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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 بدون برجام محقق شد
 ســیدمصطفی موسوی نژاد: »همتی راست می ره میگه عراق این قدر نفت 
فروخت، چپ می ره میگه عربســتان این قدر نفت فروخت، ما بیچاره شدیم. 
زودتر برجام امضا کنید. اما تحوالت یک ســال اخیــر بدون برجام: -افزایش 
۱۰۰درصدی ترانزیت در سال۱۴۰۰ -رشــد ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی 

در سال۱۴۰۰ -افزایش فروش ۷۰۰هزار بشکه ای نفت نسبت به سال۹۹.«
 مکتب حضرت زینب )س( زنده است

 الهام با انتشــار این تصویر 
نوشت: »ایشــان خانم فاطمه 
شیبانی اهل عراق است. فرزنِد 
ابوجعفر شــیبانی که در دفاع 
مقدس دوشــادوش همرزماِن 
ایرانی جنگیدند، جانباز شدند 
و به شــهادت رسیدند. همسر 
مدافع حرم که در الذقیه شهید 

شدند و خواهِر محمد شیبانی که راننده خودروی ابومهدی المهندس بودند و 
شهید شدند. زینب های امروزمان.«

 هشدار؛ تصویر برانداز سوز

 محمدامین با انتشار این تصویر نوشت: »مخالفین نظام سعی دارند نشان 
بدهند که جمهوری اســامی دشمن اهل سنت در منطقه است. حاال به جز 
اینکه بیش از ۱۰ میلیون اهل سنت در ایران زندگی می کنند، در استان های 
سنی نشــین ما نظامی اهل سنت با درجات باال هم داریم! بله فرق است بین 

نظام اسامی و حکومت سلفی سعودی.«
 عدالت آموزشی کجاست؟

 ســمان حبیبی: »عدالت آموزشــی فقط اونجاش که از ۴۰ نفر رتبه برتر 
کنکور دو نفرشون مدرسه عادی درس خوندن. اونایی که قبول نشدن خنگ 

نیستن، فقط به اندازه کافی پولدار نبودن.«
 کاله گشاد غربزدگی

 سیدنظام الدین موسوی: »آقای دکتر زیبا کام گفته اند به احترام شهامت 
نانســی پلوسی به خاطر سفر به تایوان به رغم تهدیدات چین، کاهشان را بر 
می دارند. ایشان اختیار کاهشان را دارند اما کاش خود و همفکرانشان یک بار 
هم به احترام شــهامت مردم فلسطین، لبنان و یمن در دفاع از وطنشان زیر 

بمب های آمریکایی کاهشان را بر می داشتند.«
  دروغ رسانه های غرب

 حامد صراف پور: » برای چندین دهه به ما گفته شده چای خوب انگلیسی، 
قهوه خوب ایتالیایی و شکات خوب سوئیسی است. با این حال، نه چای، نه 

قهوه و نه کاکائو، هیچ کدام در اروپا رشد نمی کند.«
 واقعیت آمریکا

 هاون مدیا: »طبق آماری که لس انجلس تایمز منتشر کرده فقط در شهری 
مثــل فینیکس در ایالت آریزونا حداقــل ۱3۰ بی خانمان در میان 33۹ نفری 
بودند که در ســال 2۰2۱ به دلیل گرما جان خودشــون رو از دســت دادند و 
پیش بینی کرده به علت افزایش دما امسال این آمار افزایش بیشتری پیدا کنه.«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

سرپرست دادسرای جنایی استان تهران:

آمار برخی رسانه ها از تعداد باالی کشته  و مفقودی های سیل امامزاده داوود)ع( اصال درست نیست
سرپرست دادســرای جنایی استان تهران 
گفت: برای ۲۵ نفر در حادثه امامزاده داوود)ع( 
اعالم مفقــودی به ثبت رســیده و آمارهای 
برخی رســانه ها در مورد عدد باالی کشته ها و 

مفقودی های حادثه اصال درست نیست.
به گزارش خبرگزاری میزان، محمد شــهریاری با 
بیان اینکه براساس آخرین آمار منتشر شده و بر پایه 
جســت وجوها در سیل امامزاده داوود )ع( 2۵ خانواده 
با حضور در کانتری امامزاده داوود)ع( و اداره چهارم 
پلیس آگاهی تهران نسبت به فقدان عزیزانشان گزارش 
مفقودی آنها را اعام کردند، اظهار داشت: تا این لحظه، 
اجساد 23 نفر از خانواده  هایی که اعام گزارش مفقودی 

را ثبت کرده اند از طریق آزمایش DNA شناســایی و 
تعدادی از اجساد تحویل خانواده هایشان شده است و 

مابقی نیز در حال تحویل است.
شــهریاری افزود: بر پایه اعــام گزارش مفقودی 
خانواده ها درخصوص ســیل کن، اجساد دو خانواده 
تاکنون کشف نشــده و تاش های شبانه روزی برای 
شناســایی و کشــف این دو جسد نیز در پایین دست 
امامزاده داوود )ع( در رودخانه ســولقان در حال انجام 

است.
وی در واکنش به انتشــار برخــی اخبار مبنی بر 
بیشــتر بودن آمار تعداد کشته شده های سیل کن و 
اینکه عنوان شــد برخی از کشته شدگان این حادثه 

از اتباع خارجی هســتند و مسئوالن پیگیر شناسایی 
این افراد نیستند، گفت: پس از اعام رسمی و گزارش 
اداره آگاهــی بــرای 2۵ نفر اعام مفقــودی به ثبت 
رسیده است و تاکنون تعداد این آمار اعام مفقودی از 
سوی خانواده ها افزایشی نداشته است. آمارهای برخی 
رســانه ها در مورد عدد باالی کشته ها و مفقودی های 

حادثه اصا درست نیست.
سرپرســت دادسرای جنایی اســتان تهران بیان 
داشت: در حادثه سیل کن هیچ جسد مکشوفه ای وجود 
ندارد که هویت آن احراز نشده باشد، لذا هویت تمام 
اجساد کشف شده شناسایی شده و تحویل خانواده ها 
شــده است یا تشــریفات قانونی برای تحویل آنها در 

حال انجام اســت. شهریاری با بیان اینکه چند نفر از 
اجساد شناسایی شده متعلق به اتباع کشور افغانستان 
است، گفت: پیکر این پنج نفر با اعام خانواده هایشان 
شناســایی و از طریق آزمایــش »دی.ان.ای« به آنها 

تحویل داده شده است.
وی افزود: فردی مصاحبه ای با یکی از روزنامه های 
کشور انجام داده بود و مدعی شده بود که جسد یکی 
از اعضای خانواده اش تاکنون کشف و شناسایی نشده 
اســت که با پیگیری های الزم این فرد صبح دیروز با 
مراجعه به سازمان پزشکی قانونی تهران پس از انجام 
آزمایش »دی. ان.ای« جســد عضو خانواده اش به نام 

محمد پیشدادی را شناسایی و تحویل گرفت.

تمامی ۷ سرنشین بالگرد ارتش 
پاکســتان که در منطقه السبیال 

سقوط کرده بود، جان باختند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
به گزارش رســانه های پاکستانی، الشه 
بالگرد نظامی مفقود شــده پاکســتان 

روز ســه شنبه پیدا شد. بالگرد ارتش پاکستان که از پایگاه هوایی 
»فیصل« پرواز و قرار بود پس از بازدید هوایی مناطق سیل زده در 
منطقه »السبیا« به پایگاه برگردد، ناپدید شده بود. روابط عمومی 
ارتش پاکستان با صدور بیانیه ای اعام کرد: چند مقام ارشد نظامی 
از جمله ژنرال »سرفراز علی« فرمانده سپاه ۱2 در ایالت بلوچستان 

از جان باختگان این حادثه هستند.

ایــن بالگــرد در ارتفاعات نزدیک به منطقه ســیل زده ایالت 
بلوچستان سقوط کرده و تمامی سرنشینان این بالگرد جان خود 

را از دست دادند.

سقوطبالگرد
با7کشته

پاکستان

به دلیل  ایتالیا شرکت گوگل را 
تبلیغات مروج قمار جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
مقامــات رگوالتوری ایتالیــا از تعیین 
جریمه هنگفت مالی برای شرکت گوگل 
خبر داده اند که در مالکیت شرکت مادر 
تخصصی آلفابت اســت. جریمه تعیین شــده از سوی رگوالتوری 
ایتالیا برای گوگل ۷۵۰ هــزار یورو معادل ۷66 هزار و 3۵۰ دالر 

تعیین شده است.
علت جریمه گوگل، بی توجهی به ضرورت منتشر نشدن تبلیغات 
مربوط به قمار در پلتفرم های این شرکت عنوان شده است. گوگل 
در سایت به اشتراک گذاری ویدئوی یوتیوب، تبلیغات مروج قمار 
را به نمایش می گذارد که باعث خشم مقامات ایتالیایی شده است.

ایتالیا عاوه بر گوگل، شرکت »تاپ ادز« را هم ۷۰۰ هزار یورو 
جریمه کرد. این شرکت تولیدکننده بخش اعظم آگهی های مروج 

قمار است که در یوتیوب به نمایش درآمده اند.
گوگل هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

جریمه
هنگفتمالی

گوگل

ایتالیا

در پی گســترش آتش سوزی 
جنگلــی در کالیفرنیــا، مقامات 
آمریکایی دســتور تخلیه بیش از 
یکصد خانه را صادر کرده و به مردم 
هشدار داده اند که در حال آماده باش 

باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس، به 
دنبال آتش سوزی در جنگل ها و بوته زار های جنگل ملی کاماث 

در ایالت کالیفرنیای آمریکا وضع اضطراری اعام شد.

بر اساس گزارش مقامات آمریکایی، آتش سوزی که از روز جمعه 
در منطقه مک کینی آغاز شده، به سرعت در حال گسترش است و 
خیلی سریع ۱6۰ کیلومتر مربع از اراضی منطقه را در بر گرفته است.

آتش ســوزی ده ها واحد مســکونی و اراضی جنگلی را از بین 
برده اســت و بسیاری از ساکنین منطقه مجبور به ترک خانه های 

خود شده اند.
فرماندار ایالت کالیفرنیا به دنبال گسترش آتش سوزی در این 
منطقه وضع اضطراری اعام کرد. اعام وضع اضطراری به نیوسام 
این امکان را می دهد تصمیمات فوری را برای دسترسی به کمک های 

فدرال اتخاذ کند.
گســترش شدید آتش سوزی در منطقه مک کینی سبب شد 
که کارکنان آتش نشانی اقداماتی برای حفاظت از اماکن مسکونی 
و زیرساخت هایی چون منابع ذخیره آب و خطوط انتقال نیرو انجام 
دهند و در امر تخلیه منطقه سیســکیو، شمالی ترین منطقه ایالت 

کالیفرنیا وارد عمل شوند.
مقامات با مراجعه به در منازل در منطقه یرکا و شهر فورت جونز 
به آنها توصیه کردند که از آنجا خارج شوند و دام ها و خودرو های خود 
را به مکانی دیگر منتقل کنند. پیام هایی از طریق خطوط ثابت تلفن 
به برخی از مناطق که فاقد پوشش تلفن همراه است، ارسال شد.

مقامات آمریکایی دســتور تخلیه بیش از یکصد خانه را صادر 
کرده و به مردم هشــدار داده اند که در حال آماده باش باشند. دود 
ناشی از آتش سوزی سبب بسته شدن بخش هایی از بزرگراه شماره 

۹6 در این منطقه شده است.

اعالموضعاضطراری
درپی

آتشسوزیجنگلها

آمریکا

ارجاع۹۵پیکرجانباختگانسیالبهایاخیر
بهپزشکیقانونی

 جانشــین مدیریت بحران سازمان پزشــکی قانونی گفت: در پی وقوع 
سیل در برخی استان ها، تا این لحظه )چهارم تا دوازدهم مرداد( ۹۵ پیکر به 
مراکز پزشکی قانونی استان های درگیر ارجاع شده که کار شناسایی و تعیین 
هویت آنان در حال انجام است. از ۹۵ پیکر ارجاعی قربانیان سیل به پزشکی 
قانونی۵۱ نفر مرد و ۴۴ نفر زن بودند. همچنین بیشــترین تعداد پیکرهای 

ارجاعی با ۴۰ فوتی مربوط به استان تهران بوده است.
جانباختن7۵بیمارکروناییدیگر

وزارت بهداشــت- از ۱۱ تا ۱2 مردادماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، 8 هزار و۵۴۰  بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور 
 شناســایی و هزار و ۴۷۷ نفر از آنها بســتری شــدند. در طــول این مدت،
 ۷۵ بیمــار مبتا به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند. هزار 
و 3۷2 نفــر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در بخش هــای مراقبت های ویژه 

بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
غربالگریتنبلیچشموارائهکمکهزینهعینک

برای۱۴هزارکودکمحروم۳تا۶سال
تفاهمنامه ارائه خدمات غربالگری تنبلی چشم و انجام مداخات درمانی 
کودکان محروم 3 تا 6 سال و اهداء کمک هزینه عینک تا سقف اعتبار مورد 
توافق برای ۱۴ هزار کودک نیازمند و آگاه  ســازی عمومی درخصوص ایجاد 
حس مســئولیت افراد در راستای پیگیری در مراجعه به پایگاه های سنجش 
بینایی در ســال ۱۴۰۱-۱۴۰2 با حضور علی محمد قادری، رئیس ســازمان 
بهزیستی کشور، حمیدرضا علیان زادگان، مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد و محمد 
جعفریان، مدیرکل اجتماعی ستاد اجرایی فرمام امام خمینی)ره( امضاء شد.
پوکیاستخوانعامل۴۲۰۰مرگومیرساالنهدرکشور

وبدا- رئیس پژوهشــکده علوم غدد و متابولیســم دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با بیان اینکه ساالنه شاهد مرگ چهار هزار و 2۰۰ نفر در کشور بر اثر 
پوکی اســتخوان و عوارض ناشی از آن هستیم گفت: ساالنه ۱۷۰ هزار مورد 
شکســتگی بر اثر پوکی استخوان در کشور رخ می دهد، و از هر دو خانم و از 
هر چهار مرد باالی ۵۰ ســال یک نفر شکستگی ناشی از پوکی استخوان را 

تجربه می کند که بیماری بسیار شدیدی تلقی می شود.
»نسخهپزشک«و»پوششبیمه«

مبنایاجرایطرح»دارویار«
سازمان غذا و دارو اعام کرد: »به منظور افزایش نظارت و نظام مند شدن 
دسترســی بیماران به یارانه دارو، مبنای اجرای طرح »دارویاری«، »نســخه 
پزشــک« و »پوشش بیمه« عنوان شد و براین اســاس بیمارانی که صرفا با 

ارائه نسخه به داروخانه ها مراجعه کنند با تغییر قیمتی متوجه نمی شوند.«
کشفقلیانهایبرقی۱۰میلیونیدرپایتخت

مهر- رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ گفت: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ در گشــت زنی ها و بازرســی که از بارها دارند 
به محموله ای مشکوک می شوند.در ادامه بررسی ها مشخص شد بار مربوطه 
 قاچاق اســت که از مرزهای جنوبی وارد کشــور شده اســت. این بار شامل
 ۱2 عدد قلیان برقی قاچاق بود که ارزش هر کدام از این قلیان ها ۱۰ میلیون 

تومان است.
پایانگروگانگیریمسلحانه۳عضویکخانواده

درآجودانیه
ایســنا- فرمانده انتظامی تهران بزرگ از وقوع یک مورد گروگانگیری در 
محله آجودانیه خبر داد و گفت: پس از گذشــت حدود سه ساعت با عملیات 
ویژه پلیس پایتخت گروگانگیر و فرد همراهش دســتگیر و سه گروگان نیز 

آزاد شدند.
آخرینجلسهدادگاهرسیدگیبهپروندهمتروپل

برگزارشد
میزان- رئیس کل دادگســتری خوزســتان گفت: دیروز آخرین جلسه 
رسیدگی به پرونده متهمان حادثه متروپل در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو 
اهواز وفق مقررات آیین دادرسی کیفری برگزار و دفاعیات تمام متهمان اخذ 
شد. دادگاه پس از انجام بررسی های الزم، حکم پرونده را صادر خواهد کرد.

سرویس اجتماعی-
در یک هفته اخیر همزمان با فعالیت سامانه 
بارشی »مانسون« که از نتایج تغییرات اقلیمی 
گسترده در کشورمان و جهان به شمار می رود، 
شاهد وقوع سیالب های عظیم و خسارات مالی 

و جانی در نقاط مختلف کشور بودیم.
ســامانه بارشی»مانســون« در روزهای گذشته 
موجب پر شدن تعداد قابل توجهی از سدهای کشور 
و سیراب شدن برخی تاالب های تشنه در مرکز کشور 
شد، با این حال ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراصولی 
در مسیر و حریم رودخانه ها که طی سال های اخیر 
انجام شده بودند نیز اثر مخرب خود را با جاری شدن 
سیاب در مناطقی که آب به طور طبیعی باید جریان 

داشته باشد، نشان داد.
بقعه مبــارک امامــزاده داوود )ع( در ارتفاعات 
شــمال غرب تهران و در زمان صفویه ساخته شد. 
شاید آن زمان که این مکان مقدس ساخته می شد، 
خبری از بازارچه ها و ســاخت و ساز افراد در جریان 
طبیعی رودهایی که از باالی کوه به سمت امامزاده 
سرازیر می شود نبود، اما اکنون وقتی از باال به سمت 
امامزاده که در پایین دســت کوه هــای اطراف و به 
گفته کارشناســان مانند یک کاســه در انتهای آن 
قرار گرفته است نگاه می کنیم، بازارها، رستوران ها و 
ساختمان هایی را می بینیم که با بی توجهی به احتمال 
وقوع مخاطرات طبیعی در اطراف این مکان و درست 
در مسیر جریان مسیل رودخانه ها جا خوش کرده اند. 
در هر صورت این وضعیت طی هفته ای که گذشت با 
وقوع سیاب باعث جان باختن 23 تن و مفقود شدن 
دو نفر دیگر شد.  این حادثه البته در نقطه دیگری از 
استان تهران در فیروزکوه نیز رخ داد و منجر به مرگ 

حداقل ۱۵ تن دیگر از هموطنان مان شد. 
در فیروزکوه وقوع ســیل به گفته سرپرســت 
فرمانداری این شهرستان باعث تخریب کامل ۱2۰ 
واحد مســکونی در روســتای مزداران و نیاز تعداد 
قابل توجهی از واحدهای مســکونی این شهرستان 
شده است که باید دید چقدر از این حادثه به دلیل 
ساخت وســازهای غیراصولی و بی حســاب و کتاب 

بوده است. 
البته بســیاری از اســتان های کشورمان نیز در 
حوادث اخیر دچار زیان و خسارت شدند که هشداری 
اســت برای آمادگی هرچه بیشتر استان ها اوالً برای 

مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز، ثانیاً نظارت جدی 
در مقابل این مسئله و همچنین برنامه ریزی همه جانبه 
در مقابل حوادث طبیعی که در آینده رخ خواهد داد.

 خطر ساخت وسازهای غیرمجاز
 و تغییرات اقلیمی گسترده

و  متاسفانه معضل ساخت وســازهای غیرمجاز 
غیرکارشناســی در بســیاری از نقاط کشور وجود 
دارد که همین نکته از مهم ترین دالیل به بار آمدن 
خسارات ناشی از حوادث طبیعی و خصوصاً سیاب 
اســت و از نمونه های بارز آن می توان به حادثه تلخ 
سیل در دروازه قرآن شیراز و وقوع سیل در لرستان 

در ابتدای سال ۱3۹8 اشاره کرد.
از ســوی دیگر عاوه بر بی مباالتی ها و خطاهای 
انسانی چون ساخت وسازهای بی حساب و کتاب در 
حریم رودخانه ها و مکان هایی از مسیر قدیم آبراه ها 
که تصور می شــده بعد از ســال ها دیگر گذر آب به 
آنجا نخواهد افتاد)غافل از اینکه طبیعت کار خود را 
خواهد کرد(، در حوادثی مانند سیل  اخیر در امامزاده 
داوود )ع( و ســایر نقاط کشور باید نگاهی جدی به 
تغییرات اقلیمی گســترده در جهان و کشورمان و 
همچنین بروز پدیده هایی چون فعالیت سامانه بارشی 
مانسون که چندین استان را درگیر کرد داشته باشیم. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییرات اقلیمی اخیر 
تداوم خواهد داشت و احتماالً تا سال های سال با این 

بارش های سیل ها مواجه خواهیم شد.
 تاثیر تغییرات اقلیمی بر پیش بینی های هواشناسی

اکنون علی رغم پیش بینی های هواشناســی نیز 
ممکن اســت تغییــرات اقلیمــی و نقش خطاهای 
انســانی به گونه ای باشــد که این ســازمان هم در 
هشدارهای وقوع سیل ناتوان شود. در همین رابطه 
رئیس ســازمان محیط زیســت روز گذشته درباره 
پیش بینی هواشناســی از وقوع سیل گفت: از لحاظ 
آماری سیل قابل پیش بینی است، ولی در حد اندک. 
شــرایط تغییر اقلیمی وضعیتــی را ایجاد کرده که 
پیش بینی ســازمان هواشناسی و دستگاه های دیگر 
خیلی نمی تواند دقیق باشــد. تــوده ابری می آید، 
جبهه ای که حرکت می کند و وارد کشــور می شود، 
پیش بینی می شود، ولی باد و مسائل دیگر به سرعت 
تأثیر می گذارد. البته دستگاه های متخصص کار خود 
را انجام می دهند، ولی اینکه بخواهند دقیقاً پیش بینی 
کنند، تحت تاثیر این موارد است. من نمی خواهم به 

آن معنا دفاع کنم، ولی از لحاظ علمی این پیش بینی 
خیلی نمی تواند جایی داشته باشد.

علی ســاجقه همچنین درمورد دستکاری  در 
طبیعــت و وقوع ســیاب ها اظهار داشــت: اگر هر 
دســتکاری در طبیعــت بر مبنــای توانمندی ها و 
داشته های طبیعت انجام شود، خیلی راحت می توانیم 
مسائلی مثل سیاب و مخاطرات دیگر را کنترل کنیم. 
کشور ما از لحاظ ذاتی وضعیتی دارد که اگر دوسال 
سیل نیامد، خشکسالی نبود و زلزله نیامد باید انگشت 
به دهان باشیم. این ذات سرزمین ماست و باید آن را 

با همین مقتضیات مدیریت کنیم.
 سیالب ها به چه شرطی نعمت اند؟

بسیاری از کارشناســان محیط زیست، فعالیت 
سامانه های بارشــی را باتوجه به گذراندن سال های 
خشکســالی و بروز پدیده هایی چون فرونشست در 
کشور نعمت می دانند. به عنوان مثال وحید نوروزی، 
مشــاور فراکسیون محیط زیســت مجلس شورای 
اســامی درمورد سیل های اخیر در کشور و فعالیت 
سامانه بارشی مانسون می گوید: بارش باران در این 
حجم و در این فصل سال)مانســون تابستانی( یک 
نعمت بزرگ  اســت، اگر نقمت می شــود مشکل از 
ما و اشــتباهات گذشــته و مدیریت ماست. کاشت 
برنج و چای، رشــد دامداری ها و تولید برق در هند 
و کشورهای جنوب شرق آسیا به مانسون تابستانی 
وابسته  است. وی در مورد علت به بار آمدن خسارات 
ناشــی از این تغییرات طبیعــی می گوید: تخریب 
مراتع و پوشــش گیاهی، ســاخت و ساز در بستر و 
حریم رودخانه ها، تغییر مورفولوژی )شکل ظاهری( 
رودخانه ها به دلیل دخالت انسان، برداشت  غیر اصولی  
مصالح  رودخانه ای  و ... همه در ایجاد سیل نقش دارند 
که همگی بعد از خوابیدن تب و تاب سیل در رسانه ها، 

فراموش می شوند و روز از نو شروع می شود.
 لزوم توجه به آبخیزداری، نظارت بر ساخت وسازها 

و تغییرات اقلیمی
روز گذشته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
نیز اعام کرد که از ۴2سانحه طبیعی 3۱ مورد آن 
در کشــور ایران رخ می دهد که مهم ترین آن شامل 
ســیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، رانش زمین، 

فرونشست، آفت گیاهی و طوفان است. 
محمدحسن نامی افزود: برای کاهش خسارت های 
ناشی از سیل نیز باید تا می توان طرح های آبخیزداری 

و آبخوان داری را اجرا کرد، چرا که خسارتی که سیل 
بر جا می گذارد و باعث ُشســته شدن خاک می شود 
بسیار قابل توجه است.  نامی درمورد خسارات ناشی 
از فعالیت سامانه بارشی موسوم به مانسون در کشور 
گفت: اکنون ۱36 شهر و یک هزار و 3۴۴ روستا در 
قالب ۹۵8 بخش و ۱33 شهرستان کشور از سیاب 

ناشی از توده بارشی مونسون متاثر شدند.
چاره کار

به نظر می رســد باتوجه به خساراتی که بخش 
عمده آن مانند منطقه امامزاده داوود )ع( انسانی بوده 
و لطمه حاصل از ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم 
رودخانه ها که یکی از مهم ترین علل وقوع سیاب به 
شمار رفته اند، دهیاری ها، استانداری ها، شهرداری ها، 
وزارت کشور و به طور کلی تمامی ارگان های مسئول 
که در ارائه مجوز و نظارت بر ساخت وسازها مسئولیت 
دارند، بایستی به این وضعیت سروسامان دهند تا با 
توجه به شــرایط اقلیمی موجود در طبیعت شاهد 
خسارات بیشتر در مناطق مختلف کشورمان نباشیم.
باید خاطرنشــان کرد که یکی از اقدامات دولت 
سیزدهم و قوه قضائیه در ایام اخیر عاوه بر آزاد سازی 
حریم سواحل دریا در شــمال و جنوب، آزاد  سازی 
حریم رودخانه ها بوده است که کاری قابل تحسین 
بوده اســت و می تواند عاوه بر بازگشت اراضی ملی، 
در مواقعی همچون ســیاب اخیر از افزایش تلفات 

پیش گیری کند.
 در همین راستا دیروز استاندار مازندران در مورد 
ساخت وسازهای غیرمجاز در این استان که همواره 
مورد استقبال گردشگران و مسافران بوده و در تیررس 
حوادث طبیعی قرار داشته است، با تاکید بر اینکه به 
هیچ عنوان در بستر رودخانه ها اجازه ساخت و ساز 
داده نخواهد شد، تصریح کرد: »دستگاه های مسئول 
و خدماتی اجازه ارائه خدمات به کسانی که غیرقانونی 
در بســتر رودخانه ها خانه ساختند را ندارند و حتی 

خدمات داده شده باید قطع شود.« 
این اقدامــات و تذکرات را می توان به فال نیک 
گرفــت و در عین حال نســبت به نظارت و برخورد 
بــا خاطیانی کــه امنیت مردم و محیط زیســت را 
برهم می زنند تاکید کرد. تغییرات گسترده اقلیمی 
و ساخت وســازهای غیرمجاز در بســتر رودخانه و 
محیط های ممنوعه دو روی یک ســکه اند و هر دو 
باعث زیان رساندن به جان و مال مردم خواهند شد.

گزارش کیهان از حوادث جوی اخیر

  باران و سیل 
نعمت هایی که به نقمت تبدیل می شوند!

اخبار کوتاه اجتماعی

نشســت خبری ســخنگوی قوه قضائیه 
ارتباط  بازداشــت شده  تبعه سوئدی  گفت: 
داشته  عناصر جاســوس  با  دفاعی  غیر قابل 
اســت و ماموریت داشته درخصوص وضعیت 
یک جاسوس دیگر در ایران کسب اطالع کند.

به گزارش خبرگزاری میزان، مســعود ستایشی 
دیروز در نشســت خبری با خبرنگاران، در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر پرونده حمیدرضا خاوری و استرداد 
وی به کشور و همچنین انتشار اخبار و شایعات در این 
رابطه، بیان داشت: تمام اخبار و شایعات درخصوص 
دســتگیری و اســترداد حمید رضا خاوری تکذیب 

می شود و این موارد صحت ندارد.
ستایشی افزود: مکاتباتی با اینترپل در این زمینه 
صورت گرفته و از آنجایی که این فرد تبعه کشــور 
کانادا است، لذا این کشور همکاری الزم برای استرداد 
خاوری به ایران را نداشته است.استرداد مجرمان از 
طریق اینترپل یک قاعده بین المللی است اما کشور 
کانادا از انجام این قانون استنکاف می کند و از مجرمان 
حمایت کرده و به پناهگاه مجرمان و متهمان تبدیل 

شده است.
 هشدار به دولت سوئد

وی در پاســخ به ســؤالی درخصوص اتهامات و 
روند پرونده تبعه ســوئدی کــه با توجه به اطاعیه 
وزارت اطاعات بازداشــت شده است، اظهارداشت: 
این فرد ارتباط غیر قابل دفاعی با عناصر جاســوس 

داشــته است و ماموریت داشته درخصوص وضعیت 
یک جاسوس دیگر در ایران کسب اطاع کند که با 
اقدامات و پیگیری ســربازان گمنام امام زمان)عج( 
 و دســتور قاطع و به موقع مرجع قضایی بازداشــت

 شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: نظام قضایی 
جمهوری اسامی ایران با جاسوسان و مرتبطان آنها 
برخورد قاطع و پشیمان کننده دارد و به دولت سوئد 
هم هشدار می دهیم دست از این اقدامات خافکارانه 
و تعدی به حقوق و حاکمیت ملی کشورها از طریق 

اعزام جاسوس بردارد.
 جمع آوری سگ های ولگرد
 بر عهده شهرداری ها است

ستایشــی در پاســخ به این ســؤال که آیا در 
جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر و حاشیه آنها 
قصوری از سوی دستگاه های مسئول صورت گرفته 
گفت:به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، این ارگان 
وظیفه دارد نسبت به جمع آوری این حیوانات اقدام 
کنند. اگر دستگاه های موثر در این زمینه تکالیف خود 
را انجام ندهند، حسب مورد و براساس قوانین بالطبع 

قابل برخورد قانونی هستند.
 توضیحات درباره پرونده مهدی میرسلیم

وی در پاسخ به سؤالی درباره ابهامات و وضعیت 
پرونــده مهدی میرســلیم و آیا اتهــام این پرونده 
جاسوسی است، گفت: سیدمهدی میرسلیم به اتهام 

اجتمــاع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشــور 
به ۵ ســال حبس محکوم شده و در حال حاضر در 
زندان است و تحمل کیفر می کند. براساس مقررات 
محکومیت این شــخص اجرا شده است زیرا مکلف 
به اجرای قانون هســتیم و بهترین راه تجلی عدالت 
اجرای دقیق قانون است و نمی توان برای اجرای قانون 
تبعیض قائل شــویم و قطعا قوه قضائیه تبعیضی در 

رسیدگی به پرونده ها ندارد.
 حکم آقای اشتری ربطی به ادعای اخیرش ندارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره 
حکــم پرونده وحید اشــتری گفت: متاســفیم که 
می بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی 
دارد که قابل مجازات است.دستگاه قضایی جز تذکر 
و ارشــاد که مقدماتی است تکلیف دارد اگر مواردی 
اعام و شکایتی صورت می گیرد مطابق موازین قانونی 

و شرعی است.
ستایشی در مورد آخرین پرونده وی گفت:آخرین 
پرونده وی 26 تیر ۱۴۰۱ در شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو 
تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به دو 
سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هرگونه فعالیت 
رسانه ای و یا حقیقی همچون روزنامه ها و همچنین 
بستن کلیه صفحاتش در فضای مجازی به مدت دو 

سال محکوم شده است.
وی افــزود: این شــخص ادعاهایی مطرح کرده 
مبتنی بــر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه 

در افکار عمومی)علیه رئیس مجلس( بوده اســت در 
صورتی که احکام صادر شــده مربوط به موضوعات 
قبــل بوده اما وی اصــرار دارد که محکومیت صادر 
شــده مربوط به موضوع اخیر بوده اســت. به دلیل 
اینکه این فرد در هیچ کدام از جلســات دادگاه علی 
رغم اباغ دادنامه حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده 

حکم غیابی صادر شده است.
 آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلفات بورسی

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت 
پرونده های تخلفات بورسی کشور در دولت گذشته، 
گفــت: ۵ نفر درخصوص این پرونــده تفهیم اتهام 
شــدند و پرونده های این افراد در دادســرا در حال 

بررسی است.
وی افزود: درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی 
به گزارش ها تخلفات و جرایم اوراق بهادار که توسط 
ســازمان بازرسی انجام می  شود، یک مسئول سابق 
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی کشــور در دادگاه 
کیفری 2 منتهی به صدور رای محکومیت شده که 
این رای قطعی است.گزارش تعقیب کیفری اعضای 
هیئت مدیره و رئیس وقت سازمان بورس اوراق بهادار، 
تکمیل شــده اســت که این افراد ۴ نفر از اعضای 
هیئت مدیره بودند و به اتهام موضوع بند 3 ماده ۴6 
قانون بازار اوراق بهادار، پرونده اواخر سال گذشته به 
دادســرای عمومی و انقاب تهران ارجاع شده و در 

حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه:

تبعه سوئدی بازداشت شده ارتباط غیر قابل دفاعی با عناصر جاسوس داشته است

    مدیرارتباطات شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه به مناســبت ایام ســوگواری 
اباعبداهلل الحسین )ع(، از افزایش ساعت کاری 

مترو در خطوط درون شهری خبر داد.
به گزارش شــرکت بهره بــرداری متروی تهران 
و حومه؛ احســان حامــد مقدم گفت: بــه منظور 
سرویس دهی هرچه بهتر به عزاداران حسینی از روز 
چهارشنبه ۱2 مرداد تا پایان روز دوشنبه ۱۷مرداد 
ســرویس دهی در خطوط یک، دو، سه، چهار، شش 

و هفت متروی تهران تا ساعت 2۴ افزایش می یابد.
مقدم بــا تاکید بر اینکه اعــزام آخرین قطار از 
ایســتگاه های مبدا ســاعت 23 خواهد بــود افزود: 
سرویس دهی در خط پنج، خط فرودگاه امام خمینی 

و فرودگاه مهرآباد تغییری نخواهد داشت. 
وی بیان داشت: تردد مسافران در ایستگاه های 
مترو به صورت لحظه ای رصد می شود و هر زمان که 
نیاز باشد قطارهای فوق العاده برای جابه جایی بهتر و 

سریع تر مسافران اعزام خواهند شد.

به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم

ساعت کاری متروی تهران تا ساعت ۲۴ 
افزایش یافت چند روز قبل ویدئویی از حضور رئیس جمهور 

در منطقه سیل زده مزداران فیروزکوه منتشر شد 
که طی آن یک جوان اهل منطقه با فریاد از آقای 

رئیسی می خواست که به سیل زده ها کمک کند.
در ایــن ویدئو که ایرنا منتشــر کــرده، جوان اهل 
مزداران فیروزکوه که خود شــاهد ســیل اخیر در این 
منطقه و خســارت های جانی و مالــی آن بود، با لحنی 
تند و درحالی که شــرایط روحی مناســبی نداشــت، 
رئیس جمهور را هنگام بازدیدش از مناطق سیل زده قسم 
می داد و درخواســت کمک می کرد، این اتفاق سریعاً در 
فضای مجازی منتشر و در صدر ویدئوهای بازدید شده 

در شبکه های اجتماعی قرار گرفت. 

حاال چند روز بعد از آن ماجرا، در ویدئوی جدیدی 
که از گفت و گو با این جوان ســیل زده منتشر شده، این 
جوان با اشاره به تماس بعدی دفتر رئیس جمهور با وی 
برای اطاع از روند خدمات و کمک های انجام شــده از 

زحمات دولت و استانداری تشکر می کند.
 وی اشاره به حضور مستمر و پای کار بودن منصوری 
استاندار تهران در این منطقه و اقامت هر شب استاندار 
در مسجد روستا و در کنار امدادگران، در پاسخ به اینکه 
بعد از فریاد و اعتــراض در جریان بازدید رئیس جمهور 
برخوردی با تو نشــد می گوید نه، آنها شــرایط خاص و 
ســخت من و اهالی منطقه که گرفتار ســیل بودیم و 

دوستان خود را از دست داده بودیم درک کردند.

سرنوشت جوان سیل زده ای
 که بر سر رئیس جمهور فریاد زد!

هواپیمای ســوخو ۲۲ نیروی هوافضای سپاه در شیراز 
دچار حادثه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه یک فروند هواپیمای 
سوخو 22 متعلق به نیروی هوافضای سپاه هنگام برخاستن در پایگاه 
هوایی شــیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان ناگزیر به استفاده از 

سامانه صندلی پران )اجکت( شدند.
در این ســانحه خلبانان با عکس العمل به هنگام در ســامت 

کامل هستند.

سانحه برای یک فروند جنگنده سوخو ۲۲ 
در شیراز


