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زهرا مشتاق

ق  ایران ری به جنوب شر دســت یا  انجمن روزنامه نگاران تهران: 
درحال تشییع اعتماد عمومی هستیم

]شهروند[  انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران با انتشار بیانیه ای درباره رویدادهای اخیر در 
اعتماد  تشییع  درحال  »اکنون  کرد:  اعالم  کشور 
عمومی هستیم و نخستین تابوت های آن شامل 
جنازه های رسانه های رسمی به ویژه صداوسیما و 
سپس مطبوعات و سایت هاست.« این انجمن در 
این بیانیه که به مناسبت »اتفاق تأسف بار سقوط 
هواپیمای مسافربری و سیاست خبری رسانه های 
کشور« منتشر شد، از فقدان »سامانه پدافندی 
همه  از  و  کرده  تاسف  ابراز  ایران  در  رسانه ای« 
همکاران رسانه ای خواست: »از این پس بدون 
مالحظات مرسوم در تهیه خبر، گزارش و تحلیل 
اقدام کنند و پرسشگری را به مرکز فعالیت رسانه ای 
خود بازگردانند. رسانه بوق نیست و پنهان کاری 
دست اندرکاران، از رسانه رفع مسئولیت نمی کند.« 
در این بیانیه آمده است: »اتفاق تأسف بار روزهای 
به  متعلق  مسافربری  هواپیمای  سقوط  اخیر، 
اوکراین و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان 
ایرانی و غیرایرانی به ویژه جمعی از نخبگان کشور، 
موضوعی نبود که از چشم هیچ کس پنهان بماند، 
ولی رویدادهای  سه روز پس از آن نشان داد که 
جامعه ایران فاقد سامانه پدافندی رسانه ای است. 
آنچه در شرایط کنونی می تواند این جامعه را با خطر 
مواجه کند، فقط حمالت نظامی یا موشکی نیست، 
بلکه بیش از هر چیز فقدان رسانه ای که بتواند 
و  حکومت  بر  و  دهد  پاسخ  را  مردمی  مطالبات 
باشد.  داشته  موثر  و  مدنی  نظارت  کارگزارانش 
پنهان کاری و انتشار مطالب دروغ، ضربه سنگینی 
به اعتماد مردم و افکار عمومی زد و جایگاه لرزان 
رسانه ها را لرزان تر کرد. وضع این  آش آنچنان شور 
و  است  درآمده  هم  سرآشپز  صدای  که  شده 
دست اندرکاران صداوسیما هم اذعان می کنند که 
آنان زیر سوال رفته است؛  با وضع کنونی اعتبار 
از  بسیاری  و  رسانه  این  اعتبار  اینکه  از  غافل 
رسانه های داخلی، خیلی پیش از این از میان رفته 
بود، با این تفاوت که سایر رسانه ها معترض این 
وضع بودند، ولی صداوسیما مدافع آن بود. این 
واقعه نشان داد که مردم نمی توانند به داده های 
رسمی اعتماد کنند و روزنامه نگاران باید با کوشش 
خود این خأل را تا حد ممکن پرکنند.« در ادامه این 
بیانیه اعالم شده است: »به باور انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران، ریشه این بحران را باید 
در نگاه مسئوالن به کارکرد و نقش رسانه و نیز 
نگرش مدیران رسانه های غیرمستقل جست وجو 
پذیرش  برای  نظامی  مقام  یک  که  آنجا  کرد. 
مسئولیت و رفع اتهام از رسانه ها اعالم می کند که 
»رسانه ها هیچ تقصیری ندارند، چون آنها تا دیروز 
براساس دانسته های خودشان عمل می کردند و از 
واقعیت خبر نداشتند« و در همین راستا خبرنگار 
صداوسیما  هم  می گوید که »پنهان کاری مسئوالن 
باعث شد اعتبار رسانه ای خودمان از بین برود.« 
این دو ارزیابی معرف وجود این دیدگاه مشترک 
روابط  یعنی  رسانه  بوق،  یعنی  رسانه  که  است 
عمومی، رسانه یعنی آنچه مسئوالن ابالغ و رسانه 
پنهان کاری  درحالی که  کند،  منعکس 
دست اندرکاران رفع مسئولیت از رسانه نمی کند، 
وظیفه رسانه کشف حقیقت و بیان آن است و نه 
این  و  مسئوالن  سوی  از  آن  اعالم  برای  انتظار 
شغلی  و  حرفه ای  امنیت  تأمین  مستلزم 
انجمن  اعضای  تعبیر  به  است.«  روزنامه نگاران 
صنفی روزنامه نگاران استان تهران آنچه هم اکنون 
اتفاق افتاده، تشییع اعتماد عمومی است: »اکنون 
هستیم،  عمومی  اعتماد  تشییع  درحال  که 
جنازه های  شامل  آن  تابوت های  نخستین 
سپس  و  صداوسیما  به ویژه  رسمی  رسانه های 
انتقال  فرآیند  سایت هاست.  و  مطبوعات 
نیز  و  مرزها  فراسوی  به  رسانه ای  مرجعیت 
شبکه های غیررسمی و غیرحرفه ای تکمیل شده 
است. اکنون ماییم و این جنازه روی دست مردمی 
که باید با اتکا و اعتماد به آن در فرآیندهای جامعه 
خود مشارکت می کردند.« این انجمن از همکاران 
آنها برای  رسانه ای خود خواستار اقدام مشترک 
تمامی  »از  شد:  کشور  رسانه ای  فضای  بهبود 
بدون  پس  این  از  که  می خواهیم  همکاران 
مالحظات مرسوم که تماما نیز غیرقانونی است، در 
تهیه خبر، گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسشگری 
بازگردانند.  خود  رسانه ای  فعالیت  مرکز  به  را 
امیدواریم مدیران مسئول مطبوعات و سایت ها 
و... نیز با همراهی و بدون مالحظه های غیرقانونی 
امکان انتشار مطالب را فراهم کنند و تنها معیار 
آنان برای جلوگیری از انتشار مطالب چارچوب های 
آن باشد. اطمینان  قانونی و نه فشارهای این و 
داریم که همکاران محترم در هر صورت می توانند 
مردم  اطالع  به  و  کنند  منتشر  را  خود  تولیدات 

برسانند.«

آمادگی بیش از 120 وکیل برای مشاوره 
رایگان به خانواده قربانیان هواپیما

در  دادگستری  وکیل   120 از  بیش  ]شهروند[ 
بیانیه ای آمادگی خود را برای ارایه خدمات رایگان 
حقوقی به خانواده قربانیان بویینگ 737 اعالم 
کردند. آنها در این بیانیه با ابراز همدردی با خانواده 
جان باختگان، درخواست کردند مسببان حادثه و 
»کتمان کنندگان حقیقت« از ملت ایران  عذرخواهی 
کنند. آنان به عنوان امضاکنندگان این بیانیه اعالم 
کردند برای حفظ و صیانت از حقوق بازماندگان 
آماده اند به این افراد برای پیگیری پرونده حقوقی، 

به صورت رایگان خدمات حقوقی دهند.

  شناسایی 5۰ پیکر 
از جان باختگان هواپیمای اوکراینی

قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس  ]شهروند[ 
کشور از گرفتن ۸00 نمونه از اجساد جان باختگان 
هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت:   »تاکنون ۵0 
ایسنا،  گزارش  به  است.«  شده  شناسایی  پیکر 
عباس مسجدی آرانی ادامه داد: »از ساعات اولیه 
پس از حادثه سقوط هواپیما، کارشناسان در محل 
حاضر شدند و اقدام به جمع آوری اجساد کردند. 1۵ 
تیم تخصصی کاِر شناسایی این افراد را آغاز کردند. 
مطهر  اجساد  از  نمونه   ۸00 حدود  ما  همکاران 
ظالمانه  تحریم های  وجود  با  و  کردند  برداشت 
آمریکا با به روزترین تجهیزات اقدام به اخذ نمونه 

ژنتیک کردیم.« 

تشکیل ۲5۰ هزار پرونده ساخت وساز 
غیرمجاز در تهران

]شهروند[ مدیر کل کمیسیون های ماده 100 
در  پرونده  2۵1 هزار  تشکیل  از  تهران  شهرداری 
 ) کمیسیون ماده 100 )ساخت وسازهای غیرمجاز
خبر داد. امیر مغانلو درباره وضع آمار پرونده های 
تعیین تکلیف شده ماده 100 در سال جاری با بیان 
اینکه در کل کشور حدود ۴.۵ میلیون پرونده ماده 
شده  تشکیل   ) غیرمجاز )ساخت وسازهای   100
است، به ایسنا گفت: »از  سال ۶7 که برخورد جدی با 
پرونده های ماده 100 آغاز شده تا کنون در تهران 
حدود 2۵1 هزار پرونده ماده 100 تشکیل شده است 
که از این مقدار 7۸ درصد پرونده ها به مرحله اجرای 
حدود  که  پرونده ها  مابقی  و  است  رسیده  رأی 

۵۸ هزار پرونده است در حال بررسی است.« 

 تعیین محدودیت سنی
 برای »وام ازدواج« در قانون بودجه

]شهروند[ معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و خانواده از تالش برای تعیین محدودیت سنی 
برای دریافت وام ازدواج در قانون بودجه خبر داد و 
گفت: »در نظر داریم  امکان سوءاستفاده از وام 
ازدواج وجود نداشته باشد.« معصومه ابتکار با 
بیان اینکه کمیسیون فرعی لوایح دولت نسبت به 
الیحه کودک همسری نظر مثبتی داده  است، به 
ایسنا گفت: »با توجه به آمارهایی که از میزان ازدواج 
کودکان وجود دارد باید هرگونه ممنوعیت ازدواج 
زیر 13 سال را در قانون تثبیت کنیم و به این مسأله 
توجه شود که چگونه به کودکان وام ازدواج پرداخت 
می شود؛ چراکه کودکان نمی توانند حساب بانکی 
داشته باشند و از حساب خود برداشت کنند و 
زوج  این  دست  به  واقعا  وام  نیست  مشخص 
می رسد. بنابراین سعی می کنیم در قانون بودجه 
این موضوع را تعدیل کنیم و محدودیت سنی برای 
وام ازدواج مدنظر قرار دهیم تا امکان سوءاستفاده 

از وام ازدواج وجود نداشته باشد.«

سونوگرافی در بیمارستان های دولتی 
رایگان شد

]شهروند[ دیوان عدالت اداری کشور دریافت 
در  را  سونوگرافی  انجام  بابت  وجه  هرگونه 
بیمارستان های دولتی ممنوع کرد. بر این اساس، 
اینکه  به  توجه  »با  داد:  رأی  اداری  عدالت  دیوان 
مراکز  در  تشخیصی  سونوگرافی  از  وجه  دریافت 
درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصان زنان 
سوی  از  وجه  دریافت  مصادیق  از  زایمان  و 
دستگاه های دولتی از مردم است که طبق ماده ۶0 
از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  قانون 
مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانون گذار دارد، اما 
طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارایه نکرده و 
بابت  وجه  دریافت  مذکور  بندهای  در  طرفی  از 
سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که 

منطبق با اعمال تبعیض نارواست.«

 ]شهروند[  هواشناسی اواخر هفته قبل خبر 
سیاه  کشور  جنوب شرق  آسمان  که  بود  داده 
باال  را  سیالب  احتمال  باران زا  ابرهای  و  می شود 
می برد. خبر میان سایر اخبار تلخ این روزها گم شد 
و حاال مناطق گسترده ای از سیستان وبلوچستان 
و حدود ۵00 روستا با مردان، زنان و کودکان شان 
چند روزی می شود که درگیر سیل گسترده اند. در 
امور  معاون  تندگویان،  محمدمهدی  میان  این 
جوانان  همه  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان 
فعال در سازمان های مردم نهاد و شبکه تخصصی 
امدادونجات خواسته برای کمک به مردم سیل زده 
سیستان وبلوچستان برای اعزام به این مناطق 
آماده شوند، اما نادر رحمانی، رئیس مرکز اطالعات 
و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعالم محورهای 
بسته شده مناطق سیل زده از هموطنان خواست 

به مناطق درگیر سیل نروند. 
گفته  به  که  است  شرایطی  در  اینها  همه 
مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان، 
سیل زدگان به مواد غذایی و وسایل گرمایشی 
نیاز دارند. بعد از گذشت چهار روز از آغاز سیالب 
اتفاق،  این  فیلم های  و  عکس  پخش شدن  و 
گروه های مردمی بسیاری در محل حادثه حاضر 
که  فعالی  و  روزنامه نگار  مشتاق،  زهرا  شده اند. 
مناطق  در  آب  می گوید  حاضراست،  محل  در 
بعضی  در  ِگل والی  اما  کرده،  فروکش  عشایری 
مناطق وضع را سخت تر کرده است: »در اتفاقاتی 
مناطق  از  برخی  نام  است  ممکن  دست  این  از 
خیلی برجسته و توجه همه به آنها جلب شود، اما 
بعضی از مناطق درحالی که نیاز به کمک بیشتری 
دارند، کمتر دیده شوند. روستاهای بخش مرکزی 
کنارک مانند روستای ریگ و کوهی آباد هرکدام با 
پنج خانوار، روستای مچی چگردان الش با 9خانوار 
و روستای پیشکان گروک با هفت خانوار ازجمله 
این روستاها هستند.« او می گوید در این مناطق 
به دلیل آنکه دشت هستند و نقطه بلند در آنها 
افراد نتوانسته اند به راحتی  کمتر پیدا می شود، 
خود را از این وضع نجات دهند: »در حقیقت جایی 
برای فرار وجود ندارد، این درحالی است که کارگران 
فصلی هم برای کار در زمین های منطقه به اینجا 
آمده اند و جمعیت آنها به جمعیت منطقه اضافه 
شده است.« عبدالحکیم بهار، مروج کتاب خوانی 
و فعال اجتماعی منطقه از دیگر افرادی است که 
به »شهروند« می گوید در این روزها حضور مردم 
و کمک هایشان را به خوبی احساس کرده  است: 
»هرچه به سمت مرز گواتر پیش بروید، روستاهای 
آشفته  و  سیل   درگیر   که  می بینید  را  بیشتری 
مشکل  چابهار  که  است  درحالی  این  شده اند. 
خاصی ندارد و غرب کنارک و منطقه دشتیاری با 

شدت بیشتری درگیر این وضع هستند.« 
به گفته بهار از هفته گذشته اطالع رسانی برای 
سیل شروع شد، اما مردم خانه هایشان را خالی 
نکردند، چون جایی وجود نداشت که بخواهند به 
آنجا بروند و همه ترجیح شان این بود هر اتفاقی که 

می افتد، در خانه هایشان بمانند. 

روستاهای از دسترس خارج شده
بهداشت  خانه  و   مدرسه  دیگر  »دستگرد« 
ندارد، نشانی از دام ها و زمین های کشاورزی هم 
دوام  آمد،  که  سیلی  برابر  در  سیل بند  نیست. 

نیاورد و روستا را آب برداشت. پدر و مادرها، بچه ها 
را به کول گرفتند و رو به کوه دویدند تا از آن باال 
دام هایشان  تلف شدن  و  خانه ها  خرابی  شاهد 
باران  یا 12 ظهر جمعه بود که  باشند. ساعت 11 
روستای  کرد.  غرقش  و  بارید  »دستگرد«  سر  بر 
سر  بر  و  شد  خشت وگل  از  آواری  پایین دستی 
مردم افتاد. دِر خانه های روستای باالدستی برای 
پناه دادن به همسایگان سیل زده باز شد. کسی 
خبری از آنچه بر سر دستگرد ها آمده است، ندارد. 
»پرویز کدخدایی«، عضو شورای شهرستان بنت 
بلوچستان دیروز ظهر، تازه یک ساعتی می شد که 
از اوضاع منطقه دستگرد خبردار شده بود: »سه 
روز در بی خبری به سر می بردیم و نمی دانستیم چه 
بر دستگرد گذشته تا اینکه اکیپ هالل احمر به 
دستگرد رسید. هزارو۵00 نفری که نمی دانند بی دام 
و زمین کشاورزی چه باید کنند.« سیل بند که ویران 
شد، دیوار خانه بهداشت هم پایین آمد و چاه را 

خراب کرد. 
سه روز پس از حادثه، سیل از تاب و توان افتاد، 
اما هنوز راهی به روستا نیست و باید بالگردها به 
کمک بیایند: »مسیرها و جاده ها در شرایطی اند 
موتور  سوار  را  دستگرد  روستای  باردار  زن  که 
شکر  را  خدا  رساندند.  نیکشهر  بیمارستان  به 
سیل بند در روشنی روز خراب شد، اگر شب این 
اتفاق می افتاد، حتما تعدادی از اهالی جان شان 
از  شنبه  روز  تا  متاسفانه  می دادند.  دست  از  را 
بودیم.«  بی خبر  بنت  غربی  بخش  روستای   ۵0
کدخدایی در میان حرف هایش از کم سابقه بودن 
جاری شدن سیل در این منطقه می گوید: »در این 
روستا مرد نودساله ای است که برای نخستین 
در  را  سیل  جاری شدن  و  رودخانه  آمدن  باال  بار، 
چنین  که  است  90 سال  یعنی  دیده،  زندگی اش 
که  است.«سیل  نیفتاده  منطقه  این  در  اتفاقی 
دسترس  از  هم  »فنوج«  شهرستان  شد،  جاری 
خارج شد. نیمه شب پنجشنبه باران بر خانه های 
خشت وگلی، کپری و بلوکی روستاها زد تا بوی نم 

باران بعد از سال ها به مشام اهالی برسد. بعد از 
سال ها خشکسالی، باران آمد و 2۴ ساعت تمام 
بنیاد  خیریه  رئیس  هوتی«،  »عبدالرحمان  بارید. 
کودک شهرستان فنوج از قطع ارتباط ۸0 درصدی 
به »شهروند« می گوید:  و  روستاها خبر می دهد 
»شهرستان فنوج در غرب بلوچستان هم مرز با 
هرمزگان و کرمان است. شهرستانی که تا امروز 
بیمارستانی به خود ندیده و قبل از این هم زنان 
باردار و بیمارانش سوار بر لودر یا کمپرسی خود را به 
نزدیک ترین بیمارستان در ایرانشهر می رساندند.« 
قبل از بارش باران هم جاده ها و راه ها، به دلیل 
آمد،  از اهالی دوا نمی کرد. باران که  خرابی، دردی 
جاده های شوسه و خانه های خشت وگلی را به کام 
خود کشید و آب راهش را به خانه های بلوکی هم 
پیدا کرد: »تنها راه ارتباطی امداد هوایی است، البته 
یکشنبه شب کامیون هالل به فنوج رسید با پتو، 
مواد غذایی و چادر.« بخش »محمدان« با 13روستا 
 1۶ با  سفیدکوه  نفر،  هشتصدوپنجاه  و  2هزار  و 
روستا و یک  هزار و هشتصد و پنجاه نفر و دسک و 
دهان با 1۵روستا و10هزار و پانصد نفر به محاصره 
سیل درآمده اند. باران که شروع شد، اهالی فکر 
میان  در  اعتراض  نشانه  به  رودخانه  نمی کردند 
خانه ها، طویله ها و زمین های کشاورزی شان راه 
بیفتد. دیوار خانه ها پایین آمد و دام ها را سیل برد. 
اهالی سوار کامیون ها و لودرهایشان شدند تا راهی 
برای آب باز کنند و روستا را از اسارت باران دربیاورند 
اما در شهر بنت، خانه های خشت وگلی که به خورد 
باران رفت، اهالی به مدرسه و مسجد پناه آوردند. 
 بی خبری نفس ها را در سینه حبس کرده. گاهی

پای  داوطلبانه  اطراف  روستاهای  اهالی  از  یکی    
پیاده خطر سیل را به جان می خرد و خود را به »بنت« 
و خانه ها  خرابی  از  گفتن  برای   می رساند 

هم روستایی هایش.کامیون های  غذای  نبود 
هالل احمر خود را به »بنت« رسانده اند با 30 تخته 
پتو و چادر و مواد غذایی، اما هنوز از روستاهای 

اطراف خبری  نیست.

میز خبر گزارش »شهروند« از  جزئیات کمک های مردمی و وضعیت مردم در  روستاهای دورافتادهرویداد

بــا  نیســت. ســیالب حادثــه  افتــادن ســیل  راه  بــه  فقــط  مشــکل 
خــودش هشــدار بــه همــراه دارد و اطالعیه هــای مهــم. مثــل هشــدار 
و  مارهــا  النــه  تخریــب  از  بعــد  مارگزیدگــی  خطــر  احتمــال  دربــاره 
همین طــور اطالعیــه ای کــه دیــروز محیط  زیســت اســتان منتشــر کرد 
تــا »ســیل زدگان مراقــب حملــه تمســاح ها باشــند«.  هشــدار داده انــد 
کــه بــا سرریزشــدن آب رودخانه هــا و ســدها در منطقــه و به تبــع آن 
ســردی هــوا، شــرایط جــوی، اســترس و تنــش در حیــات وحــش، 
احتمــال خــروج گاندوهــا از برکه هــا و اســیر شــدن در امــواج خروشــان 
آب و دور شــدن از زیســتگاه اصلی شــان وجــود دارد. ایــن درحالــی 
اســت کــه رئیــس اداره محیــط  زیســت چابهار بــه »شــهروند« می گوید 
تــوان  هــم  اداره  ایــن  نیروهــای  ارتباطــی  راه هــای  شــدن  بســته  بــا 
سرکشــی بــه زیســتگاه ها را ندارنــد و خودروهایشــان را بــرای کمــک به 
اهالــی، در اختیــار ســتاد بحــران قــرار داده انــد. در ایــن اطالعیــه تأکیــد 
شــده اســت کــه مــردم از تــردد در مناطــق ســیالبی، حاشــیه رودخانــه 
کــه محــل  باهــوکالت، هوتک هــا، مرداب هــا و مناطــق حاشــیه ای 
 خــودداری کننــد و اگــر جانــور 

ً
تجمــع آب هــای راکــد شــده اســت، جــدا

وحشــی گرفتــار در مناطــق انســانی دیدنــد، بــه نزدیک تریــن اداره خبــر 

دهنــد. اداره کل محیــط  زیســت اســتان بــه حالــت آماده بــاش درآمــده 
و این طــور کــه در ایــن اطالعیــه گفتــه شــده، کنتــرل شــبانه روزی یــگان 

حفاظــت در ایــن شــرایط برقــرار اســت.
اشــرفعلی حســینی، رئیس اداره حفاظت محیط  زیســت شهرســتان 
بــه  توجــه  بــا  حاضــر  حــال  »در  می گویــد:  »شــهروند«  بــه  چابهــار 
شــرایط، همــه تجهیزات مــان را در اختیــار ســتاد بحــران، فرمانــداری و 
هالل احمــر قــرار داده ایــم.« همــه تجهیزاتــی کــه حســینی از آن حــرف 
می زنــد، یعنــی خودروهایــی بــرای سرکشــی. بــه گفتــه او، البته پاســگاه 
محیط بانــی  در زیســتگاه گانــدو حفاظــت می کنــد و گانــدو چنــدان 
هــم کــه می گوینــد خطرنــاک نیســت: »در ایــن چند ســال کــه بارندگــی 
شــدید شــده و در مواقع ســیالبی خطر جدی ایجاد نکرده اســت.« او 
می گویــد تمســاح ها حملــه نمی کننــد مگــر در شــرایط ســخت: »ایــن 
حیــوان اگــر بــه خشــکی بیایــد، اصــال قــدرت ایــن را نــدارد کــه بــه کســی 
آســیب برســاند. االن هــم کســی داخــل آب نمی رود، چون سرماســت 
جنســی  فعالیــت  و  ولــد  و  زاد  فصــل  االن  عــالوه  بــه  ســیالب.  و 
آرام اســت و امیدواریــم اتفــاق  تمســاح نیســت و در ایــن شــرایط 

 خاصی نیفتد.«

هشدار نسبت به خروج »گاندو«ها از برکه ها

خالی نکردن خانه ها را مسئول 
روابط  عمومی بهزیستی 

سیستان وبلوچستان هم تأیید 
می کند و می گوید مدیریت 

بحران چهارشنبه هفته گذشته 
اخطاریه ای را به این سازمان 

مکاتبه کرده بود، اما درنهایت 
اتفاقی نیفتاد و تخلیه ای رخ 

نداد. علیرضا زوری به »شهروند« 
می گوید: »درحال حاضر تیم های 

اورژانس اجتماعی و تیم محب 
در منطقه حاضرند تا حمایت 

روانی-اجتماعی از آسیب دیدگان 
به عمل آورند. این تیم ها 

به صورت روزانه گزارش 
عملکردشان را به ما اعالم 

می کنند.« به گفته او تا ظهر روز 
گذشته در چابهار، 2 هزار و 151 

مورد خسارت به مددجویان این 
سازمان گزارش شد که تعدادی 

از این خسارت ها صددرصدی 
بود و تعدادی هم نه: »در کل 
استان  118 هزار خانوار زیر نظر 

بهزیستی هستند که بیشترین 
درگیری با سیل در مناطق 

دلگان، ایرانشهر و سراوان بوده 
است.« آنها درحال حاضر به 

بیشترین چیزی که نیاز دارند، 
تجهیزات کمک توان بخشی و 
لوازم بهداشتی است؛ مواردی 

که الزم است تا هر چه زودتر 
به دست مردم تحت پوشش 

برسد. 

نیاز مددجویان بهزیستی 
به تجهیزات کمک 

توان بخشی و لوازم 
بهداشتی


