با ارتش تماس 
گرفتیم و از آنها درخواســت کمــک کردیم تا امنیت 
بیمارستان تأمین شود و مصدومان زلزله، به پادگان ابوذر 
منتقل شوند. ارتش هم بالفاصله وارد کار شد و آسایشگاه 
را برای انتقال مصدومان تخلیه کرد. در این میان تعدادی 
از آمبوالنس های قزوین از مرز مهران درحال برگشــت 
بودند که به آنها دستور داده شد تا به سرپل ذهاب بیایند. 
هوانیروز هم بالگردهایش را آورد، نزدیک به 29 بالگرد، 
مصدومان را به بیمارستان های تهران و کرمانشاه منتقل 
کردند. همین هم شد تا عصر روز دوشنبه، یک روز پس 
از زلزله، تمام مصدومان به بیمارستان ها منتقل شوند. 
همان شب شورای تأمین در حیاط فرمانداری تشکیل 
شد، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی وارد کار شدند و شهر 
را به سه قسمت کردند. حضور این نیروها سبب شد تا 

ما در شب اول زلزله، از یک بانک سرقت نداشته باشیم.
  سرپل ذهاب چند بانک دارد؟

9 بانک دارد که هیچ گزارشــی از سرقت در آن شب 
نداشتیم.

  در روزهای دیگر چطور؟ چون اعالم کردند از 
خانه زلزله زده ها سرقت هایی شده است.

ما در شب اول حادثه هیچ سرقتی نداشتیم، نه مغازه، 
نه منزل و نه بانک، اما مابقی روزها، مثل همه شــهرها، 
سرقت هایی داشتیم. برای ما شب اول خیلی مهم بود؛ 
چراکه در آن شــرایط اتفاقاتی از این دســت زیاد رخ 

می دهد و سرپل بشدت آشفته بود. 
 از ساعت های اول بعد از زلزله تقسیم کار به چه 
صورت بود؟ یعنی مثال در زمینه اقالم امدادی، چه 

نهادی متولی شد؟
ما ســاعت 7 صبح، کمیته بحران استان را تشکیل 
دادیم و قرار شــد صفر تا 100 تمام اقالم امدادی داخل 
شهر را ارتش و صفر تا 100 توزیع اقالم امدادی را سپاه 
پاسداران در روســتاها عهده دار شوند. در همان جلسه 
مقرر شــد تا توزیع چادر و اقالم، به ارتش و سپاه سپرده 
شود، چراکه آنها نیروی مستقر زیادی در منطقه داشتند. 
بنابراین تمــام اقالم امدادی، چه کمــک مردمی و چه 
دولتی، باید تحویل این نیروها می شــد تا آنها را توزیع 
کنند. البته قطعا این کار کم وکسری هایی داشت، اما تمام 
مدیران بحران  دیده که به شهر ما آمدند، عملکرد ما را به 
نسبت وسعت حادثه و مقایسه آن با حوادث مشابه، خوب 
ارزیابی کردند، می گویند؛ نمره قبولی گرفتید اما به نظرم 

نمره قبولی را مردم گرفتند، نه فرماندار. 
 منظورتان مردمی هستند که کمک کردند یا 

زلزله زده ها؟
منظورم ساکنان شهر است. اینها بیشترین همراهی 
و صبوری را در این زمینه داشــتند. درست است که در 
فضای مجازی بعضی از رفتارها پررنگ شد، اما آن رفتار 
مربوط به  درصد بســیار کمی از ســاکنان بود. مابقی 
شهرنشین ها و روستانشین ها همراهی خاصی داشتند. 
واقعا مردم ما خیلی صبور هستند، آنها پیش از این تجربه 
هشت ســال جنگ را داشــتند. یک نکته ای که وجود 
دارد این اســت که برخالف خیلی از شهرها، جمعیت 
 هیچ شهرســتانی بعد از جنگ، دو تا سه برابر نشد، جز 
ســرپل ذهاب. اینها مردمی هستند که می خواهند در 
سرزمین مادری شان بمانند. این عالقه منجر می شود تا 

این جا زودتر ساخته شود. 
 االن جمعیت سرپل ذهاب چقدر شده است؟

86 هزار نفر. 
 درست اســت، یک نکته ای که درباره زلزله 
وجود دارد این اســت که مردم می گویند آمار 
کشته ها خیلی بیشتر از آماری است که از سوی 
پزشــکی قانونی اعالم می شود. یعنی بیشتر از 
620نفر است. حتی برخی می گویند، به دو هزار 
 نفر هم می رســد اما مســئوالن نمی خواهند

 اعالم کنند. 
اصال منطقی پشت این ماجرا که نمی خواهیم اعالم 
کنیم، وجود ندارد. چه دلیلی دارد که ما آمار کشته ها را 
اعالم نکنیم؟ مگر ما عامل کشتن این افراد بودیم؟ این 
یک حادثه طبیعی بود. در زلزله بم آمار چند هزار کشته را 
گفتند، چه اتفاقی افتاد؟ اعالم آمار کشته ها دال بر ضعف 
یا قوت یک حکومت نیست. نه مزیتی دارد و نه عیبی که 

نخواهیم اعالم کنیم. 
 بله، اما گفته می شود که خیلی از قربانیان در 
روستاها، به طور مســتقیم از سوی اهالی دفن 
شده اند، بدون این که گواهی فوت برایشان صادر 
شود، اینها در آمارها حســاب نشده اند که اگر 

بشوند، تعداد کشته ها زیاد می شود.
آماری که مــا از دهیار و شــورای روســتا گرفتیم، 
دقیق ترین آمار است، اما مســأله ای که وجود دارد این 
است که پزشــکی قانونی بخشــی از آمار قربانیان را از 
بهورزها گرفته، که به نظر من کار اشتباهی کرد، اما ما از 
دهیار و شورای روستاها با نام و نشان آمار را گرفتیم که به 
نظر من تعداد کشته ها چیزی که اعالم می شود نیست و 

حتی کمتر از آن است. 
 یعنی این که می گویند نزدیک به  هزارنفر در 

این زلزله کشته شده اند را رد می کنید؟
بله، بــا شــجاعت رد می کنم. بــه  هرحــال بعد از 
زلزله هیجاناتــی وجود دارد و شــاید عــده ای دنبال 
سوء استفاده های خودشان هستند که آمار را باالتر اعالم 

می کنند. ما دلیلی برای پنهان کاری نداریم. 
 از بعد از حادثه در روستاهای کوییک، خبری 
در ارتباط با دفن های دســته جمعی منتشر شد 
و اخیرا هم ویدیویی منتشر شــده که در آن از 
 وجود گورهای دســته جمعی خبــر می دهند. 

ماجرا چیست؟
ببینید، گور دســته جمعی وجود ندارد. ماموستای 
روستای کوییک یا همان امام جماعتشان، بهورز و دهیار 
هم هست، بعد از زلزله به دلیل باالبودن تعداد کشته ها 
که حدود 105نفر بوده اند، دیگر نتوانسته اند 105 قبر 
بَِکنند، به همین دلیل با بیل مکانیکی آن منطقه را حفر 

می کنند، قطعات خانوادگی ایجاد می کنند، میان قطعات 
را با بلوک جدا می کنند، اجساد را داخل قبر می گذارند 
و خاکشان می کنند. اهالی آن روستاها، تابع فقه شافعی 
هســتند و براســاس آداب و رسوم خودشــان مراسم 

خاکسپاری را برپا می کنند. 
هیچ مشــکلی هم با این موضوع ندارند. آقای آزادی 
که ماموستای کوییک هاست، به ما این اطالعات را داد 
و حتی گفت که برای آنها نماز هم اقامه شده است. 36 
نفر از دفن شــده ها از اقوام درجه دو و سه خود ماموستا 
بودند. اگر ایراد داشــت این طور دفن نمی شدند. این که 
می گویند گور دسته جمعی اشتباه است، این اصطالح 
برای جنایت ها استفاده می شود که اجساد روی هم قرار 

می گیرند. 
 درست است من به منطقه رفتم و قبرستان 
را هم دیدم اما خود اهالی می گویند که آن شب 
کســی برای ثبت فوت این افراد حاضر نشده و 

اجساد بدون جواز دفن شده اند؟
در همان محل و حتی قبل از دفن، پزشک ما در محل 

بوده و برای قربانیان گواهی صادر کرده است؛ مشخصات 
هر جســد هم کنارش ثبت و از سوی نیروهای پاسگاه 
صورتجلسه شده است؛ یعنی در زمان دفن هم پاسگاه 
حضور داشته، هم پزشــک و هم ماموستا که دهیار هم 

هست. 
 اما اهالی حرف های دیگری می زنند.

منبع ما ماموستای روستاست. او آمار را به ما داده. ما 
هم نمی توانیم دنبال مچ گیری باشیم. وقتی خودشان با 
صراحت این را می گویند و حتی مصاحبه می کنند، ما 

دیگر نمی توانیم کاری کنیم. 
 قرار نیست نبش قبری شود؟

نه اصال؛ کامال مشخص است که در هر قبر چه کسی 
دفن شده اما وقتی یک حادثه رخ می دهد فرد تحت  تأثیر 
مصیبت وارد شده، ممکن است از الفاظی استفاده کند که 
از آن برداشت های مختلفی شود. به  هر حال معانی واژه ها 
در گویش های مختلف متفاوت است. آن کسی هم که 
آن ویدیو را تهیه و منتشر کرده، کار قشنگی نکرده است. 
 در کنار این موضوع، در میان مردم مسائلی 

از قبیل مشاهده شدن نوری قبل از زلزله مطرح 
است، با این که در این باره توضیح هایی داده شده 
اما مردم همچنان معتقدند که این نور را دیده اند و 

اعالم می کنند که زلزله ای در کار نبوده است.
ببینید در زمان زلزله چنــد اتفاق افتاد. یکی این که 
دکل فشــار قوی ورودی شــهر با زمین لرزه افتاد که 
خودش نور شدیدی ایجاد کرد؛ دستگاه های برقی اصلی 
شهر منفجر شدند و آن هم نوری از خود خارج کرد، در 
کنار همه اینها هم در حاشیه یکی از کوه ها، بخشی از 
زمین شکافته شد و تعدادی از درختان سوختند. آن جا 
هم نوری منتشر شد. در این مدت زمین شناسان زیادی 
به منطقه آمدند اما هیچ کدامشان با شک درباره زلزله 

حرف نزدند.
 یعنی قبل از زلزله نوری در آسمان مشاهده 

نشده است؟
قبل از زلزله نبود؛ همزمان با آن بود. 

 حاال بعد از گذشــت یک ماه، آخرین آمار از 
مصدومان  چقدر است؟

3 هزار و 700 نفر مصدوم داریم که تعدادی از آنها در 
بیمارستان جانشان را از دست دادند.

 االن مشکلی از نظر امنیت برای زلزله زده ها 
وجود ندارد؟

نه؛ نسبت به وضعیتی که داشتیم، امنیتمان خوب بود. 
 با زلزله زده ها که صحبت می شود، بیشترشان 
از نبود یا کمبود سرویس های بهداشتی و حمام و 
قطعی برق و سیستم های گرمایشی گالیه دارند. 

این مشکالت کی قرار است تمام شود؟
در ارتباط با برق، ما تمام تالشمان را کرده ایم که قطعی 
نداشته باشیم، به اداره برق هم تذکر داده ایم، به  هر حال 
برای مردم خیلی سخت است که داخل چادر باشند و با 
هیتر برقی گرم شــوند و در عین حال برقشان هم قطع 
شود. با وزارت نیرو مذاکره کرده ایم تا برق پس از قطعی 

به سرعت وصل شود. 
 االن خیلی از چادرها، هر شب دچار قطعی برق 

می شوند.
بله؛ اما همه شهر این طور نیســت، برخی از محالت 
به این شکل هستند. هر محله ای که فشار بیشتری بر 
رویش باشد، با این مشکل مواجه می شود. البته گاهی 
مردم خودشان هم رعایت نمی کنند و داخل چادر از دو 
هیتر برقی استفاده می کنند. قرار است سیستم برق شهر 
تقویت شود. البته ما حاال نگران تابستان هستیم، چرا که 

در تابستان به کولر گازی احتیاج داریم.
 شــما پیش از این انتقادهای زیادی از روند 
ساخت وساز و آواربرداری در منطقه داشتید، االن 

وضع به چه صورت است؟

بله، در پی انتقادات ما، استاندار هم تذکر جدی به بنیاد 
مسکن داد. گالیه ما از کندبودن روند ساخت وساز بود. 
دوستان در بنیاد مسکن اعتقاد دارند که کار باید با دقت 
انجام شود، ما می گوییم اکیپ ها را بیشتر کنند تا زودتر 
به نتیجه برســیم. موضوع اصلی این است که از خرداد 
به بعد، گرمای این منطقه شروع می شود، در فصل گرما 
ساخت وساز سخت است و زندگی در کانکس و اسکان 
موقت خیلی سخت می شود. من نگران گرمای تابستان 

هستم تا سرمای زمستان. دغدغه من تابستان است. 
  قرار اســت همــه چادرها بــا کانکس ها 

جایگزین شود؟
خیر. کانکس تنها به افرادی تعلق می گیرد که منزل 
مسکونی شان تخریبی از نوع یک باشد. یعنی خانه هایی 
که کامال تخریب شــده و باید از نو ساخته شوند. ما در 
شهر حدود 5 هزار واحد مسکونی داریم که کامال تخریب 
شده اند، مابقی افراد باید به خانه هایشان برگردند. قرار 
است خانه های تعمیری از نوع دو و سه که حدود 4 هزار و 
300 واحد هستند، زودتر تعمیر شوند و پول به حساب 
مردم واریز شــود تا تعمیرات انجام شود. این کار شروع 
شده اما سرعتش خیلی کند است. بنیاد مسکن وعده 
داده تا ســرعت را زیاد کند. اگر پس لرزه ها تمام شود و 
مردم اطمینان کنند تا به زیر سقف برگردند، پیش بینی 
می کنیم به  زودی بیش از 4 هزار چادر از ســطح شهر 

جمع شود. 
  چند  درصد از منازل سالم هستند؟

حدود 20درصد، اما مردم به دلیل پس لرزه هایی که 
وجود دارد، هنوز جرأت برگشت به خانه ها را ندارند.

 با توضیح هایی که دادید، همــه از چادر به 
کانکس نقل مکان نمی کنند، اما مردم خودشان 

بشدت دنبال کانکس هستند.
بله، اما فقط به مالکانی که خانه هایشان کامال تخریب 
شده، کانکس تعلق می گیرد، آنهایی که مستأجر هستند 
کانکس نمی گیرند، قرار است به آنها پولی داده شود تا 

خانه اجاره کنند، پول بیشتر به درد این افراد می خورد. 
 یعنی چقدر؟

 5 میلیون تومــان. این پول به جــای کانکس به آنها 
داده می شود. 

 با این پول می توانند جایی را اجاره کنند؟
پیشنهاد من این بود که ما 5 میلیون تومان را به این 
افراد بدهیــم، دو میلیون تومان هم برای معیشــت و 
10 میلیون تومان هم وام قرض الحسنه در اختیارشان 
قرار دهیم، روی هم می شــود 17 میلیون تومان. از آن 
طرف هم به مالــکان گفتیم تا زمانی کــه پول ودیعه 
مستأجر را به او برنگردانند، به آنها نامه معرفی به بانک 

داده نمی شود. 
 این پول از کی قرار است پرداخت شود؟

پیشنهاد من این بود که به  زودی این کار انجام شود، 
اما بنیاد مســکن اعالم کرده از هفته آینده این پول را 

می دهد.
 آن 5 میلیون تومــان همان مبلغ بالعوضی 

است که قرار است به زلزله زده ها پرداخت شود؟
نه آن بالعوض سر جای خودش است. اگر کسی مالک 
باشد و خانه اش به طور کامل تخریب شده باشد، به او هم 

6 میلیون تومان و هم کانکس تعلق می گیرد. 
 در ارتباط با موضوع کانکس ها، گفته می شود 
که برخی ارگان ها جلــوی توزیع کانکس های 
اهدایی مــردم را می گیرند. برخی می گویند که 
 اگر کانکس بدهند، دیگــر آن 5 میلیون تومان

 داده نمی شود.
واقعیت این اســت که اگر ما بگذاریم هر کسی یک 
کانکس بیــاورد و هر جا که بخواهــد نصب کند، نظم 
شهری به هم می ریزد. اگر بخواهیم به طور بی رویه به همه 
کانکس بدهیم، این جا تبدیل به شــهری پر از کانکس 
می شود. االن 18 هزار چادر در شهر برپاست، اگر جای 
اینها را کانکس بگیرد، دیگر جایی برای ساخت وساز باقی 

نمی ماند، منطقی هم پشت آن نیست. 
 تکلیف مدرســه ها چه می شود؟ دیده شده 
که دانش آموزان به دلیل تخریــب مدارس در 
کانکس ها و بعضا در چادر درس می خوانند. حتی 
تصاویری از نیمکت های آنها در فضای باز منتشر 

شده است. 
من صراحتا اعالم کردم که موافق حضور دانش آموزان 
در کالس های چادری نیستم، استاندار هم در جلسه دو 
روز پیش قول دادند که 150 کانکس در حوزه شهری و 
روستایی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد و دیگر 

کالسی در چادر برپا نشود.
 االن مهمتریــن نگرانی کــه در ارتباط با 

زلزله زده ها وجود دارد، چیست؟
بزرگترین دغدغه مردم، بحث اسکان موقت و کانکس 
است، اما بزرگترین دغدغه من به عنوان فرماندار، اسکان 
دایم این افراد اســت که هرچه زودتر انجام شــود. این 
کانکس ها در گرمای تابستان جوابگوی زندگی نیست و 
اگر ساخت وسازها به نتیجه قابل قبولی نرسد، ما دچار 

مشکل می شویم.
 برای ساخت وسازها چقدر برآورد مالی شده 

است؟
در شهر سرپل ذهاب 12 هزار واحد مسکونی به طور 
کامل تخریب شــده اند و در کل شهرســتان 27 هزار 
واحد مسکونی آسیب دیده است. هنوز آماری از میزان 

خسارت وارده، به دست نیامده است. 
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ناگفته های فرماندار سرپل ذهاب از زلزله 7/3 ریشتری در گفت وگو با خبرنگار اعزامی »شهروند« به مناطق زلزله زده کرمانشاه 

گور دسته جمعی نداریم
   کانکس تنها به افرادی تعلق می گیرد که منزل مسکونی شان به طور کامل تخریب شده باشد

   دلیلی ندارد بخواهیم آمار واقعی  قربانیان زلزله را اعالم نکنیم. مگر ما عامل کشتن این افراد بودیم؟

  150 کانکس در حوزه شهری و روستایی در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد.

  18 هزار چادر در شهرستان سر پل ذهاب برپاست.

 12 هزار واحد مسکونی در داخل شهر و روستاها به طور کامل تخریب شده است.

  نمی شود هر کسی بیاید و کانکســی نصب کند، کانکس ها تنها به کسانی تعلق 
می گیرد که خانه شان صد درصد تخریب شده باشد.

  بزرگترین دغدغه، اسکان دائم زلزله زده هاست.

  موافق حضور دانش آموزان در کالس های چادری نیستم.

  در جلسه کمیته بحران استان مقرر شد تا توزیع اقالم امدادی در شهر به ارتش و در 
روستاها به سپاه سپرده شود، تمام کمک های امدادی دولتی یا مردمی باید از طریق 

این دو ارگان توزیع می شد.

  اجساد قربانیان روستاهای کوییک با حضور پزشک، نیروهای پاسگاه و ماموستای 
آنها دفن شدند، برای همه آنها گواهی فوت صادر شده است.

  اگر زلزله 4.5 ریشتری اول نبود، تعداد تلفات کمتر از زلزله بم نمی شد، مردم با زلزله 
اول، از خانه ها خارج شده بودند.

  کشته شدن نزدیک به هزار نفر در زلزله را با شــجاعت رد می کنم، برخی دنبال 
سوء استفاده های خودشان هستند، دلیلی برای پنهان کاری نداریم.

  نوری که مردم در زمان زلزله دیدند، ناشــی از انفجار دکل فشار قوی بوده است، 
هیچ یک از زمین شناسان با شک درباره زلزله حرفی نزده اند.

مهر|  رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با اشــاره بــه موادمخدر جدید گفت: 
»متاسفانه بسیاری از این مواد در آشپزخانه های داخلی تولید می شوند.«

»محمدمســعود زاهدیان« با اشــاره به ورود موادمخدر جدید در کشور که عمدتا 
صنعتی هستند، گفت: »موادمخدر درآمدزاســت و افراد زیادی از این محل منتفع 
می شوند، لذا متاسفانه شاهدیم که بازار تولید و ارایه آن هم رونق دارد و خیلی ها به دنبال 
مشتری برای این مواد هستند.« او ادامه داد: »پلیس قطعا با هر موضوع جدید و پدیده 
نوظهور در عرصه موادمخدر برخورد جدی می کند و برنامه ریزی های مختلفی نیز در 
این زمینه صورت گرفته و جلسات متعددی نیز برقرار شده است.« رئیس پلیس مبارزه 
با موادمخدر درباره نســبت فضای مجازی با موادمخدر هم گفت: »یکی از نکاتی که 
بشدت مورد توجه پلیس است، فضاهای مجازی است. متاسفانه بسیاری از سوداگران 
موادمخدر جدید، از این فضا به عنوان بستری برای تبلیغ استفاده می کنند و دنبال شکار 
جوانان هستند.« سردار زاهدیان با بیان این مطلب که امروز موادمخدر صرفا از مرزها 

وارد نمی شود، گفت: »امروز اگر افغانستان تولید موادمخدر نداشته باشد یا همه مرزها را 
هم ببندیم، باز هم نمی توان گفت جلوی تولید و توزیع موادمخدر گرفته شده است، زیرا 
امروزه بسیاری از موادمخدر صنعتی در آشپزخانه های داخلی تولید می شود.« رئیس 
پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در پاسخ به این ســوال که چرا سن آشنایی و مصرف 
موادمخدر کاهش یافته است، گفت: »ما نیاز به آموزش های درست، برنامه ریزی های 
آموزشی و ورود جدی تر خانواده ها و آموزش و پرورش به این موضوع داریم.« او توضیح 
داد: »امروز دانش آموزان ما قدرت »نه« گفتن ندارند؛ حتی جوانان ما به دالیل مختلف 
مصرف مواد دخانی در بین دوستانشان را نشــانه بزرگ شدن قلمداد می کنند. برای 
مقاومت نسبت به پدیده اعتیاد، الزم است همه اقشار جامعه توانمند و هوشیار شوند 
و همه مسئولیت را معطوف به پلیس ندانیم. اگر هر فرد به دلیل عدم آموزش درست 
نتواند نسبت به موادمخدر مقاومت نشان دهد،  هزار پلیس را هم ناظر بگذارید، جواب 

نمی دهد و نمی توان جلوی آلوده شدن جوان را گرفت.«

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا: 

مخدرهای جدید در داخل تولید می شود
ایسنا|  مجموعه گنجعلی خان کرمان در اثر وقوع دو زلزله در کمتر از 24ساعت در 
کرمان، دچار ترک خوردگی های شدید شده است. این اتفاق موزه های سطح شهر را در 
روز چهارشنبه 22 آذر تعطیل کرد.نخستین زمین لرزه در طول سه، چهار سال گذشته 
در استان کرمان، صبح جمعه 10 آذر با قدرت 6.1 ریشتر و با مرکزیت »هجدک« کرمان 
را لرزاند، پس از آن و در طول روزهای مختلــف پس لرزه ها به طور مداوم این منطقه از 
کرمان و بافت های تاریخی روســتاهای »گروک«، »حرجند«، »راهور«، »هجدک« و 
»گزک« را دچار آسیب هایی کرد.به اندازه ای که میراث فرهنگی استان کرمان اعالم کرد 
که تا پایان پس لرزه ها امکان بررسی دقیق و اعالم آسیب های واردشده به بناهای تاریخی 
وجود ندارد، هرچنــد در آن زمان 100 قنات قدیمی، 50 درصد خانه های روســتایی، 
10 تا 20 درصد بافت تاریخی روســتاها، برج تاریخی »گزک« و کاروانسراهای قدیمی 
قرارگرفته، در بخش کوهساران شهرستان »راور کرمان« آسیب دیده  بودند. اکنون بعد 
از وقوع دو زلزله 6 ریشــتری در کمتر از 24ساعت در استان کرمان،  درصد آسیب ها به 

بناهای تاریخی کرمان بیشتر شده است.به گفته محمدمهدی افضلی، مدیر روابط عمومی 
و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، در اثر این دو زلزله آثار تاریخی 
قرار گرفته، در مجموعه گنجعلی خان کرمان نیز آسیب دیده اند: »آثار تاریخی مجموعه 
گنجعلی خان کرمان مانند کاروانسرا و بازار کرمان دچار ترک خوردگی هایی شده اند و 
این زلزله در بافت قدیم کرمان نیز تأثیر زیادی داشته است.«او همچنین با بیان این که 
در این دو زلزله ســاختمان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان که بنایی تاریخی و 
متعلق به پهلوی دوم است نیز، دچار ترک های شدیدی شده است، اضافه کرد: »این زلزله 
به آثار تاریخی راور، بازار تاریخی زرند و موزه ها نیز آسیب هایی وارد کرده است.«افضلی 
همچنین درباره علت تعطیلی موزه های قرارگرفته در ســطح شهر کرمان اعالم کرد: 
موزه های قرارگرفته در سطح شهر و به خصوص در اماکن تاریخی با توجه به پس لرزه های 
مستمر و برای حفظ جان و امنیت گردشگران تعطیل شده که البته این اداره کل به دلیل 

وقوع این اتفاق به طور ناگهانی موفق به اطالع رسانی وسیع نشده است.

بعد از وقوع 2 زلزله 6 ریشتری در کمتر از 24ساعت در استان کرمان

کاروانسرای »گنجعلی خان« ترک خورد
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