
قمار مخصوص بيكاران نت باز حرام و جرم است! 
بخشنامه دادس�تاني مبتني بر ايجاد وحدت 
رويه پاسخ همه شبهات پيرامون شرط بندي 
در س�ايت هاي قماربازي را داد. به استناد اين 
بخشنامه ارتكاب قمار با هر وسيله و ابزاري ولو 
در فضاي مجازي و سايت هاي قمار حرام و جرم 
است. افزون بر تحكم حقوقي فوق، طراحي و 
راه اندازي سايت قمار همچون دايركردن مكان 
براي قماربازي محسوب مي شود. بخشنامه در 
اين راستا به ماده 708 قانون مجازات اسالمي 
استناد كرده است. يعني هركس قمارخانه داير 
كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت كند به 
شش ماه تا دو سال حبس يا از 3 تا 12ميليون 
ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. افزون بر اين 
شرط بندي روي نتايج مسابقات هم حرام است 
و تخطي از آن به استناد قوانين موجود، مجرم 
را ب�ه رد اصل مال، س�ه ماه تا دو س�ال حبس 
يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دس�ت 
آم�ده محك�وم خواهد ك�رد. اين بخش�نامه 
كوتاه تصريح دارد كه هر شخصي در طراحي 
سايت يا اجاره فضاي ميزباني همكاري داشته 
باشد نيز عمل وي به علت تسهيل وقوع جرم 
مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد. 

اينترن��ت و فض��اي مجازي بس��تري ن��و براي 
جرم هاي قديمي اس��ت. قمار و شرط بندي يكي 
از همين جرم هاي قديمي اس��ت كه به اس��تناد 
قوانين اس��امي ح��رام و جرم اس��ت، اما برخي 
شبهه سازي هاي غير قانوني باعث شده تا دايره اين 
جرم هر روز گسترده شود و كار به جايي رسيده 
كه شرط بندي و قمار در فضاي مجازي، حرام يا 

حال بودن آن مسئله ساز شد!
قانون مي گويد، هركس قمارخانه داير يا مردم را 
براي قمار به آنجا دعوت كند، مرتكب جرم شده و 
بايد به شش ماه تا دو سال حبس و جريمه نقدي 
محكوم شود، اما پذيرش مصاديق مجرمانه قمار 
واقعي در فضاي مجازي دس��تخوش تفس��ير به 

رأي شده بود. 
روز گذش��ته دادس��تان كل كش��ور، براي ايجاد 
وحدت رويه درباره سايت هاي قمار يا شرط بندي 
در فض��اي مج��ازي بخش��نامه اي را خطاب به 
دادستان هاي سراسر كشور اباغ كرد كه مطابق 
آن قانون به شبهه قمار واقعي در فضاي مجازي 

پايان بخشيد. 
در متن بخشنامه حجت االسام منتظري در اين 
باره آمده است: »با عنايت به اينكه برخي از افراد 
در فضاي مجازي اقدام به راه اندازي س��ايت هاي 
قمار و نيز سايت هاي پيش بيني مسابقات ورزشي 

و اخذ وجه از كاربران جهت قماربازي و پيش بيني 
نتيجه مس��ابقات مي كنند و پس از آن بخشي از 
وجوه به برنده در بازي قم��ار يا افرادي كه نتيجه 
مس��ابقات را به طور صحيح پيش بيني كرده اند، 
پرداخت مي ش��ود؛ اما با رويه متفاوت قضايي در 
برخورد با اين پديده مواجهيم كه بعضاً منجر به 
تبرئه اين افراد شده است. برخي از آنها در راستاي 
توجيه كار خود ب��ه برخي از اس��تفتائات فقهي 
استناد كرده اند كه قمار يا شرط بندي در فضاي 
مجازي را مش��مول قمار ندانس��ته اند و مشاهده 
شده با استناد به تفسير مضيق قوانين كيفري از 
مبالغ كان درآمد نامشروع اين افراد رفع توقيف 

به عمل آمده است.«
مطابق آنچه در اين بخشنامه دادستاني در راستاي 
ايجاد وح��دت از طريق مرك��ز تحقيقات فقهي 
حقوقي قوه قضائيه مورد بررسي قرار داده است: 
»ارتكاب قمار با هر وسيله و ابزاري ولو در فضاي 

مجازي و سايت هاي قمار حرام و جرم است.«
همچنين در بند دوم اين بخش��نامه آمده است: 
» طراح��ي و راه اندازي س��ايت قم��ار همچون 
دايركردن مكان براي قماربازي محس��وب شده 
و مش��مول م��اده ۷۰۸ قانون مجازات اس��امي 

)بخش تعزيرات( است.« مطابق ماده ۷۰۸ قانون 
مجازات اسامي، هر كس قمارخانه داير يا مردم 
را براي قمار به آنجا دعوت كند به شش ماه تا دو 
سال حبس يا از 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي 

محكوم مي شود. 
بند سوم اين بخشنامه تصريح دارد: »شرط بندي 
روي نتايج مسابقات حرام است، بنابراين هر چند 
مشمول عنوان قمار دانسته نش��ود مصداق بارز 
تحصيل مال از طريق نامشروع و مشمول ماده 2 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختاس و 

كاهبرداري است.«
مطابق اين ماده قانوني »هر كس به نحوي از انحا 
امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن 
شرايط مخصوص تفويض مي ش��ود، نظير جواز 
ص��ادرات و واردات و آنچه عرف��اً موافقت اصولي 
گفته مي شود در معرض خريد و فروش قرار دهد 
يا از آن سوءاس��تفاده كند يا در توزيع كاالهايي 
كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع كند، مرتكب 
تقلب شود يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل 
كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني 
بوده است، مجرم محسوب و عاوه بر رد اصل مال 
به مجازات س��ه ماه تا دو س��ال حبس يا جريمه 

نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم 
خواهد شد. «

 توجه به معاونت در جرم 
بند چهارم بخش��نامه وحدت روي��ه به مصداق 
معاونت در جرم پرداخت��ه و مي گويد: »هركس 
كارت بانكي خود را به هر نحو براي وصول هزينه 
شركت در قمار و شرط بندي نتيجه مسابقات در 
اختيار  ديگري قرار بدهد و همچنين هر شخصي 
كه در طراحي س��ايت يا اجاره فض��اي ميزباني 
همكاري داشته باشد، عمل وي به علت تسهيل 
وقوع جرم مص��داق معاونت در جرم محس��وب 

خواهد شد.«
در پاي��ان دادس��تان هاي مراكز اس��تان موظف 
به نظارت بر اج��راي اين بخش نامه ش��دند و در 
خصوص مواردي كه مراجع قضايي سابق بر اين 
احكام قطعي برائت ب��ر اين گونه فعاليت ها صادر 
كرده اند، آمده اس��ت: »ضمن جلوگيري از رفع 
توقيف وجوه، نقود، آالت و ادوات مورد اس��تفاده 
جرم، وفق مقررات در راستاي اعتراض به احكام 
صادره در مهل��ت قانوني يا اعاده دادرس��ي و در 
نهايت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي 

كيفري اقدام كنند. «
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Face app هشدار درباره خألهاي امنيتي

از ضرورت سالم سازي اينترنت كودكان تا تربيت وكالي حقوق كودك
جلسه شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك برگزار شد

قمار بيكاران نت باز جرم است
به استناد بخشنامه وحدت رويه كه روزگذشته دادستان كل كشور ابالغ كرد

ارتكاب قمار با هر وسيله و ابزاري ولو در فضاي مجازي و سايت هاي قمار حرام و جرم است

چند روزي مي شود 

زهرا چيذري 
كه چال�ش عكس   گزارش  2

دوران پي�ري ب�ه 
چالشي فراگير در شبكه هاي اجتماعي تبديل 
ش�ده و اف�راد ب�ا نرم اف�زار ت�ازه اي ك�ه روي 
سيس�تم هاي اندروي�د عرضه ش�ده اس�ت، 
عكس هاي امروز خ�ود را مي دهند و عكس  30 
سال بعدشان را تحويل مي گيرند. اين نرم افزار 
جدا از جذابيت هايي كه براي مخاطبان ايراني  
داش�ته با هش�دارهايي جهاني درباره مسائل 
امنيتي و جاسوسي اين نرم افزار از گوشي تلفن 
همراه كاربراني كه دوس�ت دارند 30 سال بعد 
خ�ود را امروز ببينن�د، همراه بوده اس�ت. روز 
گذشته رئيس پليس فتاي تهران بزرگ درباره 
پيامده�اي ناخواس�ته و دسترس�ي هاي اين 
نرم افزار به كاربران ايراني هشدار داد؛ نرم افزاري 
كه س�رورهايش در خارج از كشور قرار دارد، با 
دسترس�ي ب�ه تصاوي�ر و اطالعات اف�راد اين 
اطالع�ات را به س�رورهايش منتق�ل مي كند. 
ش��ايد براي بس��ياري از ما جالب باش��د بدانيم 
3۰س��ال ديگ��ر در دوران پي��ري چه ش��كلي 
هستيم. نرم افزار Face app با بهره گيري از اين 
كنجكاوي طراحي شده و آنقدر براي كاربران در 
سراس��ر دنيا جذاب بوده كه تصوير 3۰سال بعد 

افراد به يك چالش در شبكه هاي اجتماعي تبديل 
شده اس��ت، اما كارشناس��ان فناوري اطاعات 
نس��بت به اين نرم افزار مش��كوك هستند. خأل 
امنيتي نرم افزاري كه چهره 3۰ سال آينده شما 
را امروز برايتان به تصوير مي كشد، چند روز پيش 
از س��وي برخي از مقامات امنيتي كش��ورهاي 
مختلف همچون اياالت متحده امريكا رسانه اي 
شد؛ مقامات امنيتي امريكا از كاربران خواستند 
تا هرچه سريع تر اين اپليكيشن را از گوشي هاي 
خود پاك كنند چراكه شركت توسعه دهنده آن 
در روسيه مستقر ش��ده و احتمال جاسوسي از 
تصاوير گرفته شده و ارس��ال اطاعات شخصي 
كاربران به منابع نامعلوم تح��ت حمايت دولت 
روسيه وجود دارد. اما ياروساو گونچاروف، مدير 
ارشد اجرايي شركت توس��عه دهنده اپليكيشن 
Face app در مصاحبه با گزارش��گر وب سايت 
BuzzFeed گفته است: »ما تنها يك عكس را 
براي ويرايش و پيركردن افراد آپلود مي كنيم كه 

از آن هيچ سوءاستفاده اي نخواهد شد.«
با اين وجود سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس 
 Face app فتاي تهران بزرگ هم درباره نرم افزار
هش��دار مي دهد و مي گويد:»سرور اين نرم افزار 
در خارج از كشور واقع ش��ده، بنابراين كاربران 
بايد بدانند تمامي تصاوي��ر و اطاعاتي كه با اين 

نرم افزار به اش��تراك مي گذارند به س��روري در 
خارج از كشور منتقل مي شود.«

به گفته وي موارد خألهاي امنيتي اين نرم افزار 
از س��وي پليس فتا در حال بررس��ي اس��ت، اما 
اس��تفاده كنندگان از نرم افزار Face app بايد 
بدانند هر تصوير و اطاعاتي ك��ه در اختيار اين 
نرم افزار ق��رار مي دهند در س��روري در خارج از 
كشور ذخيره مي شود و ممكن است، بعدها از اين 

تصاوير استفاده هاي مختلفي صورت بگيرد. 
وي مي افزايد:»از س��وي ديگر با توجه به اينكه 
امكان انتخاب تصوير از داخل آلبوم تصاوير براي 
اين نرم افزار وج��ود دارد، كاربران بايد بدانند در 
واقع اين نرم افزار ب��ه تمامي تصاوير داخل تلفن 
همراه آنان دسترسي داشته و ممكن است از اين 

تصاوير نيز كپي برداري شود.«
رئيس پليس فتاي تهران بزرگ همچنين در پايان 
و پس از پردازش تصاوير امكان به اشتراك گذاري 
عمومي اين تصاوير با هش��تگي مش��خص نيز 
وجود دارد كه ممكن اس��ت، بعض��ي از كاربران 
بدون اطاع از آن تصاوير خود را در ش��بكه هاي 
اجتماعي به اشتراك گذاشته و مدتي بعد متوجه 

آن شوند. 
 Face app كاظم��ي ب��ه كارب��ران نرم اف��زار
و نرم افزاره��اي مش��ابه آن توصي��ه مي كند كه 
استفاده از چنين نرم افزارهايي خودداري كرده و 
اگر اصرار به استفاده از آن دارند، حتماً قوانين و 
شرايط دسترسي هاي اين نرم افزار را بررسي كرده 

و سپس از آن استفاده كنند. 

بيست و ششمين 
جلسه ش�وراي   قضايي

هماهنگ�ي مرجع مل�ي كنوانس�يون حقوق 
كودك ب�ا حضور س�يدعليرضا آواي�ي وزير 
دادگستري، جواد جاويدنيا سرپرست معاونت 
فضاي مجازي دادس�تاني كل كشور، محمود 
عباس�ي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق 
ك�ودك و عل�ي محم�د زنگان�ه مدي�ركل 
پيش�گيري هاي فرهنگي اجتماعي معاونت 

اجتماعي برگزار شد. 
عليرضا آوايي بر ضرورت آموزش در زمينه حقوق 
كودكان در فضاي مجازي تأكيد كرد. وي با بيان 
اينكه اگر خأل قانون��ي در رابطه با حقوق كودك 
اس��ت بايد آن را برطرف كني��م، گفت: آموزش 

خانواده ها در اين امر بسيار مهم است. خانواده ها 
االن س��رگردان و كافه  هس��تند. فقط مي دانم 
مدارس اع��ام كردند ك��ه ك��ودكان موبايل به 
مدارس نياورند و نمي دانم كاري كرده اند يا خير، 
بنابراين م��ا اين همه ظرفيت و چندين ش��بكه 
مختلف داريم؛ ولي آيا اقتضا ندارد ش��بكه اي را 
براي آموزش خانواده ها و كودكان داشته باشيم؟

 ضرورت سالم سازي اينترنت كودكان 
جواد جاويدنيا با بي��ان اينكه روزانه 2۵۰ميليون 
محتوا در اينستاگرام منتشر مي شود كه ۵درصد 
آن غيراخاقي است، گفت: روزانه 12/۵ ميليون 
محت��واي خ��اف ارزش ه��ا در فض��اي مجازي 
منتشر مي ش��ود كه بايد س��اماندهي شود. وي 
افزود: دسترس��ي آسان اس��ت و در نرم افزارهاي 

جست وجوگر و گوگل پلي دسترسي آسان براي 
كودكان باز است كه جاي تأسف دارد. آمار بااليي 
از فيلترش��كن ها و وي پي ان ها در اين نرم افزارها 
منتشر مي شود و نرم افزارهاي غيراخافي كه وجود 
دارد، نگران كننده است و بايد وزارت ارتباطات غير 
از بحث محتوا راجع به بحث سالم سازي و اينترنت 
كودكان توضيح دهد و به جد دنبال آن باشد كه 

چه اقدامي انجام شده است. 
 اقدامات چهار گانه مرجع ملي كنوانسيون 

حقوق كودك
محمود عباس��ي، دبير مرجع ملي كنوانس��يون 
حق��وق كودك ب��ه ارائ��ه گزارش��ي از اقدامات 
چهارماهه اين مرجع پرداخت. كارگروه حقوقي 
و قضاي��ي در مجتمع قضايي اطف��ال، بازديد از 

دادگاه و دادس��راي اطفال و نوجوان��ان، افتتاح 
كلينيك حقوق كودك تبريز، راه اندازي مدرسه 
براي تربيت وكيل حقوق كودك از جمله موارد 

مورد اشاره بود. 
 آموزش ۶00 مشاور براي دادگاه اطفال

همچنين علي محمدزنگانه تأكيد كرد: موظفيم 
نظام مشاوره در دادگاه اطفال ايجاد كنيم كه در 
اين راستا بيش از ۶۰۰ مشاور آموزش ديده اند و 
1۹ هزار و ۵۰۰ دادرسي مشاور برگزار شده است. 
مديركل پيش��گيري هاي فرهنگ��ي اجتماعي 
معاونت اجتماع��ي و پيش��گيري از وقوع جرم 
قوه قضائيه در پايان گف��ت: كارگروه حقوقي در 
فضاي مجازي اقدام ارزش��مند ديگري است كه 

انجام شد. 

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. 
-----------------------------------------------------
  محمد اكب�ري توئيت ك�رد:  دقت كني��د، بچه ها درس��ته كه 
رئيس جمهور گفت��ه »ميزان اجاره بها 3۰درص��د افزايش يافته و اين 
رقم اميدواركننده اس��ت«، اما ش��ما بايد ياد بگيريد بعد از اين مدل 
اظهارنظره��ا آرامش خودت��ون رو حفظ كنيد!درضمن امس��ال براي 

معدلين باالي 1۹ خبرهاي خوبي داريم!
-----------------------------------------------------

 بهروز شجاعي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  تخلفي عجيب 
از سوي شهرداري منطقه ۸؛ اين منطقه اخيراً اقدام به اختصاص انشعاب 
و لوله كشي آب فضاي سبز به يكي از اماك شخصي در محدوده ميدان 
۷نارمك كرده. اين لوله كشي جهت تأمين آب استخر ملك منسوب به 

معاون عمراني استاندار تهران انجام شده است!
-----------------------------------------------------

 يك كانال تلگرامي نوشت:  همون طور كه بايد ميوه و سبزيجات رو 
از نارمك و محله احمدي نژاد مي خريديم، براي پيدا كردن مورد خوب 

خونه اجاره اي هم بايد بريم محله حسن روحاني. 
-----------------------------------------------------

  كبيري نوشت:  بيش از13۰ نفر تو مجلس حاضر نشدن نامه تشكر 
از عناصر مؤمن و انقابي رو در حمايت از توقيف نفتكش انگليسي امضا 
كنن. كامًا مشخصه كه حواريون انگليس خبيث داخل كشور دارن با 

تمام توان از ملكه خودشون حمايت ميكنن!
-----------------------------------------------------

 وحيد اشتري در كانال تلگرامي نوشت: »هفت سنگان عجيب تر 
از لواسان«. در لواسان، نهادهاي رسمي كه براي نظارت و جلوگيري از 
تخلفات تشكيل شده اند در موارد بسياري به وظيفه شان عمل نمي كنند 
و در موارد زيادي خودش��ان با متخلفين هم دست شده اند. حاال مورد 
عجيب تر هفت سنگان قزوين اس��ت. دادگستري استان كه قرار است 
جلوي تخلفات بايستد خودش در مرغوب ترين زمين هاي كشاورزي 
ايران در دشت قزوين، مشغول وياسازي غيرمجاز 2۵ هكتاري براي 
قضات اس��ت. اهالي يك  طرف خيابان حتي حق ساختن يك آلونك 
ندارند و اهالي طرف ديگر چون مسئوالن هستند، دارند در روز روشن 
وياهاي چندهزارمتري مي س��ازند. از امام جمعه تا جهادكش��اورزي 
هيچ كدام نتوانس��ته اند جلوي قوه قضائيه را بگيرند. دبير ستاد امر به 
معروف استان قزوين هم، صرفاً به جرم دغدغه هاي محيط زيستي چون 

به زمين خواري قضات اعتراض كرده، دادگاهي شده است. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر نوشت:  پرايد تنها تروريستي است كه اسمش در هيچ 
گروه تروريستي نيست. 

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

 بهزاد شهبازي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  زكات محصول 
گندم در گوشه مس��جد روس��تايي در همدان. پ. ن: پيرمرد با چهره 
خندان مسجد را ترك كرد، خوشحال تر از اختاس گراني كه فرودگاه را 

براي آخرين بار به سمت كانادا ترك مي كنند. 
-----------------------------------------------------

 محمد مهدي توئيت كرد:  كرمانشاه تو چند روز گذشته دو شهيد 
داشته روز جمعه شهيد ابوالفضل س��رابيان در عراق، روز گذشته تكاور 
شهيد سيدمحسن نقيبي در مرز س��راوان و نيز در هفته گذشته پيكر 
سرلشكر ارتش شهيد حسين اديبان هم پس از 3۸ سال در جريان تفحص 

در منطقه بازي دراز كشف شد. اينجا الحمدهلل بوي شهدا گرفته.
-----------------------------------------------------

 محمود قائدي با انتشار اين عكس نوشت:  گذشت آن زمان... 
-----------------------------------------------------

 يك كانال تلگرامي نوشت:  تنها فايده بانك واسه اقشار ضعيف 
اينه كه غروب ها جلوي اون بساط دست فروشي پهن مي كنند. 

-----------------------------------------------------
 پريچهر توئيت كرد: چرا خانم هاي نيمه برهنه كه ميگن مي خوايم 
تو گرما راحت باشيم با شلوارهاي تنگ و تاپ چسبان احساس راحتي 
مي كنند؟ چرا هيچ كس با شلوار كردي راحت نيست؟ از شوخي گذشته 
چرا كمتر سراغ لباس گشاد ميرن؟ نكنه مسئله توجه خريدن و باب ميل 

مردها بودنه؟ حتي به قيمت آزار ديدن با لباس هاي تنگ. 
-----------------------------------------------------

 اميرحسين ثابتي توئيت كرد: چرا »شوراي عالي انقاب فرهنگي« 
روز 23 تير كه سالگرد توافق شبه استعماري برجام است را روز »تعامل 
س��ازنده با جهان« اعام كرد، اما درباره 3۰ خرداد سالروز ساقط شدن 
پهپاد متجاوز امريكايي و 2۸تير سالروز توقيف قهرمانانه كشتي انگليسي 

سكوت كرده؟ چرا در تقويم، ايام عزت ايران سانسور مي شود؟

علیرضا سزاوار

 ش��ينا انصاري مديركل دفتر پايش فراگير سازمان محيط زيست با 
اش��اره به اينكه ازن يك آالينده ثانويه بوده و از آالينده هاي ش��اخص 
شهرهاي صنعتي به شمار مي رود، گفت: اين آالينده در فصول گرم سال 
به خاطر وجود پيش سازهاي آن ظاهر مي شود. اين آالينده با واكنش 
گاز نيتروژن و تركيبات آلي فرار در مقابل تابش شديد نور خورشيد در 

روزهاي گرم سال افزايش پيدا مي كند. 
 س��يد حس��ين دلبري، معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه ۵ 
درباره برگزاري جشنواره شادستان با شعار »تابستان براي همه« اظهار 
داشت: سكوهاي شادستان با اجراي استند آپ كمدي، بخش بازي و 
سرگرمي كودك، بخش نوجوان، پاتوق كتاب، برپايي جشن ويژه اعياد 

و مناسبت هاي مذهبي و كنسرت خنده برگزار مي شود. 
 سردفتر 3۹ تهران با اشاره به حادثه آتش سوزي در ميدان حسن آباد 
گفت: بي��ش از ۷۰۰ دفت��ر ثبت در اي��ن حادثه از بين رفته و اس��ناد 
ارزشمندي از جمله سندهاي مربوط به آيت اهلل كاشاني و مصدق نيز 

طعمه حريق شده است. 
 مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران از ارتقاي منطقه كاوه 
ده در شهرستان فيروزكوه با مساحتي در حدود ۹۰ هزار هكتار از منطقه 

شكار ممنوع به منطقه حفاظت شده خبر داد. 
 رئيس مركز برنامه ري��زي و فناوري اطاعات آم��وزش و پرورش از 
اجراي طرح پرونده و كارنامه الكترونيكي دانش آموزان از ابتداي سال 

تحصيلي جديد خبر داد. 
 اعضاي شوراي فرهنگي � اجتماعي زنان و خانواده با ارسال نامه اي به 
مسئوالن نهادهاي بين  المللي مدافع حقوق بشر خواستار، اعزام هيئتي 
ويژه براي درمان وضعيت جسمي عامه شيخ ابراهيم زكزاكي و اعمال 

ماده ۷ اساسنامه ديوان بين  المللي كيفري شدند. 
 وزير بهداشت با بيان اينكه نمي توانند ما را مجبور به كنار گذاشتن 
نظام ارجاع كنند، گفت: در برخي اس��تان ها به طور همزمان سيستم 

ارجاع اجرا شده است. 
 رئيس پليس فتا پايتخت تصريح كرد: براي انتقال پول فقط داشتن 
شماره كارت كفايت مي كند و نيازي به داش��تن cvv2 و تاريخ انقضا 
نيست؛ پس الزم نيست كه عكس كارت بانكي خود را به بهانه واريز پول 

در اختيار ديگران قرار دهيم. 
 سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي با اش��اره به اينكه ۹۵ درصد 
كاالهاي ارائه ش��ده با عنوان خارجي، برند واقعي نيستند، گفت: طرح 
مبارزه با پوشاك قاچاق از سال گذش��ته آغاز و همچنان ادامه خواهد 

داشت. 
 بر اس��اس اعام پزش��كي قانوني در بهار امس��ال 1۵3 هزار و ۸۸۵ 
مصدوم نزاع به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور مراجعه كردند. اين 
آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار مراجعان نزاع 1۴۷ هزار 

و ۶۷۵ نفر بود، ۴/2درصد افزايش يافته است. 
 مدير كل كميته امداد اس��تان تهران از بهره مندي ۸21 كودك زير 

پنج سال دچار سوء تغذيه در بهار ۹۸ از سبد غذايي خبر داد. 
  مديرعامل بنياد تعاون زندانيان كش��ور از فعاليت 3۵ هزار زنداني 

شاغل و حقوق بگير در زندان هاي كشور خبر داد. 

معلم با آب شيرين آمد
در حالي  كه بسياري از استان هاي كشور اكنون از خطوط قرمز مصرف 
آب عبور كرده و به رقم بي س��ابقه اي در مصرف رس��يده اند، برخي از 
روستانشينان كشور از آب شيرين محروم هستند. در اين ميان اقدام 
قابل تحسين معلمي كه براي شاگردان روستايش روزانه دهها ليتر آب 
شيرين با خود حمل مي كند، در ش��بكه هاي اجتماعي بازتاب زيادي 
داشته اس��ت.  تنها امكانات موجود در روس��تاي »گندم بر« در شرق 
كشور، برق است و از آب آشاميدني با كيفيت مناسب محروم هستند 
كه آب آنجا هم با تانكر تأمين مي ش��ود. هر چهار تا پنج روز يك تانكر 
آب به روس��تا مي آورند كه تنها جوابگوي سه روز است و نبود راه و آب 

آشاميدني از مهم ترين مشكات موجود در روستاست. 
آموزشگاه ابتدايي عشايري روستاي گندم  بر تنها مركز دولتي اين روستا 
با دو كاس درس است.  در اين مدرس��ه كه علي صاحيان، به همراه 
همسر و مادر همسرش كار تدريس دانش آموزان را برعهده  دارد، هر روز 
صبح براي رسيدن به اين مكان چندين روستا را بايد پشت سر بگذارند، 
حركت در مسير 3۰كيلومتري شهر تا روستا را بايد تا صبح نشده، آغاز 
كنند.  در اين مدرسه ۴۸ دانش آموز دختر و پسر تا پايه ششم مشغول 
به تحصيل هستند و از داشتن آب شيرين محرومند؛ اما معلم هر روز 

2۰ليتر آب شيرين براي دانش آموزان مي آورد. 
وي كه دو سال است اين مسير ناهموار را رفت وآمد مي كند، مهم ترين 
مشكات موجود را نبود راه دسترسي مناسب به شهر و نبود آب شيرين 
مي داند.  صاحيان در فيلمي كوتاه درد دل مي كند و مي گويد: به دليل 
اينكه سطح معيشتي خانواده ها بسيار پايين است، برخي از دانش آموزان 
از آبان ماه سر كاس حاضر مي ش��وند و تا پايان مهرماه براي كمك به 

اقتصاد خانواده به همراه پدر خود سركار مي روند. 
وي با اشاره به اينكه دانش آموزان حتي از داشتن دفتر و مداد معمولي 
محروم هس��تند، به طوري كه دانش آموزان كاس ششم تكاليف تمام 
درس هاي خود را فقط در يك دفتر مي نويس��ند، مي افزايد: براي رفع 

مشكات نيازمند كمك خيران هستند. 
او در ادامه با انتقاد از بي توجهي مسئوالن به اين روستاي محروم بيان 
مي كند: هرچند گاهي مسئوالن به اين روستا آمده اند، اما پس از گرفتن 
چند عكس تبليغاتي روس��تا را ترك كرده و كار خاصي نتوانس��ته اند 

انجام دهند. 
 البته اين تنه��ا مورد از ف��داكاري معلمان ش��اغل در مناطق محروم 
نيست. شمار زيادي از معلمان اين مناطق ليستي بلندباال از خدمت به 
هموطنان محروم شان دارند.  تلنگر اصلي اينجاست كه هفته گذشته 
مصرف آب در تهران از 3ميليون و ۶۸۰ ه��زار مترمكعب در روز عبور 
كرده و اين رش��د  بي سابقه در 3۰ سال گذش��ته نيازمند توجه جدي 
اس��ت. ظاهراً بار اين موضوع  همچنان بر دوش خيران است و ديگران 

)مسئوالن و مشتركان پرمصرف( همراهي نمي كنند. 

نيره ساري 
  گزارش  يک
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