
ميدان داري اغتشاشگران، فضاي اعتراضات 
مردم�ي را گرفته اس�ت. ح�اال ديگ�ر مردم 
معترض به ش�يوه اص�اح قيم�ت بنزين در 
خيابان ه�ا حض�ور ندارن�د و صحنه گرداني 
ماجرا به دس�ت آش�وبگراني افتاده كه براي 
ناامن�ي و آسيب رس�اندن به م�ردم آموزش 
ديده اند و برنامه دارند. شيشه هاي شكسته، 
نرده ه�اي كن�ده ش�ده، فروش�گاه هاي 
غارت ش�ده، آمبوالنس ه�ا و پايگاه ه�اي 
اورژانس تخريب ش�ده همه نش�انه آن است 
كه گروهي آمده اند تا آش�وب برپ�ا و ناامني 
ايجاد كنند. برآورد خسارت هايي كه تاكنون 
به ام�وال مردمي وارد ش�ده، چي�زي حدود 
2 ه�زار و 83 ميليارد تومان اس�ت كه  از اين 
مبلغ 900 ميلي�ارد تومان خس�ارت وارده به 
كس�ب و كاره�اي اينترنت�ي و 600 ميليارد 
تومان به شبكه بانكي كشور  است. خسارت 
170ميلي�اردي فروش�گاه هاي زنجي�ره اي، 
خس�ارت 63 ميلي�اردي ب�ه جايگاه ه�اي 
سوخت، خس�ارت 60 ميلياردي به اورژانس، 
خس�ارت 8 ميلياردي به جهاد دانش�گاهي 
ش�يراز و س�وزاندن 13ه�زار جل�د كتاب به 
ارزش 2 ميليارد تومان بخش�ي از فهرس�ت 
خسارات ميلياردي پروژه به آشوب كشاندن 
اعتراضات مردمي است، اما در شهر اصفهان 
ب�ه تنهايي 300 ميلي�ارد تومان خس�ارت به 
زيرساخت هاي شهري وارد شده و مجموع اين 
اعداد، بيش از 2هزار ميليارد تومان مي شود.

 
اين بار هم مردم به ميدان آمده اند. روزگذش��ته 
در سراس��ر كش��ور م��ردم در راهپيمايي هاي 
خودجوش، در برابر آشوبگران به پا خواستند تا 
بگويند مطالبه دارند، اما اغتشاش و آشوبگري را 

محكوم مي كنند. 
اعتراضات مردمي در ميان اغتشاش��ات گم شد؛ 
حاال مي توان به ضرس قاط��ع گفت: آنهايي كه 
به خيابان مي ريزن��د، س��اختمان هاي اداري و 
مس��كوني را به آتش مي كش��ند، فروشگاه هاي 
زنجيره اي را غارت مي كنند، اتوبوس و آمبوالنس 
مي س��وزانند مردم معت��رض به ش��يوه اصالح 
قيمت بنزين نيستند. خس��ارت ها و مكان هاي 
خسارت ديده بيانگر يك برنامه ريزي جدي براي 
صدمه رس��اندن به اموال عمومي مردم و ايجاد 

ناامني در جامعه است. 
 غارت، تخريب و آتش 

گزارش ها حاك��ي از آن اس��ت كه ح��دود 80 
فروش��گاه زنجيره اي در مناطق مختلف كشور 
بين 50 تا 100درصد تخريب شده اند. آشوبگران 
فروش��گاه ها را غارت كرده و به آتش كشيده اند. 
برآورد مي ش��ود حدود 150ميلي��ارد تومان به 
فروش��گاه هاي زنجيره اي خس��ارت وارد ش��ده 
باشد. اين خس��ارت جداي از 32 ميليارد تومان 

فضاي فروشگاهي تخريب شده است. آشوبگران 
در ابتدا اجناس موجود در فروشگاه ها را غارت و 
تخليه كرده و سپس فروش��گاه را آتش زده اند يا 
فروشگاه ها را با اجناس موجود به طور كامل آتش 

و تخريب كرده اند. 
اغلب اين فروشگاه هاي آسيب ديده در شهرهاي 
اطراف تهران از جمله مارليك، پرند، ش��هريار، 
رباط كريم، فرديس، مالرد، شهرقدس،  ورامين و 

حسن آباد قرار دارند. 
سيستم هاي خدمت رس��اني همچون اورژانس 
و آمبوالنس ها هم از دست آش��وبگران در امان 
نمانده و ع��الوه بر اخت��الل در عب��ور و مرور و 
فرآيند خدمت رساني و امدادرساني به بيماران، 
مصدومان و امدادجويان، حداقل 12۴دس��تگاه 
آمبوالنس و خ��ودروي پش��تيباني و عملياتي 
آسيب كلي و جدي ديده اند؛ به نحوي كه تعداد 
زيادي از آنه��ا به كلي از چرخ��ه عمليات خارج 
شده اند. به گفته كيانوش جهانپور، رئيس مركز 
روابط عمومي و اطالع  رس��اني وزارت بهداشت 
دهها دس��تگاه AED، ونتيالتور و دستگاه تله 
مديس��ين و تجهيزات پزش��كي پورتابل آسيب 

ديد ه اند. بي��ش از ۴0 پاي��گاه اورژانس 115 نيز 
تخريب و غارت شده و حدود 60ميليارد تومان 
به اورژانس خس��ارت رس��يده9 است. خسارت 
به جايگاه هاي س��وخت و تخريب اموال بانك ها 
هم  600 ميليارد تومان  به ش��بكه بانكي كشور 

خسارت وارد كرده است. 
 نصف جهان در آتش تخريبگران 

آش��وبگران در اصفهان بيش��تر از س��يار نقاط 
كش��ور فعالي��ت داش��تند و در دو، س��ه روز 
اخير با ملتهب ك��ردن فضاي ش��هر اصفهان به 
زيرساخت هاي شهري، بانك ها، ادارات مختلف 
از جمله مخابرات، مؤسس��ات قرض الحس��نه، 
مدرسه علميه، ايستگاه هاي مترو، اتوبوس هاي 
ش��هري، اموال عمومي، خودروهاي شهروندان، 
ساختمان ها و فضاي سبز حمله كردند و دست به 

تخريبي بي سابقه زدند. 
قدرت ال��ه ن��وروزي ش��هردار اصفه��ان درباره 
ميزان خسارات وارده به زيرساخت هاي شهري 
مي گويد:»اغتشاشات دو روزگذشته خسارت هاي 
س��نگيني را به زيرساخت هاي ش��هر اصفهان 
وارد كرده و براين اس��اس تخري��ب تعدادي از 

ايستگاه هاي خط يك قطارشهري اصفهان، آتش 
زدن اتوبوس هاي ش��هري و تخريب چراغ هاي 

راهنمايي و رانندگي را شاهد بوديم.«
وي با تأكيد بر اينك��ه هزينه اين گونه تخريب ها 
متوجه مردم اس��ت، تصري��ح مي كند:»با توجه 
به حجم خس��ارت هاي وارده، بازسازي امكانات 
و تجهي��زات تخريب ش��ده به زمان��ي طوالني 
ني��از دارد.« وي با اش��اره به برآورده��اي اوليه 
خس��ارات وارد شده به زيرس��اخت هاي شهري 
مي افزايد:»بيش از 300 ميلي��ارد تومان برآورد 

اوليه خسارات است.«
به گفته ق��درت افتخاري، مديرعامل ش��ركت 
اتوبوس��راني اصفهان و حومه روزهاي ش��نبه و 
يك ش��نبه هفته جاري نزديك به 80 دس��تگاه 
اتوبوس ش��ركت واحد دچار سوختگي جزئي يا 

حريق كامل شد. 
وي با اش��اره به ميزان خس��ارات وارد ش��ده به 
ش��ركت واح��د اتوبوس��راني مي گويد:»برآورد 
دقيق��ي از اين موض��وع صورت نگرفته اس��ت، 
ام��ا نزديك ب��ه 50 ميليارد تومان خس��ارت به 

اتوبوسراني وارد شده است.«
 خس�ارت 900 ميليارد توماني كس�ب و 

كارهاي اينترنتي
هر چند در روزهاي اخير شبكه اينترنت جهاني 
قطع بود، اما بسياري از خدمات همچون خدمات 
بانكي روي ش��بكه ملي اطالعات ارائه مي شود. 
ابوطالب نجف��ي، مديرعامل ش��ركت خدمات 
انفورماتي��ك با تأكيد ب��ر اينكه ط��ي چند روز 
گذشته، مشكلي در تراكنش هاي بانكي به واسطه 
قطعي اينترنت مش��اهده نشد، مي افزايد:»براي 
مث��ال دو روز قبل )2۷ آبان م��اه( 290 ميليون 
تراكنش شتابي و شاپرك ش��امل 12۴ ميليون 
تراكنش در شبكه ش��تاب و 166 ميليون خريد 
در شبكه شاپرك به ثبت رسيد كه پايداري بيش 
از 99/9درصد داشته اس��ت. در خصوص اتصال 
سرويس هاي حياتي بانكي كشور در صورت نبود 
و قطعي اينترنت، پيش از اين چندين مانور بزرگ 
صورت گرفت كه نشان داد، شبكه داراي پايداري 
كامل در برابر اتفاقات احتمالي است؛ ضمن آنكه 

روش هاي پشتيباني را نيز مدنظر قرار داديم.«
با اين وجود بسياري از كسب و كارهاي اينترنتي 
در اين روزها خسارت ديده اند و ميزان خسارت 
اين كسب و كارها تا 900 ميليارد تومان برآورد 

مي شود. 
محمدجواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات نيز 
وعده داده اس��ت:»پس از بهبود شرايط، مفصل 
با مردم صحب��ت خواهم كرد و گ��زارش كاملي 
از پيش��رفت هاي ش��بكه ملي خواهم داد. قطع 
اينترنت ضرره��اي فراواني براي م��ردم و نظام 
داشته و دارد. ش��وراي امنيت كش��ور به زودي 
نسبت به صدور مجوز برقراري اينترنت در كشور 

اقدام خواهد كرد و ما هم پيگير هستيم.«
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در سومين و چهارمين دادگاه بزرگ ترين پرونده قاچاق ارز سرباند اين گروه محاكمه و قرار كيفري 2 متهم ديگر پرونده تشديد شد

جوالن اتباع خارجي در قاچاق 9هزار ميليارد توماني ارز

2هزارمیلیاردتومانخسارتغارتفروشگاهها
مراکزبهداشتیوتخریببانک،آمبوالنس،مسجدوکتابخانه

روزهاي سه شنبه و 

عليرضا سزاوار
چهارشنبه سومين و   گزارش  2

چهارمي�ن جلس�ه 
رس�يدگي به اتهامات متهمان پرونده قاچاق 
كان ارز و پولشويي در دادگاه ويژه رسيدگي 
به جرائم اخالگران مش�هد به رياست قاضي 

هادي منصوري برگزار شد. 
با شروع جلسه سوم دادگاه دادس��تان با قرائت 
كيفرخواس��ت مته��م حمي��د خالق��ي گفت: 
همدستان نامبرده، وي را به عنوان سرباند تلقي 
مي كردند. وي پاسپورت خارجي دارد و ارتباط 
وي با اتباع بيگانه احراز شده است. خالقي ارز ها 
را از صرافي هاي داخلي تهيه و به عوامل خارجي 

تحويل مي داده است. 
 رسيدگي با اطاله مواجه شد

به گزارش رسانه ها، در جلسه س��وم با توجه به 
مطالب و مستندات ارائه  ش��ده توسط نماينده 
مدعي العموم در مورد متهم رديف سوم پرونده، با 
اجازه رئيس جلسه  فيلم اظهارات و اقارير متهم 

در صحن علني دادگاه پخش شد. 
پس از اتمام اظهارات و دفاعيات متهم س��وم و 
وكيل مداف��ع وي، رئي��س دادگاه از امير طلوع 
شيخ زاده يزد فرزند علي اصغر خواست تا ضمن 

قرار گرفتن در جايگاه از خود دفاع كند. 
همزمان ب��ا قرائت كيفرخواس��ت متهم چهارم، 
نماينده دادستان گفت: متأسفانه متهم نامبرده 
مانند متهم سوم، همكاري نداشته و رسيدگي را 

با اطاله مواجه كرده است. 
 تشديد قرار كيفري متهمان

اميرطلوع ش��يخ زاده طبق كيفرخواست صادره 
از ناحيه دادس��تاني مركز خراس��ان رضوي، به 
مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور 
از طريق شبكه اي و سازمان  يافته ارز، متهم و به 

پولشويي نيز مبادرت كرده است. 
طب��ق مس��تندات ارائه ش��ده توس��ط نماينده 
دادستان، متهم چهارم با عوامل قاچاق ارز ارتباط 
داش��ته و پس از جمع آوري ارز ب��ازار داخلي با 
استفاده از اتباع خارجي و پرداخت وجه به آنها، 

ارز ها را منتقل مي كرده است. 
نماين��ده دادس��تان در واكن��ش ب��ه اظهارات 
متهم س��وم و چهارم و عدم بيان حقايق توسط 
نامبردگان، به رغم اظهارات قبلي شان و مستندات 
موجود، از دادگاه خواست تا در صورت صالح ديد 

قرار كيفري اين متهمان را تشديد كند. 
 متهمان به خودشان كمك كنند

نماينده دادس��تان در ادامه اين جلس��ه گفت: 
ما طبق قانون مكلف به رعايت موازين ش��رعي 
و قانوني بوده و ب��ه دنبال دف��اع از حقوق عامه 
هستيم و اقدامات مجموعه قضايي نيز بر همين 
اساس سامان دهي مي شود.  پس از بيان اظهارات 
نماينده دادس��تان، رئيس دادگاه از وكيل متهم 
چهارم خواست تا به دفاع از موكل خود بپردازد. 

پس از دفاع وكيل اميرطلوع شيخ زاده، نماينده 
مدعي العموم خطاب به متهم و وكيل وي گفت: 
فرار از واقعيت ها هيچ گونه كمكي به هيچ متهمي 
نمي كند. مستندات اقدامات غيرقانوني صورت 
پذيرفته موجود است. از متهمان مي خواهيم تا 
از فرصت برگزاري اين دادگاه استفاده كرده و در 

واقع با بيان صادقانه، به خودشان كمك كنند. 

در نهايت رئيس دادگاه به لحاظ طوالني ش��دن 
جلسه سوم و رعايت حال متهمان ادامه رسيدگي 

را به روزگذشته موكول كرد. 
 تشديد قرار عبدالغفور

در جلس��ه چهارم رس��يدگي به اين پرونده كه 
حجم تخلفات مالي آن بي��ش از 9هزار ميليارد 
تومان ارزيابي مي شود با دستور قاضي منصوري، 
پنجمين متهم در جايگاه قرار گرفت تا به دفاع از 
خود بپردازد.  متهم عبدالغفور فرزند راز محمد 
تبعه خارجي بوده و به اتهام پولشويي و مشاركت 
در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق 
قاچاق شبكه اي و س��ازمان يافته ارز در محضر 
دادگاه حض��ور دارد.  ب��ا اتم��ام دفاعيات متهم 
عبدالغفور، وكيل وي نيز به بيان مطالب خود و 

دفاع از نامبرده پرداخت. 
نماينده گمرك جمهوري اسالمي هم در واكنش 
به دفاعيات متهم و وكيل وي گفت: خالف قانون 

بودن اقدامات متهم محرز است. 
در اين هن��گام رئيس دادگاه وي��ژه، قرار تأمين 
كيف��ري متهم عبدالغف��ور فرزن��د راز محمد را 

تشديد، تفهيم و به وي ابالغ كرد. 

 همكاري تنگاتنگ با سركرده باند
غالم حيدر ناصري فرزند محمدصديق به عنوان 
متهم ششم با دستور رئيس جلسه در جايگاه قرار 
گرفت تا از اتهامات خود مبني بر مش��اركت در 
اخالل عمده در نظام اقتصادي كش��ور از طريق 

قاچاق شبكه اي و سازمان يافته ارز دفاع كند. 
طبق كيفرخواس��ت صادره توس��ط دادس��راي 
عموم��ي و انقالب مش��هد نامب��رده همچنين 
به پولش��ويي متهم اس��ت.  طبق گفته نماينده 
مدعي العموم وي با س��ركرده باند، مرتبط و در 

فرآيند انتقال ارز ها نقش داشته است. 
با درخواست نماينده دادستان عمومي و انقالب 
مشهد، بخش هايي از فيلم اظهارات و اقارير متهم 

در صحن علني دادگاه پخش شد. 
متهم گف��ت: اظهاراتم را قب��ول دارم و از وكيلم 
مي خواهم كه از م��ن دفاع كند. س��پس وكيل 

مدافع متهم به دفاع از موكل خود پرداخت. 
با اتمام دفاعيات مته��م و وكيل نامبرده، رئيس 
دادگاه با اش��اره به اقدامات متهم، ق��رار تأمين 
كيفري وي را تشديد و به وي تفهيم و ابالغ كرد. 

 نقش نصيب  اهلل در فرآيند انتقال ارز
نصيب اهلل فرزند محمدرحيم تبع��ه خارجي به 
عنوان هفتمين متهم در جايگاه قرار گرفت تا از 

اتهامات منتسبه به خود دفاع كند. 
وي به پولشويي و مش��اركت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق شبكه اي و 

سازمان يافته ارز و پولشويي متهم است. 
رئيس دادگاه از نصيب اهلل در مورد فرآيند انتقال 
ارز به خارج از كشور سؤال كرد و متهم به تشريح 
نحوه اقدامات خود پرداخت و وكيل وي نيز از او 

دفاع كرد. 
نماينده گمرك و بان��ك مركزي نيز با حضور در 

جايگاه به بيان مطالب خود پرداختند. 
رئيس دادگاه گفت: جلس��ه بع��دي دادگاه 10 
آذرماه تشكيل تا رسيدگي به اتهامات متهمان 
اين پرونده ادامه پيدا كند. ضمناً از وكالي مدافع 
متهمان مي خواهيم تا لوايح خود را جهت بررسي 

دقيق به دادگاه تحويل دهند. 

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. 
-----------------------------------------------------

 كانال خبرگزاري فارس اين عكس را منتش�ر كرد و نوش�ت: 
فرمانده، بدون س��الح رفته بود تا صداي معترضان را بشنود... بين همه 
التهاب هاي اخير، دو مرد آرام چشم روي هم گذاشته اند، اينجا در معراج 
شهدا كه بزمگاه ديرينه شهداي انقالب است. شهيد ابراهيمي مي گفت بايد 
مردم معترض بي گناه را از اين صف جدا كرد. بدون سالح، تأكيد مي كنم 
بدون س��الح بين جمع رفت. همين كه مي خواست با مردم هم صحبت 
شود، چند نفر محاصره اش مي كنند. يك نفر تير به پهلويش مي زند. بعد 
چاقو به قلبش مي زنند، وقتي خونين روي زمين مي افتد و بي حال مي شود 
يك نفر چاقو را توي سرش فرو مي كند. آقا مرتضي فرمانده بود، اما هميشه 
به پاسدار بودنش افتخار مي كرد. فرمانده اي كه سرباز سربازهايش بود. 
خودش جنوب شهري بود، شهريار زندگي مي كرد. زندگي ساده اي داشت، 
تغييرات قيمت و تورم را با پوست و گوشت خود حس مي كرد. اصالً آن روز 
به خاطر همين، نامردها مجال حرف زدن به او ندادند و به وحشيانه ترين 
شكل او را به شهادت رساندند. مي ترسيدند حرفش باعث شود معترضان 

صف خود را جدا كنند و آنها لو بروند و تنها بمانند. 
-----------------------------------------------------

  محمد پاداش با انتشار اين عكس توئيت زد: در كوران قطعي 
نت در داخل، مس��يح علينژاد در عرض 18 دقيق��ه، 110 هزار اليك 
دريافت مي كنه، اين نشون ميده همه طرفدارانش خارج از كشور هستن 

بعد حاال شما در داخل كشور بيا بزارش الگوي خودت!
-----------------------------------------------------
   كي�ان عبداللهي توئي�ت زد: يك��ي از تلخ تري��ن صحنه ها در 
اغتشاشات اخير آنجا بود كه اشرار، محلي را سوزاندند كه به واسطه آن 
جهيزيه اي كه يك مرد با هزارخون دل براي دخترش تهيه كرده بود، 
كامل س��وخت. دردناك تر از گريه اين مرد هم هست؟ اينها كه آتش 
مي زنند دلشان به حال مردم و گراني بنزين سوخته؟واهلل نه. اينها درد 

مردم را 100برابر مي كنند. 
-----------------------------------------------------

 حس�ين درخش�ان توئيت زد: يكي از داليل پوش��ش محدود 
خبرهاي اي��ران در اروپا، جز اينكه درگير مس��ائل داغ داخلي اند، اينه 
كه سفارتخونه هاش��ون مثاًل گ��زارش دادن كه ش��لوغي ها اونقدر كه 
فكر مي كنيد گس��ترده و پرطرفدار نيس��ت و بيش��تر خرابكاري هاي 

سازمان يافته به نظر مياد. 
-----------------------------------------------------

/BBC علي عليزاده با انتش�ار اين عكس توئيت زد: از منظر  
منوتو، آدم  هاي  عكس مردم نيستند. هيچند. چون بانك،پمپ بنزين 
آتش نمي زنند. چون كنش و حضورشان با اهداف واشنگتن هم افزايي 
ندارد. چون با ارجاع به آنها نمي شود تحريم بيشتر تصويب كرد. چون 
به درد بازنمايي در CNN/ Fox نمي خورند. اينها حتي اگر چند ميليون 
بشوند هرگز ديده نمي شوند. )عكس از خبرگزاري مهر. تظاهرات سه 

شنبه مردم تبريز عليه نابودكنندگان امنيت و اموال عمومي(
-----------------------------------------------------

  يعقوبي با انتشار اين عكس و به نقل از روزنامه صبح نو توئيت 
زد: ليدر زن براي مديريت آشوب! تغيير تاكتيك اغتشاشگران و اشرار 
براي مديريت صحنه و آشوب استفاده از زنان ليدر است، مسلماً يك زن 
ميتواند در موقع شلوغي و نابساماني بدون جلب توجه كمتر و حتي با 
مظلوم نمايي در صحنه به هماهنگي ميان تيم آشوب كمك كند!زناني 

كه مأموريتشان تهيه ويديو و تصوير است!
-----------------------------------------------------

  كانال خبري پارسينه اين اسكرين شات را از صفحه توئيتر 
گروه معدني »نورنيكل« منتشر كرد و نوشت: انقالب انرژي هاي 
پاك ! براي نخستين بار انرژي خورشيدي متمركز براي ايجاد گرماي 
شديد مورد نياز در ساخت س��يمان، فوالد و. . . و س��اير فرآورده هاي 
صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد و جايگزين سوخت هاي فسيلي با 

ميزان باالي كربن مي شود. 

 عضو كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران از تصويب اختصاص 
2 هزار س��هميه كارت بلي��ت 300ه��زار توماني به س��ربازان در اين 

كميسيون در فاز اول خبر داد. 
 به گفته مديركل درمان غيرمس��تقيم س��ازمان تأمين اجتماعي، 
 IT براي رفع مشكالت ايجاد شده در تأييد نسخ اينترنتي دارو، آدرس
اينترنتي 10. 19. 1۷1. 130 به ط��ور موقت تا اطالع ثانوي جايگزين 
آدرس Darman. tamin. ir ش��ده و در اختي��ار واحده��اي درماني 

بهره بردار قرار گرفت. 
 فرمانده انتظامي تهران بزرگ ب��راي چندمين بار نامه اي 1۷بندي 
به شهردار تهران نوش��ت و در آن از معايب طرح كنترل آلودگي هوا و 

پيشنهادها براي اصالح اين معضل گفت. 
 سخنگوي ستاد شناسايي مشموالن طرح معيشتي تأكيد كرد: هر 

پيامكي مبني بر يارانه يا طرح حمايت معيشتي كالهبرداري است.
 رئيس سازمان برنامه وبودجه از دستور ويژه خود براي تعيين سهميه 

بنزين معلمان مناطق محروم و روستايي خبر داد. 
 رئيس س��ازمان بهزيستي كشور گفت: اين س��ازمان 26هزار بيمار 
ضايعه نخاعي را تحت پوشش دارد كه ۴2درصد آنها زخم بستر دارند. 
  تهراني ها در آبان امسال 11 روز به دليل افزايش غلظت ذرات معلق 

كمتر از 2/5 ميكرون هواي نامطلوب تنفس كردند. 
  معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: 

رتبه بندي معلمان تا اواخر آذرماه اجرايي مي شود. 

بازارسیـاه
خریدوفروشفیشحججمعميشود

با راه ان�دازي س�ايت خريد و فروش في�ش حج ديگر بازار س�ياه 
معامله در اين ح�وزه برچيده خواهد ش�د و اين اق�دام مي تواند 
از افزايش قيمت و س�اير حاشيه س�ازي ها در اين بخ�ش بكاهد. 
معاون س�ازمان ح�ج و زي�ارت از ايجاد س�امانه اي ب�راي خريد 
و ف�روش متقاضيان فيش ه�اي حج تمت�ع 99 خب�ر داد و گفت: 
سامانه اي براي به روزرساني اطاعات زائران راه اندازي شده است. 
اكبر رضايي، در خصوص خريد و فروش فيش ه��اي حج تمتع گفت: 
سامانه اي در سازمان حج راه اندازي شده تا افرادي كه به داليل جسمي 
يا مالي اس��تطاعت خود را براي تش��رف از دس��ت داده اند و متقاضي 
واگذاري فيش هاي حج تمتع هستند، مي توانند در اين سامانه ثبت نام 
و اطالعات خود را ثبت كنند.  وي افزود:  عالوه بر واگذاري فيش هاي 
ثبت نام تمتع، افرادي كه متقاضي خريد فيش هاي ثبت نام نيز هستند، 

مي توانند به سامانه مراجعه و اطالعات خود را ثبت كنند. 
معاون س��ازمان حج و زيارت گفت: خريدار و فروشنده در نهايت براي 

خريد و فروش بايد به دفاتر مراجعه كنند. 
رضايي در مورد زمان ثبت ن��ام زائران حج تمتع 99 گفت: براس��اس 

برنامه ريزي هاي انجام شده بهمن ماه ثبت نام ها انجام مي شود. 
وي همچنين در مورد س��هميه  حج تمتع 99 نيز افزود: اعالم سهميه 
زائران بايد پس از انجام مذاكرات با طرف سعودي انجام گيرد و فراخوان 

ثبت نام به تناسب ميزان سهميه اعالم خواهد شد. 
وي به ضرورت به روزرس��اني اطالعات ثبت نام كنندگان اشاره كرد و 
اظهار داشت: سامانه اي براي افرادي كه فيش هاي ثبت نام را در دست 
دارند و متقاضيان هستند ايجاد شده، به طوري كه آنها مي توانند به اين 

سامانه مراجعه و سند وديعه ثبت نام خود را ثبت كنند. 
معاون سازمان حج و زيارت افزود:  به روزرساني اطالعات زائران در اين 
سامانه ضروري اس��ت و پس از ثبت اطالعات بايد كد رهگيري داشته 

باشند و با اين كد رهگيري براي ثبت نام نهايي اقدام كنند. 
به گفته وي، همچنين افرادي كه اطالعات و محل سكونتش��ان تغيير 

كرده نيز بايد در اين سازمان اطالعات خود را به روزرساني كنند. 

يك مسئول قضايي:

مردممستنداتخودراازاخاللگران
بهسامانه»سجام«ارسالکنند

مديركل پيش�گيري هاي مردمي معاونت اجتماعي و پيش�گيري 
از وق�وع ج�رم قوه قضائي�ه از م�ردم خواس�ت مس�تندات خود 
درب�اره اخالگ�ران امني�ت را به س�امانه س�جام ارس�ال كنند. 
علي اصغر رفاهي در جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه طرح اصالح قيمت 
بنزين گفت: برابر بيانيه رياس��ت قوه قضائيه دس��تگاه قضايي خود را 
موظف براي رفع مشكالت احتمالي در فرآيند اجرا مي داند. مقرر شده 

از طريق برنامه سجام دو كمك مهم در اين راستا داشته باشيم. 
وي اف��زود: برخي از افراد از اي��ن موضوع سوءاس��تفاده هايي كردند و 
اخالل در نظم عمومي داش��تند و اقداماتي را خ��الف موازين قانوني 
از جمله آتش زدن بانك ه��ا و اماكن خصوصي و عمومي داش��تند. از 
تمامي مردم به وي��ژه ديده بانان مي خواهم هرگونه مس��تند، عكس، 
 مدرك يا فيلم و مستندي از خرابكاران دارند به سامانه سجام به نشاني 
www. Sajamscpd. ir ارسال كنند.  مديركل پيشگيري هاي مردمي 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه افزود: كميته اي 
براساس بيانيه رياست قوه قضائيه تشكيل شده و گزارش ها به آن كميته 
ارسال مي ش��ود.  رفاهي در پايان با اش��اره به پيش رو بودن انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي افزود: هموطنان همچنين مي توانند تخلفات 
انتخاباتي را به سامانه سجام اعالم كنند تا ضمن جلوگيري از تخلفات 

احتمالي انتخابات سالمي برگزار شود. 

وزير ارتباطات: 
امواجالكترومغناطیسيدرکشور

پایینترازحدمجازوکاماًلبيخطراست
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، با بيان اينكه امكان مش�اهده 
نتاي�ج ش�دت ام�واج الكترومغناطيس�ي در برخي از اس�تان ها 
فراهم ش�ده اس�ت، گفت: ميزان تشعش�ع الكترومغناطيس�ي 
در تمام�ي نقاط كش�ور پايين تر از حد مجاز و اس�تاندارد اس�ت. 
محمدج��واد آذري جهرمي، با بي��ان اينكه هي��چ نگراني در خصوص 
آسيب رس��ان بودن پارازيت ها وجود ندارد، افزود: اث��ر تجمعي امواج 
الكترومغناطيس��ي موجود در اطراف انس��ان ها، مانند فرستنده هاي 
تلويزيون و ايستگاه هاي ارسال امواج تلفن بر سالمتي مردم تأثيرگذار 
است، در حقيقت سيگنال و آنتي سيگنال هر دو اثر تجمعي بر بدن انسان 
دارد كه وزارت ارتباطات در اين خصوص ايجاد شفافيت كرده است و 
سامانه هاي ثابت اندازه گيري شدت ميدان امواج الكترومغناطيسي و 
مشاهده نتايج آن به صورت بر خط را در استان تهران و شيراز راه اندازي 
كرديم.  وي ادامه داد: ميزان اثر تجمعي امواج الكترومغناطيس��ي در 
تمام نقاط كشور اعدادي بسيار پايين تر از حد استاندارد است. ميزان 
تشعشع الكترومغناطيسي ساير استان هايي كه فاقد تجهيزات هستند 
نيز به صورت دوره اي و هر س��ه ماه يك بار اندازگيري شده و در اختيار 

استانداران قرار مي گيرد.

مريم زاهدي 
  گزارش  يک


