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نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت این روزهای زلزلهزدگان کرمانشاه گالیه دارند

لرزش کرمانشاه با مشکالت!

فرمانده ناجا تشریح کرد

چگونگی برخورد پلیس
با صرافیهای غیرمجاز

آوای شهر
حاشیههایوضعیتنابسامانپسماندها

عضو شورا تذکر داد
شهردار پاسخ نداد

لغو مصوبه امهال وامها زلزلهزدگان را دچار مشکل میکند

فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد پلیس از
هرگونه انتقاد به عملکرد خود استقبال میکند.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین اشتری در پاسخ
به سوالی درباره برخورد با صرافیهای غیرمجاز
نیز گفت :مس��ؤولیت نظارت ب��ر صرافیها بر
عهده بانک مرکزی اس��ت و این بانک اس��ت
ک��ه صرافیهای مجاز را معرف��ی میکند و بر
اساس لیستی که بانک مرکزی اعالم کرده ،با
صرافیهای غیرمجاز برخورد خواهیم کرد.
■■پیشبینی تردد  2میلیون زائر اربعین از مرز

فرمانده ناجا همچنین با پیشبینی س��فر
بیش از  2میلیون زائر اربعین حس��ینی اظهار
داشت :امیدواریم با همکاری مردم و مسؤوالن
اس��تانهای ایالم ،خوزس��تان و کرمانشاه در
صورت بازگشایی مرز خسروی بتوانیم شرایط
خوبی ب��رای ت��ردد زائ��ران برق��رار کنیم .به
گزارش فارس ،س��ردار حس��ین اشتری درباره
زیرس��اختهای جادهای استان ایالم گفت :در
چند س��ال اخیر فعالیتهای خوبی در جهت
ایجاد زیرساختهای این اس��تان انجام شده
است ،در بخش��ی از کار که بر عهده ناجاست،
نیروی انتظامی ب��ه  ۸۰درصد از تعهدات خود
عمل کرده است و مابقی هم تا پایان سال انجام
خواهد ش��د .این مقام ارشد نیروی انتظامی با
اع�لام این مطلب که پیشبینی میش��ود در
راهپیمایی اربعین حس��ینی  ۲میلی��ون زائر
از مرزهای کش��ور تردد کنند ،اظهار داش��ت:
امیدواری��م ب��ا همکاری م��ردم و مس��ؤوالن
اس��تانهای ای�لام ،خوزس��تان و در ص��ورت
بازگشایی مرز خس��روی در کرمانشاه بتوانیم
ش��رایط خوبی برای تردد زائ��ران برقرار کنیم.
سردار اشتری درباره بازارچههای مرزی تصریح
کرد :بازارچههای مرزی طبق قوانین و مقرراتی
که وجود دارد حتما باید به کار خود ادامه دهند
و منبع درآمدی برای مردم باشند.
■■دستگیری دالل با  200سکه بازار در تهران

عالوه بر این ،فرمان��ده یگان امداد پلیس
پایتخت از دستگیری دالل سکه با  200قطعه
سکه بهار آزادی در بازار تهران خبر داد .سردار
مس��عود مصدق در تشریح جزئیات این خبر
گفت :در اجرای طرح برخورد با دالالن س��که
و ارز و همچنین اخاللگران این بازار ،ماموران
ی��گان امداد پلی��س اقدام به گش��تزنی در
محدوده بازار تهران و محلهای خرید و فروش
س��که و ارز کردند .وی اف��زود :در جریان این
گشتزنیها ماموران در محدوده سبزهمیدان
به رفتار مردی که یک عدد دستگاه کارتخوان
در دست داشت مشکوک شده و برای بررسی
بیشتر موضوع به وی نزدیک شدند اما این فرد
به محض مشاهده مأموران ،پا به فرار گذاشت.
مص��دق با بیان اینکه در تعقیب و گریز میان
مأم��وران و این مرد ،این فرد دس��تگیر و در
بازرس��ی بدنی از وی  200قطعه س��که تمام
بهار آزادی کش��ف و ضبط شد ،اظهار داشت:
همچنین مقادیری پول و دس��تگاه کارتخوان
نیز از متهم اخذ و ضمیمه پرونده شد .فرمانده
یگان ام��داد پلیس پایتخت با بیان اینکه این
فرد در بازجوییه��ای خود به خرید و فروش
غیرقانونی سکه معترف شد ،گفت :برای متهم
پروندهای تش��کیل ش��ده و ب��رای ادامه روند
رسیدگی به جرم ،روانه دستگاه قضایی شد.

آغاز فروش کتابهای درسی

ف��روش کتابهای درس��ی دانشآموزان از
طریق کتابفروشیها آغاز ش��د و دانشآموزان
کالس اولی تا  ۲۰شهریور برای ثبتنام کتاب
فرصت دارند .به گزارش مهر ،توزیع کتابهای
درس��ی دانشآم��وزان دوره متوس��طه اول و
پایههای ده��م و یازدهم دوره متوس��طه دوم
در استان تهران و البرز از طریق کتابفروشیها
آغاز شد .همچنین دانشآموزان پایههای هفتم،
هشتم ،نهم ،دهم و یازدهم دوره متوسطه جز
شاخه فنیوحرفهای و کاردانش نیز میتوانند با
مراجعه به کتابفروشیها برای تهیه کتابهای
ی تا
درسی اقدام کنند .دانشآموزان کالس اول 
 ۲۰شهریور برای ثبتنام اینترنتی کتابهای
درس��ی فرصت دارند و کتابهای درسی دوره
ابتدایی ،شاخه فنی و کاردانش پس از ثبتنام
اینترنتی در س��امانه فروش کتابهای درسی،
اول مهر از طریق مدارس��ی که در سامانه ثبت
کردهاند به دست دانشآموزان میرسد.

گروه اجتماعی :با وجود گذشت ماهها از زلزله مهیب و
دلخراش کرمانشاه هنوز هم وضعیت بسیاری از مردم
این منطقه آنطور که باید سروسامان نگرفته است و
خبرهای رسیده از مناطق زلزلهزده حاکی از دغدغهها
و مطالبات گوناگون مردم این منطقه است؛ مطالبات
گوناگونی که مهمترین آنها از جنس وامهایی است که
قرار بود به این افراد پرداخت شود.
در همین باره نماینده مردم کرمانشاه در مجلس
با بیان اینکه امهال وامهای بانکی زلزلهزدگان نباید به
بهانه همخوانی نداشتن آدرس محل سکونت با مکان
اخذ وام منتفی شود ،گفت :لغو امهال وامهای بانکی
جفا در حق زلزلهزدگان کرمانشاه است .احمد صفری
درباره امهال وامهای زلزلهزدگان در استان کرمانشاه،
ب��ه خانه ملت گفت :مصوبه مجل��س ،هیات وزیران
و دس��تور اکید رهبر انقالب اس��ت که باید وضعیت
زلزلهزدگان در اس��تان کرمانش��اه تبدیل به فرصت
ش��ود اما متاس��فانه خبرهایی به گوش میرسد که
اعالم میکنند افرادی که آدرس محل سکونتشان
با مکان اخذ وام مغایرت دارد ،ش��امل امهال وامهای
بانکی نمیشوند و این امر شهروندان را بشدت نگران

آژیر

کرده است .نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای مردم مناطق زلزلهزده گفت :هفته گذشته به همراه
اسالمی تصریح کرد :پس از  9ماه ،منتفی شدن امهال آقای نجار رئیس س��تاد مدیریت بحران کشور بعد
وامهای زلزلهزدگانی که آدرس محل اخذ ش��ده وام از زلزله  6/2ریش��تری ،بازدیدی از مناطق زلزلهزده
با محل سکونتشان متفاوت است ،در حقیقت جفا داش��تیم که در جریان این س��فر هیات دولت قول
در حق وامگیرندگان است .عضو
داد  5میلیون تومان به صورت
کمیسیون انرژی مجلس یادآور صف�ری ،نماین�ده مجلس :پ�س از  9بالعوض و  5میلیون تومان به
شد :لغو مصوبه امهال وامهای م�اه ،منتف�ی ش�دن امه�ال وامهای صورت تس��هیالت ب��ه مناطق
زلزلهزدگان برای عدم همخوانی زلزلهزدگانی که آدرس محل اخذ شده روس��تایی و  5میلی��ون تومان
آدرس محل سکونت با وام اخذ وام با محل سکونتشان متفاوت است ،بالعوض و  ۱۰میلیون تومان به
ش��ده ،به طور حتم  50درصد در حقیقت جف�ا در حق وامگیرندگان صورت تسهیالت وام به مناطق
از وامگیرندگان را با مش��کالت اس�ت .لغو مصوبه امهال وامها ،به طور شهری مازاد بر تسهیالت قبل
عدیدهای روبهرو میکند.
حتم  50درص�د از وامگیرن�دگان را با پرداخت کند.
نماینده مردم پاوه ،جوانرود،
■■احتم�ال بیس�رپناهی مشکالت عدیدهای روبهرو میکند
ث�لاث باباجان��ی و روانس��ر در
زلزلهزدگان
از سوی دیگر ،نماینده مردم پاوه ،جوانرود ،ثالث مجلس افزود :اما تا امروز خبری از پرداخت این مبالغ
باباجانی و روانسر در مجلس گفت :پس از زلزله  6/2نبوده است و مردمی را که در این باب به ما مراجعه
ریشتری اخیر  ۱۰و  ۱۵میلیون تومان تسهیالت به کردهاند به بنیاد مسکن ارجاع دادهایم .انشاءاهلل این
ترتیب به مناطق روس��تایی و شهری افزوده شد اما کمکها هر چه زودتر پرداخت ش��ود ،چرا که مردم
هنوز پرداختی انجام نشده است .شهاب نادری درباره این منطقه گرفتاریهای زیادی دارند .وی همچنین
افزایش کمکهای بالعوض و تس��هیالت بانکی به درباره پرداخت وامهای بازس��ازی  40و  45میلیون

تومانی بعد از زلزله  3/7ریشتری بیان داشت :بعضی
از این وامها پرداخت شده و برخی نیز پرداخت نشده
اس��ت اما با وضعیت موجود احتمال اینکه برخی از
مردم در فصل زمس��تان نیز بیس��رپناه بمانند زیاد
است .ما از آقای نجار و هیأت دولت درخواست داریم
با توجه به اینکه منطقه هر روز شاهد پسلرزه است تا
فصل زمستان فکری برای سرپناه مردم شود.
■■ 7هزار پسلرزه

ن زلزله تاکنون
مرادی با بیان اینکه از نخس��تی 
این منطقه شاهد بیش از  7هزار پسلرزه بوده است،
گف��ت :بعد از زلزله اول بزرگترین پسلرزهها  2/6و
 9/5ریشتری بودهاند که خسارات قابل توجهی را به
بار آوردهاند .به همین دلیل مردم از لحاظ روحی نیز
در وضعیت مناسبی نیستند ،چرا که هر روز جان خود
و خانوادهشان را در خطر میبینند .نماینده مردم پاوه،
جوانرود ،ثالث باباجانی و روانس��ر در مجلس گفت:
تنها راه نجات مردم از این وضعیت ،ساخت خانههای
ایمن و مقاومسازی خانههاست که ما از دولت ،بنیاد
مسکن و مدیریت بحران انتظار داریم فکری به حال
این مردم بکنند تا در فصل زمستان بیسرپناه نباشند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران
درباره پرسش از شهردار تهران درباره وضعیت
پسماندهای پایتخت توضیحاتی ارائه کرد .الهام
فخاری درباره جزئیات پرسش از شهردار تهران
که تقدیم هیاترئیسه شورای شهر شده است،
به ایسنا گفت :من در یک سال گذشته  2مرتبه
درباره نحوه مدیریت پسماند تذکر دادم که یکی
از این تذکرات به ش��هردار اس��بق تهران یعنی
آقای نجفی بود و تذکر دیگر به ش��هردار فعلی
یعنی آقای افشانی بوده است .وی با بیان اینکه
 9خردادماه سال جاری در صحن شورا تذکری
در اینباره دادم اما پاس��خی از سوی شهرداری
داده نشد ،گفت 27 :خردادماه جاری نیز رئیس
ش��ورای ش��هر نامهای در اینباره به شهرداری
ارسال کرد که متاسفانه باز هم پاسخی ارسال
نش��د .عضو ش��ورای ش��هر تهران ادام��ه داد:
ش��هرداری تهران به تذکرات کتبی بنده درباره
مدیریت پس��ماند پاسخی ارائه نکرد .به همین
دلیل بر اساس قانون جزو اختیارات شورا است
ک��ه اگر مدیران ش��هرداری به تذکری پاس��خ
ندادند ،از آنها س��وال شود و حضور شهردار نیز
در این جلسه برای پاسخگویی به سوال الزامی
است .فخاری افزود :کتبا درخواست خود را برای
سوال از شهردار در اینباره به هیاترئیسه ارائه
کردهام .رئیس کمیته اجتماعی ش��ورای شهر
تهران گفت :مس��أله اصلی این است که الگو و
مدل مدیریت پسماند در وضعیت امروز ،حواشی
و مس��ائل اجتماعی را بویژه ب��رای کودکان به
همراه دارد و باید زمینه اصلی پسماند که همان
زبالهها اس��ت مدیریت شود .نه اینکه زباله کف
شهر پهن باشد و شاهد فعالیت بازار غیررسمی
معامله و مبادله زباله در شهر باشیم.

 6کشته در سقوط باالبر ساختمانی

هشدار درباره سوءاستفاده از سیمکارتهای دائمی و اعتباری

گروه اجتماعی :رئیس اداره تش��خیص جرائم سایبری پلیس فتای
ناجا گفت :یکی از مهمترین پروندههای قضایی کشور در سالهای
اخیر مربوط به جرائم مرتبط با سوءاستفاده از سیمکارتهای دائمی
و اعتب��اری تلفن همراه آن هم بدون اطالعات مالکان اصلی اس��ت.
به گزارش میزان ،سرهنگ حمید کیانی در تعریف سیمکارتهای
مجهولالهویه اظهار داشت :این سیمکارتها در زمره سیمکارتهایی
ق��رار دارد که برخی افراد س��ودجو و کالهبردار بدون اطالع مالکان
از این س��یمکارتها به اش��کال مختلف سوءاستفاده میکنند .وی
افزود :ارزان بودن س��یمکارتها بعضا باعث شده افراد در نگهداری
س��یمکارتها دقت الزم را نداش��ته و در پی آن چندین سیمکارت
داش��ته باش��ند ،در حالی که نمیدانند این سیمکارتها کجا و در
دس��ترس چه کسی است ،نداش��تن دقت در نگهداری سیمکارت
ممکن است باعث ش��ود در دسترس افراد سودجو قرار گیرد و آنها
با فعال کردن س��یمکارت ،در ش��بکههای اجتماعی عضو شده و به

فعالیتهای مجرمانه اقدام کنند.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتای ناجا گفت :فرد
س��ودجو با اس��تفاده از اعتماد به افراد آشنا و در اختیار قرار گرفتن
سیمکارتش��ان ،اقدام به ایجاد اکانت در ش��بکه اجتماعی کرده و
برای مخاطبان مزاحمت ایجاد میکند ،الزم است هموطنان عزیز از
واگذاری سیمکارت تلفن خود به افراد غیر خودداری کنند ،زیرا هر
گونه استفاده خالف قانون عواقب آن بر عهده مالک اصلی سیمکارت
بوده و مقصر شناخته خواهد شد.
این مقام انتظامی در توصیه به هموطنان تصریح کرد :در صورت
فروش و واگذاری س��یمکارتهای خ��ود به دیگران حتما اطالعات
ذخیره ش��ده روی آنها و بویژه عضویت در ش��بکههای اجتماعی را
غیرفعال کرده ،به سیمکارت دیگری انتقال داده یا به طور کلی آنها
را ح��ذف کنند .یعنی اگر با س��یمکارت مورد نظ��ر پیش از این در
شبکههای مجازی عضویت داشتهاند باید اکانت نرمافزار مورد نظر را

رئیس اداره حقوقی سازمان نظام پزشکی تهران خبر داد

مدیرکل تعزیرات استان تهران مطرح کرد

افزایش  12درصدی آمار شکایت از پزشکان
گ�روه اجتماع�ی :رئی��س اداره
قضایی
حقوقی س��ازمان نظام پزش��کی
ته��ران گفت :س��ال 5 ،1396ه��زار و  592پرونده
شکایت از پزشکان در  208شهر دارای هیأت نظام
پزشکی تشکیل شد که نشاندهنده رشد12درصدی
شکایات نسبت به سال 1395
است .به گزارش ایرنا ،میرحامد
خان��ی در همای��ش علمی و
کاربردی دانشگاه علوم پزشکی
و وکال و مش��اوران حقوق��ی
بیمارستانهای تهران با اعالم
اینکه 58درصد ش��کایت از پزشکان منجر به اعالم
برائت و  42درصد منجر به صدور کیفرخواست شده
است ،افزود :پزشکان عمومی و دندانپزشکان عمومی
و در حوزه تخصصی متخصصان زن��ان ،ارتوپدی و
جراحان عمومی در صدر ش��کایات قرار دارند .وی با
اعالم اینکه  53درصد شکایتهای ثبت شده در نظام
بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
آموزشوتحقیقات مجلس گفت:
در برنامه شش��م توس��عه مبلغی را برای تخریب،
بازس��ازی و مقاومس��ازی مدارس در نظر گرفتند
که معادل  ۳میلیارد دالر از محل صندوق ذخیره
ارزی بود اما به دلیل خالی بودن این صندوق قابل
وصول نیست.
بهگ��زارش تس��نیم ،ش��هر ته��ران ب��ه لحاظ
س��رانه و مت��راژ و مقاوم��ت م��دارس ج��زو
فقیرتری��ن استانهاس��ت و بیش��ترین م��دارس
فرس��وده کش��ور در ش��هر ته��ران ق��رار دارد.
 264مدرسه با قدمت باالی  60سال در شهر تهران

پزشکی مربوط به بیمارستانهای دولتی و  29درصد
مربوط به بیمارستانهای خصوصی است ،گفت :سایر
شکایتها شامل سایر مراکز درمانی و دیکلینیکها
بوده اس��ت .خانی اف��زود :آمارهای جهانی نش��ان
میده��د اقدامات درمانی  3درص��د منجر به طرح
شکایت میش��ود؛ این آمارها
در ایران تنه��ا  6هزارم درصد
اس��ت که آمار خوبی اس��ت و
نشان از حاذق بودن پزشکان
ایرانی دارد .رئیس اداره حقوقی
س��ازمان نظام پزشکی تهران
اظهار داشت :بیشترین ش��کایت از پزشکان و کادر
درمانی نس��بت به مراجعات مربوط به استان ایالم
است و تهران نس��بت به مجموعه اقدامات درمانی
انج��ام گرفت��ه در آن رتب��ه  8را دارد .به گفته وی،
بیمارستانهای شمال شهر پایتخت شکایت کمتری
نسبت به بیمارستانهای جنوب شهر دارند.

حذف ( )Delete Accountو سپس به سوزاندن یا غیرفعال کردن
سیمکارت اقدام کنند .وی بیان کرد :کاربران موارد ایمنی را جدی
بگیرند تا در دام مجرمان سایبری نیفتند ،چرا که این امر عالوه بر
دردسرهای فنی و حقوقی به کاربران هزینههایی را تحمیل میکند
که در برخی موارد این هزینهها مالی نیست ،بلکه آبرو و حیثیت فرد
است که قابل جبران نیست.

جریمه ۱۰تا ۷۰درصدی احتکار دارو
تعزیرات گروه اجتماعی :مدیرکل تعزیرات
اس��تان ته��ران گف��ت :برخ��ی
انبارهای احتکار دارو در اس��تان تهران شناس��ایی
و با احتکارکنندگان برخورد قانونی ش��ده اس��ت.
محمدعلی اسفنایی درباره برخورد با احتکارکنندگان
دارو توس��ط سازمان تعزیرات
حکومت��ی گف��ت :ه��ر نوع
انب��ار و دپ��وی کاال لزوم��ا
احتکار نیس��ت زی��را برخی
تولیدکنندگان کاال گلهمند
هس��تند که ش��غل م��ا به
نوعی اس��ت که باید انبارداری کاال را در دس��تور
کار قرار بدهیم ،س��پس کاال را عرضه کنیم و این
گلهمندی تولیدکنندگان صحیح است .وی ادامه
داد :کاالهایی که به قصد گرانفروشی در شرایطی
که دولت ض��رورت عرضه این کاالها را نیز اعالم
کرده اما عرضه نشود در اصطالح احتکار مینامند،

ش مجلس اعالم کرد
عضو کمیسیون آموز 

محقق نشدن بودجه  3میلیارد دالری بازسازی مدارس
وج��ود دارند که ای��ن مدارس
آس��یبپذیرند ،به صورتی که
طبق اعالم عباس��علی باقری،
مدیرکل آموزشوپرورش شهر
تهران ،در س��الهای گذش��ته
حتی توفانی اتفاق افتاده است
و سقف برخی مدارس کنده شده یا آسیب دیده است
و قطعا این مدارس در برابر زلزله طاقت نمیآورند .در

شهر تهران بیشترین مدارس
فرس��وده در حاش��یه جنوبی
شهر ،شهرری ،مناطق مرکزی
و مناط��ق 13 ،12 ،11 ،9 ،7
و  19قرار دارد .در همین رابطه
محمدبیرانوند،عضوکمیسیون
ش و تحقیقات مجلس اظهار داشت 30 :درصد
آموز 
مدارس کشور به مقاومسازی ،تخریب و بازسازی نیاز

بنابراین ما نیز بر این مبنا با احتکارکنندگان کاال
برخورد قاطع میکنیم .مدیرکل تعزیرات استان
ته��ران در ادامه به خانه ملت گفت :دارو جزو 21
قلمی است که باید تعزیرات حکومتی به طور حتم
با احتکارکنندگان آن برخورد کند زیرا با سالمت
جامعه در ارتباط است و این
در حالی اس��ت که ما برخی
انبارهای دارویی احتکار شده
را در داخل و خارج اس��تان
تهران شناسایی و با متخلفان
برخ��ورد کردیم .اس��فنانی
اف��زود :قانون در زمینه احتکار کاال س��ختگیرانه
عمل میکند و از 10ت��ا  70درصد ارزش کاال را
جریمه میکند و سپس طبق قانون الزام میکند
فرد احتکارکننده کاال را به بازار عرضه کند اما در
مرتبه دوم دستور عرضه کاال توسط شعبه تعزیرات
صادر میشود.
دارند .در برنامه ششم توسعه مبلغی را برای تخریب،
بازسازی و مقاومس��ازی مدارس در نظر گرفتند که
معادل  3میلیارد دالر از محل صندوق ذخیره ارزی
بود اما به دلیل خالی بودن این صندوق قابل وصول
نیست ،بنابراین باید بتوانیم پیشنهادی ارائه کنیم که
محل این اعتبار تغییر یابد .وی افزود :قانون را نوشتیم
که اجرا شود اما به دلیل مشکالت و تنگناها وضعیت
آنگونه که مدنظر است پیش نمیرود ،راه برونرفت
از این وضعیت این اس��ت که خیران را قویتر کنیم
و همه را به کمک بطلبیم چون این مس��أله از توان
دولت خارج اس��ت اما تالش میکنیم دولت آنچه را
که میتواند انجام دهد.

سقوط باالبر ساختمانی در یک ساختمان
در حال س��اخت در ش��مال غرب پایتخت ۶
کش��ته بر جای گذاش��ت .به گزارش تسنیم،
ساعت  20:28سهشنبهشب حادثه سقوط باالبر
ساختمانی در یک س��اختمان درحال ساخت
در شمال غرب تهران ،خیابان میعاد جنوبی به
سامانه  125اعالم شد که بهسرعت آتشنشانان
 2ایس��تگاه به محل حادثه اعزام شدند .محل
حادثه یک ساختمان در حال ساخت خالی از
سکنه بود که کارگران در آن مشغول کار بودند.
یک دستگاه باالبر ساختمانی از طبقات باالیی
به انتهای مس��یر چاهک آسانس��ور در طبقه
منفی چهارم س��قوط کرده و منجر به تخریب
دیوارههای باالبر شده بود که آتشنشانان خود
را ب��ه انتهای چاهک رس��انده و بع��د از مدتی
تالش موفق ش��دند به داخل کابین دسترسی
پیدا کنند که مشخص شد بر اثر این حادثه 6
نفر جان باختهاند.
عضو شورای شهر تهران مطرح کرد

بازداشت  2نفر
برای فیلم ساختگی بریدن گوش

عضو ش��ورای ش��هر تهران با بی��ان اینکه
ماج��رای بریدن گوش یک ک��ودک کار ،دروغ
و صحنهسازی بوده است ،از بازداشت  2فردی
خبر داد که این فیلم را تهیه و در ش��بکههای
اجتماعی منتشر کرده بودند .ب ه گزارش تسنیم،
در روزه��ای گذش��ته فیلمی در ش��بکههای
اجتماعی منتش��ر شد که حاکی از این بود که
مأموران ش��هرداری گوشهای یک کودک کار
را بریدهاند .با انتشار این فیلم ،عوامل شهرداری
منطقه  3و اعضای شورای شهر تهران بهسرعت
پیگیر این ماجرا ش��دند ک��ه در همین ارتباط
مجید فراهانی در صفحه شخصی خود نوشت:
«با پیگیریهای انجام ش��ده معلو م شد گوش
کودک کار در حادثهای دیگر در شهرری خراش
دیده اما افرادی با صحنهسازی و با زور و تهدید
در جهت القای این بودند که عوامل شهرداری
گوش وی را بریده و فیلم میگیرند 2 .نفر مورد
نظر با استفاده از دوربینهای اطراف و خودروی
آنها شناسایی و بازداشت شدند».

