
سرزمين رستم و اس�فنديار در حال غرق شدن 
اس�ت. تصاوير منتشرش�ده از جنوب و جنوب 
ش�رق كش�ورمان از مصايب دل آزاري حكايت 
دارد كه  سيالب زمين هاي ترك خورده سرزمين 
آفتاب را به دريايي خروشان تبديل كرده است. 
400روس�تاي سيس�تان همچن�ان در محاصره 
سيالب است. لشكر س�يالب فقط به غرق كردن 
مناطق روس�تايي و بستن راه ها بس�نده نكرده 
است. آنطور كه محيط زيست هشدار داده مردم 
شناور بر موج هاي سيالب بايد مراقب تمساح ها 
هم باش�ند! چراكه احتم�ال خ�روج گاندوها از 
بركه ها وجود دارد. س�پاه، بس�يج، هالل احمر و 
گروه هاي جهادي براي كمك رساني عازم منطقه 
ش�ده اند، اما وضعي�ت همچنان بحراني اس�ت. 
چند روزي مي ش��ود جنوب و جنوب ش��رق كشور 
درگير س��يل ش��ده اند، ام��ا اوضاع در سيس��تان و 
بلوچستان بحراني تر است. در برخي از مناطق سيالب 
به اندازه اي اس��ت كه مردم با قايق روي آب ش��ناور 
هستند. استان هاي معين سيس��تان و بلوچستان، 
همچون كرمان در منطق��ه جنوبش و هرمزگان در 
منطقه جاسك درگير سيل ويرانگر هستند و كمبود 
تجهيزات و نيروي انس��اني امدادي در سيس��تان و 

بلوچستان احساس مي شود. 
 افزايش چندصددرصدي بارش ها 

احد وظيفه، رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي كشور ضمن بيان اينكه 
بارش ها از ابتداي س��ال آبي جاري در اس��تان هاي 
جنوبي نسبت به ميانگين بلندمدت افزايش داشته 
اس��ت، مي افزايد:»براي مثال در اس��تان هرمزگان 
بارش ها نسبت به ميانگين بلندمدت 335/2درصد 
بيشتر ش��ده اس��ت.« به گفته وي ميانگين بارش 
بلندمدت اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان 32/7 
ميلي متر اس��ت. بارش امسال نس��بت به ميانگين 

بلندمدت 261/8 درصد افزايش داشته است. 
بنا به تأكيد وظيفه دو عامل »تغييرپذيري آب و هوا« 
و »تغييرات اقليمي« علت تغيي��ر الگوي بارش ها و 

بارش هاي شديد در جنوب كشور است. 
  قايق هم جواب نمي دهد 

احمدعلي موهبتي، استاندار سيستان و بلوچستان 
وضعي��ت كنون��ي اس��تان را اين گون��ه توصي��ف 
مي كند:»س��يالب در جن��وب اين اس��تان ارتباط 
بيش از 5۰۰روس��تا را قطع كرده ك��ه با تالش هاي 
صورت گرفته بخش��ي از ارتباط برقرارش��ده، ولي 
حدود 35۰ تا ۴۰۰ روستا همچنان در محاصره سيل 
هستند.« به گفته وي شرايط به  گونه اي است كه در 
برخي مناطق به علت شدت آب قايق ها نيز نمي توانند 
بروند و در جاهاي ديگر كه ميزان آب كاهش يافته 
حتي ماشين و قايق هم نمي تواند عبور كند كه براي 

امدادرساني نيازمند بالگرد هستيم. 
منطقه كن��ارك و زرآباد زيرآب هس��تند و راه هاي 

دسترسي تا حدودي قطع شده است. 
آنطور كه رحمدل بامري معاون استاندار سيستان 
و بلوچس��تان مي گويد، خسارات س��يل به جنوب 
بلوچس��تان و چابهار باالس��ت، درحال��ي كه غالب 

روستاها در محاصره  هستند يا زير آب رفته اند. 
وي تأكيد مي كند:»با توجه به اينكه روستاهاي چابهار 
در تالقي سد زيردان و س��د پيشين هستند، سدها 
سريز و دريچه  سدها باز شده اس��ت. بنابراين قالب 

روستا زير آب رفته كه نياز به امداد فوري دارند.«
  آبگرفتگي 4 تا 8 متري 

عباسعلي ارجمندي، رئيس مديريت بحران استان 
سيستان و بلوچستان وضعيت سيل در سيستان را 
اين گونه توصيف مي كند:»بارش هاي سيل آس��ا به 
زيرس��اخت ها، باغ ها و محصوالت كشاورزي استان 
خسارت  زده و عمق آبگرفتگي در برخي روستاها به 
چهار تا 8 متر مي رسد.« وي در مورد آخرين وضعيت 
كمك رساني به مردم سيل زده سيستان و بلوچستان 
بيان مي كند:  تيم هاي امدادي و گروه هاي جهادي 
سپاه وارد مناطق سيل زده شده اند و اولين محموله 
كمك هاي ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( نيز 

به مناطق سيل زده رسيده است. 

به گفته ارجمندي 65 گروه جهادي در قالب 3 هزار و 
5۰۰ نفر از طرف سازمان بسيج وارد مناطق سيل زده 
شده اند كه در حال حاضر يك فروند بالگرد از كرمان 
به مناطق سيل زده اعزام شده است و امروز در بخش 
امداد هوايي اين بالگرد مورد استفاده قرار مي گيرد. 

  وضعيت اضطراري 
72ساعت است كه بر اثر سيالب راه ارتباطي برخي 
روستاها قطع شده و تنها امكان امدادرساني به آنها از 

طريق هوايي است. 
عزيز ساراني، نماينده مردم سيستان و بلوچستان در 
شوراي عالي اس��تان ها با تأكيد بر لزوم امدادرساني 
هوايي و تأمين بالگرد براي آسيب ديدگان سيل استان 
سيس��تان و بلوچستان درخواس��ت دارد؛ بالگردها  
از اس��تان هاي همجوار و تهران براي امدادرساني و 

رساندن آذوقه به مردم اين استان اعزام شوند. 
مرتضي سليمي، رئيس س��ازمان امداد و نجات 
هالل احمر هم از درگيري 13شهرستان استان 
سيستان و بلوچس��تان در سيالب خبر مي دهد. 
به گفته وي، اين شهرستان ها از جمله ايرانشهر، 
چابهار، خاش، دلگان، زاهدان، س��رباز، سراوان، 
سيب و س��وارن، فنوج، كنارك، ميرجاوه، نيك 
شهر، هيرمند بوده و از اين ميان شهرستان هاي 
فنوج، كنارك و قصر قند بيشترين درگيري را با 

سيالب دارند. 
سليمي با بيان اينكه وضعيت شهرستان هاي سرباز، 
دلگان، كنارك، چابه��ار و نيك ش��هر در وضعيت 
بحراني و اضطراري قرار دارند، ادامه مي دهد: »راه هاي 
ارتباطي و خطوط ارتباطي با شهرستان فنوج قطع 

اس��ت و اطالع دقيقي از وضعيت اين شهرستان در 
دست نيست.«

روح اهلل س��رگزي معاون س��تاد مديري��ت بحران 
اس��تانداري سيس��تان و بلوچس��تان با بيان اينكه 
بيشترين بارندگي در نيك شهر، س��رباز و قصرقند 
گزارش ش��ده، مي افزايد:»براثر بارش هاي ش��ديد 
عالوه بر بسته شدن مسيرهاي ارتباطي فوت دو نفر، 
سرريز شدن برخي سدها و تخريب منازل مسكوني را 

به همراه داشته است.«
  اضافه شدن گاندوها به سيل

اداره كل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان 
در اطالعيه اي اعالم كرد: با توجه به بارندگي هاي اخير 
و سيالب به وجود آمده در جنوب اين استان احتمال 
خروج تمساح  پوزه كوتاه )گاندو( از بركه وجود دارد 

كه مردم بايد به شدت مراقب باشند. 
براساس اين اطالعيه سرريزش��دن آب رودخانه ها 
و سدها در منطقه و به تبع آن س��ردي هوا، شرايط 
جوي، استرس و تنش در حيات وحش به ويژه تمساح 
پوزه كوتاه)گاندو( احتمال خروج تمساح ها از بركه و 
اسيرشدن در امواج خروشان آب و به تبع آن دورشدن 
از زيستگاه اصلي شان وجود دارد. اداره محيط زيست 
سيس��تان و بلوچس��تان از مردم خواسته نسبت به 
تردد در مناطق سيالبي، حاشيه رودخانه باهوكالت، 
هوتك ها، مرداب ها و مناطق حاش��يه اي كه محل 

تجمع آب هاي راكد شده است، خودداري كنند. 
  اپيدمي بيماري نداريم

محمداس��ماعيل مطلق، مش��اور معاون بهداشت 
در مديريت كاهش خطر بالياي وزارت بهداش��ت، 

با تش��ريح تمهيدات وزارت بهداش��ت در خصوص 
جلوگيري از ب��روز بيماري هاي واگي��ر در مناطق 
س��يل زده، مي گويد:»تيم هاي بهداش��ت محيط، 
س��المت در باليا و گروه بيماري هاي واگير به اين 
استان ها اعزام شده اند و تاكنون موردي از اپيدمي 

بيماري هاي واگير در اين مناطق نداشته ايم.«
بنا به تأكيد وي معموالً هر فصلي با توجه به نوع آب و 
هواي خاص خود، بيماري خاص خود را دارد. مطلق 
مي افزايد:»خوشبختانه موج اول آنفلوآنزا در كشور 
فروكش كرده و اگر ب��ه دليل برودت ه��وا و فراهم 
شدن ساير شرايط، بستر براي بروز موج  بعدي اين 
بيماري فراهم شود باز هم انتظار مشاهده آنفلوآنزا با 
شدتي كه در ماه هاي گذشته شاهد بوديم را نداريم؛ 
چراكه سطح ايمني بدن افراد افزايش يافته و طبق 
بررس��ي هاي اپيدميولوژي وقوع ش��رايط مشابه با 
ماه هاي گذشته دور از انتظار است، اما بعيد نيست.« 
به گفته وي نگراني  هنگام وقوع سيل، بيماري هاي 
دس��تگاه گوارشي اس��ت.   مطلق همچنين هشدار 
مي دهد، افزايش حجم  بارش ه��ا مي تواند منجر به 
تخريب النه مارها و ساير حيوانات گزنده شود و آنها را 

به ميان مردم هدايت كند. 
مديركل ام��ور داروي س��ازمان غ��ذا و دارو درباره 
تأمين داروهاي مورد نياز در اس��تان هاي سيل زده 
مي گويد:»در حال حاضر گزارشي از كمبود دارو در 
اين مناطق نداش��ته ايم و  داروي كافي در انبارهاي 
دارويي مناطق سيل زده اعم از سيستان و هرمزگان 
وجود دارد. به ش��ركت هاي پخ��ش دارو هم اعالم 
كرديم كه به محض اعالم نياز دارويي از س��وي اين 
مناطق، به س��رعت داروي مورد نيازشان را تأمين و 

ارسال كنند.«
  خس�ارات ناش�ي از فراه�م نب�ودن 

زيرساخت ها 
با توجه به سيل فرودين ماه انگار مسئوالن حوزه 
مديريت بح��ران درس ه��اي الزم را از اين حادثه 
نگرفته اند و حاال با سپري شدن تنها چند ماه باز با 
بحران مواجهيم. حبيب اهلل دهمرده، نماينده مردم 
زابل در مجلس معتقد اس��ت:»نبود زيرساخت ها 
خسارت بااليي به سيستان وارد كرده است« وي در 
تذكري شفاهي در جلسه علني مجلس گفت:»در 
س��يل اتفاقات عجيب و غريب��ي رخ مي دهد، در 
صورتي كه اين سيل قابل پيش بيني بود، اما به دليل 
فراهم نبودن زيرساخت ها سيل به استان سيستان و 

بلوچستان خسارت زيادي وارد كرده است.«
  فروكش لشكر سيل در هرمزگان و كرمان 

در هرمزگان اوضاع رو به آرامش است. اگرچه به علت 
بارندگي و طغيان رودخانه جگين راه هاي ارتباطي، 
برق و تلفن 22 روستاي بشاگرد قطع است، اما امداد 

رساني ها جريان دارد. 
فري��دون همت��ي، رئيس س��تاد مديري��ت بحران 
استانداري هرمزگان از اعزام دو فروند بالگرد از سوي 
سپاه و ارتش به شهرستان جاسك و يك فروند بالگرد 
از س��وي جمعيت هالل احمر به شهرستان بشاگرد 
خبر مي دهد. به گفته وي خط��وط تلفن و همراه و 
ساير خطوط ارتباطي در اين مناطق مختل شده كه 
تاكنون ارتباط تلفني برخي از روستاها برقرار است و 

تا ظهر ديروز تمامي ارتباطات وصل شد. 
با فروكش كردن آب به تدريج زمينه براي بازگشت 
خانوارهاي هشت روستاي شهرستان جاسك كه به 
دليل طغيان رودخانه هاي جگين و گابريك تخليه 

شده بود، فراهم شده است. 
در كرمان هم اوضاع رو به آرامش مي رود. آنطور كه 
احسان عراقي زاده، معاون راهداري اداره كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان كرمان مي گويد: بارش 
باران و برف طي چهار روز اخير افزون بر 37۰ ميليارد 
ريال به محورها و ابنيه ارتباطي ش��مال اين استان 
خسارت وارد كرده است. حاال بسياري از محورهاي 
مواصالتي جنوب كرمان كه از روزگذشته بر اثر بارش 
برف و جاري شدن سيالب مسدود ش��ده بودند، با 
تالش نيروهاي راهداري بازگشايي شدند. خانه هاي 
خشت و گلي و كپري ساكنان رودبار جنوب به دست 

سيالب تخريب شده است. 
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بودجه چالشي كميته امداد را كمك هاي مردم جبران كرده و تعداد حاميان طرح هاي ايتام و محسنين هم هر روز در حال افزايش است

رشد 25درصدي كمك هاي مردمي به كميته امداد

بسیج ایران برای بلوچستان
سپاه، بسيج، هالل احمر و گروه هاي جهادي براي كمك رساني عازم جنوب شرق كشور شده  اند، اما وضعيت بحراني است

امس�ال به رغ�م 

عليرضا سزاوار
بودجه چالش�ي   گزارش  2

كميته ام�داد، در 
۹ماهه اخير فق�ط 30۶ميلي�ارد تومان مردم 
صدقه داده اند كه كمك هاي مردمي اين حوزه 
۲۵درصد رشد داشته و ميزان مشاركت مردم 
در طرح اكرام ايتام و محسنين در هشت ماهه 
سال جاري هم نسبت به سال گذشته 3۹درصد 

رشد داشته است. 
اوج مش��اركت هاي مردمي به كميته ام��داد را در 
جشن عاطفه ها مي توان ديد كه با وجود مشكالت 
اقتصادي مردم، امسال اين حوزه رشد 7۰ درصدي 

را تجربه كرد. 
 استقبال مردمي از طرح ايتام و محسنين

طرح ايتام و محسنين از سال ۹۰ به صورت آزمايشي 
در پنج استان كشور با هدف حمايت مالي از كودكان 
با سرپرست ناتوان شروع شد و كودكان در قالب اين 
طرح از كمك هاي مادي م��ردم نيكوكار بهره مند 
مي شوند. عالوه بر اين تعداد حدود 2۰۰هزار كودك 
با سرپرست ناتوان در كشورمان زندگي مي كنند 
كه نيازمند هستند.  كميته امداد امام طرح ايتام و 

محسنين را با هدف حمايت از كودكان سرپرست 
ناتوان يا بي سرپرس��ت به پش��توانه حمايت هاي 
مردمي راه اندازي كرد. استقبال مردم از اين طرح 
واقعاً چشم گير بوده است. مشاركت مردم در طرح 
اكرام ايتام و محسنين در هشت ماهه سال جاري 
نسبت به سال گذش��ته 3۹درصد رشد داشته كه 
امسال در اين بازه زماني 5 هزار و 62۰ ميليارد ريال 
از كمك هاي مردم در طرح اكرام ايتام و محسنين 
به حساب خانواده ها واريز ش��ده است.  نحوه ارائه 
كمك ها به كودكان اين طرح هم اين گونه اس��ت 
كه كمك هاي مردمي به صورت مستقيم از سوي 
حاميان به شماره كارتي كه براي فرزندان مشمول 

در نظر گرفته شده واريز مي شود. 
 رشد 70 درصدي كمك ها در جشن عاطفه ها
عليرضا عسگريان معاون توس��عه مشاركت هاي 
مردمي كميته امداد امام خميني )ره( با تأكيد بر 
اينكه وقتي بودجه سال ۹6 را مي بستيم در سال ۹7 
انتظار داشتيم با كاهش بودجه مواجه شويم، افزود: 
»ولي با رش��د ۴6 درصدي مواجه بوديم حتي در 
جشن عاطفه ها كه مردم مشكالت اقتصادي زيادي 
داشتند حدود 7۰ درصد رشد كمك ها را داشتيم. 

در سال ۹8 به رغم بودجه چالشي اتفاق هاي خوبي 
افتاد، در ۹ ماهه امسال 3۰6 ميليارد تومان پول از 
صدقه ها جمع آوري شد كه در اين حوز 25 درصد 

رشد داشته ايم.«
 كمك هاي چشمگير پيامكي

معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد 
بيان داشت: » از سه سال گذشته تاكنون حدود 
1۰8هزار صندوق صدقات جم��ع آوري كه 35 
هزار صندوق در ۹ ماهه امسال جمع آوري شده 
است و در حال حاضر 18۴هزار صندوق صدقات 
در سراسر كش��ور داريم. كميته امداد مجموعاً از 
روش هاي پيامكي هم ماه��ي 2 ميليارد و 8۰۰ 
ميلي��ون توم��ان دريافت مي كند.« عس��گريان 
با تأكيد ب��ر اينكه در طرح ه��اي اك��رام ايتام و 
محس��نين هم اقدامات خوبي در سال جاري رخ 
داده، گفت: »در مورد ايتام ك��ه 127 هزار 26۴ 
نفر هستند، محس��نين 187 هزار و ۹۰1 نفر كه 
كمك هاي خوبي نسبت به س��ال گذشته انجام 
شده اس��ت. تعداد حامي هاي كميته امداد براي 
ايتام و محس��نين 66۹ هزار و 7۹۹ نفر است كه 

همچنان در حال افزايش است.«

 افزايش سرانه خانواده محسنين
معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد 
خاطرنشان كرد: »سال گذشته منابع از اين محل 
)طرح ايتام و محسنين( 71۰ ميليارد تومان بوده 
و خيرين به ازاي هر يتيم 32۴هزار تومان پرداخت 
مي كنند و سرانه ما نسبت به ۹ ماهه گذشته 15۰ 
درصد رشد داشته اس��ت. براي فرزندان محسنين 
هم درآمدها امسال 3۹درصد نسبت به سال گذشته 
رشد داشته و س��رانه هر نفر خانواده محسنين هم 
۹ درصد افزايش يافته اس��ت. هر حامي متوس��ط 
كمك هايش حدود 1۰۰ هزار تومان در سال است 
كه حدود 7۰۰ ه��زار نفر ماه��ي 1۰۰ هزار تومان 
كمك مي كنند.« وي درباره اجراي طرح مبتني بر 
نياز گفت: »اين طرح به اين صورت است، يك فرزند 
معنوي داريد كه مبتني بر نياز فرد كاال و اقالم براي 
اين مددجو تهيه و به دست او مي رسانيد جمع مبلغ 
جمع آوري شده هزار و 33۰ ميليارد است كه نسبت 
به سال گذشته در همين زمان 76درصد رشد كرده 
اس��ت. مجموعاً در اين ۹ ماه 71ميليارد از طريق 
روش هاي نوين يعني استفاده از اپليكيشن كمك 

از سوي مردم جمع آوري شده است.«

-----------------------------------------------------
 علي خضريان توئيت زد: در حالي كه وضعيت سيل در سيستان 
و بلوچستان بحراني است، »ديكتاتوري مسئله سازي« برخي رسانه ها 
مانع از رسيدن صداي غريب مردمي شده كه بي رحمانه ترين تبعيض ها 
در حق شان روا داشته شده است؛ سيل سيستان و بلوچستان بزرگ ترين 

نماد اشك و آه سياسي براي سانحه هواپيماي اوكرايني است. 
-----------------------------------------------------

 زهرا محمدي با انتشار اين اسكرين شات توئيت زد:  بيزينس 
پناهندگي! خانم در 18 س��الگي تونسته در ايران مدال المپيك بگيره 
و خدا ميدونه چقدر براش هزينه ش��ده. همون چهار سال پيش بهش 
5ميليارد و كلي سكه و يه آپارتمان هديه دادن. از رهبر و رئيس جمهور 
و وزير گرفته تا صدا و سيما 2۴ ساعته تقدير كردن و تريبون بهش دادن، 

ولي ايشون ميگه سركوب شده!
-----------------------------------------------------
  مه جبين اسدي هم در رابطه با پناهندگي كيميا عليزاده اين 
توئيت را منتش�ر كرد: خواهرم! كيميا عليزاده، تو هم دختر همين 
س��رزميني؛ حاال كه از اختناق و سركوبي زنان س��رزمينت گريختي و 
راه هلند درپيش گرفتي؛ لطفاً عينك سياس��ي ات را زمين بگذار و در 
پياده روهاي محله رداليت آمس��تردام قدم بزن. آنجا نماد آزادي مردم 
هلند است! با واژه ذلت، سركوبي و فروش زنان بيشتر آشنا خواهي شد. 
-----------------------------------------------------

  محسن پورعرب توئيت زد: ۹۰ نماينده فعلي به داليل مالي رد 
صالحيت ش��دن و نميتونن براي انتخابات مجلس آينده كانديد بشن 
اون وقت همين نماينده ها االن دارن براي كشور تصميم گيري ميكنن! 

من خوبم، شما چطوريد؟!
-----------------------------------------------------

 علي آدمي توئيت زد:  حدود 1۰۰نفر از نماينده هاي فعلي مجلس 
به دليل مواردي مثل فساد اقتصادي و فس��اد اخالقي و فساد سياسي 
و رانت و اي��ن موارد رد صالحيت ش��دن. گفتم كه در جريان باش��يد 
وقتي تاج زاده »نظارت اس��تصوابي« رو مي كوبه دقيق��اً داره به خاطر 

چي مي ناله!
-----------------------------------------------------
 كبري آس�وپار توئيت زد:  وقتي ترامپ به فارسي توئيت مي زند، 
حس مي كنم زبان و خط فارسي عزيز ما نجس شده است، چه رسد كه 
نام ملت ايران را هم بياورد. مخالف جمهوري اس��المي باشيد؛ اما كنار 
كساني نايستيد كه دستشان با تحريم و ترور آلوده به خون ملت است. 

مبارزه با نظام را هم سوگواري براي قربانيان هواپيما جا نزنيد. 
-----------------------------------------------------

 محمدصادق عابديني توئيت زد: رفتارهاي برخي سينماگران در 
روزهاي اخير چيزي جز شواف است؟! بازيگري كه فيلمي در جشنواره 
نداره از حضور در فجر انصراف داده! در حالي كه هنوز اس��امي داوران 
جشنواره مشخص نش��ده، چند نفر پيام دادن كه ما داوري نمي كنيم! 
حتي اگر ح��س مي كنيد بايد همراه جماعت ش��ويد، از داش��ته هاي 

خودتان خرج كنيد!
-----------------------------------------------------
  فريد ابراهيمي توئيت زد:  از س��ر شب رس��انه هاي اصالح طلب 
را توي بوق ميكنن كه قراره روحاني و جهانگيري از مس��ئوليت دولت 
استعفا بدن، بعد صبح كه از خواب پا ميشي، ميبيني قلقلي و اون خانمه 
كه توي برنامه آشپزي س��بزي خرد مي كرد از تلويزيون استعفا دادن. 

مصبتونو شكر المصبا!
-----------------------------------------------------

 رسول شكري نيا با انتش�ار اين عكس نوشت: تصاويري كه به 
نام اختصاصي بي بي سي به رسانه ملكه پير داده شده، توهين مستقيم 
به مخاطب و احمق فرض كردن آن است!؟ چي شد از اين همه موشك 
يكي به تجهيزات نظامي، بالگرد، هواپيما، پهپاد، حداقل يه ماش��ين 
جنگي برنخورد؟! احمق دانس��تن مخاطبان شيوه قديمي رسانه روباه 

پير است، اما اينجوري نوبره !
-----------------------------------------------------

  اميرحس�ين ثابتي توئي�ت زد: سال هاس��ت به يك پااليش در 
رس��انه هاي رس��مي نظام نياز داريم كه متأس��فانه تاكن��ون اين كار 
محقق نشده استعفاي برخي س��لبريتي ها از حضور در جشنواره فجر 
و صداوسيما نه تنها تهديد نيس��ت بلكه بهترين فرصت براي اين كار 
است و كاش ساير سلبريتي هايي كه ترديد دارند هم زودتر تصميم شان 

درباره استعفا را بگيرند. 
-----------------------------------------------------
  دانش طلب راجع به مواضع سلبريتي ها در وقايع اخير چند 
توئيت با تيتر »شما سرباز ترامپ هس�تيد، نه مردم!« منتشر 
كرده است: با اين همه ش��كافي كه در جامعه داريم يك كاسه كردن 
مردم حماقت زيادي الزم دارد، اما س��لبريتي ها كه حسابي هم از بغل 
سيستم خورده اند واژه مردم را طوري به كار مي برند كه انگار استاديومي 
داريم كه در آن تيم مردم با تيم نظام مس��ابقه دارن��د! مردم هم فقط 
آنها هستند كه روي فركانس امريكا عربده مي زنند. اگر »پارودي« را 
تقليدي اغراق آميز از ويژگي هاي ظاهري و مفهومي يك سبك به شيوه  
طنزآميز بدانيم در آن صورت دم زدن ترامپ و پشت بندش سلبريتي ها 
و اپوزيسيون و دانشجوهاي مخالف از مردم آن هم بعد از تشييع شهيد 
قاسم سليماني  را فقط مي توانيم »پارودي ناخواسته و ناشي از حماقت« 
توصيف كنيم. سرباز ترامپ بهترين توصيف براي كساني است كه بعد 
از توئيت هايش دوگانه مردم -  حكومت مي س��ازند و همان چيزهايي 
كه او مي خواهد را بدون كالمي عليه جنگ افروزي و جنايتكاري امريكا 
به زبان مي آورند. انتظار نداريم با همه اين ها برخورد ش��ود ارزشش را 

ندارند، فقط ديگر فرش قرمز برايشان نيندازند!
-----------------------------------------------------
 مصطفي وثوق كي�ا توئيت زد: پيمان معادي، حس��ن معجوني، 
هايده صفي ياري و ساير ناهنرمنداني كه از جشنواره هاي ملي استعفا 
داديد مرد باشيد و ديگر در جشنواره هاي حكومتي شركت نكنيد. باعث 

خوشحالي ما هم است. 

 رئيس كل بيمه مركزي با تأكيد براينك��ه 1۰درصد خودرو ها بيمه 
ش��خص ثالث ندارند، گفت: خودرو ها و موتورس��يلكت ها و همچنين 
ماشين آالت كش��اورزي كه حادثه آفرين هستند سه ماه وقت دارند به 

شركت هاي بيمه براي دريافت بيمه نامه شخص ثالث مراجعه كنند. 
 مجموعه »پاالديوم« در آستانه تخريب قراردارد. شوراي شهري ها 
مي گويند ساخت و س��از غيرقانوني انجام ش��ده، ولي س��ازمان نظام 
مهندسي اعالم كرده كه پاالديوم پروانه ساختماني رسمي دارد و ساخت 

و ساز براي اين مجموعه براساس توافق بوده است. 
 محمد عليخاني رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران با اش��اره به بزرگ ترين نقص طرح ترافي��ك در پايتخت گفت: 
شوراي شهر قدرت اعمال نظر در برخي از تصميمات شهري از جمله 

طرح ترافيك را ندارد. 

برگزاري المپیك بازي هاي تشكیالتي
براي دانش متوسطه

دبي�ركل اتحاديه انجمن هاي اس�المي دانش آم�وزان از برگزاري 
المپي�ك بازي ه�اي تش�كيالتي از ابت�داي پايي�ز ۹۹ در مقطع 
متوس�طه اول خب�ر داد و گفت: اي�ن المپيك با هم�كاري وزارت 
آم�وزش و پ�رورش و وزارت ورزش و جوان�ان برگ�زار مي ش�ود. 
دبيركل اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش آموزان با تأكيد بر اينكه 
مجموعه انجمن اسالمي در خاستگاه مدرسه و با محوريت دانش آموزان 
شكل گرفت، گفت: در مدرسه فعاليت هايي دنبال مي شود كه عمدتاً از 
طريق خود دانش آموزان مديريت شده كه در سال هاي يازدهم تحصيلي 
هستند و ديگر دانش آموزان همفكر و هم انديشه شان را همراه مي كنند.  
حسين تاريخي افزود: اين تشكل تنها تشكلي است كه تا سال 1373 به 
صورت رسمي در مجموعه آموزش و پرورش فعاليت مي كرده و پس از 

آن تشكل ها در فضاي دانش آموزي شروع به شكل گيري كرده اند. 
وي فعاليت هاي تش��كيالتي را يك��ي از راه هاي افزاي��ش مهارت كار 
گروهي و مس��ئوليت پذيري دانش آموزان عنوان كرد و ابراز داشت: در 
پيمايش هاي جدي ما مشخص شده دانش آموزاني كه عضو تشكل ها 
مي شوند، به طور محسوسي در مواجهه با آسيب هاي اجتماعي مصون 
بوده اند. اين آسيب ها را مي توان بحران هاي هويتي، بحران حوزه عفاف 

و حجاب، فضاي مجازي و ابتال به مواد مخدر عنوان كرد. 
وي سابقه ۴۰ س��اله فعاليت اين تش��كل را بيانگر وجود بستري مهيا 
براي هويت بخش��ي به دانش آموزان خواند و گفت: دانش آموزاني كه 
داراي هويت برتر مي شوند عمدتاً س��ابقه فعاليت تشكيالتي در زمان 
دانش آموزي دارند.  دبيركل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان 
يكي از طراحي هاي وي��ژه اين اتحادي��ه را ايجاد بازي ه��اي گروهي 
تشكيالتي با عنوان تاما برشمرد و اظهار داشت: آنچه باعث شده به اين 
مسئله نگاه ويژه داشته باشيم مسئله هويت بخشي كار گروهي است، 
برخالف س��ازوكارهاي عمده محور كه به افزايش مهارت هاي فردي 
دانش آموزان مي پردازد به تقويت مهارت هاي گروهي توجه مي كنيم.  
به گفته تاريخي 5۰ بازي به عنوان پايلوت در اين حوزه طراحي شده كه 
بخشي از آن متكي بر بازي هاي بومي بوده و در سطح كشور و در برخي 
استان ها اجرا شده است.  وي از برگزاري المپيك بازي هاي تشكيالتي 
از ابتداي پاييز ۹۹ در مقطع متوسطه اول خبر داد وگفت: اين المپيك 
با همكاري وزارت آموزش و پ��رورش و وزارت ورزش و جوانان برگزار 
مي ش��ود.  دبيركل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان طراحي 
منظومه فك��ري و تربيتي نوجوانان را هم از ديگ��ر برنامه هاي در حال 
اجراي اين اتحاديه برش��مرد و بيان داشت: تصوير نوجوان تراز انقالب 

اسالمي در اين منظومه فكري تشريح مي شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

با رأي ديوان عدالت اداري

دریافت وجه بابت سونوگرافي 
در مراكز دولتي ممنوع شد

هيئ�ت عموم�ي دي�وان عدال�ت اداري دريافت هرگون�ه وجه را 
بابت انجام س�ونوگرافي تش�خيصي در مراكز درماني دانشگاهي 
دولت�ي از س�وي متخصصي�ن زن�ان و زايم�ان ممن�وع ك�رد. 
به دنبال ش��كايت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي و درخواس��ت ابطال يكي از بخش��نامه هاي اي��ن معاونت، 
درخصوص دريافت وجه بابت انجام س��ونوگرافي تشخيصي در مراكز 
درماني دانشگاهي دولتي از س��وي متخصصين زنان و زايمان، هيئت 

عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي اعالم كرد:
نظر ب�ه اينكه دريافت وجه از سونوگرافي تشخيصي در مراكز درماني 
دانشگاهي دولتي از سوي متخصصين زنان و زايمان از مصاديق دريافت 
وجه از سوي دس��تگاه هاي دولتي از مردم مي باشد كه طبق ماده 6۰ 
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نياز 
به حكم قانونگذار دارد. ليكن طرف ش��كايت مجوزي در اين خصوص 
ارائه نكرده و از طرفي در بندهاي مذكور دريافت وجه بابت سونوگرافي 
در بخش غيردولتي ممنوع شده كه منطبق با اعمال تبعيض نارواست. 
بنابراين در مجموع دريافت وجه بابت سونوگرافي در بيمارستان هاي 
دولتي توسط متخصصان زنان و زايمان ممنوع است و بخشنامه وزارت 

بهداشت در اين رابطه ابطال مي شود. 
گفتني است اين رأي ديوان به دنبال شكايت شاكي خصوصي صادر شده 

و براي تمام بيمارستان هاي دولتي در موارد مشابه الزم االجراست. 

اختراع سامانه اي ایراني
 كه با تولید »مه « مانع سرقت مي شود!

محقق�ان يك�ي از پارك ه�اي عل�م و فن�اوري كش�ورمان 
ب�راي نخس�تين ب�ار سيس�تم ضدس�رقتي اخت�راع كردن�د 
ك�ه مي توان�د ب�ا افش�انه م�ه در فض�ا مان�ع از س�رقت ش�ود!
محققان يك ش��ركت دانش بنيان در پ��ارك علم و فناوري گلس��تان 
توانستند يك سيستم مه پاش ضدسرقت اختراع كنند كه مي تواند تا 

رسيدن پليس به محل ارتكاب سرقت، مانع از دزدي اشيا شود!
سيس��تم هاي ضدس��رقت فعلي بيش��تر جنب��ه هش��داردهنده و 
اطالع رساني دارند تا جلوگيري از سرقت، اما س��امانه اختراع شده 
مي تواند در دقايق اوليه س��رقت مانع از فرآيند دزدي شود؛ سامانه 
مه پاش در 2۰ ثانيه اول سرقت با توليد حجم زيادي از مه مانع ديد 
سارقان در محل دزدي مي شود، سامانه مذكور مي تواند يك فضاي 
6۰ مترمربع به ارتفاع 3متر را پوشش دهد.  مه ايجاد شده تركيبي 
از آب و الكل است و اثري از خود بر جاي نمي گذارد، بعد از استفاده 
هم اثري از چربي و خيسي بر سطوح نمي ماند. اين سامانه به گونه اي 
طراحي ش��ده كه در صورت قطع برق هم تا 15دقيقه بدون باتري 
عمل مي كند و بعد از هر بار عمليات، كپسول سامانه بايد شارژ شود.  
اين سامانه به دو صورت دستي و كنترل از راه دور فعال مي شود، در 
صورتي كه كاربر در محل وقوع جرم حضور داشته باشد با استفاده از 
پدال مي تواند سيستم را فعال كند و اگر كاربر حضور نداشت سيستم 

مي تواند به آژير دزدگير متصل شده و فعال شود. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

عابد قاسمي | ميزان

در پی مشكالت پديد آمده از بارندگی های شديد در سيستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب 
شرقی كشور، رهبر انقالب اسالمی در پيامی دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی را به ياری 

هر چه بيشتر مردم عزيز آن مناطق فراخواندند. 
متن پيام رهبر انقالب اسالمی به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
بارندگی های شديد در استان سيستان و بلوچس��تان و برخی نقاط ديگر در جنوب شرقی كشور 
كه به آبگرفتگی مشكل ساز برای مردم و در مواردی ويرانگر و خسارت بار انجاميده است، ايجاب 
می كند كه در كنار خدمات رسانی قابل تقديری كه تاكنون صورت گرفته است، دستگاه های دولتی 
و مجموعه های مردمی هر چه بيشتر به ياری مردم عزيز آن سامان شتافته از وقوع خسارت های 

بيشتر جلوگيری نمايند. از خداوند متعال خير و بركت ماندگار برای همگان مسألت می كنم. 


