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خیلی کوتاه

ابتكار به تهران سفرمي كند!! 
اما نه براي دلجويي از اهالي انديشه

به گزارش سياس��ت روز؛ ابتكار فردا به شهر ري مي رود اين 
در حالي است كه از آخرين سفري كه تيم دولت به غرب تهران 
داش��ت تا بعدازظهر ديروز آب منطقه نصر در ش��هرك انديش��ه 
ته��ران قطع بود و م��ردم به مدت 6 روز از داش��تن آب محروم 

بودند. در همين زمينه يكي از اهالي منطقه در تماس با روزنامه 
عنوان كرد كه آب توزيع شده در بين مردم منطقه در اين مدت 
از كيفيت مناس��بي برخوردار نبوده به طوري كه مدير س��ازمان 
آب منطقه بعد از ديدن نمونه آن تعجب كرده كه چرا چنين آب 

بي كيفيتي در بين اهالي توزيع مي شده!!! در نهايت با تجمعات 
و مراجع��ه هر روزه اهالي منطقه عصر ديروز آب وصل ش��د. بد 
نيست ابتكار براي دلجويي مردم منطقه كه شش روز گرم را بي 

آب گذراندند سري هم به اين منطقه بزند.

نگاه

ريي��س مركز تحقيقات اپتي��ک و لنز ايران 
زندگي گف��ت: عينک های آفتابی در ب��ازار موجود سبك 

است كه اس��تفاده از آنها نه تنها كمكی به 
محافظ��ت از چش��م در برابر پرتوه��ای مضر آفتاب نك��رده، بلكه 
صدماتی به چشم وارد می كند كه بيش از نزدن اين عينک هاست.

به گزارش ايس��نا؛ دكتر پرويز زرين بخش با اعالم اين خبر 
افزود: عينک های تيره آفتابی س��بب باز ش��دن مردمک چش��م 
می ش��ود. حال در صورتی كه شيش��ه عينک های آفتابی قادر به 
جذب اشعه UV نباشد، اين اشعه بيش از مواقعی كه فرد عينک 

نمی زند، سبب آسيب به چشم می شود.
وی با اشاره به اينكه عينک های غيراستاندارد قادر به جذب 
اش��عه UV نيس��تند، هش��دار داد: عينک های آفتابی با شيشه 
تيره و نيز عينک های آفتابی با شيش��ه آبی روشن بيش از ديگر 
عينک های آفتابی غيراس��تاندارد، سبب صدمه به چشم می شود 

كه شايع ترين عارضه آن آب مرواريد است.
به گفت��ه زرين بخش، اس��تفاده از تخت ه��ای برنزه كننده 
)سوالريوم( نيز نه تنها پوست را پير می كند كه به مركز حساس 

پوست و چشم نيز آسيب رسانده، سبب تاری ديد می شود.

وی در مورد آثار پرتوهای فرابنفش به چشم گفت: يافته های 
پژوهش��ی ثابت كرده ان��د كه اين پرتوها می توان��د در همه افراد 
به چش��م آس��يب زند و در بيمارانی كه ماك��والی )مركز بينايی 
ش��بكيه( آنان آسيب ديده، اين اشعه زيانبارتر است. همچنين از 
ديگر آثار اين پرتوها التهاب و تحريک سطح قرنيه به صورت حاد 
اس��ت. تحريک ملتحمه و ايجاد خشكی چشم و بيماری ناخنک 

از ديگر آثار زيانبار پرتوهای فرابنفش است.
رييس مركز تحقيقات اپتيک و لنز ايران افزود: از سوی ديگر 
اين پرتوها می توانند در افرادی كه جراحی ليزيک انجام داده اند، 
باعث بروز كدورت قرنيه شوند. ابتال به برخی سرطان های پوستی 

و ملتحمه چشم نيز ناشی از اثر اشعه فرابنفش اند.
وی گف��ت: طی س��ال های اخير در افرادی ك��ه مورد عمل 
جراحی آب مرواريد چش��م قرار گرفته اند، پس از خروج عدسی 
چش��م، عدس��ی هايی جايگزين می ش��ود كه چش��م را در برابر 

پرتوهای مضر اشعه UV محافظت می كند.
زرين بخش اضافه كرد: برای پيش��گيری از رس��يدن اش��عه 
UV به چش��م عالوه بر اس��تفاده از عينک های آفتابی مناسب، 
كاله لبه دار نيز توصيه می ش��ود. همچني��ن افرادی كه به تازگی 
هر گونه عمل چش��م را انجام داده اند نيز نياز بيشتری نسبت به 

محافظت از چشمان خود در برابر پرتوهای UV دارند.
وی ادامه داد: خوشبختانه هم اينک انواع لنزهای داخل چشمی 

و لنزهای تماسی با خاصيت مهار اشعه UV در دسترس است.

عینك  آفتابی
غیراستاندارد ممنوع!

وحي��د ن��وروزی در نشس��ت خب��ری كه در 
میـــــدان

سمیه ملکی
خصوص افتتاح 131 پروژه عمرانی در يادمان 
ش��هدای گمنام برگزار ش��د، اظهار داشت: با 
حضور ش��هردار تهران در هفته جاری بوس��تان 140 هزار متری در 
تقاطع رودخانه كن افتتاح می ش��ود و بوس��تان مادر نيز پيرو وعده 
بنده به اهالی منطقه 18 با افتتاح اين پروژه ها ش��اهد افزايش بيش 
از 2.5 مترمربعی فضای سبز هر شهروند منطقه 18 و كاهش فاصله 

بين مناطق شمالی و جنوبی در ابعاد مختلف خواهيم بود.
 نوروزی همچنين به س��اخت خانه كش��تی ش��هيدان، قربانی، 
دس��تجردی اش��اره كرد و گفت: اين خانه كشتی مهد كشتی گيران 
ب��زرگ جنوب تهران خواه��د بود و حتی ما با فدراس��يون در حال 
مذاكره هس��تيم تا مس��ابقات ملی و بين المللی در اين خانه كشتی 

برگزار شود.
وی در حوزه محيط زيست، به دريافت لوح ملی محيط زيست 
منطقه 18 از معاون محيط زيس��تی رئيس جمهور اشاره و عنوان 
كرد: يكی از اهداف اصلی شهرداری منطقه 18، ارتقا شاخص های 
زيس��ت محيطی است. به طوری كه س��هم قابل توجهی از يكصد 
و 31 پروژه ای كه قرار اس��ت در منطقه به بهره برداری برس��د نيز 

دوستدار طبيعت و محيط زيست است. 
نوروزی س��اماندهی وضعيت فضای س��بز و ساماندهی منظر 

ش��هری در بزرگ��راه آزادگان را يكی ديگر از پروژه های ش��اخص 
عمران��ی منطقه 18 برش��مرد و گفت: بيش از 5 ه��زار گلدان به 
منظور ارتقاي وضعيت فضای س��بز در بزرگراه آزادگان نصب شده 
به طوريكه سهم قابل توجهی از سرانه فضای سبز منطقه با اجرای 

اين عمليات ارتقا يافته است. 
ش��هردار منطقه 18 گفت: در زمين��ه خروج معادن از منطقه 
18 دس��ت تنهاييم و دست ياری به سمت سازمان محيط زيست، 
وزارت مع��دن و ني��روی انتظامی دراز كرده ايم ت��ا با حمايت اين 

نهادها بتوانيم وضعيت معادن منطقه را ساماندهی كنيم. 
ن��وروزی همچنين از راه اندازی چندي��ن بورس فروش كاال و 
اجناس مورد نياز ش��هروندان منطقه 18 خبر داد و گفت: در نظر 
داري��م بورس لوازم خانگی، تلفن هم��راه، مبل و فرش در منطقه 
18 راه اندازی كنيم. ضمن آنكه يكی از چهار مگاهاسپيتال تهران 
كه از سوی وزارت بهداشت در دست احداث است، در منطقه 18 

ساخته و بهره برداری می رسد. 
شهردار منطقه 18 در تش��ريح جزئيات افتتاح مگاهاسپيتال 
تهران خاطرنشان كرد: زمين اين مگا هاسپيتال از سوی شهرداری 
تملک ش��ده و مقرر شده اس��ت با همكاری وزارت بهداشت سرانه 
امكانات بهداش��تی و درمانی ش��هروندان منطقه ني��ز تا حد قابل 

توجهی افزايش يابد.

ساخت یکی از 4 مگاهاسپیتال تهران در منطقه 18

ش��هردار تهران از اهتمام ويژه ش��هرداری 
شــــهر ر برای شناسايی خيرين و فقرا و اتصال آنها د

ب��ه يكديگر خبر داد. به گزارش سياس��ت 
روز؛  محمدباقر قاليباف در همايش بزرگ ائمه جماعات مساجد 
ش��هر ته��ران با بيان اينك��ه بعد از س��ال ها مب��ارزه و به بركت 
پيش��تازی روحاني��ت و امام خمين��ی )ره( توانس��تيم به نظامی 
واليی برس��يم، گفت: بعد از انقالب تالش ش��ده است كه دين و 
تبليغ آن در س��اختار نظام و حكومت آورده شود كه مخالفتی با 
آن ن��دارم ام��ا اگ��ر احس��اس می كنيم ك��ه تنها از اي��ن طريق 

می توانيم ذهنيت و رفتار مردم را دينی كنيم، اشتباه می كنيم.
وی با بيان اينكه شهرداری در برگزاری نماز و امر به معروف 
اول ش��د، ادام��ه داد: من باره��ا اعالم كرده ام كه نم��از و امر به 

معروف چقدر مظلوم است كه شهرداری در آن اول شده است.
شهردار تهران با اشاره به اهميت زندگی قرآنی در كشورمان 

افزود: در جامعه اسالمی نبايد فقر و تكاثر وجود داشته باشد.
قاليباف با بيان اينكه شهرداری تهران امروز از موضوع فقر رنج 

می برد، گفت: يكی از راه های برطرف كردن فقر احسان است.
وی با بيان اينكه 600 هزار خانواده ثروتمند در تهران وجود 

دارد، تصريح كرد: 200 هزارخانوار نيازمند كه به نان ش��ب خود 
محتاج هس��تند در شهر تهران وجود دارد و جای سوال است كه 
آيا اين خانوارهای ثروتمند نمی توانند س��ه نوبت در هفته به فقرا 

غذا بدهند؟
ش��هردار تهران ب��ا بيان اينك��ه شناس��ايی خانوارهای فقير 
و ثروتمن��د بايد با محوريت مس��اجد در مح��الت صورت گيرد، 
گفت: امس��ال تالش می كنيم كه با هم��ت و همراهی مجموعه 
و س��ازمان های ش��هرداری خيرين به فقرا متصل ش��وند و حتی 
مجموعه ش��هروند نيز تخفيفات 30 ال��ی 40 درصدی برای اين 
س��بدهای خيرين در نظر گرفته و حتی درصدد ايجاد ساختار و 

سازمان هستيم كه ديگر در پايتخت فردی گرسنه نخوابد.
تا رمضان سال آينده كمک خيرين به فقرا نهادينه می شود

قاليباف با بيان اينكه منظور من از فقرا متكديانی كه ماهانه 
5 الی 6 ميليون تومان درآمد دارند، نيست، افزود: افراد محترمی 
در اين ش��هر زندگی می كنند كه حداقل های زندگی را ندارند و 
بايد با كمک مس��اجد شرايطی فراهم شود تا خيرين ثروتمند به 

نيازمندان متصل شوند.
ش��هردار ته��ران در پايان با بيان اينكه ط��رح كمک به فقرا 
تنها در ماه مبارك رمضان نيس��ت، گفت: ما نوكری مس��اجد را 
می كنيم تا مساجد فرهنگ قرآنی و زندگی مومنانه را در جامعه 
ترويج دهند و اميدواريم تا رمضان س��ال آينده كمک خيرين به 

فقرا نهادينه شود.

قالیباف خبر داد
فقرا شناسایی مي شوند

اوقات فراغت مسئولیت 
همگاني

حميد رضا دل افكار 

اوق��ات فراغ��ت زماني اس��ت كه نوجوان��ان � جوان��ان و افراد 
بزرگسال از درس و تحصيل و كارهاي ضروري روزانه فارغ مي شوند 
و مي خواهن��د به فعاليت هاي ش��ادي آور و م��ورد عالقه بپردازند تا 
خس��تگي كارهاي روزانه و درس و تحصيل از تن و بدن آنها بيرون 

رود و با روحيه اي شادتر بتوانند به كارهاي روزانه مشغول شوند.
البته هر فردي براي پر ك��ردن اوقات فراغت بايد برنامه ريزي 
داشته باشد تا بتواند با توجه به سن و سليقه به كارهاي شادي آور 

و مفرح بپردازد.

ب��ا فرا رس��يدن فصل تابس��تان و تعطيل ش��دن م��دارس و 
دانشگاه ها وظيفه همه ما نسبت به اين مهم سنگين تر مي شود.

اولياي دانش آموزان نس��بت به رفت و آمد دانش آموزان بيشتر 
دقت نظر داشته باش��ند و با برنامه ريزي دقيق و عالقه فرزندانشان 
از اين مهم غافل نش��وند. شهرداري و شوراياريهاي محالت، پاركها 
و مكانه��اي تفريحي را ب��راي اوقات فراغت هم��ه مردم مخصوصا 

دانش آموزان آماده كنند و به فكر سودجويي كمترباشند.
وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش هم مدارس و مكانهاي 

تفريحي را با شهريه پايين در اختيار دانش آموزان قرار دهند.
مس��اجد و بس��يج محالت با تش��كيل كالس هاي تفريحي و 
اردو هاي س��رگرم كننده شرايط را براي ش��ركت جوانان در برنامه 

هاي سر گرم كننده فراهم كنند.
س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري با امكانات و مكانهايي 
كه در اختيار دارد ش��رايط را براي اس��تفاده عموم مردم مخصوصا 

دانش آموزان و دانش��جويان طوري فراهم كن��د كه آنها با مبلغي 
ناچي��ز بتوانند از اين مكانها اس��تفاده كنند ت��ا با فرهنگ و تمدن 

ايراني – اسالمي بيشتر آشنا شوند. 
البته برنامه ه��اي آنها طوري تهيه و برنامه  ريزي  ش��ود تا هم 
براي دانش آموزان مفيد و مفرح باش��د و هم خس��تگي 9 ماه سال 
تحصيلي را از تن آنها بيرون كند. البته توجه به تعليم و تربيت نيز 
از اهم واجبات اس��ت با توجه به س��خن كوتاه امام)ره( كه فرمودند 
)مدرسه تعطيل مي شود ولي تعليم و تربيت هرگز تعطيل نمي شود( 
مورد توجه باالي مس��ئولين و اولياي دانش آموزان بايد باش��د و با 
توجه به س��خن مقام معظم رهبري كه تهاجم دشمن به جوانان را 
به » ش��بيخون فرهنگي« نام بردند وظيفه مس��ئولين ما نسبت به 
نوجوانان و جوانان س��نگين تر مي ش��ود. زيرا كشورهاي غربي براي 
به انحراف كش��اندن جوانان ما ساالنه ميلياردها دالر سرمايه گذاري 
مي كنند تا به وسيله ماهواره ، فيلم هاي مبتذل، انواع مواد مخدر و 

قرص  هاي روان گردان، مدلهاي مو و لباسهاي مختلف غربي جوانان 
ما را از راه اصلي خود منحرف كنند. البته جوانان شايسته و معتقد 
به اس��الم و انقالب   همانهايي هس��تند كه در طول 8 س��ال دفاع 
مقدس براي دفاع از كشور و اسالم از هيچ كوششي فروگذار نكردند 
و اكنون هم اگر حس كنند كه كش��ور و اسالم عزيز در خطر است 
همانند آن س��الها و دوران انقالب تا پاي جان ايستادگي مي كنند. 
البته تربيت نوجوانان و جوانان در اين برهه حس��اس كه كشورهاي 
ابرقدرت همانطور كه طي اين س��ي و چند س��ال از هيچ جنايتي 
نس��بت به كشور اس��المي ايران كوتاه نيامده اند و اكنون هم كوتاه 
نمي آيند در درجه باالي اهميت اس��ت. زيرا همين جوانان هستند 
كه با وحدت و مش��ت هاي گره ك��رده با ياوه گويي هاي ابرقدرتها به 
خصوص آمريكا كه با سنگ اندازي در مذاكرات 1+5 باعث به نتيجه 
نرس��يدن مذاكرات مي شوند، اهداف آنها را براي زورگويي به كشور 

اسالمي ايران نقش بر آب مي كنند.

دادگاه خاطي��ان حادثه ناگوار 
چهار گزارش 

مائده شیرپور
جده در دو نوبت برگزار شد و 
وزارت  تكذي��ب  رق��م  عل��ي 
خارجه س��ازمان حج و زيارت تاييد كرد كه حكم 4 
سال زندان و هزار ضربه شالق است!! حكمي كه در 
كيفرخواس��ت اوليه متهمان دادس��تان عربس��تاني 
خواس��تار آن شده بود اعدام بود و حاال اين حكم به 
4 س��ال حبس و ش��الق تقليل يافته است. منهاي 
اينك��ه قانون عربس��تان در اين باره چ��ه مي گويد و 
حكم چقدر با روابط سياسي دو كشور آميخته باشد 
اتف��اق عجي��ب ماجرا يعني ه��زار ضربه ش��الق را 

بررسي مي كنيم!! 

حكم خالف اسالم است
س��يد محمد علي موس��وي نماين��ده خدابنده 
و عض��و كميس��يون حقوقي اولين ف��ردي بود كه با 
اوهمكالم ش��ديم. اين نماينده ضمن اش��اره به اين 
نكته مهم كه به دليل تاييد نش��دن حكم از س��وي 
وزارت خارجه نمي توان مطمئن بود 4 س��ال حبس 
و ه��زار ضربه ش��الق حكم اصل��ي و نهايي خاطيان 
باش��د، به سياست روز گفت: هنوز محرز نشده حكم 
چه هست اما كشف اين نكته كه اتهام و جرم در چه 
حد بوده و قانون عربس��تان درباره آن موضوع احراز 
شده چه جزايي درنظر گرفته است در شرايط كنوني 
براي ما ممكن نيس��ت چرا كه نه از قوانين عربستان 
اط��الع دقيقي داريم و نه از ج��رم رخ داده جزئيات 

زيادي مي دانيم.
وي با اش��اره به اين نكته كه دو كودك ش��اكي 
با نمايندگان كميس��يون حقوق��ي و قضايي ديداري 
نداش��تند تا بتوان جرم را مشخص كرد، خاطرنشان 
ك��رد: اتهام انواعي دارد و اين نيس��ت كه تصور كند 
كار مشمئز كننده در چه صورت بوده و سريع بتوان 
آن را بررسي كرد. كار مش��مئز كننده هم حدودي 

دارد كه بايد براي دادگاه حد آن محرز شود.

موسوي اما ادامه داد: آنچه مسلم است در شرع 
اس��الم نهايت حد ش��الق را صد ضربه دانسته اند و 
بيش��تر از آن در فقه ش��يعي و فقه اس��المي وجود 

ندارد.
وي افزود: چنين احكامي)هزار ضربه شالق(در 
احكام ش��رع وجود ندارد چرا كه خداوند به صراحت 
در آي��ه قرآن حد را مش��خص و ش��رايط آن را ذكر 
كرده اس��ت كه نهايت شالق براي اين امر صد ضربه 

شالق است.

ايران به الهه شكايت كند
موس��وي با اش��اره به اينكه اگر حك��م با جرم 
همخواني نداش��ته باش��د ايران مي تواند به دادگاه 
حقوق بش��ري و الهه شكايت كند، خاطرنشان كرد: 
جمهوري اس��المي مي تواند از لحاظ حقوق بشري 
موض��وع را ب��ه دادگاه الهه ارجاع دهد و خواس��تار 

رسيدگي به ماجراي جده شود، 
وي با اش��اره به اين نكته كه وزارت امور خارجه 
مسئول تنظيم ش��كايت از عربستان به دادگاه الهه 
اس��ت، تاكيد كرد: به دليل اينك��ه موضوع از حدود 
مرزي خارج شده است سازمان حج و زيارت متولي 
ام��ر نخواهد بود و اين وزارت خارجه اس��ت كه بايد 

موضوع را پي گيري كند.

متهمين به ايران تحويل داده شوند
اين عضو كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس 
ادامه داد: اينكه حكم اعالم ش��ده با حكم دادستان 
در كيفرخواس��ت تف��اوت دارد موضوعي اس��ت كه 
نشان مي دهد دادستان جرم عملي را در ابتدا بيان 
ك��رده ك��ه دادگاه در ادامه آن را اح��راز نكرده و در 
نهايت حكم تغيير كرده اس��ت. شايد آنچه دادستان 
تش��خيص داده با آنچ��ه دادگاه احراز كرده دو جرم 

متفاوت بوده است.
موسوي ادامه داد: آنچه در كل مسلم است اين 

اس��ت كه حكم دعوي عربستاني موافق شرع اسالم 
نيست، هر چند كه هنوز اين حكم به صورت قطعي 

از سوي وزارت خارجه ما تاييد نشده است.
وي گف��ت: در صورتي كه حكم نهايي ش��د مي 
توان به سراغ قوه قضائيه براي ارزيابي آن رفت و قوه 
قضائيه هم مي تواند با استناد به مدارك اگر قصوري 
در اين زمينه صورت گرفته بود از كميسيون حقوق 
بش��ر خود بخواهد موضوع را در مجامع بين المللي 

دنبال كنند و از دادگاه عربستان شكايت كند.
موس��وي درباره برگزار ش��دن دادگاه در كشور 
و بررس��ي اين حكم با حضور متهمين در ايران نيز 
خاطرنش��ان كرد: مجامع بين الملل��ي اين امكان را 
به وجود آورده اس��ت و مي توان دادگاه را در ايران 

برگزار كند.

اگر امريكايی ها هم شكايت می كردند 
همينطور حكم می داديد؟

اما در ادامه يكی از وكالی دادگس��تری درباره 
حكم دادگاه عربس��تاني  گفت: تنش های بين ايران 
و عربس��تان بر حكم دو مامور خاطی سايه انداخته 
اس��ت. اگر اين دو فرد تبعه امري��كا بودند، قضيه با 

شرايط فعلی متفاوت بود.
عبدالصمد خرمشاهی وكيل پايه يک دادگستری 
ب��ا مهام نيوز گفت و گويي داش��ت؛ وي گفت: حكم 
صادره مطابق با قوانين كش��ور عربستان است و در 
ش��رايط فعلی امكان قضاوت وجود ندارد. با توجه به 
اين موضوع كه يک س��ری از قوانين در شرع اسالم 
يكسان اس��ت، بايد اتهام موجود در پرونده و قانونی 
كه با آن حكم صادر ش��ده اس��ت را به صورت كامل 

مطرح كنند. 
وي افزود: ت��ا زمانی كه اتهام موجود در پرونده 
مش��خص نش��ود بررس��ی اين موضوع امكان پذير 
نيس��ت. موضوع 1000 ضربه ش��الق نيز جای ابهام 
دارد زيرا بر اس��اس قانون اسالم بيش از 100 ضربه 

شالق حكم صادر نمی شود. 
اگر اتهام تفهيم ش��ده به دو مامور خاطی لواط 
باشد، بر اس��اس قانون اسالم حكم آنها اعدام است. 
با توجه ب��ه اين حكم احتماال اته��ام آنها موضوعی 
ج��ز لواط اس��ت. بح��ث نح��وه اج��را 1000 ضربه 
 ش��الق را نيز بايد ب��ه قوانين موجود در عربس��تان

 مراجعه كنيم.
خرمش��اهي گفت: من اطالع��ی از نحوه اجراي 
1000 ضربه شالق در قانون عربستان ندارم. بايد به 

متن قانون و شرايط مشابه مراجعه كنيم.
وي درباره سياس��ي بودن حكم نيز اظهار كرد: 
اين موض��وع را نيز نمی توانيم به درس��تی قضاوت 
كنيم، اين بحث كامال سياس��ی اس��ت و اگر اين دو 
فرد تبعه امريكا يا كش��ورهای ديگر بودند، قضيه با 
شرايط فعلی كامال متفاوت بود. مسائل و تنش های 
بين دو كشور ايران و عربستان بر حكم سايه انداخته 

است.
خرمش��اهي گفت: تجديد نظر موجب تش��ديد 
حكم نخواهد ش��د اما در هر صورت بايد در اعتراض 
به اي��ن حكم رائ دهيم و با پيگيری بيشترتوس��ط 
وزارت خارج��ه و ديپلمات هايمان اعتراض خودمان 
را بيان كنيم. فكر می كنم اگر در اين ش��رايط تنش 
بار كه بين دو كش��ور است، نبوديم حكم صادر شده 

شديد تر بود.
الزم به ياد آوری است كه در تاريخ 17 فروردين 
ماه سال جاری خبر تعارض به دو نوجوان ايرانی پس 
از ش��ركت در حج عمره و در حال بازگشت به ايران 
در فرودگاه جده منتش��ر شد. وزارت امور خارجه به 

طور رسمی اين خبر را تاييد كرد.

هزار ضربه شالق چطور توجیه مي شود!!

حكم خاطيان عربستان خالف شرع و نص صريح قرآن است

در نشس��تی تخصصی عنوان 
شد س��االنه 400 هزار مرگ گــــزارش

ص��ورت می گيرد و 360 هزار 
تای آنها ثبت می ش��ود و دليل ع��دم ثبت بقيه آنها 
اين اس��ت كه يا كال ثبت نشده يا درباره علت مرگ 

بدثبتی صورت گرفته است.
به گزارش مهر، سازمان پزشكی قانونی كشور اعالم 
كرد: يكی از داليل پيچيدگی تعيين دقيق علت مرگ 
اين اس��ت كه اين كار احتياج به كالبد شكافی دارد. در 
حالی كه اين كار به لحاظ حقوقی و اجتماعی و فرهنگی 
با موانعی مواجه اس��ت. تنوع موقعيت مكانی در مورد 
محل مرگ و وجود جس��د، محل صدور گواهی فوت، 
محل دفن جسد و محل ابطال شناسامه يكی از موانع ما 

در مسير ثبت دقيق اطالعات مرگ و مير است.
وی به س��رعت عمل برای دفن جسد به عنوان 
يكی از داليل دشواری ثبت علت مرگ اشاره كرد و 
گفت: در فرهنگ ما خانواده ها سعی می كنند سريع 
مج��وز دفن متوف��ی را بگيرند و مدعی هس��تند ما 

آبرومند هس��تيم و اين امر امكان روشن كردن علت 
دقيق مرگ و ثبت آن را با مشكل مواجه می كند.

دكتر نازپرور در ادامه همچنين متولی نداشتن 
برخی گورس��تان ها را علت ديگر برای روشن نبودن 
علل مرگ و مير دانس��ت و گفت: در كش��ور برخی 
گورس��تان ها هي��چ متولی ندارد و ش��هرداری روی 
آنها هيچ اش��رافی ندارد كه اين باعث می شود گاهی 
جس��د بدون مجوز دفن ش��ود. مدير كل پزش��كی 
قانونی استان تهران در مورد ضرورت وجود آموزش 
و بر نامه ري��زی در مورد ص��دور گواهی فوت و جواز 
دفن، گفت: بايد وزارت بهداش��ت برای آموزش های 
مبان��ی علمی و موازين قانونی الزم در اين زمينه به 

دانشجويان و پزشكان اهتمام كافی داشته باشند.

دكت��ر نازپرور در ادام��ه در تعريف گواهی فوت 
گفت: گواهی فوت مدركی اس��ت ك��ه بعد از مرگ 
افراد صادر می ش��ود. اين گواهی تاييديه ای بر عدم 
لزوم اقدامات درمانی برای وی است. در صورتی كه 
مرگ طبيعی باش��د پزش��ک می تواند برای متوفی 
جواز دفن ص��ادر كند، اما در مرگ های غير طبيعی 

پزشک حق صدور مجوز دفن را ندارد.
وی افزود: گواهی فوت س��ند معتبری است كه 
بس��تگان متوف��ی می توانند برای پيگي��ری كارهای 
قانونی مثل ابطال شناسنامه شخص متوفی و پيگيری 

امور ارث و ميراث وی از اين سند استفاده كند.
دكت��ر نازپ��رور همچنين علل مرگ را به س��ه 
دس��ته تقسيم كرد و گفت: بيماری ها و وضعيت های 

ناخوش��ی ، شرايطی كه موجب آسيب در اثر حوادث 
و س��وانح يا خشونت شده، ش��رايطی كه باعث وقوع 
مرگ نمی شوند، اما به تدريج و غير مستقيم در مرگ 
تاثير دارند.مدير كل پزش��كی قانونی استان تهران با 
اشاره به اين كه وقوع مرگ دو علت عمده دارد گفت: 
بيماری و تروما )حادثه( باعث وقوع مرگ هستند كه 
در ص��ورت بيمار بودن فرد، م��رگ او مرگ طبيعی 
محسوب می شود و اگر تروما باعث مرگ شود مرگ 

او مرگ خشن يا غير طبيعی ناميده می شود.
وی در ادام��ه به انواع مرگ های ناش��ی از تروما 
)حادثه( اش��اره كرد و اف��زود: تروما فق��ط مكانيكی 
نيس��ت،  بلكه ترومای فيزيكی مثل ب��رق گرفتگی و 
اش��عه، ترومای شيميايی مثل مس��موميت های حاد 
و اعتي��اد ، ترومای روان مثل اس��ترس هم جزو مرگ 
ناشی از تروما محسوب می شود. دكتر نازپرور در ادامه 
به تقسيم بندی ديگر مرگ ها اشاره كرد و گفت: انواع 
مرگ به مشكوك و غير مشكوك تقسيم می شود. مرگ 
مشكوك در صورتی است كه علت آن غيرطبيعی باشد 

يا احتمال وقوع آن غير طبيعی باشد يا در مورد نحوه 
وقوع مرگ ش��كايتی مطرح شود، اما مرگ مشكوك ، 

مرگ طبيعی است و علت آن روشن است.
وی با تاكيد بر اين كه پزش��ک در همه شرايط 
مج��وز صدور جواز دف��ن ندارد گفت: ص��دور جواز 
توس��ط پزش��كان در صورتی ممكن است كه علت 
فوت روش��ن باش��د. علت فوت طبيعی باش��د و در 

خصوص علت فوت شكايتی مطرح نشده باشد.
دكت��ر نازپرور با بيان اين كه در صورت طبيعی 
نب��ودن م��رگ متوفی، پزش��ک حق ص��دور جواز 
دف��ن ندارد گف��ت: صدور جواز دف��ن در مرگ های 
غيرطبيع��ی ب��ر عه��ده پزش��كی قانونی اس��ت كه 
ش��امل مرگ متعاقب تصادف و حادثه، خودكش��ی، 
سوختگی و خودس��وزی، قتل، مسموميت دارويی و 
ش��يميايی ، اعتياد، مرگ در حي��ن طبابت و عمل 
جراحی، سقوط ، برق گرفتگی، نزاع، كودك آزاری، 
مرگ در خوابگاه ها، مراكز نظامی و خانه س��المندان 

و ... است.

ساالنه 4۰ هزار مرگ ثبت نمی شود

تالش برای مشخص شدن خانواده های شهدای 
غواص و خط شكن

مش��اور وزير دادگس��تری در امور ايثارگران گفت: با 
مش��خص ش��دن نتايج آزمايش های مربوط به شناسايی 
و تش��خيص هوي��ت 270 غ��واص، خط ش��كن و گمنام 
خانواده ه��ای آنه��ا شناس��ايی و پرون��ده ب��رای دريافت 

تسهيالت در بنياد شهيد تشكيل خواهد شد.
حجت االس��الم سيد كاظم موس��وی درباره تشكيل 
پرونده 270 ش��هيد گمنام و غواص هش��ت س��ال دفاع 
مقدس كه از مرز ش��لمچه وارد ايران شده اند، اظهار كرد: 
اين افراد ش��هدای نيروهای دريايی ارتش و سپاه هستند 

كه غواص اروند رود بوده اند.
وی در ادامه با بيان اين مطلب كه با مش��خص شدن 
نتاي��ج آزمايش DNA پرونده ش��هدای ب��رای دريافت 
تس��هيالت در بنياد ش��هيد تش��كيل خواهد شد، تصريح 
كرد: بعد از مراحل شناس��ايی شهدا توسط كميته جست 
وجوی مفقودان س��تاد كل نيروهای مسلح با تاييد سپاه، 
خانواده اين افراد در بنياد ش��هيد برای دريافت تسهيالت 

پرونده تشكيل می دهند.
موسوي گفت: اين شهداء نور چشم جامعه ما هستند 
و به طوري از خانواده های آنها بعد از شناسايی شهيدهای 
غ��واص و خط ش��كن حماي��ت خواهيم ك��رد و اين يک 
وظيفه ای اس��ت كه برعهده ما بوده و بايد آن را به خوبی 

انجام دهيم.

متكديان واجد شرايط به بهزيستی مي روند
مدي��ركل امور آس��يب ديدگان بهزيس��تی گفت: آن 
دس��ته از متكديانی كه پس از جمع شدن از سطح شهر، 
ش��رايط نگهداری در يكی از مراكز ش��بانه روزی يا روزانه 

بهزيستی را داشته باشند به اين مراكز سپرده می شوند.
ولی اهلل نصر ادامه داد: اين افراد در دو سامانس��را كه 
يكی در اسالمش��هر مخصوص مردان و ديگری در منطقه 
لويزان مخصوص زنان است مس��تقر می شوند و وضعيت 
آنها توسط دو نفر كارش��ناس مددكاری و روان شناس از 

سازمان بهزيستی مورد بررسی قرار می گيرد.
وی ادامه داد: پس از بررس��ی وضعي��ت، افرادی كه 
دارای ش��رايط خدماتی مراكز بهزيس��تی باشند به آن ها 
سپرده می ش��وند و به چرخه حمايتی سازمان بهزيستی 
برمی گردن��د. به طور مثال اگر يک فرد متكدی ش��رايط 
نگهداری در يكی از مراكز شبانه روزی بهزيستی را داشته 
باش��د به اين مراكز سپرده می ش��ود و يا اگر فرد ديگری 
دارای خانواده بود اما نياز به حمايت داشته باشد از سوی 

سازمان مورد حمايت قرار می گيرد.

توفان بیشترين علت آسیب ديدگی ها در 
حوادث هفته گذشته

سرپرس��ت معاونت عمليات س��ازمان امداد و نجات 
جمعيت ه��الل احمر با اعالم رخ��داد 704 مورد حادثه 
در هفت��ه گذش��ته، گفت: 4 ه��زار و 217 تن در حوادث 
هفته گذشته آسيب ديده و 195 تن هم اسكان اضطراری 

داده شدند.
حس��ين درويش��ی با اش��اره به اين كه 350 مورد از 
حوادث هفته گذش��ته جاده ای و 41 مورد ش��هری بوده 
اس��ت، اظهار كرد: به عالوه 26 م��ورد از مجموع حوادث 
هفته گذش��ته مربوط به كوهستان، 24 مورد آتش سوزی 
جنگل و مرتع، 13 مورد س��احلی و دريايی، ش��ش مورد 
صنعتی و كارگاهی و مابقی مربوط به س��اير حوادث بوده 

است.
وی با اش��اره ب��ه اين كه در هفته گذش��ته 4  هزار و 
294 ت��ن حادثه ديده اند، گفت: از اين ميان 2 هزار و 16 
تن در توفان، يک هزار و 209 تن در حوادث جاده ای، 56 
تن در حوادث ش��هری، 38 تن در كوهستان، 21 تن در 
س��يل و آب گرفتگی، 20 تن در حوادث دريايی و ساحلی 

و مابقی در ساير موارد حادثه ديده اند.

۱۲ مجروح در پی برخورد زنجیره ای 6خودرو
مع��اون ام��داد و نجات جمعيت هالل احمر اس��تان 
اصفهان از برخورد شش خودروی سواری در محور تيران 
– داران،  دوراهی س��د چادگان و آس��يب ديدگی 12 تن 

خبر داد.
داريوش كريمی با اعالم اين خبر گفت: بالفاصله پس 
از اط��الع، تيم های امدادی به محل حادثه اعزام ش��دند و 
اقدامات اوليه امدادی را برای مصدومان حادثه آغاز كردند.

بناب��ر اعالم روابط عموم��ی جمعيت هالل احمر، وی 
افزود: در اين حادثه 12 نفر آسيب ديدند كه 4 نفر از آن ها 
به علت شدت جراحات به مراكز درمانی منتقل شدند و 8 

نفر ديگر به صورت سرپايی تحت مداوا قرار گرفتند.

كالهبرداری پیامكی با مرغ ارگانیک!
رييس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوش��تی 
گفت: عده ای كالهبردار با ارس��ال پيامک به مردم، اقدام 
به فروش گوش��ت مرغ ب��ه اصطالح "م��رغ ارگانيک" به 
قيمت كيلويی 12 هزار توم��ان كرده اند كه البته نظارت 
دستگاه های متولی بايد تشديد شود تا ديگر شاهد چنين 

سودجويی هايی نباشيم.
محمد يوس��فی اظه��ار كرد: در بازار مرغ مس��ئوالن 
بايد بي��ش از پيش نظارت كنند و با متخلفان ش��ديدتر 
از گذش��ته برخورد كنن��د تا ديگر كالهب��رداران نتوانند 
ب��ا پيامک مردم را فريب دهند و گوش��ت م��رغ را به نام 

"ارگانيک" كيلويی 12 هزار تومان بفروشند.
وی افزود: جالب تر اينكه اين كالهبرداران بدون هيچ 
شماره تماس و آدرس��ی تنها به مردم پيامک می دهند و 
مردم با ارس��ال عدد مورد نظر آن ها، محصول را در منزل 
خود تحويل می گيرند. در حالی كه هر محصول و فرآورده 
خام دامی در صورتی اجازه عرضه به بازار را دارد كه مورد 
تاييد س��ازمان دامپزش��كی قرار گرفته باشد؛ بنابراين هر 
گونه ادعايی مبنی بر "ارگانيک بودن گوشت مرغ" بدون 

تاييد سازمان دامپزشكی ارزشی ندارد.

تكذيب لو رفتن سواالت امتحان نهايی "شیمی"
رئي��س مرك��ز س��نجش آم��وزش وزارت آموزش و 
پرورش لو رفتن س��واالت امتحان نهايی درس ش��يمی را 

تكذيب كرد.
عبدالرس��ول عمادی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
اينكه شنيده می شود سواالت امتحان نهايی درس شيمی 
در ش��بكه های اجتماعی و در ميان دانش آموزان منتشر 

شده است اظهار كرد: چنين چيزی صحت ندارد.
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، امتحان��ات خردادم��اه 
دانش آموزان از مقطع ابتدايی تا دبيرس��تان از دوم خرداد 

آغاز شده و تا 28 اين ماه ادامه دارد.


