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منتظرروزهایبارانیباشید
فریبــا گــودرزی، کارشــناس ســازمان 
هواشناسی، با اشاره به شــرایط جوی کشور، 
گفــت: »روز جمعه ســواحل دریــای خزر و 
خراسان  شــمالی بارش پراکنده داشتند.« او 
در گفت وگو با ميزان اعالم کرد:   »روز گذشته 
مناطقــی از آذربایجان های شــرقی و غربی، 
اردبيل و  گيالن هم بــارش پراکنده را تجربه 
کردند. به این ترتيب دوشنبه بارش ها در غرب 
ســواحل خزر و برخی مناطق کشــور بيشتر 
خواهد  شد .  « گودرزی با تأکيد بر این که از امروز 
دمای هوا در شمال، شمال غرب، غرب و مرکز 
افزایش می یابد، تأکيد کرد: »وزش باد  در شرق 
کشور به ویژه منطقه زابل تداوم خواهد داشت .  « 
البته برای تهران همچنان آســمانی صاف تا 
کمی ابری پيش بينی می شود. این  کارشناس 
سازمان هواشناسی با تأکيد بر این که افزایش 
نســبی دما برای تهران پيش بينی می شود، 
گفت:   »شهرکرد با دمای 4 درجه  خنک ترین و 
اهواز با دمای 4۱ درجه به عنوان گرم ترین مراکز 

استان بوده اند .  « 

 

بر اساس اطالعات موجود در سایت »سازمان بهشت زهرا)س(« شهر تهران، 30 درصد مرگ های 
مردم پایتخت به علت مشکالت  قلبی است . از این وضعیت اعتمادآنالین، تصویری اینفوگرافیک 

تهیه کرده که می بینید. 
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اطالعيه جمعيت هالل احمر درخصوص شایعه سازی های اخير از بی بی سی و ایران اینترنشنال تا  شبه رسانه های داخلی  

چرابههاللاحمرحملهمیکنند؟

ذره بین

شهروند| ماجــرای ســاماندهی و رســيدن به وضع 
متکدیان، ماجرای جدیدی نيســت. هرازچندگاهی از 
آنها صحبت می شــود. گاهی طرح های جمع آوری روی 
ميز می آید و در مورد کنونی هم قرار اســت اطالعاتشان 
در سامانه ای به ثبت برســد. این خبر را فرزانه مروستی، 
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران اعالم کرده 
و گفته »با استقرار و بکارگيری این سامانه، کل اطالعات 
متکدیان کشور در سامانه ثبت خواهد شد و در حقيقت 3۱ 

استان به سامانه متصل می شوند.«
او همچنين گفتــه گرچه در قانون مجازات اســالمی 
تکدی گری جرم محســوب می شــود و درحال حاضر 
متکدیان جمــع آوری شــده اند و با دســتور قضائی در 
سامانسراهای شــهرداری نگهداری می شوند، اما به نظر 
می رســد این مجازات نتوانســته بازدارنده باشد و افراد 
متکدی گاهی برای چندمين بار به این مراکز ارجاع داده 
می شوند. از طرفی ظرفيت نگهداری این مراکز هم محدود 

است.
به گفته او ثبت اطالعات در ســامانه ازجمله کارهایی 
است که می تواند عاملی باشد تا اگر فردی از تکدی گری در 
استانی نااميد شود و به استان دیگری مهاجرت کند، استان 
مقصد متوجه  شود که فرد متکدی سابقه دار است. اما گفته 
نشــده این اطالعات درنهایت چه کاربرد دیگری دارد و 
قصد از راه اندازی این سامانه به غير از شناسایی این افراد 
چيست؟ این درحالی اســت که درحال حاضر ۸۶ درصد 
متکدیان در حوزه کودکان از اتباع خارجی هســتند و در 
مورد ســایرین هم آمار دقيقی وجود نــدارد، چراکه آمار 
متکدیان که جزو جمعيت های پنهان محسوب می شوند، 
از دقت الزم برخوردار نيست و چون هنوز ثبت اطالعات 
بایومتریک صورت نمی پذیرد، نمی توان با جســارت در 

مورد صحت این اطالعات سخن گفت. 

ثبت در ســامانه اطالعاتی فعلی هم در صورتی انجام 
خواهد گرفت که افراد دستگير شــوند. بعد از آن افرادی 
که وارد مرکز نگهداری می شوند، مشخصات آنها به همراه 

اسکن قرنيه چشم و اثر انگشت ثبت خواهد شد. 
اما عليرضا شریفی یزدی، جامعه شناس به »شهروند« 
می گوید هنوز دليل مشــخص و متقنی برای راه اندازی 
چنين سامانه ای وجود ندارد. »بر فرض اسم همه متکدیان 
را جمع کردیم. حاال برنامه چيســت؟ می خواهيم به آنها 
آموزش دهيــم؟ مورد مواخذه قرارشــان دهيم؟ یا چه؟ 
این مواردی است که در موردش صحبت نشده. بنابراین 
راه اندازی این سامانه از نظر حقوقی و انتظامی شاید مورد 
استفاده باشد، اما تکدی گری را از بين نمی برد. کما این که 

ما در این حوزه با ضعف قانونی هم مواجهيم.«
به گفته این جامعه شــناس تنها کار فرهنگی است که 
می تواند تکدی گری را کم کند. باید به مردم آموزش داده 
شود تا بنابر احســاس و همدردی که دارند به متکدیان 
پول پرداخت نکنند و بدانند این کارشــان باعث افزایش 
تعدادشــان می شــود. »تکدی گری یک بُعد اقتصادی 
دارد و یک بُعد فرهنگی-اجتماعی. می دانيم که براساس 
آمار درآمد متکدیان از متوسط جامعه باالتر است و حاال 
به شــيوه های مدرن هم روی آورده اند. شيوه هایی که در 
فضای مجازی وجود دارد و از این طریق هم مشغول کسب 

درآمدند.«
شریفی معتقد اســت تا زمانی که کار فرهنگی انجام 
نگيرد، نمی توان اميدوار بود با استفاده از روش های قهری یا 
جمع آوری نام این افراد به نتيجه رسيد. »خصوصا در روش 
فعلی که قرار است بانک اطالعاتی شکل بگيرد، خوب است 
فکری دقيق برای این بانک اطالعاتی در نظر گرفته شود 
و الاقل برای انقياد و آموزش این افراد مورد اســتفاده قرار 

گيرد.«

اطالعات متکدیان به زودی در سامانه جامع آسيب دیدگان 
اجتماعی ثبت خواهد شد

شغل:متکدی
  عليرضا شریفی یزدی در گفت وگو با »شهروند«: راه اندازی این سامانه از نظر 

حقوقی و انتظامی شاید مورد استفاده باشد، اما تکدی گری را از بين نمی برد
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علی ربيعی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: »در داستان ها یا سریال هایی که این روزها برای »اتم« 
سرهم بندی می شود هيچ  اشاره معناداری به نقش صهيونيســم و البی پرقدرت اسرایيل در برجام ستيزی 
وجود ندارد. به عنوان مثال باید پرسيد چگونه  می توان ســریالی یا داستانی برای برجام ساخت و سوز و گداز 
صهيونيستی در لحظه شکل گيری توافق هسته ای را ندید و نشان نداد  یا به عنوان مثال آن »ویدیوی تبریک« 
را که نتانياهو به محض مشاهده کمترین عالیم خروج ترامپ از آن نشر داد، ندید؟ برکناری  جان بولتون، مشاور 
امنيت ملی کاخ سفيد را به این لحاظ می توان به مثابه فرصتی برای مشاهده آن چيزهایی تلقی کرد که معموال 

 در فيلم بندی های ضددولتی به نحو حساب شده از معرض دید خارج می شود.« 

سخنگوی دولت:   

سریالهایی
کهبرای»اتم«
سرهمبندی

میشود!
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بسياری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گيجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

ادامه از صفحه اول| بنابراین مسأله اصلی این 
است که چرا فضای ورزشــگاه های ایران تا این حد 
بی ادبانه و زشــت اســت؟ به نظر می رسد که عدم 
 حضور زنان در ورزشگاه ها ناشی از ضعف و  ناتوانی 
یا حتی وجود دست های آشکار در مدیران  مرتبط 
با فوتبال اســت. فرض کنید زنان معترض به این 
منع و تبعیض نباشند، آیا مســئوالن ذیربط نباید 
این فضا را درســت کنند؟ قطعا  وظیفه دارند، ولی 
چرا این کار را انجــام نمی دهند؟ یا نمی خواهند یا 

نمی توانند؟
به نظر می رســد کــه ســاختار ورزش به ویژه 
فوتبال کشور با چنین فضایی هماهنگی و انطباق 
پیدا کرده اســت. این فضا و این ساختار  با یکدیگر 
بده بســتانی پایان ناپذیر دارند. ریشه  این مشکالت 
در ساختار مدیریتی ورزش فوتبال است. اگر فضای 
ورزشگاه ها این  قدر زشت است که زنان نمی توانند 
در آن حاضر شــوند و حتی بسیاری از مردان هم از 
حضور در این فضای آلوده پرهیز می کنند،  پس چرا 
این مسأله در فضای عمومی مطرح نمی شود؟ چرا 

رسانه ها به این موضوع نمی پردازند؟ چرا مسأله را 
مســکوت می گذارند  و چرا آن را جزیی از طبیعت 
فوتبال می دانند؟ کدام کشور است که چنین فضای 
آلوده ای را در ورزشــگاه های خود تجربه کند؟ اگر 
یک مسئول، حضور زنان را مشروط به بهبود فضای 
عمومی ورزشگاه ها می دانند به این معنی است که 
در طی سال های  گذشته کارها یی برای اصالح این 

فضا باید انجام می شده و نشده است.
شاید بپرســیم که چه کار می توان کرد؟ همان 
کارهایی کــه در همه جای دنیا مرســوم اســت. 
کارهایی که از یک فدراسیون مقتدر و سالم  انتظار 
می رود. فدراسیونی که نمی تواند یک فوتبالیست 
فحاش که به تماشــاگران با عالمت دست فحاشی 
می کند را مجازات کند، حتما  نــه یک جایش که 
همه جایش اشــکال دارد که قادر به چنین کاری 
نیست. چنین مدیریتی قادر به کوچکترین اصالح 
در رفتار  تماشــاگران نخواهد بــود. پیش از این که 
مانع حضور زنان در این ورزشــگاه ها شویم، باید از 

حضور مردان نیز ممانعت کرد .

حضورمردانراهمممنوعکنید
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توضیحاتبرخی رسانه های منتشر کنندهموضوع/ خبر کذب

اعالم وثیقه ۴۰ میلیارد تومانی برای رئیس سازمان تدارکات پزشکی 
وثیقه ایشان تنها ۳ میلیارد تومان بوده که پس از تودیع آن، آزاد شده است.روزنامه شرق، کانال های تلگرامیبه عنوان یکی از بزرگترین وثیقه ی اعالم شده در تاریخ قضائی ایران

اعالم بازداشت ح.الف به عنوان یکی از مدیران هالل احمر 
کانال اصالحات نیوز و سایر کانال های 

تلگرامی، برخی سایت های خبری، شبکه های 
ماهواره ای، روزنامه های شرق و جوان

وی یک واردکننده دارو بوده و هیچ گونه ارتباط اداری، استخدامی و 
پرسنلی با جمعیت هالل احمر ندارد.

کانال اصالحات نیوز و سایر کانال های اعالم بازداشت سه تن از مدیران جمعیت هالل احمر
خبر از اساس کذب بوده و هیچ کس بازداشت نشده است.تلگرامی، بی بی سی و ایران اینترنشنال

کانال تلخند سیاسی و اجتماعی، اصالحات خبر استعفای رئیس جمعیت هالل احمر
نیوز و سایر کانال های تلگرامی

وی مشغول امور جاری جمعیت هالل احمر و افتتاحیه مربوط با هفته 
دولت بود و این موضوع از اساس یک دروغ بزرگ بوده که حتی سخنگوی 

دولت نیز آن را تکذیب کرد

حضور رئیس جمعیت هالل احمر در دادسرا، تفهیم اتهام و 
صدور قرار وثیقه برای وی

خبرگزاری تسنیم، کانال های تلگرامی، 
بی بی سی و سایر شبکه های مغرض خارجی

وی اساسا در دادسرا حاضر نشده و صرفا در محل دیگری  به برخی سواالت و 
ابهامات موجود درباره پرونده های سازمان تدارکات پزشکی پاسخ داده است. نه 

اتهامی متوجه وی شده و نه قرار وثیقه ای صادر شده است.

اطالق فساد مالی گسترده به جمعیت هالل احمر
روزنامه های شرق، جوان، خبرگزاری 

تسنیم، کانال های تلگرامی، بی بی سی و 
رسانه های مغرض خارجی

برخی ابهامات موجود در سازمان تدارکات پزشکی به عنوان بخش کوچکی از 
کل جمعیت هالل احمر موجب تشکیل پرونده ای در قوه قضائیه شد که حتی 
سخنگوی قوه قضائیه هم هیچ عنوان اتهام خاصی برای آن اطالق نکرده است 
و پرونده فعال در حال بررسی است. استفاده از کلمه فساد که بار قضائی خاص 
خود را دارد و هنوز اثبات نشده است و سپس بزرگنمایی آن با عناوینی چون 
فساد گسترده، سرشاخه های فساد، مافیا و … و نیز تعمیم آن به کل جمعیت 

هالل احمر با عناوینی چون »هالل سرخ در غبار فساد«، »مافیای سیاه در هالل 
سرخ« و… فرافکنی محسوب شده و با واقعیات موجود همخوانی ندارد.

در روزهای گذشته اخبار نادرست و شایعات متعددی 
پيرامون جمعيت هالل احمر جمهوری اســالمی  ایران 
منتشر شــد، به گونه ای که در کمتر از دو هفته حداقل 
پنج مورد از این شــایعات به طور رســمی  تکذیب شده 
اســت. وضعيت تا جایی ادامه پيدا کرده است که حاال 
جمعيت هالل احمر در مورد مجموعه حجمه های اخير 
اطالعيه داده است. در متن این اطالعيه آمده: » جمعيت 
هالل احمر براساس سياســت های رسانه ای خود اصرار 
دارد تا با اطالع  رسانی دقيق و شفاف، تمام ابهامات پيش 
آمده برای رســانه های منصف و مسئول را برطرف کند. 
چه  این که صدور و تکذیبيه و اطالعيه پيرامون شایعات 
مذکور در پاسخ به همين رسانه ها و به احترام آنها  انجام 

شده است.
اما به جز این رسانه ها، گروه دوم و سومی نيز به شایعات 

و اخبار پيرامون این نهاد مردمی دامن زده  اند.
دسته نخست شــبکه های مغرض و معاند خارجی از 
بی بی سی فارسی تا ایران اینترنشنال و کانال های  خبری 
شایعه ساز که هویت و ماهيت آنها برای اهل فن روشن 
شده هســتند .در دو نمونه مشخص، بی بی سی فارسی 
نخست خبر جعلی دستگيری سه نفر از مدیران سازمان 
 تدارکات پزشکی را منتشر کرد که با وجود تکذیب این 
خبر از سوی جمعيت هالل احمر و همچنين عدم  تایيد 
آن از سوی هيچ یک از نهادهای مسئول و رسمی، نسبت 

به اصالح این خبر هيچ اقدامی نکرد .

بی بی سی فارسی همچنين شایعات منتشر شده در 
یکی از کانال های ضد نظام را مبنای توليد گزارشی  قرار 
داد و با برجســته کردن کليد واژه »فساد اقتصادی در 
ایران« تالش کرد خط خبری آغاز شــده از سوی  همان 
کانال معلوم الحال را دنبال کند.  این بنگاه خبری این بار 
نيز به تکذیب این خبر بی تفاوت ماند و  هيچ مستندی 

برای ادعاهای خود در گزارش مذکور ارایه نکرد.
توضيح و تبيين ماموریت این رسانه های خارجی در 
آشفته نشــان دادن فضای داخل کشور از نظر  جمعيت 
هالل احمر اگر چه روشن و غيرقابل انکار است، اما وظيفه 

این جمعيت نيست .
دسته سوم برخی شبهه رسانه های داخلی هستند که 
خواسته یا ناخواسته همسو با این رسانه های معاند اقدام 
 می کنند .جمعيت هالل احمر با هدف صيانت از کيان و 
اعتبار این نهاد مردمی و عام المنفعه و برای آرامش  خاطر 
داوطلبان، پيگيری حقوقی و قضائی این خبرسازی ها را 
به طور جدی دنبال خواهد کرد و در این  خصوص اقداماتی 
نيز جهت شکایت رســمی و پيگيری قضائی آغاز شده 
است.الزم به ذکر است عمده شایعات و خبرسازی های 
مذکور درخصوص پرونده های مربوط به سازمان  تدارکات 
پزشکی بوده است. دراین باره جمعيت هالل احمر پيش 
از این و به تفصيل دیدگاه و موضع  خود را در این زمينه 
اعالم کرده و در همکاری کامل با نهادهای ذیربط برای 
پاسخگویی به  ابهامات، تشریح خدمات و انجام اقدامات 

الزم برای برخورد یا پيشگيری از تخلفات احتمالی عمل 
می  کند.ضمن دعوت اهالی رســانه برای مرور و بازبينی 
این مطالب، بار دیگر یــادآوری می کنيم که مصلحت و 
 منفعت ملی ایجاد می کند، پوشش خبری موارد مربوط 
به نهادهای امــدادی، عام المنفعه و مردمی که  ظرفيت، 
توانمندی و امکانات آنها در شرایط خاص و بحرانی مورد 
نياز همه مردم کشور است با  احتياط و وسواس بيشتری 
انجام و از بزرگنمایی، برچســب زنی و تعميم بی مورد 

خودداری شود.
بدیهی است جمعيت هالل احمر درخواستی برای عدم 
پوشش خبری در موضوعات مطروحه ندارد، اما  معتقدیم 
انتشار اخبار بی اساس و شایعات، ظرفيت نهادی را نشانه 
گرفته که بخــش زیادی از اقدامــات آن با  فعاليت های 
داوطلبانه انجام می شود. انتشار اخبار نادرست و شایعات، 
اعتماد مردمی و عالقه برای  فعاليت هــای داوطلبی را 
با چالش مواجه خواهد کرد و دود این وضع  در چشــم 
همه آســيب دیدگانی  خواهد رفت که در مواقع بحرانی 
به خدمات این جمعيت و فداکاری اعضای داوطلب آن 

احتياج دارند . 
ماموریت مهمتر و بزرگتر جمعيت هالل احمر، حفظ 
آمادگی و افزایش توان برای خدمت رســانی به  مردم در 
روزهایی اســت که بزرگی حادثه و بحران، زندگی را به 
اندازه روزهای زلزله کرمانشــاه و ســيل های گلستان و 

لرستان تلخ خواهد کرد. «
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