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سیالب برخی مسئوالن را هم
با خود برده است
سا لها قبل ،سفرم به سیستان و بلوچستان
همزمان شده بود با ریزگردهای منطقه
سیستان به ویژه در زابل که اگرچه حاال برای
مردم «درد»ی عادی است اما باید آن جا بود تا
این فاجعه را لمس کرد که چگونه ریزگردها
نامهربانانه تا اعماق تنفسها و زندگی را در
مینوردند.
حاال اما درد ،روی دیگرش را هم به سیستان
و بلوچستان نمایانده است .آن وقت که باران
نمیبارد و حقابه به هامون نمیرسد ،درد گرد
و غبار و ریزگردها تن را میآزارد و حاال که باران
باریده است باز هم روی خشم طبیعت به سراغ
مردم آمده است .اگر آنها آن وقت زندگی را در
میان گرد و غبار میبینند ،این روزهای سرد هم
باید زندگی را روی آب ببینند.
واقعا مشکل چیست؟
چرا سیستان و بلوچستان در باران و غیرباران
دچار چنین مشکالتی میشود؟ اگرچه شاید
برای خشک شدن «هامون» بتوان بهانه قطع
غیرقانونی و ناجوانمردانه حقابه توسط کشور
همسایه را بهانه کرد اما آیا برای این سیالبها
نیز میتوان «بهانه» تراشید؟
چرا از آسیبها درس نمیگیریم؟
سیل ویرانگر سیستان و بلوچستان ،سیالب
روزهای قبل در استان هرمزگان برای هزارمین

نوبت به ما ثابت کرد که بار شهای غیرطبیعی
بیش از آن که ما تصور میکنیم میتواند به
زیرساختهای شهری و روستایی مان آسیب
برساند .بنابر آن چه از گزارش ها ،قرائن و شواهد
سیال بها برمی آید مجموعه مسئول در کشور
هنوز در فراهم آوری زیرساختهای الزم و
اولیه همچون الی روبی رودخانهها و کانالها
برای مقابله با چنین حوادثی دچار نوعی غفلت
تاریخی است.
سیال بهای ویرانگر شمال و شرق و جنوب
در روزهای آغازین امسال که حال و هوای
شاد نوروزی مردم را به غم مبدل ساخت،
سیل روزهای اخیر در هرمزگان و حاال در
سیستان و بلوچستان قطعا نتیجه بی توجهی
و قصور یک دوره خاص برنامه ریزی و مدیریت
نیست ،بلکه سالهای سال است که مسئوالن
و دستاندرکاران در پی ادوار خشکسالی و
بار شهای کم ،از انجام وظایف خود در قبال
پیشگیری از چنین حوادثی غفلت کردهاند که
اگر بخواهیم امروز به «عدالت» پیش برویم ،باید
تمامی مسئوالن در دورههای پیشین را درباره
قصورشان بازخواست و به وجدانشان یادآوری
کنیم که دردها و مصائب امروز این سیال بها
نتیجه بی عرضگی و بی تدبیر یهای آ نها در
زمان مسئولیت شان است.
مدیریت بحران با بلندگوی دستی!
حاال دیگر تیتر و عنوان «بحران در مدیریت
بحران» عبارتی آشنا در گزارشهای رسانهای
است چرا که سادهترین و در عین حال گویاترین
مفهومی است که یک گزارشگر میتواند برای
گزارش خود از وضعیت «مدیریت بحران»
کشور انتخاب کند.وقتی سیستم مدیریت
بحران و مسئوالن بخشهای مرتبط در امر مهم
«پیشگیری از بحران» اهل تدبیر و اقدام به موقع
نیستند ،چار های نمیماند جز این که وقوع
بحران را از طریق بلندگوی دستی باید به مردم
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اطالع رسانی کرد .به این جمله مدیرکل مدیریت
بحران استان سیستان و بلوچستان توجه کنید:
«در طول  30سال اخیر این حجم از بارش در
استان بی سابقه بوده است .با توجه به اعالم
سازمان هواشناسی مجموعه مدیریت بحران
قبل از آغاز بارش ،اطالع رسانی درخصوص
وقوع سیل انجام داده بود ،به گونهای که با
بلندگو در بسیاری از روستاها اطالع رسانی شده
بود( ».ایرنا 23 /دی )98
آقای مدیریت بحران اگر هنگام اطالع رسانی
بلندگویی شما عد های خواب بودند ،یا ناشنوا
بودند یا اصال در موقعیتی نبودند که در جریان
هشدارتان قرار بگیرند ،تکلیف چیست؟
آیا مدیریت بحران همین گونه است؟! آیا
کشورهای پرباران اروپا این گونه وقوع بحران را
مدیریت میکنند؟
آیا اهتمام بر آماده سازی زیرساختها شامل
الی روبی رودخانه ها ،مسیلها و کانا لها یا
فراهم آوری مسیرهای انتقال آب جزو تکالیف
پیشگیری از بحران نیست؟ اگرچه اقدامات
اجرایی در این بخشها به طور مستقیم از وظایف
سازمان مدیریت بحران نیست اما «روز حادثه»
همه مدیریت بحران را میشناسند.
سیالب برخی مسئوالن را با خود برده است
بنابراین بپذیریم تا اصل «پیشگیری» را باور
نکنیم این حکایت غم انگیز سیالب ما را هم با
خود خواهد برد .چه بسا سیالب بی توجهیها و
بی تدبیری تاکنون بسیاری از مسئوالن را با خود
برده است که در این روایت حبیب ا ...دهمرده
نماینده زابل قابل مشاهده است«:از آن جا که
اوایل امسال استان سیستان و بلوچستان دچار
سیل شد در ستاد مدیریت بحران کشور مقرر شد
که رودخانهها الی روبی شود اما تاکنون اقدامی
در این زمینه صورت نگرفته که این امر بیانگر این
است که «پیشگیری» معنایی ندارد».
(خبرگزاری تسنیم 23 /دی )98
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لزدگانبشتابند
دستگاههایدولتیهرچهبیشتربهیاریسی 
در پی مشکالت پدید آمــده از بارندگیهای
شدید در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط
جنوب شرقی کشور ،حضرت آیتا ...خامنهای
در پیامی دستگا ههای دولتی و مجموعههای
مردمی را به یاری هر چه بیشتر مردم عزیز آن
مناطق فراخواندند .به گزارش دفتر حفظ و نشر
آثار آیت ا ...خامنه ای ،متن پیام رهبر انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
بـــارنـــدگـــیهـــای شــدیــد
در اســـــــتـــــــان

سیستانوبلوچستانوبرخینقاطدیگردرجنوب
شرقی کشور که به آبگرفتگی مشکلساز برای
مردم و در مواردی ویرانگر و خسارتبار انجامیده
است ،ایجاب میکند که در کنار خدماترسانی
قابل تقدیری که تاکنون صــورت گرفته است
دستگاههای دولتی و مجموعههای مردمی هر
چه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته
از وقــوع خسار تهای بیشتر جلوگیری کنند.
از خــداونــد متعال خیر و برکت ماندگار برای
همگان مسئلت میکنم.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۲۳دی ۱۳۹۸

حضورجهانگیری و جلیلی درمنزل 3تن ازجان باختگان حادثه هواپیمای اوکراینی
جلیلی :ملت اجازه نخواهد داد ،دشمن زخم سقوط هواپیما را عفونی کند

دولت آمریکا که وجــودش آلــوده به دشمنی با
ملت ایران است ،اجازه نمیدهد تا این زخم را
عفونی کند .پدر شهیدمحمد امین جبلی نیز
در این دیدار گفت :وقتی پسرم قصد عزیمت
به فرودگاه را داشت لباس خاکی به تن داشت؛
مادرش به او گفت لباست را عوض کن! اما او به
جلوی آینه رفت و با خنده میگفت شبیه شهدا
شدهام و همین طور خوب است .او گفت که اگر
زیاد اصرار کنید گوشه لباس خاکیام مینویسم
شهید قاسم سلیمانی!تا همان روز آخر میگفت
من هنوز عزادار سردار سلیمانی هستم.گفتنی
اس ــت؛ محمدامین جبلی ،دانــشــجــوی برتر
پزشکی دانشگاه تورنتوی کانادا بــود .پدر او
محمد جبلی ،فوق تخصص قلب و عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

در پی حادثه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی،
شب گذشته معاون اول رئیسجمهور با حضور
در منزل محمدحسین و زینب اسدی الری دو
تن از جانباختگان حادثه سقوط بوئینگ ۷۳۷
با خانواده داغــدار آنان ابراز همدردی کرد.به
گزارش ایلنا ،اسحاق جهانگیری در این دیدار
که در فضایی احساسی ،عاطفی و آکنده از غم
واندوه برگزار شد ،مصیبت از دست دادن عزیزان
را داغی سنگین توصیف کرد و افزود :بنده دو بار
داغدار دو برادر شهیدم شدهام و تجربه از دست
دادن عزیزانم را داشتهام لذا حال شما را درک
میکنم و از عمق جان به شما تسلیت میگویم.
او برای همه کسانی که عزیزی را دراین حادثه
اسفناک از دســت داد هانـــد طلب صبر کــرد.
همچنین سعید جلیلی ،نماینده رهبرانقالب

در شورای عالی امنیت ملی در خانه شهید محمد
امین جبلی از دیگر جان باختگان این حادثه تلخ
حاضر شد و با خانواده ایشان گفتوگو کرد .به
گــزارش باشگاه خبرنگاران ،سعید جلیلی با
عرض تسلیت و دلجویی از خانواده مرحوم محمد
امین جبلی ،گفت :باعث افتخار است پدری که
فرزند عزیز خود را در این حادثه تلخ از دست
داده است ،امروز این چنین دغدغهمند نظام و
انقالب و حفظ حرمت پاسداران امنیت کشور
است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اظهار تاسف از وقوع حادثه سقوط هواپیمای
مسافربری و جان باختن تعدادی از هموطنان
و مسافران ایــن پ ــرواز ،بیان کــرد :حادثه تلخ
هواپیمای مسافربری همه ملت را داغدار کرد،
اما همین ملت دنبال ترمیم این زخم است و به

عیدی بازنشستهها چه
زمانی واریز میشود؟

دادگاهی در پاکستان حکم اعدام «پرویز مشرف» را باطل کرد

امید ژنرال به ادامه حیات

وزیرکار درباره افزایش دستمزد کارگران
و عیدی بازنشستهها توضیحاتی داد.
بــه گـــزارش باشگاه خــبــرنــگــاران جــوان،
شــریــعــتــمــداری گ ــف ــت:زم ــان مشخص
بــرای واریــز عیدی بازنشستهها هرسال
متفاوت است و تالش میکنیم که بهمن
عیدی بازنشستهها واریز شــود.وی اظهار
کرد:افزایش حقوق کارکنان دولت توسط
آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
اعالم خواهد شد.وی گفت :کمیته حقوق
و دستمزد مشغول به کار است و تاکنون
جلساتی را برگزار کــرده اســت و تا پایان
سال مشخص میشود که افزایش دستمزد
کارگران برای سال آینده چقدر خواهد بود.
وی درباره بستههای معیشتی گفت :کمک
معیشتی به بخشهایی از جامعه که دارای
درآمد متوسط و پایین هستند از ویژگیهای
این دوره بود.

دادگاهـی در شـهر الهـور پاکسـتان تشـکیل
دادگاه ویـژه در مـاه گذشـته بـرای پرویـز مشـرف
حاکـم نظامـی سـابق ایـن کشـور و صـدور حکـم
اعـدام بـرای وی را مغایـر قانـون اساسـی اعلام
کـرد .حـاال بـه نظـر میرسـد حکـم اعـدام
رئیسجمهوری سـابق پاکسـتان نیز اعتبار خود
را از دسـت دهـد .پیشـتر ،دادگاه ویـژه پاکسـتان
متشـکل از سـه قاضـی ارشـد ایـن کشـور  ۲۶آذر
گذشـته ژنـرال مشـرف را بـه جـرم تعلیـق قانـون
اساسـی و خیانـت بـه کشـور بـه اعـدام محکـوم
کـرده بـود .رای دادگاه پاکسـتان درخصـوص
پرونـده خیانـت بـزرگ بـه کشـور علیـه «پرویـز
مشـرف» پس از شـش سـال فرایند قضایی صادر
شـد .شـبکههای خبـری پاکسـتان بـا انعـکاس
رای دادگاه الهـور درخصـوص درخواسـتی
کـه هفتههـای اخیـر علیـه دادگاه ویـژه ژنـرال
مشـرف داده شـده بـه نقـل از کارشناسـان امـور
حقوقـی گفتنـد :غیرقانونـی بـودن دادگاه ویـژه

میتوانـد رای ایـن دادگاه را نیـز بی اعتبـار کند.
درخواسـت علیـه دادگاه ویژه پاکسـتان از سـوی
تیـم حقوقـی حاکـم نظامـی سـابق ایـن کشـور به
دادگاه الهـور ارائـه شـده بـود کـه در رای نهایـی
آن قاضـی «مظاهـر علـی نقـوی» گفـت« :فراینـد
محاکمـه ژنـرال مشـرف مطابـق بـا قانـون انجـام
نشـده اسـت ».حاکـم نظامـی سـابق پاکسـتان از
زمـان تشـکیل دادگاه ویـژه در ایـن کشـور حضور
داشـت و در روزهـای پایانـی سـال  ۹۴بـرای
انجام معالجات پزشـکی پاکسـتان را تـرک کرد.
ژنـرال پرویـز مشـرف رئیسجمهـوری پیشـین
پاکستان  ۱۳سـال پیش رئیس وقت قوه قضاییه
را به دلیـل سـرپیچی از فرمان ریاسـت جمهوری
موسـوم بـه (پـی سـی او) برکنـار و نزدیـک بـه ۶۰
قاضی را اخـراج کرد .او  ۱۲آبـان  ۱۳۸۶پس از
اختالفات شـدید بـا رئیس دیـوان عالـی و قضات
پاکسـتانی بـرای  ۴۲روز اقـدام بـه تعلیـق قانـون
اساسـی کشـور کـرده بـود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••بعضی سلبریتیها تا وقتی فرض بر این بود
که هواپیمای اوکراینی به واسطه نقص فنی
سقوطکردهعینخیالشانهمنبوداماوقتی
سپاه این سقوط را به گردن گرفت ناگهان
دغدغه مردم دوستی شان شعله ور شد و تازه
یادشان افتاد باید سوگواری کنند!
••بعد از این همه اخبار و مطالب کذب درباره
سقوط هواپیما با چه رویــی روزنامه تان را
منتشر میکنید؟ حقوقی که میگیرید از
پــول دزدی هم بدتره چــون مــردم رو فریب
میدهید.
•• اجارههایسنگینوکمرشکنقشرمتوسط
را به حاشیه شهر و روستاها کشانده است.
فکری به حال زار مستاجران کم درآمد بکنید.
با این وضعیت ،دیگر نان و آب وپیاز هم سال
آینده رویا میشود.
••بــعــضــی احــم ـقهــا درفـــضـــای مــجــازی،
جنایت شلیک بــه هواپیمای مسافربری
ایــران توسط ناو جنگی آمریکا را با شلیک
اشتباهی به هواپیمای اوکراینی مقایسه
میکنند و میخواهند جنایت آمریکاییها
را تطهیرکنند! در صورتی که آمریکا در آن
حادثه اعالم کرد به عمد هواپیمای ایران را
هدف گرفته و بعد هم به نظامی جنایتکارش
مدال افتخار داد!
••نیروهای مسلح باید به جای مبارزه با داعش
و...سلبریتیهارامیفرستادندجلو.همینهایی
که در فضای مجازی در خیاالت خود آرزوی
صلح میکنند و میگویند نباید با هیچ کس
جنگید ،مثال همین هانیه توسلی یا حمید
فــرخنــژاد را میفرستادید پیش فرماندهان
داعـــش تـــا آنهـــا را بــه صــلــح دعـــوت کنند!
••آیا نظارتی روی مهدهای کودک هست؟
دخترم را در یکی از مهدها گذاشتهام اما به
جایاین کهقرآن و بازیهای کودکانهیادشان
بدهند متاسفانه رقــص را به آ نهــا آمــوزش
میدهند .مسئولین بهزیستی کجا هستند؟
چرا کاری نمیکنند؟
••بعضی از عاشقان وطن که این روزهــا به
خیابان آمدهاند ،فرزندان شان را در خارج از

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

کشور به دنیا میآورند و بعد هم اقامت آن جا
را میگیرند .آ نها همین که جنگی شروع
شــود سریع چــمــدان میبندند و از کشور
میروند .حاال همانها برای خطای پدافندی
اینجور دور برداشتهاند و ادای وطن دوستی
در میآورند!
••عمری است مشتری پرو پاقرص روزنامه
تان هستیم اما با این مطالب نادرست درباره
سقوط هواپیمای بوئینگ چطور اعتماد ما را
بر میگردانید؟ خبرنگارهایتان باید خجالت
بکشند .باور کنید دیــروز دلم نمیخواست
روزنامه تان را نگاه کنم.
•• واقعا براتون متاسفم .رسالت شما به عنوان
روزنــامــه نــگــار ،چــاپ حقیقته .اگــر جرئت
چاپ حقیقت رو ندارید و حق مطلب رو ادا
نمیکنید حداقل مطالب دروغ چاپ نکنید.
توی روزنامه شنبه کلی دلیل آوردید که علت
سقوط هواپیما ،نقص فنی بوده ،نه اصابت
موشک! میخواستید شبیه ســردار حاجی
زاده عمل کنید روی موضوع به این مهمی
سرپوش بگذارید!
خراسان :قابل توجه مخاطبان گرامی .ضمن
عذرخواهی مجدد از شما دعــوت میکنیم
ستون حرف مردم دو روز پیش یعنی  21دی
ماه را بخوانید .در آن مطلب بابت این موضوع،
توضیحاتی دادیــم تا بخشی از شبهات را
برطرف کنیم .باز هم از شما عذرخواهیم.
••پیشنهاد من به نیروهای مسلح این است
که مرزهای ایران را رها کنند و امنیت آن را به
دست برخی معترضان و البته سلبریتیهایی
بدهند که در همه امور کارشناس هستند!
مثال داعش االن دارد دوباره جان میگیرد،
همین مرزهای مشترک با عراق را بدهید
به سلبریتی ها ،تا با داعش بنشینند مبارزه
کنند .مگر نمیگویند جان شان را برای وطن
میدهند؟
••آقای احدیان واقعا از نوشته هاتون خجالت
نمیکشید؟ افتخا ِر داشتن عنوان ماله کش
برازنده روزنامه تان است.
••اجاره آپارتمانها دارد کهکشانی میشود

نمابر05137009129 :

واز تورم عمومی سبقت میگیرد و به موج
نارضایتی عمومی مستاجران دامن میزند.
دولت در این موضوع همچنان غافل و خواب
اســت .خــدا عاقبت مستاجران را ختم به
خیر کند .به دولت و مجلس که هیچ امیدی
نیست.
••اینکه میگوییم ما مثل سردار سلیمانی
زیاد داریم ،شعار نیست .در هر لباسی این
جور آدمهایی وجود دارند .کسانی که ذرهای
در کار خود خیانت نمیکنند و کارشان را به
بهترین شکل انجام میدهند و واقعا لحظهای
بیهودگی در کار آنها نیست .اگر میگویند
وطن پرست هستند ،واقعا هستند .باید به
حال آنهایی که عکس سردار عزیزمان را پاره
کردند ،گریه کرد.
•• قابل توجه مسئوالن ستاد سوخت و وزیر
محترم نفت! تاکسی تلفنیها بعد از ۴۰
ســال خــدمــت چــه گناهی کــردهانــد کــه به
آ نها سهمیه بنزین ندادید؟ انتظار دارید
رانند ههای تاکسی تلفنی بروند گدایی یا
دزدی کنند یا به خیابانها بریزند تا صدای
آنها را بشنوید و خواسته شان را بفهمید؟!
••ای کــــاش آقـــــای روحــــانــــی هـــم مثل
سردارحاجی زاده بــود و میآمد مسؤلیت
کارهاش رو قبول میکرد تا مردم در مورد
ایشون تصمیم بگیرند.
•• از سپاه بعید بود چنین اشتباهی مرتکب
ش ــود .البته منظورمن اشتباه در هدف
قــــراردادن هواپیما نیست .بلکه اشتباه
درسکوت چندروزه است .سردار فرمودند
به مسئوالن گزارش داده اماای کاش اعالم
میشد پدافند شلیک کرده و دارند بررسی
میکنند.
••کاش هنوز هم یک روزنامه مردمی بودید
و حداقل این همه دروغ را در مــورد سقوط
هواپیما چاپ نمیکردید!
••شبکهافقتنهاشبکهایاستکهبرنامههای
مــیــزگــرد مانند بــرگــزار میکند و همه از
مجریانش گرفته تا مهمانانش ،همه از یک
جناحاند .همه اصولگرا و یک طرفه!

سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی خبر داد:

اختصاص  20میلیارد ریال برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

سرپرست معاونت محرومیت زدایــی آستان
قدس از اختصاص 20میلیارد ریال برای کمک
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش آستان نیوز ،در پی جاری شدن سیل
در استان سیستان و بلوچستان ،عصر دوشنبه
 23دی مــاه سرپرست معاونت محرومیت
زدایی آستان قدس رضوی با حضور در مناطق
سیل زده این استان به ارزیابی شدت حادثه و
نیازهای حادثه دیدگان پرداخت.
▪حضور تیمهای پزشکی و خدمت رسانی
در مناطق سیل زده

حامد صادقی در حاشیه این سفر با بیان اینکه
تیمهای پزشکی ،خدمت رسانی و خادمیاران
رضــوی مشغول خدمت رسانی به مــردم سیل
زده استان سیستان و بلوچستان هستند ،افزود:
تولیت آستان قدس رضوی از ساعات اولیه وقوع
سیلپیگیرموضوعسیلایناستانبودهوبراساس
دستوراتوتأکیداتایشانامکاناتوظرفیتهای
آستان قــدس بــرای خدمت به مــردم سیل زده
استان سیستان و بلوچستان بسیج شده است.
وی گــفــت :در جــلــس ـهای کــه بــا نمایندگان
ســازمــانهــای مختلف بــرگــزار شــد ،نــواحــی پر
خطر و دارای اولویت کمکرسانی و همچنین
نیازهای اولــیــه مــردم منطقه شناسایی شد.
معاون محرومیت زدایــی آستان قــدس رضوی
تصریح کرد :پوشاک گرم ،پتو و وسایل گرمایشی
نیاز اولیه مــردم مناطق سیل زده سیستان و
بلوچستان است که مقرر شد معاونت محرومیت
زدایی آستان قدس رضوی با اختصاص مبلغ20

میلیاردریالایناقالمراتهیهکندودراختیارمردم
آسیبدیدهقراردهد.
▪گــروه بررسی وضعیت مناطق سیل زده
عازم چابهار شد

همچنین مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت:
امــروز ارزیــابــی نیازهای سیل زدگــان سیستان
و بلوچستان را انجام میدهیم و از 23 ،دیماه
روند خدمت رسانی را آغاز کردیم .محمد حسین
استاد آقا ،ضمن اعالم خبر اعزام تیم کمکرسان
آستان قدس رضوی به مناطق سیلزده استان
سیستانوبلوچستان،گفت:گروهبررسیوضعیت
مناطق سیل زده از سوی بنیاد کرامت آستان
قدس رضوی امروزعازم شهرستان چابهار شده
است تا در منطقه آسیب دیده مستقر شود.وی
افزود :کارشناسان اعزامی پس از استقرار در این
استان برای ارزیابی و جمعبندی خسارتهای
به جا مانده از سیل و برآورد نیازمندیهای منطقه
اقدام میکنند.به گفته استاد آقا ،با دفتر
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان
سیستان و بلوچستان و مسئوالن مربوطه
هماهنگیهایالزمبرایتسریعدرخدمت
رسانیصورتگرفتهاستوبعدازاعالمنیاز
تیمارزیاب،ازفردا 24،دیماهروندخدمت
رسانیآغازمیشود.
▪فراخوان هالل احمر برای کمک به
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

جمعیت هالل احمر از مــردم خواست
تــا کــم ـکهــای نــقــدی خـــود بــه مــردم

رئیس کل بانک مرکزی:

کسانیکهداراییخودراتبدیلبهارزمیکنندحتم ًامتضررمیشوند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که
اقدامات بانک مرکزی هدفمند است
و برخالف گذشته تنشها نمیتواند زیاد
بازار ارز را دچار نوسان کند افزود:کسانی
که دارایی خود را تبدیل به ارز میکنند
حتم ًا متضرر میشوند .به گزارش تسنیم،
همتی در حاشیه جلسه با روسای اتاقهای
بازرگانی مشترک ایران و کشورهای مختلف
گفت :همه میدانند بانک مرکزی به صورت
جدی وارد بازار میشود و کسانی که دارایی را
تبدیل به ارز میکنند حتم ًا متضرر میشوند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل بازار

گفت :اقدامات بانک مرکزی هدفمند است
و تنشها دیگر نمیتواند زیاد بازار را دچار
نوسان کند .وی افزود :در سامانه نیما به
صورت روزانه و روان ارز متقاضیان تأمین
میشود و در بازار اسکناس نیز از طریق شبکه
 700صرافی ارز مردم تأمین میشود.او
افزود :نرخ ارز االن با نرخ یک سال پیش
چندان تفاوتی ندارد و شاید کمتر هم شده
باشد و کسانی که ارز نگه داشتهاند احتماال
ضرر کردهاند.همتی گفت :محدودیتهایی
نیزدرگردشریالایجادکردهایموسفتهبازی
نمیتواند درجریان اقتصاد اتفاق بیفتد.

سیستان و بلوچستان را به شماره حساب
مــربــوط واری ــز کنند.به گ ــزارش خبرگزاری
صداوسیما ،به دنبال وقوع سیل و آب گرفتگی
در اســتــان سیستان و بلوچستان ،بــا شد ت
یافتن طغیان رودخانههای فصلی و در نتیجه
زیر آب رفتن بسیاری از شهرستانهای استان
بــه وی ــژه در جــنــوب سیستان و بلوچستان،
بسیاری از هموطنان ناچار به خروج از منازل
مسکونی و زندگی در اردوگــا ههــای اسکان
اضطراری شدهاند که بر این اساس به منظور
تامین نیازهای مــردم آسیبدیده از سیل،
کمکهای نقدی مردم نوع دوست کشورمان
برای هموطنان در سیستان و بلوچستان جمع
آوری میشود .هموطنان میتوانند با شماره
گیری  *۱۱۲*۵۴#یا از طریق شماره حساب
 ۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳نزد بانک ملت شعبه امام
علی(ع) به نام کمکهای خیران ،کمکهای
نقدی خود را به سیل زدگان اهدا کنند.

