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رویداد

آغاز پرداخت غرامت به 
دامداران آسیب دیده

وزیر جهاد کشاورزی دستور پرداخت غرامت 
را صادر کرد. عليرضا رفيعی پور در جریان بازدید 
از مناطق س��يل زده در پلدختر ب��ا بيان این که 
تجهيزات، سم، دارو و سایر نهادهای دامپزشکی 
مورد نياز به این منطقه ارسال می شود، گفت: »در 
هر منطقه هرگونه تلفاتی برای دام و طيور اتفاق 
افتاده، بالفاصله عمليات بهداشتی دامپزشکی در 
آن جا اجرا شده، چراکه هرگونه تعلل در این مورد 
می تواند بهداشت انسانی را تهدید کند.« رئيس 
سازمان دامپزشکی کشور هش��دار داد: »بعد از 
فروکش کردن این بحران، احتمال شيوع بيماری 
شاربن در منطقه نيز به دليل فراهم شدن شرایط 
زندگی برای باکتری عامل این بيماری وجود دارد. 
پيش بينی به موقع و عملکرد سریع و گسترده در 
امر واکسيناسيون، سم پاشی و ضدعفونی مناطق 
درگير تلفات دامی و مدیریت بيماری های دامی به 
پيشگيری از بروز بحران و جلوگيری از اشاعه انواع 
بيماری ها تا این لحظه کمک موثری کرده است.«

 

در این تصویر اینفوگرافیک که توسط ایرنا تهیه شده وضع دریاچه ها و تاالب ها بعد از باران های 
گسترده اخیر در سطح کشور  مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

وضعیت تاالب ها و دریاچه ها بعد از باران های اخیر

گزارش تصویری
هواپيمایی ماهان در عين شگفتی باز هم سراغ پرواز مستقيم از تهران به ونزوئال رفت

معمای کاراکاس 2 
دیروز سخنگوی سازمان هواپيمایی کش��ور از انجام نخستين پرواز مستقيم 
تهران- کاراکاس خبر داد. پروازی که حامل مع��اون وزیر  امور خارجه و هيأت 
همراه او بود و در نخس��تين س��اعات ابتدایی دیروز فرودگاه امام را ترک کرده 
اس��ت. آن طور که از قس��مت  دیگر حرف های آقای س��خنگو بر می آمد، این 
پرواز صرفا برای رس��اندن هيأت دیپلماتيک انجام نش��ده است، بلکه هيأتی به 
 سرپرستی قائم مقام و مس��ئوالن ش��رکت هواپيمایی ماهان هم در این پرواز 
بوده اند، آن هم با این ماموریت که با مسئوالن کشور مقصد  برای استمرار پرواز 
بين دو کشور. پروازی که ۱6 ساعت به طول می انجامد و راه افتادن چنين خط 

هوایی می تواند در ایران یک  رکورد باشد.  
این خبر با واکنش های مختلفی در ش��بکه های اجتماعی روبه رو شد و خيلی 
از کاربران از لزوم راه اندازی چنين خط هوایی می  پرس��يدند. سوالی که محسن 
بهاروند، دستيار وزیر امور خارجه س��اعتی پيش از پرواز به سمت کاراکاس در 
گفت وگو با تسنيم به آن  جواب داد. او از اهداف سياسی- اقتصادی و مزیت های 
پرواز مستقيم و بدون توقف به این شهر گفت و افزود:»در این  پرواز کارشناسان 
و مسئوالن سياس��ی- اقتصادی به منظور پيگيری موافقت ها و قراردادهایی که 
قبال ميان دو کشور حاصل ش��ده، به  بررس��ی و گفت وگو خواهند پرداخت .    با 
توجه به مزیت ها و توانای��ی ایران در حوزه فنی- مهندس��ی صنایعی همچون 
س��اختمان س��ازی و  توليدات صنعتی می تواند در ونزوئال بسترهای همکاری 
مناس��بی ایجاد کند و در مقابل از محصوالت و فرآورده های غذایی کشاورزی 

 کاراکاس بهره مند شود.« 
با وجود این توضيحات اگر به س��ابقه این ماجرا نگاه کنيم تا حدی می توانيم 
دليل واکنش تند کاربران ش��بکه های اجتماعی را بفهميم.  سال 85 وقتی که 
روابط ایران با ونزوئال به اوج خود رس��يده بود و کمی بعد از سفر معروف محمود 
احمدی نژاد به این کشور خبر  رسيد که بنا به اصرار رئيس جمهوری خط هوایی 
ایران ونزوئال تأسيس شده است، همان طور که شعبه ونزوئالی بانک ملی هم راه 
 افتاد، اما نتيجه فعاليت این خط هوایی از همان ابتدا تأسف بار بود. بنابر نوشته 
روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۰ اسفند س��ال 85،  از تمام   45۰ صندلی هواپيمایی 
که تهران را به مقصد کاراکاس ترک می کرد فقط ۱۹ صندلی پر شد و این یعنی 

5 ميليارد ریال ضرر آن  هم با قيمت های آن سال ها.   
رضا جعفرزاده، س��خنگوی س��ازمان هواپيمایی در جواب سوال »شهروند« 
درباره ضرورت چنين پروازی و احتمال ضرر و زیان مجدد،  می گوید:   »سازمان 
هواپيمایی کش��ور فقط بر روی رعایت قوانين و ضوابط نظارت می کند و این که 
یک خ��ط هوایی اقتصادی هس��ت  یا نه موضوعی اس��ت که مدیران ش��رکت 

هواپيمایی که به دنبال راه اندازی خط هستند باید به آن جواب بدهند.« 

پشت صحنه

فارغ از خبرهای ریز و درش��تی که این روزها از سيل 
می ش��نویم، آن چه بيش از آن بالی جان ش��ده، سيل 
شایعاتی که در فقدان اطالع رس��انی دقيق وجود دارد. 
تازه ترین ش��ایعه به صدا در آمدن آژیر خطر سد کرخه 
بود که در کانال ها چرخيد و شاید عده ای نمی دانستند 
به کلی دروغ اس��ت. از جمله شایعات مربوط به احتمال 
شکس��تن س��د، بارش های چند برابر، رانش زمين در 
مناطق سيل زده و ...کانال های خبری با جدیت اخباری 
را پخش می کنند که بسياری از آنها درست نيست و تنها 
عامل سرگردانی و ایجاد التهاب است، آن هم در فضایی 
که به خودی خود ملتهب اس��ت و در ميان مردمانی که 
رنجورند و درد کشيده. نمونه هایش هم کم نيست. یکی 
از عجيب ترین شایعات بعد از سيل پلدختر منتشر شد 
که دریاف��ت عوارضی ۳۰هزار تومان��ی یکی از پل های 
ورودی پلدختر بود. موردی که رش��يدنيا، مدیر روابط 
عمومی استانداری لرس��تان آن را تکذیب کرد و گفت: 
»پل ش��هدای هفتم تير با کمک نيروهای ارتش و سپاه 
درحال بازسازی است که اميدواریم به صورت موقت کار 
بازسازی به اتمام برسد که ارتباط بين بخش های شرقی 
و غربی ایجاد ش��ود.« بعد از آن هم نعمت اهلل دستياری، 
فرماندار شهرستان پلدختر درباره شبهه آفرینی برخی ها 
مبنی بر عدم حضورش در شهر حين بروز سيل، گفت: 
»از کس��انی که این شایعات را در فضای حساس کنونی 
دام��ن می زنند، دعوت می کنم به شهرس��تان پلدختر 
بيایند و ببينند ماش��ين ش��خصی فرماندار کجاست؟ 
خانواده اش کجا سکونت دارند؟ آیا جزو آخرین کسانی 

نبودند که از خطر سيالب نجات یافتند؟«
حاال و در روزهای اخير کم نيستند شایعه های عجيبی 
که درباره خوزستان می شنویم. مواردی نقل می شوند و از 
کانالی به کانال دیگر فرستاده می شوند که نه تنها عرصه 

را ب��رای اهالی آن منطقه تنگ ک��رده بلکه نگرانی های 
فراوانی برای همه مردم به وجود آورده است. 

مجيد امرایی، کارش��ناس رس��انه می گوید که اگر 
بخواهيم در مورد بالیای طبيعی صحبت کنيم، کشور 
ما ج��زو  کش��ورهای حادثه خيز دنياس��ت و درطول 
 س��ال چندین  بار حوادث گوناگ��ون را تجربه می کند 
اما با این وجود جای تأس��ف اس��ت که هنوز س��امانه 
برنامه ریزی شده برای مواجهه با بحران نداریم. هرچند 
نباید زحمات امدادگران و تالش��گران را نادیده گرفت 
و البته حجم تخریب ها هم بس��يار گس��ترده است اما 
درنهایت نمی توان انتقادات از وضع موجود را هم بيان 
نکرد. این که چرا مدیریت درس��تی برای توزیع وجود 

ندارد.
او می گوید: »مردم در این شرایط وضع روحی و روانی 
مناسبی ندارند و مس��ئوالن هم به آنها وعده و وعيدی 
می دهند که امکان عملياتی شدنش بسيار کم است. از 
سوی دیگر، بسياری از افرادی که در محل حادثه حضور 
دارند، نحوه مواجهه صحيح با آس��يب دیدگان را هم بلد 
نيستند. مردم ناراحتند و باید به آنها فرصت بروز ناراحتی 
داد. آنها باید غصه چيزهایی که از دست داده اند را بخورند 
اما در وضعيتی قرار داریم که با هر شایعه ای از این سو به 

آن سو می افتيم.«
به گفته این کارشناس رسانه دنيای مجازی که ازجمله 
فرصت ها در دنيای مدرن است، در این سال ها به تهدید 
بدل و عاملی شد تا شایعه پشت شایعه در فضای مجازی 
نشر پيدا کند. »ش��ایعه در همه جای دنيا وجود دارد و 
هنگام بحران ها هم افزایش پيدا می کند اما مسأله اساسی 
این است که بتوانيم آس��يب آن را کم کنيم. نمی توان 
جلوی شایعه را گرفت اما می توان مانند بسياری دیگر از 

کشورها آن را مدیریت کرد.«

سیل شایعه در مناطق سیل زده 
  مجيد امرایی در گفت وگو با »شهروند«: نمی توان جلوی شایعه را گرفت اما 

می توان مانند بسياری ازدیگر کشور ها آن را مدیریت کرد 
  دنيای مجازی که ازجمله فرصت ها در دنيای مدرن است، در این سال ها به 
تهدید بدل و عاملی شد تا شایعه پشت شایعه در فضای مجازی نشر پيدا کند

  حسین شریعتمداری، عبداهلل رمضان زاده و احمد منتظری در مراسم بزرگداشت 
سیدمحمود محتشمی پور از مبارزان قدیمی انقالب اسالمی. )جماران نیوز(

  سومین نشست هم اندیشی  با نمایندگان سازمان ملل درباره نحوه مشارکت سازمان های 
مردم نهاد سالمت در بحران سیل کشور، روز گذشته با حضور مدیرکل سازمان های مردم نهاد و 

خیّرین وزارت بهداشت برگزار شد. )ایسنا(

  با افزایش سطح آب رودهای دز و کرخه و جاری شدن سیالب در مناطق روستایی غرب و 
شرق رودخانه کارون، خانه ها تخلیه شده و مردم روستاها در کمپ و اردوگاه های هالل احمر 

و مدارس اسکان داده شده اند. )تسنیم(

  یکی از مهمترین مشکالت سیل زدگان عدم دسترسی به آذوقه و تهیه غذاست، به 
همین منظور گروهی از مردم به صورت جهادی وظیفه پخت وپز و تهیه غذا را برای هموطنان 

سیل زده در پلدختر برعهده گرفته اند. )میزان(
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حجت االسالم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی سیالب های اخیر در کشور 
به دور از فضاهای هیجانی و رسانه ای گفت: »دستگاه قضائی به دنبال یک مسئول خاص در مقطعی خاص 
نیست بلکه معتقدیم با انجام یک کار تحقیقی و دقیق هر مسئولی در هر مقطع زمانی باید پاسخگوی 
عملکرد خود در زمینه سیالب های اخیر باشد. اولویت اصلی در حال حاضر، امدادرسانی مطلوب و کاهش 
آالم هموطنان سیل زده است. تمام ظرفیت کشور باید در خدمت مردم حادثه دیده باشد و حتی یک نفر 

هم در این شرایط آسیب نبیند.

رئيس قوه قضائيه:

اولویت اصلی 
امدادرسانی 
مطلوب است
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.

در پی تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی توســط ترامپ، شــورایعالی امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران ضمن محکومیت شدید 
این اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیم ایاالت متحده 

امریکا بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:  »شورایعالی امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران ضمن محکومیت شدید 
اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیــم ایاالت متحده 
آمریکا در قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرست »سازمان های تروریستی خارجی«، این 
اقدام بی اساس را خطر عمده ای برای صلح و امنیت 
منطقه ای و بین المللی و نقض آشــکار قواعد آمره 
حقوق بین الملل و منشورملل متحد می داند. سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، برخالف آمریکا و متحدان 
منطقه ای آن که همواره حامی گروه های افراطی  و 
تروریست ها در منطقه غرب آسیا بوده اند، پیوسته 
در خط مقدم مقابله با تروریــزم و افراطی گری در 
منطقه بوده و نقش این نیروی فداکار و انقالبی در 
مقابله با القاعده، داعش، النصره و ســایر گروه های 

تروریســتی در منطقه توســط مردم و دولت های 
آســیب دیده همواره مورد تقدیر است. جمهوری 
اســالمی ایران در اقــدام متقابل در برابــر اقدام 
غیرقانونی و نابخردانه امروز آمریکا اعالم می نماید، 
رژیم ایــاالت متحــده آمریــکا را »دولت حامی 
تروریزم« و »فرماندهی مرکزی آمریکا موســوم به 
سنتکام« و تمامی نیروهای وابسته به آن را »گروه 
تروریســتی« می داند. این فرماندهی مســئولیت 
اجرای سیاست های تروریستی دولت آمریکا علیه 
منطقه غرب آسیا را به عهده داشته که امنیت ملی 
جمهوری اسالمی ایران و جان افراد بی گناه ایرانی 
و غیرایرانی را برای تحمیل سیاست های خصمانه 
ایاالت متحده به خطر انداخته است که از آن جمله 
حمله وحشیانه و عامدانه به هواپیمای مسافربری 
ایران در ســال ۱۳۶۷، مشــارکت در کشتار مردم 
یمن و دیگر شهروندان غیر نظامی در غرب آسیا را 
می توان نام برد. بدیهی اســت رژیم ایاالت متحده 
آمریکا تمامی مسئولیت های عواقب خطرناک این 

اقدام ماجراجویانه را برعهده خواهد داشت.«

شورایعالی امنيت ملی تروریست ناميدن سپاه را غيرقانونی و نابخردانه خواند

آمریکا مسئول عواقب خطرناک این اقدام است
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