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سناریو هاى مختلف درباره سرنوشت سعید مرتضوى که گم شده است

 صادق زیباکالم، فعال سیاسى اصالح طلب در گفت وگو با «شهروند»:
مرتضوى زبان انگلیسى نمى داند، کجا برود؟!

 فریده غیرت، وکیل دادگسترى در گفت وگو با  «شهروند»:
او آدم خاصى است، نمى توانیم به هیچ قطعیتى درباره او برسیم

 بهمن طاهرخانى عضو کمیسیون قضائى مجلس در گفت وگو با «شهروند»:
مى توانند یک ساعته مرتضوى را دستگیر کنند

کجا ممکن است 
پیدایش کنیم

چرا رسانه ملى از تلگرام دل نمى کند؟

جذب 5500 کودك اتباع فاقد اوراق هویتى در مدارس

این روزها به هر شبکه ســیما که سر بزنید با تبلیغ 
کانال هاى ســروش مواجه خواهید شــد. سیمایى ها 
که قبال اجازه نداشتند اســم تلگرام را بر زبان بیاورند 
و باید با ایما و اشــاره و تنها با دادن بخشــى از نشانى 
بینندگان شــان را به کانال هاى اختصاصى شــان در 
تلگرام هدایــت مى کردند حاال با فراغ بال از ســروش 
مى گویند و مخاطبــان را دعوت مى کننــد تا به این 
پیام رسان مراجعه کنند. درباره ارتباط سروش با سیما 
تردیدى وجود ندارد. از یکى دو ســال قبل و زمانى که 
فیلتر کردن تلگرام جدى نبــود و فقط زمزمه هاى آن 
شنیده مى شد، نشانه هاى جدى وجود داشت که مدیران 
جام جم به دنبال این جابجایى اند. همکاران صداوسیما 
مى توانند گواهى بدهند که صحبت از سروش و همت 
براى انتقال دادن فعالیت هاى مجازى رســانه ملى به 
آن تازه نیســت. اما با علنى شدن سیاست هاى بخشى 
از مسئوالن براى بســتن تلگرام و حتى اینستاگرام و 
جایگزین کردن پیام رسان هاى داخلى مثل سروش حاال 
نقش صداوسیما پررنگ شده و رسانه ملى همه توانش 
را به کار گرفته تا با کوچ دادن کاربران فضاى مجازى از 
پیام رسان منفور به نســخه محبوب، وظیفه خود را به 
خوبى انجام دهد. اما نکتــه قابل تأمل ادامه حضور این 
رســانه و برنامه ها و کانال هایش در تلگرام است. جدا از 
این که همکاران ما در صداوســیما خودشان هم هنوز 
رغبتى به حضور در سروش نشان نداده اند و براى مثال 
اغلب کانال هاى همنام در سروش، نسبت به کانال هاى 
تلگرام دیرتر به روز مى شوند و گاهى خوراك محتوایى 
کمترى مى گیرند، ادامه حضور جام جمى ها در تلگرام 
پالس هاى چندگانه اى براى جامعه ارسال مى کند. یکى 
این که با وجود همه ادعا ها درباره بیگانه بودن تلگرام و 
این که فعالیت در آن مخاطراتــى براى کاربران خواهد 
داشت، خود رســانه ملى هم براى ارتباط بیشتر و بهتر 
حاضر نیست دل از این پیام رسان بکند و طبیعتا تا روز 
موعود شهروندان هم مى توانند از خدمات تلگرام استفاده 

کنند. زمان موعود هم وقتى است که کار به فیلترینگ و 
دستور و الزام بیفتد و اجبارى در کار باشد. خالصه این که 
دوستان رسانه ملى هم فقط وقتى مجبور باشند رخت از 

این سرا خواهند کشید. 
پیام دیگرى که ادامه حضور رسانه ملى در تلگرام دارد 
این است که خاطرجمعى نسبت به کارکرد سروش و 
امثال آن براى پذیرایــى از کاربران و ایجاد محبوبیت و 
جذابیت الزم وجود ندارد. رسانه ملى اگر گمان مى کند 
که مردم نسبت به پیام ها و توصیه هایش اعتماد کافى را 
دارند و به حرف هاى کارشناسان مقبول صداوسیما اقبال 
نشان مى دهند و به پیام رسان سروش هم اطمینان دارند 
یا به تدریج از آن مطمئن خواهند شد، باید تصمیمش 
را بگیرد و این دندان به زعم خود لق را بکند و به کلى از 
تلگرام نقل مکان کند. ماندن در تلگرام و تبلیغ همزمان 
علیه آن پارادوکس است و این مفهوم را القا مى کند که ما 
خود نیز به چیزى که مى گوییم اعتقاد نداریم یا حداقل 
هنوز به نتایج آن خوشــبین نیستیم. این دوگانگى در 
رفتار و گفتار را در جاهاى دیگرى هم مى توان دید. نمونه 
بارزش دوستانى هستند که در توییتر فعالند و براى فیلتر 
شدن تلگرام و اینستاگرام تبلیغات مى کنند. یاللعجب. 
بدیهى اســت اگر عده اى حضور و فعالیت در تلگرام و 
اینستاگرام را براى مردم نامناسب مى دانند، که حتما 
دالیل قابل توجهى براى ایده هاى خود دارند، قبل از آن 
باید از حضور در توییتر احتراز کنند؛ شبکه اجتماعى که 
9سال از فیلتر شدن آن مى گذرد و مباحث متعددى در 
مضرات و خطرات آن مطرح شده است. بگذریم از این که 
امروز بسیارى از نمایندگان مجلس، وزرا و شخصیت هاى 
شناخته شده کشور در توییتر عضویت دارند و نظرات 
خود را از طریق این پیام رســان منتشر مى کنند. باید 
دید مدیران صداوســیما هم مى خواهند همچنان به 
سیاســت یک بام و دو هواى خود ادامه دهند یا زودتر 
تصمیم متهورانه اى مى گیرند و با ترك تلگرام مشکوك 

در سروش عزیز مأمن خواهند گرفت.

شهروند| معاون آمــوزش ابتدایى وزارت آموزش 
و پرورش از فعالیت 24 مدرســه خودگردان افغان در 
ایران خبر داد و گفت:«آمــار کل دانش آموزان اتباع 
322 هزار و450 نفر اســت. از مجموع دانش آموزان 
اتباع، 91 درصد اتباع افغانستان هستند.» به گزارش 
ایســنا، رضوان حکیم زاده در دیدار با کاردار فرهنگى 
افغانســتان در ایــران و جمعى از مدیــران مدارس 
افغانســتان با بیان اینکه فرصت تحصیــل اتباع در 
ایران با چالش هایــى روبه رو بود، ادامــه داد:«در پى 
فرمان رهبرى دســتورالعمل ثبت نام کودکان اتباع 
فاقد اوراق هویتى صادر و باعث شــد الزم التعلیمان از 
فرصت تحصیل در مدرســه برخوردار شوند. هرچند 

معتقدیــم آموزش حقى براى همه کودکان اســت و 
منتى بر آنها نیســت.» او با بیان اینکه اکنون در دوره 
ابتدایى 293 هزار و 366 دانش آموز داریم، افزود:«آمار 
کل دانش آموزان اتباع 322 هزار و 450 نفر است.این 
در حالیست که 5 هزار نفر از کودکان در سنین پیش 
دبستانى نیز از اتباع هستند؛ از مجموع دانش آموزان 
اتباع، 91 درصد اتباع افغانســتان هستند و اگر تراکم 
کالسى را درنظر بگیریم مى توان گفت 11 هزار و 700 
معلم براى آنها تخصیص داده شــده است، بدون آنکه 
یک ریال بودجه خارجى دریافت کرده باشیم، اینکار 
را انجام داده ایم.» به گفته حکیم زاده، 5500 کودك 

اتباع فاقد اوراق هویتى در سال گذشته جذب شدند.
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تالش اروپا براى حفظ برجام
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گزارش

 صفحه 7

الیک، سیگار عصر جدید
راه اندازی بازار هواداران تقلبی به موازات فعالیت

شبکه های اجتماعی وارد فاز دیگری شده است

  یک بسته 10 هزارتایى فالوور در فروردین 97 حدود 200 هزارتومان فروخته مى شود 

صفر عاشقى

 صفحه 6

جهان صداى شما جوانان را
خواهد شنید

نشست صمیمانه رئیس فدراسیون جهانی صلیب سرخ
و هالل احمر با جوانان هالل احمری ایران برگزار شد

  فرانچسکو روکا: ما به عنوان جمعیت هاى ملى باید فراتر از جنگ ها حرکت کنیم

ورزش

حسین رضازاده به اتهام ها 
علیه خودش پاسخ داد

با چه رویى
از من انتقاد 

مى کنید؟
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اقتصاد

   صفحه 4

  موگرینى: تمام تالش خود را خواهیم کرد تا از ادامه اجراى برجام اطمینان یابیم
  رئیس جمهورى فرانسه و صدراعظم آلمان در ماه جارى براى گفت وگوى برجامى با ترامپ به آمریکا خواهد رفت

بارش باران و برف بهارى
در سه روز گذشته ایرانى ها را غافلگیر کرد

  با بارش برف و باران کیفیت هوا در 19  شهر
در وضعیت پاك و در 9 شهر سالم قرار گرفت

شــهروند| امدادگران و داوطلبان هالل احمر همواره در 
سختى ها و مصایب در کنار مردم و متأثرین از بحران ها بوده اند 
و در گمنامى و بدون هیچ گونه چشمداشتى به فعالیت مخلصانه 
خود مى پردازند. شاید سال گذشته را بتوان یکى از سخت ترین 
سال ها براى هاللى ها دانست؛ ســالى پر از حادثه و پر از امداد و 
خدمات داوطلبانه. از همین روى در آخرین روزهاى فروردین 
و پس از اتمام ماموریت هاى نــوروزى آنان و درحالى که درگیر 
سیل و برف نابهنگام در بســیارى از استان هاى ایران شده اند، 
روز گذشــته در همایش «شــکرانه خدمت» از زحمات آنان 
قدردانى شد. در این مراســم که با حضور جمعى از مسئوالن 
و دســت اندرکاران داخلــى و همچنین رئیس فدراســیون 
بین المللــى جمعیت هاى ملى صلیب ســرخ و هالل احمر در 
مرکز همایش هاى بین المللى برج میالد برگزار شد، سخنرانان 
از زحمات امدادگران و داوطلبان تقدیر کرده و از زوایاى مختلف 

به آن پرداختند.
نهضت صلیب سرخ و هالل احمر باید یک صدا باشند

رئیس فدراسیون بین المللى جمعیت هاى ملى صلیب سرخ و 
هالل احمر در این مراسم گفت: نهضت صلیب سرخ و هالل احمر 
باید همواره یک صدا باشند. فرانچسکو روکا گفت: هر بار به ایران 
سفر مى کنم، حس مى کنم در خانه خودم هستم. من هم یک 
داوطلبم و وقتى این فرصت به وجود مى آید و به کشــورهاى 
دیگر سفر مى کنم و با داوطلبان دیدار مى کنم، بسیار خوشحال 
مى شوم. وى افزود: در همه ســفرها با حوادث و مسائل زیادى 
روبه رو شدم، اما همواره تعهد و شایستگى داوطلبان براى حفظ 

اصول هفتگانه جمعیت هالل احمر را دیدم.
رئیس فدراسیون بین المللى جمعیت هاى ملى صلیب سرخ 
و هالل احمر بــا بیان این که نقطه قوت همه ما این اســت که 
به عنوان نهضت صلیب ســرخ و هالل احمر همــواره یک صدا 
باشیم و به نیازمندان کمک کنیم، تأکید کرد: تعداد زیادى از 
مردم در کشور سوریه تجربه وحشتناکى از بمباران دارند و به 
همین علت صلیب سرخ و هالل احمر باید صداى واحد داشته 
باشند. درحالى که مردم سوریه نیاز به صلح دارند، ما به عنوان 
صلیب ســرخ و هالل احمر باید از جمعیت هاى ملى حمایت 

کنیم. وى با اشاره به این که عالوه بر سوریه در کشور فلسطین 
هم جمعیت هالل احمر حضور دارد، بیان کرد: این جمعیت ها 
سال هاســت که تعهد خود را انجام داده اند. در کشــور سوریه 
و فلســطین داوطلبان زندگى خود را به صورت روزانه به خطر 
مى اندازند تا بتوانند به مردم کمک کنند و وظایف خود را انجام 
دهند. به گفته روکا، برادران و خواهران زیادى روزانه براى انجام 
وظایف، زندگى خود را از دست مى دهند و این نمونه ها به همه ما 
راهنمایى مى کند و الهام بخش کارهاى روزانه ما در هالل احمر 
و صلیب ســرخ خواهد بــود. رئیس فدراســیون بین المللى 
جمعیت هاى ملى صلیب سرخ و هالل احمر خاطرنشان کرد: 
همه ما باید به کمک جمعیت صلیب سرخ و هالل احمر سوریه 
بشتابیم. همان طور که این کار در در زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد 
و همه کمک کردند. وى با اشاره به این که جمعیت ملى قوى، 
جمعیتى است که در سطح جامعه کار مى کند و شما باید افتخار 
کنید که در بین مردم حضور داریــد، تصریح کرد: هر بار که از 
هالل احمر بازدید مى کنم به این نکته تأکید مى کنم که همواره 
باید براى امدادرسانى آماده باشیم. روکا تأکید کرد: باید به نقش 
جوانان در نهضت صلیب سرخ و هالل احمر اشاره کرد؛ پیام من 
به جوانان داوطلب هالل احمر این است که جوانان باید همواره 

متقاضى باشند و پایه هاى تغییرات را در کشور بنا کنند.
نیروهاى داوطلب هالل احمر ایران براى کمک

به حادثه دیدگان آماده اند
رئیس جمعیت هالل احمر نیز در این مراسم بر آمادگى کامل 
نیروهاى داوطلب هالل احمر براى کمــک به حادثه دیدگان 
تأکید کرد. دکتر على اصغر پیوندى گفت: نهضت بین المللى 
صلیب سرخ و هالل احمر به عنوان بزرگترین شبکه بشردوستانه 
در جهان با بهره گیرى از ظرفیت 17 میلیون جوان براى کاهش 
رنج و آالم بشرى و بحران هاى گوناگون، فعال است. وى افزود: 

اعضاى هالل احمر و صلیب ســرخ فارغ از مناقشات سیاسى 
و قومى و نژادى در ســوانح و جنگ ها فقط به گره گشــایى از 
کار دردمندان مى اندیشــند و اصول بنیادین و جهان شمول 
این جمعیت، حضور جوانان و داوطلبان و ظرفیت هاى قوى و 
سازمانى، کمک هاى موثر و به موقع براى امدادرسانى به افراد 
آسیب دیده را ممکن کرده اســت. پیوندى ادامه داد: در جهان 
کنونى که بحران ها و چالش هاى بســیارى وجود دارد، حضور 
جوانان و داوطلبان با نشاط و ایثارگر که سرمایه هاى جمعیت 
هالل احمر هستند، منجر به کاهش خطرپذیرى در حوادث و 
بالیا و ترویج صلح خواهد شد. وى افزود: جمعیت هالل احمر 
بعد از گذشت 95 سال از تأســیس در ایران همچنان در برابر 
حوادث آمادگى دارد. پیوندى ادامه داد: داوطلبان هالل احمر 
بارها با وقوع حوادث و ســوانح مختلف در اقصى نقاط ایران به 
کمک خواهران و برادران خود شــتافتند. وى افزود: جمعیت 
هالل احمر ایران با تکیه بر مفاهیم بشردوســتانه براى کاهش 
آالم تمامى افراد آسیب دیده جهان از تمامى ابزارها و امکانات 

بهره گرفته است.
در تمامى حوادث گذشته، هالل احمرى ها براى خدمت 

به مردم تا پاى جان ایستادگى کردند
نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر نیز در این مراسم 
با تأکید بر این که  ســال 1396 براى مردم شــریف ایران  سال 
پر حادثه و همراه با بســیارى از رنج ها بــود، گفت: وقوع زلزله 
در خراســان رضوى، آذربایجان، خراســان شمالى، بروز سیل 
گلستان و از همه اندوهناك تر و غم انگیزتر زلزله 7,3 ریشترى 
استان کرمانشاه موجب از بین رفتن و زخمى شدن تعدادى از 
هموطنان عزیزمان شد، اما در همه این حوادث و وقایع ناگوار، 
هالل احمرى ها حضور داشتند و براى خدمت به مردم از جان 
خود نیز دریغ نکردنــد و با تمام وجود حضور داشــتند و این 

معناى دقیق حس انسان دوســتى و مسئولیت پذیرى است. 
حجت االسالم والمسلمین معزى گفت: جمعیت هالل احمر 
مجموعه اى با هویت ارزشمند و حضور داوطلبان و عزیزانى است 
که داوطلبانه و حتى با نثار جان خود در مسیر خدمت به مردم 
در این نهاد مردمى گام برمى دارند.وى با بیان این که در عرصه 
خدمت داوطلبانه مرزى جز انسانیت وجود ندارد، افزود: خدمت 
به انسان ها و نجات جان آنها وظیفه اى خطیر و بزرگى است که 

برعهده هالل احمرى ها قرار دارد.
نماینده رهبر معظم انقالب با تأکید بر این که درحال حاضر 
حدود 2 میلیون نفــر به عنــوان داوطلب در ایــن مجموعه 
فعالیت هــاى ارزشــمندى را انجام مى دهند، اظهارداشــت: 
جمعیت هالل احمر جمهورى اسالمى ایران بر این باور است که 
پویایى و بالندگى آن براســاس ارزش هایى است که از اصول و 
آموزه هاى دین مبین اســالم نشأت گرفته و براساس آن حتی 
جان خویش را فدا مى کنند. وى کمک به انسان ها در اقصى نقاط 
جهان را بدون حد و مرز دانســت و عنوان کرد: در کنار آوارگان 
فلسطینى، سورى، رنج دیدگان افغانى، میانمارى، کشمیرى 
و... بودند و کمک به آنها به واقع تعهدى انسانى و اخالقى است. 
حجت االسالم والمســلمین معزى اعتماد مردم به جمعیت 
هالل احمر را سرمایه اى عظیم عنوان کرد و ادامه داد: این اعتماد 
سرمایه عظیمى است که در اختیار جمعیت هالل احمر قرار دارد 
و همایش امروز نمادى از حضور پر رنگ داوطلبان، امدادگران، 
خیران و جوانانى اســت که متعهدانه در خدمت به انسان هاى 
رنج دیده بدون هیچ منتى ایســتاده اند. وى تأکید کرد: بر خود 
الزم مى دانم از همه افرادى که طى یک سال گذشته داوطلبانه 
و متعهدانه به هموطنان و آسیب دیدگان خدمت کردند، تقدیر 
و تشکر کنم. نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر در ادامه 
تصریح کرد: جمعیت هالل احمر با اهداف عالى خود همراه با عزم 
و اهتمام جدى مسئوالن، دست اندرکاران، کارکنان، داوطلبان، 
جوانان، کانون هاى طالب و همه مرتبطان با این نهاد مردمى در 
تمام سطوح، همواره در کنار مردم و آماده خدمت به آنان خواهد 
بود هر چند که امیدواریم ملت شــریف و بزرگ ایران در سال 

پیش رو هیچ حادثه تلخ و ناگوارى را شاهد نباشد.

همایش شکرانه خدمت با حضور رئیس فدراسیون جهانى صلیب سرخ و هالل احمر برگزار شد

هالل احمر؛ پناهى براى بى پناه ترین ها

رئیس فدراسیون جهانى صلیب سرخ و هالل احمر در نشست خبرى مطرح کرد: 

سازمان ملل؛ کلید حل مشکل دسترسى به غیرنظامیان جنگ زده
فرانچسکو روکا در نشست خبرى با حضور خبرنگاران درباره کمک هاى 
صلیب سرخ و هالل احمر به جنگ زدگان سوریه گفت: کمک هاى ما بیشتر از 
طریق سازمان قانونى که در سوریه وجود دارد، یعنى هالل احمر عربى سوریه 
انجام شده است. بیشتر حمایت هایى که ما کردیم به نقش میدانى هالل احمر 
در مناطق عملیاتى سوریه بود که انجام شد. وى ادامه داد: بیش از 80 درصد آب 
آشامیدنى که در سوریه وجود دارد توسط مهندسان صلیب سرخ و هالل احمر 
تأمین مى شود. زیرا کمبود آب مشــکالت زیادى براى مردم غیرنظامى در 
سوریه به وجود آورده است. روکا بیان کرد: یکى دیگر از فعالیت هاى ما ایجاد 
اردوگاه هاى اسکان اضطرارى براى مردم بى پناهى بود که از این درگیرى ها 
فرار مى کردند و توانستیم اسکان اضطرارى را ایجاد کنیم. هزاران نفر از مردم 
جنگ زده کمک هاى خود را از طریق هالل احمر سوریه دریافت کردند. رئیس 
فدراسیون بین المللى جمعیت هاى ملى صلیب سرخ و هالل احمر گفت: به 
سطح و میزان کمک هاى صلیب ســرخ و هالل احمر که در مناطق عملیاتى 
انجام داده افتخار مى کنم، اما میزان نیازها در ســوریه زیاد است و میلیون ها 
نفر در این کشور آواره شدند. مناطقى هنوز در ســوریه وجود دارند که ما به 
آن مناطق دسترسى نداریم. البته شرایط درحال بهبود و تغییر است و تا چند 
هفته گذشته براى تحت پوشش قراردادن مردم باید با گروه ها و افراد زیادى 
مذاکره مى کردیم که زمان زیادى از ما مى گرفت. این یکى از نگرانى هاى جدى 
من است، زیرا به بسیارى از غیرنظامیان براى امدادرسانى دسترسى نداشتیم.

روکا در پاسخ به سوال دیگرى درباره انجام برنامه هاى مشترك با هالل احمر 
ایران در مناطق زلزله زده کرمانشاه اظهار کرد: قطعا همکارى ها وجود دارد و 
یک برنامه اقدام مشترك با هالل احمر ایران را امضا کردیم. هالل احمر ایران 
اقدامات بسیار خوبى در مناطق زلزله زده کرمانشاه انجام داده، اما تعهد ما این 
است که حتى یک نفر هم نباید وجود داشته باشد که از این کمک ها بهره مند 
نشده باشد. رئیس فدراســیون بین المللى جمعیت هاى ملى صلیب سرخ و 
هالل احمر در این نشست خبرى درباره دسترسى به کلیه مناطق جنگ زده 
براى امدادرســانى به مردم غیرنظامى گفت: در مقامى نیســتم که بتوانم 
تحریم هایى را اعمال کنم. باید تالش هاى دیپلماتیک زیادى از طریق سازمان 
ملل انجام شود تا بتوانیم به مناطق عملیاتى و جنگى دسترسى داشته باشیم و 

به مردمى که در این مناطق حضور دارند امدادرسانى کنیم.
پرداخت هدیه 2 میلیون تومانى خرید «وسایل زندگى»

به زلزله زدگان 
رئیس جمعیت هــالل احمر گفت: برنامه عملیاتى مشــترك میان این 
جمعیت و فدراســیون بین المللى با کمک 23 میلیون فرانکى فدراسیون 
به زودى در مناطق زلزله زده کرمانشــاه آغاز مى شود. على اصغر پیوندى در 
نشست خبرى که به همراه رئیس جمعیت هالل احمر برگزار شد، در مورد 
اجراى برنامه مشترك میان جمعیت هالل احمر ایران و فدراسیون بین المللى 
گفت: برنامه عملیات مشترك میان ما و فدراسیون در اواخر سال گذشته با 

حضور آقاى السى به امضا رسید و بر این اساس مبلغ 23 میلیون فرانک براى 
حمایت مردم زلزله زده کرمانشاه اختصاص مى یابد؛ اجراى این برنامه عملیاتى 
مشترك مستلزم کار کارشناسى است و مقدمات آن انجام شده و به زودى این 
برنامه به صورت رسمى اجرا خواهد شد. رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره 
به اینکه این مبلغ با کمک هاى مردمى که براى زلزله زدگان جمع آورى شده 
جدا شده است، گفت: ما براى 63 میلیاردى که مردم در اختیار ما قرار داده اند 
برنامه هایى طراحى کردیم. اولین برنامه اى که انجام شــد و به اتمام رسید، 
کمک پنج میلیونى به خانواده هایى بود که فردى را در زلزله از دست داده بودند 
و همین طور خانواده هایى که در 10 روز اول زلزله صاحب فرزند شده بودند. 
همچنین از این منبع در آستانه سال جدید هدیه ناقابل 300 هزار تومانى به 
هر کدام از خانواده هاى آسیب دیده در زلزله کرمانشاه و همین طور از منابع 
جمعیت هالل احمر این مبلغ به زلزله زدگان کرمان احداث شد. وى اضافه 
کرد: برنامه سومى که از این منبع در نظر داشتیم این بود که در راستاى تامین 
وسایل زندگى مناطق زلزله زده اقدامى انجام دهیم و در این راستا نتیجه بر این 
شد که مبلغ خرید را که چیزى در حدود دو میلیون تا دو میلیون و 200 هزار 
تومان است را به حساب سرپرستان خانوار واریز کنیم و این هماهنگى ها انجام 
شده و ان شاءاهللا تا یکى دو هفته دیگر این مبلغ تقدیم به خانواده هاى زلزله زده 
مى شود. رئیس جمعیت هالل احمر افزود: پس از هزینه کرد این مبالغ گزارش 

کاملى از آن در اختیار مردم قرار مى گیرد.

زمستان در بهار 
   صفحه 13

الهه محمدى- شهروند| یک سال ونیم مى گذرد از 
روزى که دادستان قدرتمند دهه 80، دادستان مخلوع 
نیمه اول دهه 90 و مجــرم فرارى این روزها پایش را به 
شعبه «22» دادگاه تجدیدنظر استان تهران گذاشت 
تا بعد از گذشــت 7 سال پاســخگوى اعتراض خانواده 
محسن روح االمینى یکى از کشته شدگان بازداشتگاه 
کهریزك در  سال 88 باشــد. گرچه نامه هم نوشت و از 

خانواده هاى کشته شدگان وقایع کهریزك عذرخواهى 
کرد و آنها را شــهید خواند، اما باز هم  سال گذشته به 
دادگاه رفت و باالخره به او حکم دادند؛ 2ســال حبس 
قطعى. تحت تعقیب هم قرار گرفت، اما حاال که حکم 
هست، مجرم نیست. مرتضوى گم شده و در این روزها 
همه درباره او حرف مى زنند. از آخرین بارى که خودش 

گفت «در خانه و مشغول استراحت است»...

|  سیامک رحمانى|   روزنامه نگار   |
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