
با عقب نش�يني لش�كر س�يالب از ش�هرها و 
روستاهاي سيستان و بلوچس�تان خسارات و 
خرابي ها بيش از پيش خودنمايي مي كنند. اگرچه 
هنوز هم برخي مناطق همچون قصرقند زيرآب 
هس�تند و همين مس�ئله در كنار نب�ود جاده، 
امدادرساني به 120 هزار س�يل زده سيستاني 
را با مش�كل مواجه ك�رده و طب�ق برآورد هاي 
اوليه، س�يالب هفته ج�اري تاكن�ون افزون بر 
2 ه�زار و ۸۷۸ ميلي�ارد تومان ب�ه بخش  هاي 
مختلف اين استان خس�ارت وارد كرده است. 
رئيس س�ازمان برنام�ه و بودج�ه از تخصيص 
100 ميليارد تومان تنخواه ب�راي پرداخت هاي 
ف�وري در مناط�ق س�يل زده اس�تان هاي 
سيستان و بلوچس�تان، كرم�ان و هرم�زگان 
خبر داده، اما خس�ارت مناطق سيل زده فراتر 
از مبال�غ ابالغ�ي دول�ت ب�ه نظ�ر مي رس�د. 
بارش باران سيل آس��ا در جنوب ش��رق كشور كه 
از ش��امگاه پنج ش��نبه ۱۹دي ماه آغاز ش��ده بود، 
اس��تان هاي سيس��تان و بلوچس��تان، كرم��ان و 
هرمزگان را درگير سيالب كرده است. در سيستان 
و بلوچس��تان اوضاع بحراني تر است به طوري كه 
ميزان بارش ها در جنوب اس��تان نس��بت به سال 
گذشته ۲۶برابر شده و در نتيجه سرريز شدن آب 
از پشت سدهاي اس��تان را در پي داشته است. در 
فضاي ملتهب سياسي اين روزها، انگار سيل زدگان 
فراموش شده اند آن هم در شرايطي كه اصلي ترين 
نهاد امدادي كشور يعني هالل احمر با سرپرست 

اداره مي شود!
 امدادرساني با قايق و بالگرد

در سيس��تان و بلوچس��تان ۵۰۰ روس��تا و 
۱۴شهرستان درگير سيل هستند و ۲۰هزار واحد 
مسكوني بر اثر جاري شدن سيالب تخريب كلي و 
جزيي ديده اند. امدادرساني به روستاهاي جنوب 
سيستان و بلوچستان تنها از طريق بالگرد يا قايق 
امكان پذير است. نيروهاي امدادرسان هالل احمر، 
ارتش، سپاه و نيروهاي مردمي براي امدادرساني 
به سيل زدگان در منطقه حاضرند، اما زور سيالب از 

روند امدادرساني ها بيشتر است. 
آنطور كه اسماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت 
بحران مي گويد، آب در مناطق سيل زده سيستان 
وبلوچس��تان فروكش كرده اس��ت. طبق آخرين 
اطالعات از مجموع ۸۹۰روس��تاي سيل زده اين 
استان كه راه ارتباطي آنها قطع شده بود، راه ۵۰۰ 
روستا بازگشايي شده و امدادرساني به ۳۹۰روستا 
از طريق بالگردهاي هالل احمر و نيروهاي نظامي و 

قايق ها در حال انجام است. 
 2/۸هزار ميليارد خسارت 

احمدعلي موهبتي، استاندار سيستان و بلوچستان 
برآورد هاي اوليه خسارت س��يالب هفته جاري را 
افزون بر ۲ هزار و ۸۷۸ ميليارد تومان به بخش هاي 
مختلف مي داند. به گفته وي اين سيل ۷۴۴ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون تومان به بخش راه ها، ۲۳ ميليارد 
تومان به شبكه برق رس��اني و ۴۰ ميليارد و ۵۰۰ 
ميليون تومان به ش��بكه آبرساني استان خسارت 

وارد كرده است. 
همچنين در س��يالب اخي��ر بخش كش��اورزي 

سيستان و بلوچستان متحمل ۶۴۰ ميليارد تومان، 
مسكن ۸۲۰ ميليارد تومان، ارتباطات يك ميليارد 
تومان، عشايري ۲۴ميليارد تومان و مراكز بهداشتي 
درماني ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميلي��ون تومان دچار 

خسارت شده است. 
 ۱۰۸ميليارد تومان به مراكز آموزشي، ۱۸ ميليارد 
تومان بخش منابع طبيع��ي، ۳۳۲ ميليارد تومان 
زيرساخت هاي ش��هري و ۱۱۳ ميليارد تومان به 
بخش شيالت خسارت وارد شده كه برآورد خسارات 

همچنان ادامه دارد. 
 درگيري 200 هزار نفر با سيل

آن طور كه وزير بهداشت مي گويد، در سيل سيستان 
و بلوچس��تان هيچ مرگ و ميري ناشي از بيماري 
واگيردار نداشته ايم. سعيد نمكي با حضور در مناطق 
س��يل زده فاز بعدي عمليات بهداشتي درماني در 
اين مناطق را بايد جمع آوري الشه هاي حيوانات 
اهلي در مناطق سيل زده دانس��ت تا در مرداب ها 
و گندآب هايي كه ممكن اس��ت تش��كيل ش��ود، 

كانون هاي آلوده و عفوني شكل نگيرد. 
محمد اسماعيل مطلق، مشاور معاون بهداشت 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي هم 
درباره خطرات بهداشتي در كمين سيل زدگان 
مي گويد:»بيش از ۲۰۰هزار نفر در استان سيستان 
و بلوچستان درگير سيل هستند و خطر افزايش 
عقرب و مارگزيدگ��ي و بيماري هاي تنفس��ي، 

پوس��تي و گوارش��ي بعد از فروكش سيل وجود 
دارد.«

بنا به تأكيد وي مش��كل اساس��ي بعد از فروكش 
كردن سيل در هفته هاي آينده خطر افزايش موارد 
مار و عقرب گزيدگي در مناطق سيل زده است كه 
واكسن و سرم هاي موردنياز براي مراقبت از افرادي 
كه دچار حيوان گزيدگي مي شوند موجود و آماده 

شده است. 
مطلق با بيان اينكه اكنون بي��ش از ۲۰۰هزار نفر 
در استان سيستان و بلوچستان تحت تأثير سيل 
قرار گرفته اند و بسياري از آنان مجبور به ترك خانه 
شده اند، مي افزايد:» از اين تعداد حداقل ۸۴ هزار نفر 
به خدمات ويژه بهداشتي نياز دارند كه با همكاري 
جامعه پزشكي، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سپاه 
اين خدمات به س��يل زدگان ارائه مي ش��ود. سپاه 
نيز يك بيمارس��تان صحرايي تأسيس كرده كه با 
همكاري مراكز درماني وزارت بهداش��ت خدمات 

درماني را به بيماران ارائه مي كند.«
بنا به تأكيد وي واكسن، دارو و امكانات بهداشتي 
به ميزان الزم در منطقه س��يل زده سيستان و 
بلوچستان وجود دارد، اما نگراني وزارت بهداشت 
از شيوع بيماري هاي تنفسي، اسهالي و تنفسي 
بعد از فروكش كردن سيل و افزايش موارد مار و 
عقرب زدگي است كه براي پيشگيري از اين موارد 

به مردم آموزش هاي الزم داده شده است. 

 بحران پايان ذخاير خوني در كمين ۳ هزار 
و 2۴0 بيمار تاالسمي

استان سيستان و بلوچستان با داش��تن ۳ هزار و 
۲۴۰ بيمار تاالسمي و ۷۰۰ بيمار دياليزي، باالترين 
ميزان مصرف خون در كش��ور را دارد، اما س��هيال 
خسروي مديركل سازمان انتقال خون سيستان و 
بلوچستان هم وضعيت ذخاير فرآورده هاي خوني در 
استان را در مرحله بحراني و نگران  كننده توصيف 
مي كند. ذخيره فرآورده هاي خوني در سيستان و 
بلوچستان با توجه به بارندگي هاي چند روز گذشته 
در اين اس��تان به پايين ترين سطح رسيده اين در 
حالي اس��ت كه روزانه ۳۸۰ تا ۴۰۰ واحد خون و 

فرآورده هاي خوني در استان مورد نياز است. 
 يخبن�دان اوض�اع مناط�ق س�يل زده را 

بحراني تر مي كند
به گفته علي مالش��اهي رئيس گروه پيش بيني و 
هشدار هواشناسي سيستان و بلوچستان با تشديد 
جريانات ش��مالي و وزش بادهاي س��رد ش��مالي 
دماي هواي استان بين سه تا شش درجه كاهش 
مي يابد و يخبندان شبانه تشديد مي شود. به گفته 
وي انتظار م��ي رود در اين مدت وزش باد ش��ديد 
با س��رعت ۴۰ تا ۷۰ كيلومتر بر ساعت در شمال، 
مرز ش��رقي، برخي نواحي مركزي، ن��وار غربي و 
س��واحل اس��تان روي دهد كه پيامد آن خيزش 
گردوخاك و كاهش دماي هواس��ت. سرماي هوا 
نياز سيل زدگان را به پتو و وسايل گرمايشي بيشتر 
مي كند.  مهم ترين نيازهاي اساسي مردم هم اينك 
موادغذايي، آب معدني، لوازم خانگي نظير موكت، 
پتو و لباس گرم اس��ت كه جا دارد هموطنان براي 
ارسال كمك و مس��ئوالن براي بازگشايي راه هاي 
روس��تايي، وصل برق، آنتن دهي تلفن و برقراري 
اينترنت اقدام هاي الزم را انجام دهند تا نيروهاي 
امدادي و مردم بتوانند با سيل زدگان ارتباط برقرار 
كرده و ضمن توزيع اقالم مورد نياز از احوال يكديگر 
مطلع شوند، اما نبود جاده دسترسي مناسب كار 
امدادرساني و رساندن كمك هاي مردمي به بيش از 
۱۲۰ هزار سيل زده در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ روستاي 
چابهار در محدوده دشتياري، بخش هاي مركزي 
و پالن و قسمتي از بخش تلنگ قصرقند را مختل 
كرده و صدها كاميون و خودروي سبك در انتظار 
بازگشايي راه براي رساندن كمك به سيل زدگان 

نيازمند هستند. 
 درس گرفتن از تجربه اي تلخ 

با وجود نياز مبرم س��يل زدگان به كمك ها رئيس 
سازمان مديريت بحران كشور از شهرونداني كه قصد 
كمك به س��يل زدگان را دارند خواست، كمك هاي 
خود را به شماره  حساب  نهادهاي رسمي نظير هالل 
احمر و كميته امداد واريز كنند.  نجار با اشاره به اعالم 
شماره حساب از سوي برخي از افراد شناخته شده نيز 
تأكيد مي كند:»واقعيت اين است كه بايد بر هزينه كرد 
اين مبالغ نيز نظارت وجود داش��ته باشد و هرچند 
ممكن اس��ت افراد با نيت خير دست به اين كار زده 
باشند، اما اين احتمال وجود دارد كه نتوانند كمك ها 
را صرف افرادي كنند كه واقعاً نياز دارند. عالوه بر آن ما 
تجربه  اي داشتيم كه در زلزله كرمانشاه مبالغي جمع 

شد كه ما چندان از هزينه كرد آن خبر نداريم.«
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برخي از اعضاي شوراي شهر سخناني در زمينه خطرات دكل ها مطرح مي كنند كه مستند نيست و آثار رواني اين مشكل بسيار بيشتر از ابعاد فيزيكي آن است

شلختگي غير مضر دكل هاي مخابراتي

باال آمدن مشكالت با فرو  رفتن آب در بلوچستان
سيستان و بلوچستان با ۴ هزار بيمار تاالسمي و دياليزي با بحران كمبود خون مواجه شده است

در نشس�تي ك�ه 

عليرضا سزاوار
درب�اره ارتباطات   گزارش  2

ش�هري با حضور 
برخي مديران شهرداري و ديگر نهادها برگزار 
ش�د به توس�عه نامتوازن پايتخت، شلختگي 
دكل هاي مخابراتي شهري و نبود زيرساخت هاي 
مناسب خيابان هاي تهران پرداخته شد. آنچه 
از اين نشست تخصصي برمي آيد اين است كه 
هرچند وضعيت نص�ب و اس�تقرار دكل ها در 
تهران مناسب نيست، اما اين موضوع كمتر از 
نرم جهاني است و هم مشكالتي براي سالمت 

شهروندان ايجاد نمي كند.
روز گذش��ته نشست خبري ش��ركت ارتباطات 
مشترك شهر با حضور فرهاد كاظمي مديرعامل 
ش��ركت ارتباطات ش��هر، علي گوراني مسئول 
پرتوهاي وزارت بهداش��ت و كارشناسان مربوط 
به اين ح��وزه در مركز همايش ه��اي برج ميالد 

برگزار شد. 
 دكل نامتناسب با جمعيت

صحبت هاي كارشناسان در اين نشست حاكي از 
اين بود كه تهران در زمينه تعداد سايت راديويي 
تلفن همراه چندان توسعه يافته نيست و مثاًل با 
بروز ترافيك در بزرگراه��ي در پايتخت، گاهي 
اختالل در اينترنت و حتي اخالل در تماس رخ 
مي دهد.  ضم��ن اينكه در كل كش��ور در زمينه 
امكان استفاده از ارتباطات پهن باند دچار مشكل 
هستيم و تنها ۱۲درصد مردم امكان استفاده از 

ارتباطات پهن باند را دارند. 
براساس آمار اتحاديه بين المللي مخابرات، تعداد 
كل سايت راديويي تلفن همراه در تهران ۴ هزار 
و ۵۰۰ مورد است و با جمعيت حدود ۸ ميليون 
و ۶۹۴ هزار نفري پايتخت، تعداد سايت راديويي 
براي هر هزار نفر ۰/۵۲اس��ت؛ يعني به نس��بت 
ش��هروندان تهراني دكل هاي كمي وجود دارد و 
همين مس��ئله در پهناي باند ارتباطي مردم هم 

تأثيرگذار است. 

 در حسرت خيابان كامل
مديرعامل شركت ارتباطات شهر در اين مراسم 
به تعريف خيابان كامل پرداخت و اين طور شرح 
داد كه »خيابان كامل داراي شرايط تردد ايمن 
براي س��واره، پياده و دوچرخه است و اين جزو 
اهداف شهرداري اس��ت و هرساله در هر منطقه 
راه اندازي خيابان كام��ل مدنظر بوده، ولي چون 
زيرساخت كامل مورد توجه نبوده اين كار ناقص 
ص��ورت گرفته اس��ت.« كاظمي با بي��ان اينكه 
هم اكنون ۲ هزار و ۵۰۰ دكل از نوع مايكرويو در 
پايتخت وجود دارد و توسعه شهر تهران ناپايدار 
و غيرمتوازن بوده، گفت: س��اختار قانوني صدور 
مجوز س��اخت و بهره برداري ايس��تگاه ارتباط 
راديويي برعهده كارگروه مشتركي شامل نماينده 
شوراي شهر، خدمات شهري، معاونت حقوقي، 
معاونت برنامه ريزي و نماينده شهر تهران است 
و همچنين سازمان انرژي اتمي، محيط زيست، 
وزارت بهداشت و سازمان مقررات راديويي بر اين 

موضوع نظارت مي كنند.

 سخنان غيرمستند شوراي شهري ها 
آمار دقيقي در زمينه تأثير امواج بر سالمت مردم 
در جهان وجود ن��دارد، ولي برخ��ي از مردم در 
جهان حساسيت بيش از حد به امواج داشته و از 
خود آلرژي نشان مي دهند. به طوري كه سازمان 
جهاني بهداش��ت مي گويد برخي ب��ا در معرض 
قرارگرفتن امواج دچار مش��كالتي مانند كهير، 

آبريزش بيني يا سردرد مي شوند. 
مسئول بهداش��ت پرتوهاي وزارت بهداشت در 
اين نشست هم در اين باره گفت: گاهي برخي از 
اعضاي شوراي شهر در تهران سخناني در زمينه 
خطرات دكل ها مطرح مي كنند كه مستند نيست 
و به نظر ما آثار رواني اين مشكل بسيار بيشتر از 

ابعاد فيزيكي آن است.
علي گوراني در تجميع و اس��تتار آنتن ها تأكيد 
كرد و گفت: متأسفانه مردم ما در كشور با موجي 
از خبرهاي افراطي و تفريطي در زمينه سالمت 
مواج��ه ش��ده اند، در حالي كه ان��رژي فيزيكي 
ش��بكه هاي ارتباط��ي در كش��ور از ميانگي��ن 

استانداردهاي جهاني بيشتر نيست.
 به هم ريختگي دكلي

گوراني با بيان اينكه به هم ريختگي در اس��تقرار 
دكل ها داريم و نبود زيرس��اخت هاي مناس��ب 
سبب بروز اين مشكل شده است، گفت:  بايد فكر 
جدي كرد تا مردم دچار آسيب نشوند. چند سال 
پيش بادي به صورت توفان وزيد و چند مورد از 
اين دكل ها سقوط كرد، در چنين شرايطي وزارت 
بهداشت مسئول است و در حوزه تأثير اين اتفاق 
بر سالمت مردم پاسخگو باشد. در استقرار دكل ها 
به هم ريختگي گسترده داريم و بايد آنها را سامان 
دهيم و به اين شرايط به صورت جدي فكر كنيم 
چراكه مردم آس��يب مي بينند. استتار و تجميع 
آنتن ها بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد به وضوح 

مشكالت را به مردم گفت.
 قدرت سقط جنين ندارد

نماينده وزارت بهداش��ت تصريح كرد: سازمان 
جهاني بهداش��ت مي گويد، تع��دادي از افراد به 
دكل ها آلرژي دارن��د و تحت تأثي��ر فيزيكي از 
جمله سردرد و حالت تهوع و غيره قرار مي گيرند 
و مطمئن هس��تيم بايد مداخل��ه جدي صورت 
گيرد، اين انرژي ها قدرت سقط جنين را ندارند و 
نبايد بر مبناي شنيده ها نظر داد و بايد اطالعات 

كاملي داده شود.
وي با بيان اينكه بايد به مباني س��ازمان جهاني 
بهداشت مراجعه كرد، گفت: گزارش هاي مستند 
وزارت بهداش��ت مي گويد در س��نجش انرژي 
مقادير انرژي كمتر از نصف استانداردهاي تعيين 
شده بود، اما مفهوم اين نيست كه امواج كال بدون 

مشكل هستند.
در پايان اين نشست با تأييد اينكه تهديد مردم 
از آنتن ها و موبايل ها از نظ��ر مقدار انرژي كمتر 
از اس��تاندارد ملي است، تأكيد ش��د كه مديران 
ش��هري در رعايت آراستگي ش��هر گام نخست 
را در يكپارچگ��ي دكل ه��اي مخابراتي و تأمين 

زيرساخت هاي خياباني بردارند. 

-----------------------------------------------------

  حسين صامريان ضمن انتشار اين عكس از خدمات رساني 
سپاه به مردم سيل زده سيس�تان و بلوچستان نوشت:  براندازا 
اگه تو امدادرساني به ملت ايران يه همچين عكسايي دارن منتشر كنن 

بهشون اميدوار شيم!
-----------------------------------------------------
  حامد ش�مس، مدير رواب�ط عموم�ي وزارت كار توئيت زد: 
يكي از مشكالت جدي مديريت بحران در روزهاي سخت وقوع سيل 
و زلزله، حضور نمايشي مديران در مناطق بحراني است. حضوري كه 
نه تنها گره گشا نيست، دست وپاگير هم هست. يكي از مصوبات ستاد 
كمك به سيل زدگان سيستان  و بلوچستان پرهيز از سفر غيرضروري 

مديران است. 
-----------------------------------------------------
  محمد صافي با اشاره به اقامه نمازجمعه اين هفته توسط رهبر 
انقالب توئيت زد: همين كه امام مان حرف هايش را با مردم ميزند نه 

چاه، هزاران بار جاي شكر دارد. 
-----------------------------------------------------

 علي شفقي توئيت زد: همون موقعي كه روحاني داشت مي گفت 
بايد قوه قضائيه براي  س��انحه هوايي تيم كارشناس��ي تش��كيل بده، 
سخنگوي قوه داش��ت از تش��كيل كارگروه ويژه طي چند روز قبل و 
اقداماتشون گزارش مي داد. روحاني يه جوري نسبت به اخبار موضع 

مي گيره كه انگار اخبار رو با دود بهش ميرسونن! 
-----------------------------------------------------
 واكنش  ه�ا در فضاي مج�ازي به اع�الم انص�راف برخي از 
سينماگران از جش�نواره فجر و حضور در صدا و سيما به بهانه 

حادثه سقوط هواپيما ادامه دارد. 

جعفر دهقان، بازيگر سريال يوسف پيامبر)ع(: چرا برخي زحمات 
۴۰ ساله سپاه پاسداران را فراموش كرده اند؛ چرا همبستگي گسترده 
مردم در تشييع پيكر شهيد قاسم سليماني را فراموش كرده ايد؟ حركت 

احساسي برخي هنرمندان را اصاًل نمي پسندم. 

علي سيستاني: من جاي جمهوري اسالمي بودم از تحريم سلبريتي ها 
اس��تقبال مي كردم. ميدان رو مي دادم به جوانان جوياي نام مستعد و 
هرگز ديگه به جماعت تحريمي توجه نمي كردم. وقتي نسل جديد بياد 
اونها خود به خود به فراموشي سپرده ميشن و تمام! بعدش به التماس 

ميفتن! اعتياد به ديده شدن ترك كردنش سخته. 

 ايزد مهرآفرين: حكاي��ت انصراف امثال بابك حميديان، محس��ن 
تنابنده و احمد مهرانفر كه حتي ليوان يك بار مصرف خونه شان هم از 
پول پروژه هاي دولتي و حاكميتي اومده، طنز تلخيه كه بايد تجربه بشه 

براي مديران سينما و سيما. البته اگه بشه!

فاطمه ناظريان: جناب محسن تنابنده، گفته ايد پس از »پايتخت ۶« 
ديگر با تلويزيون كار نخواهيد ك��رد، خب عزيز دل چرا بعد از پايتخت 
۶؟ ب�يلت را زمين بگذار همين االن هم زمين بگذار تا صداقتت را باور 
كنيم؛ نكند در نظرتان پول تلويزيون آنقدر حالل است كه بايد تا ريال 

آخرش را بگيريد؟!

علي مرادخاني: محسن تنابنده هم با اين كارنامه تلويزيون رو تحريم 
كرده: ۱۳ سريال با بودجه مستقيم تلويزيون و بودجه هاي دولتي؛ براي 
ساير كارهاش هم از جمله بنياد مستضعفان، ستاد مبارزه بامواد مخدر، 

اطلس مال و سازمان اوج پول گرفته !

محمدصادق عليزاده: سعيد آقاخاني حق الزحمه بازي در خون شد  
كيميايي را گرفته و او از حضور در جشنواره فجر انصراف مي دهد. او در 
حال بازي در سري دوم سريال تلويزيوني »نون خ« است. از بازي در اين 
يكي انصراف نداده. محسن تنابنده مشغول سريال پايتخت است. گفته 

بعد از اين سريال همكاري با تلويزيون را تحريم مي كند !

مائده مي�ري: خوب رويي داري��د دار و ندار زندگيتون��و به تلويزيون 
مديونيد و داد انصراف ازشو سر داديد! َمردي به اينه كه همين االن قيد 

قرارداد ميلياردي تو با پايتخت۶ رو بزني و كاًل نبينيمت!

وحيد استدي: سيل سيستان بلوچستان هم كار خودشونه كه حواس 
مردمو از استعفاي قلقلي از صدا و سيما پرت كنن!

  عضو انجمن علمي تغذيه با ش��ير مادر با بيان اينك��ه تغذيه نوزاد 
با شير مادر، س��االنه ۲۰هزار مرگ ناشي از سرطان س��ينه را در زنان 
شيرده كاهش مي دهد، گفت: شيردادن مادر باعث كاهش خطر ابتال 
به سكته قلبي و مغزي، افسردگي، سرطان تخمدان، سنگ كيسه صفرا 

و. . . مي شود. 
  مديركل تسهيالت رفاهي بنياد شهيد و امور ايثارگران اعالم كرد: 
همه حكمت كارت هاي متعلق به خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران 

در سراسر كشور تا دهه مبارك فجر توزيع مي شود. 
  رئيس سازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي با بيان اينكه به ۲۱۰ 
مدرسه استاندارد اوتيسم نياز داريم، گفت: به همين علت با خيرين وارد 
گفت وگو شديم و طبق توافقاتي كه داشتيم كلنگ ساخت ۲۲۴ مدرسه 

در ۱۴ استان بر زمين زده خواهد شد. 
  مديركل كميته امداد اس��تان تهران از بهره مندي ۷۶ هزار و ۷۴۵ 
مددجوي تحت حمايت از خدمات مش��اوره اي خب��ر داد و گفت: اين 
خدمات در ۹ ماه نخس��ت امس��ال به مددجويان تح��ت حمايت ارائه 

شده است. 
  مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: اختص��اص بودجه به 
بيمارستان هاي ملكي س��ازمان تأمين اجتماعي مبتني بر عملكرد با 
هدف ارتقاي كمي و كيفي خدمات درماني اجرا مي شود و به هيچ عنوان 

به مفهوم خودگرداني بيمارستان ها نيست. 
  معاون شهردار تهران با اش��اره به قابليت تبديل آرامستان ارامنه به 
مجتمع فرهنگي–گردشگري گفت: اليحه ساماندهي، حفاظت و احياي 
آرامستان هاي قديمي دوالب هم اكنون در كميسيون هاي تخصصي 
شوراي اسالمي شهر تهران در حال بررسي است و بايد در بودجه سال 

۹۹ نيز لحاظ شود. 

حبس طويل المدت و جزاي نقدي 
براي متهمان شبكه سازمان يافته ارزي

رأي دادگاه متهم�ان پرون�ده قاچاق س�ازمان يافته و ش�بكه اي 
ارز در اس�تان خراس�ان رضوي صادر و بر اين اس�اس متهمان به 
حب�س طويل الم�دت و پرداخ�ت جزاي نق�دي محكوم ش�دند. 
پرونده گروه متهمان شبكه سازمان يافته ارزي از بزرگ ترين پرونده  هاي 

مفاسد اقتصادي و داراي هفت متهم شامل اتباع ايراني و بيگانه بود. 
اتهام متهمان اين پرونده طبق كيفرخواست صادره از سوي دادسراي 
عمومي و انقالب مركزي استان خراسان رضوي »مشاركت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادي كش��ور از طريق قاچاق ارز به صورت شبكه اي 
و سازمان يافته در حد كالن، پولشويي، رشوه، جعل و استفاده از سند 

مجعول« عنوان شده بود. 
متهمان رديف اول محمود ميرشكار و رديف دوم غالم سنچولي به دليل 
قاچاق ارز به خارج از كش��ور صدور اظهارنامه هاي ارزي خالف واقع و 
صوري به تحمل ۲۰سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل مجموع 
ارز قاچاق ش��ده و تحمل ۷۴ ضربه ش��الق تعزيري در انظار عمومي و 
انفصال ابد از خدمت دولتي و محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي 

)استخدام در مشاغل دولتي( محكوم شدند. 
دادگاه متهمان رديف س��وم حميد خالقي و ردي��ف چهارم اميرطلوع 
ش��يخ زاده يزد را هم به لحاظ قواعد تعدد معنوي جرم و اينكه تمامي 
تخلفات و جرائم ارتكابي را در راستاي اهداف گروه جهت قاچاق ارز به 
خارج از كشور انجام داده اند، هر يك را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزيري 
و جزاي نقدي معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شالق 

تعزيري در انظار عمومي محكوم كرد. 
دادگاه همچنين متهمان رديف پنجم عبدالغفور و رديف شش��م غالم 
حيدر ناصري و رديف هفتم نصيب اهلل را به ترتيب به تحمل ۱۰ س��ال 
حبس تعزيري و متهم رديف شش��م را به تحمل هش��ت سال حبس 
تعزيري و متهم رديف هفتم را به تحمل ش��ش سال حبس تعزيري و 
هريك از آنان را به جزاي نقدي معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل 

۲۰ ضربه شالق تعزيري در انظار عمومي محكوم كرده است. 

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. 

كاهش زد و بند در دفاتر طالق
 با بخشنامه تعيين سقف

در راس�تاي اجراي سياس�ت هاي قوه قضائيه در مبارزه با فساد و 
آس�يب هاي اجتماعي، با بخش�نامه رئيس قوه قضائيه براي ثبت 
طالق در هر يك از دفاتر طالق محدوديت و سقف معيني تعيين شد. 
علي مظفري، رئيس كانون سردفتران ازدواج و طالق به فارس گفت: 
براساس بخشنامه جديد قوه قضائيه، ثبت طالق در دفاتر اسناد رسمي 

با محدوديت و سقف معيني انجام خواهد شد. 
وي با اشاره به توافقنامه سازمان ثبت اسناد در اين رابطه گفت: متأسفانه 
شاهد برخي زد و بندها در دفاتر طالق بوده ايم كه بدون رعايت موازين 
اخالقي طالق را ثبت مي كردند، بر همين اساس قرار شده ثبت طالق 
مسقف ش��ود.  مظفري گفت: در راه مبارزه با فس��اد به تقاضاي كانون 
سردفتران ازدواج و طالق پاسخ داده شده و از اين پس راه فساد مسدود 
مي شود.  رئيس كانون سردفتران ازدواج و طالق در مورد تعيين سقف 
ثبت طالق گفت: س��قف تعيين شده براساس ش��اخص هاي مختلفي 
خواهد بود و در هر شهري متفاوت است، اما اين گونه است كه در سال 
نبايد از يك ميانگيني افزايش يابد. به طور مثال در يك شهر يك تعداد 
ثبت طالق مجاز شناخته مي ش��ود و در صورتي كه دفاتر از اين سقف 

عبور كرده و طالق بيشتري را ثبت كنند، متخلف شناخته مي شوند. 
وي افزود: اين بخشنامه هنوز به صورت رس��مي ابالغ نشده، اما براي 
برقراري عدالت و كاهش طالق اين برنامه را اجرايي خواهيم كرد تا دفاتر 

اجازه ثبت طالق را بيش از حدمجاز نداشته باشند. 

»كميسيون حقوق عامه« پيگير 
پرونده جانباختگان سقوط هواپيما شد

رئيس كميس�يون حمايت از حقوق عامه اع�الم آمادگي كرد كه 
در رابطه با جانباختگان حادثه تش�ييع سردار ش�هيد سليماني 
در كرمان و همچنين حادثه سقوط هواپيما پيگيري حقوقي كند. 
 عزالدين سليماني به فارس گفت: در اين حادثه از هر سازمان و نهادي 
كه به طريقي به حقوق اين جانباختگان مرتبط شود، پيگيري هاي الزم 

انجام خواهد گرفت. 
رئيس كميسيون حمايت از حقوق عامه از چند روز قبل و دقيقاً از روز 
وقوع حادثه در كرمان و در سقوط هواپيماي اوكرايني از طريق وكال و 
كارشناسان رسمي كه تخصصي در زمينه حقوق عامه دارند درخواست 
كرده  و آنها نيز اع��الم آمادگي كردند كه در اين راه م��ا را ياري دهند.  
س��ليماني ادامه داد: پيگير حقوق مادي و معنوي اين جانباختگان در 
مراسم تشييع سردار شهيد س��ليماني در كرمان و همين طور حادثه 
س��قوط هواپيما تا حصول نتيجه خواهيم بود و به خانواده اين عزيزان 

خدمت رساني خواهيم كرد. 
وي از بيان جزئيات اين اقدامات حقوق��ي امتناع كرد و گفت: اقدامات 
الزم براساس موازين حقوقي و قانوني انجام و جزئيات آن اطالع رساني 
خواهد شد.  رئيس كميسيون حمايت از حقوق عامه افزود:  كميسيون 
حقوق عامه پيگير مسائل حقوقي و قانوني جانباختگان حادثه كرمان 
و هواپيماي اوكرايني خواهد بود و در رابطه با س��قوط هواپيما و اينكه 
دقيقاً از چه مراجعي پيگيري الزم را داشته باشيم، بايد قدري صبر كنيم 

تا دقيقاً مشخص شود كه علت حادثه چه بوده است. 
سليماني گفت: در حادثه سقوط هواپيما نظر رسمي و كارشناسي هنوز 
اعالم نشده و كارشناسان مشغول ارزيابي خود هستند، بنابراين پس از 
اعالم نظر آنها اقدامات را آغاز مي كنيم. ما وكيل و حقوقدان هستيم و 
براساس قانون بايد پيش برويم و از حاشيه سازي هاي بي مورد كه جامعه 
را ملتهب مي كند، پرهيز كنيم.  وي افزود: مقصر حادثه كه مش��خص 
شود اقدامات حقوقي و قضايي الزم از س��وي كميسيون حقوق عامه 
انجام خواهد شد.  رئيس كميسيون حمايت از حقوق عامه گفت: تمام 
اقدامات حقوقي به خانواده هاي اين جانباختگان به صورت معاضدتي و 
رايگان ارائه خواهد شد.  سليماني در رابطه با نحوه مراجعه خانواده هاي 
اين جانباختگان گفت: عالوه بر اينكه از طريق رس��انه ها اطالع رساني 
الزم انجام مي شود، كارشناسان در حال شناسايي خانواده هاي اين افراد 
هستند و به هر طريقي كه ارتباط برقرار و دسترسي به خانواده ها ميسر 
شود يا اينكه خود خانواده ها به ما مرتبط شوند، در خدمت آنها خواهيم 

بود و مسائل شان را پيگيري خواهيم كرد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


