
در روزها گذشته وقوع سیل در استان سیستان 
و بلوچستان باعث بحرانی شدن وضعیت مردم در 
این مناطق شــده  و به بسیاری از زیرساخت های 
روستایی و راه های مواصالتی خسارت وارد کرده 
است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیرکل بحران 
استان سیســتان و بلوچســتان گفت: براساس 
برآوردهای اولیه ۹۵۱ میلیارد تومان به این منطقه 
خسارت وارد شده است. همچنین ۲۵۰۰ منزل 

مسکونی روستایی به شدت آسیب دیده است.
استقرار تیم  های بهداشتی برای پیشگیری 

از شیوع بیماری های واگیردار
رئیس اورژانس کشور درباره آخرین وضعیت 
امدادرسانی در مناطق سیل زده استان سیستان و 
بلوچستان گفت: از نظر بهداشت و درمان وضعیت 
در مناطق سیل زده پایدار است و مشکل خاصی 
وجود ندارد. پیرحسین کولیوند، افزود: تیم های 
بهداشتی و تیم های حمایت روحی برای باال بردن 
سطح تاب آوری در منطقه در حال خدمات رسانی 
هستند. کولیوند با اشــاره به اینکه کمبود دارو و 
تجهیزات پزشکی در منطقه وجود ندارد، گفت: 
خوشبختانه تاکنون مشکلی گزارش نشده است 

و تیم  های بهداشــتی برای جلوگیری از شیوع 
بیماری های واگیــردار در منطقه حضور دارند و 
امیدواریم با پیش بینی هایی کــه انجام داده ایم 
شاهد بیماری های واگیردار نباشــیم. او درباره 
بیمارســتان های منطقه، تصریح کرد: دو مرکز 
جامع سالمت در محاصره آب هستند و علیرغم 
اینکه در محاصره آب هســتند، اقدامات خود را 
انجام می دهند و ما از طریق بالگرد وسایل مورد نیاز 
را به آنها می رسانیم.همچنین جابه جایی بیماران 

از طریق بالگرد در حال انجام است.
امیدواریم امدادرسانی بیشتر انجام شود 

اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور درباره بازگشایی راه های روستایی گفت: 
عمدتا در مسیرهای روستایی آب نما وجود دارد 
و تا آب فروکــش نکند، تردد از این مســیرها به 
راحتی امکان پذیر نیســت. آب  درحال حاضر با 
توجه به کاهش بارندگی در حال فروکش اســت 
و ما امیدواریم هرچه سریعتر امدادرسانی بیشتر 

انجام شود.
هنوز بالگردی به نیکشهر اعزام نشده است

محمــد بلوچ زهی، بخشــدار بخش مرکزی 

نیکشهر گفت: با گذشــت 4 روز از سیل استان 
سیستان و بلوچستان هنوز آب رودخانه ها به دلیل 
طغیان در مناطق نیکشهر فروکش نکرده است و تا 
زمانی آب رودخانه ها فروکش نکند امکان تردد 
و امدادرسانی به روســتاها وجود ندارد. در حال 
حاصر حدود ۵۰درصد راه های ارتباطی شهرستان 
نیکشهر و ارتباط 4۰۰روستا به طور کامل  قطع 
است. از امروز تردد با خودروهای سنگین به این 

روستاها به سختی انجام می شود.
بلوچ زهی اضافه کرد: تمام زیر ســاخت های 
شهری و روستایی از جمله آب و برق، جاده های، 
تلفن، دامداری، کشــاورزی، قنوات و منازل به 
طور کامل تخریب شده است و هنوز به بسیاری از 
روستاهای سیل زده به دلیل عدم دسترسی راه ها 

امدادرسانی نشده است.
او گفت: در راســتای امدادرسانی به روستاها 
به مرکز استان درخواســت بالگرد داده ایم ولی 
متاسفانه تاکنون هیچ بالگردی به منطقه اعزام 

نشده است.
بازگشایی 30 محور مواصالتی 

عباسعلی ارجمندی، مدیرکل مدیریت بحران 
استان سیستان و بلوچستان درباره آخرین وضعیت 
امدادرسانی در مناطق سیل زده استان سیستان و 
بلوچستان گفت: در روزهای گذشته ۳۱ مسیر 
مواصالتی به ما اعالم شده بود که با مشکل مواجه 

شده اند، در حال حاضر ۳۰ محور بازگشایی شده 
است و تنها یک محور همچنان بسته است.

او ادامه داد: در حوزه روستایی نیز راه ارتباطی 
۸۹۰ روســتا قطع شــده بود که در حال حاضر 
مسیر ارتباطی ۵۰۰ روستا بازگشایی شده است. 
همچنین برق ۷۸۳ روســتا قطع شده بود که در 
حال حاضر 4۵۳ روســتا دارای برق هستند. در 
حوزه شبکه آب شامیدنی روســتایی آب ۲4۵ 
روستا قطع شــده بود که در حال حاضر آب ۵۳ 
روستا وصل شده است. مدیرکل مدیریت بحران 
استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: 
همچنین ۲۵۰۰ واحد مسکونی روستایی برابر 
گزارش اولیه بنیاد مسکن آسیب جدی دیده اند، 
اما تاکید می کنم که با توجه به حجم خسارت 

آمارها قابل تغییر اســت و افزوده خواهد شد. 
ارجمندی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی 
نیز به ۲۰ هزار هکتار زمین مزروعی خســارت 
وارد شــده اســت. ۶۵۰ میلیارد تومان تا این 
لحظه برآورد هزینه های اولیه اســت. در حوزه 
زیرساخت شــهری برآورد اولیه خسارت ۳۳۲ 
میلیارد تومان بوده اســت. در حوزه پروژه های 
آب  منطقه ای نیز تا این لحظه ۶ میلیارد تومان 

خسارت وارد شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان سیستان 
و بلوچستان خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار بسته 
غذایی در روز اول تهیه شــده و روز دوشــنبه  
بخشی از آنها توزیع شــده است و سه شنبه نیز 

مابقی توزیع خواهد شد. 
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دادسرای جنایی تهران خبر داد؛
تحویل پیکر ۶۱ نفر از 

جانباختگان هواپیمای اوکراین 

سرپرست دادســرای امور جنایی پایتخت از 
آماده شــدن پیکر ۶۱ نفر از جانباختگان سقوط 
هواپیمای بویینگ ۷۳۷ برای تحویل به خانواده 
آنها خبر داد. محمد شهریاری به ایسنا گفت: تالش 
ویژه ای شد تا تمام تکه های به جا مانده در صحنه 
وقوع سانحه هوایی جمع آوری و پیکرسازی یعنی 
کنار هم قرار دادن تکه های اجساد برای دستیابی 
به یک پیکر انجام شود. در همان روزهای اول نیز از 
خانواده ها تقاضا کردیم نمونه DNA به پزشکی 
قانونی بدهنــد، البته خانواده 4 تبعه ســوئدی و 
تعدادی از اتباع افغانســتان هنوز نسبت به ارائه 
DNA اقــدام نکردند که از طریــق وزارت امور 

خارجه پیگیر این موضوع هستیم..
    

کالهبرداری از طریق واریز 
مبلغ به حساب افراد

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شــهروندان 
هشــدار داد: در هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و 
منابع ناشــناس، حساب خود را مســدود کنید و 
موضوع را در اســرع وقت به صورت کتبی به بانک 
عامل گزارش دهید. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ رامین پاشــایی گفت: افراد کالهبردار از 
طریق فیشینگ با دسترسی به اطالعات حساب های 
بانکی هموطنان و حساب های مالی سایر افراد، به 
منظور پولشویی و طوالنی کردن فرایند پی جویی 
جرایم وجوهات ســرقتی را به حســاب های افراد 
انتقال می دهند و  در زمان های متعدد نســبت به 
برداشت غیر مجاز آن اقدام می کنند. او افزود: مردم 
ضمن فعال سازی ارســال پیامک واریز و برداشت 
حساب های مالی خود، به محض اطالع از واریز هر 
گونه مبالغ مشکوک به حساب خود بالفاصله با تغییر 
رمز دوم کارت های بانکی موضوع را به صورت رسمی 

به مراجع قضائی و بانک های عامل اطالع دهند.
    

احتمال افزایش بیماری 
آنفلوآنزا در هفته های آتی

کــز  مر ییــس  ر
مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت 
با تشریح مشخصه های 
نوع B ویروس آنفلوآنزا، 
با تاکید بــر آنکه این 

ویروس هنوز به حالت همه گیر درنیامده، گفت: 
اما این احتمال را می دهیم که در هفته های آینده 
موارد بیمــاری افزایش یابد. به گزارش ایســنا، 
محمدمهدی گویا در واکنش بــه اخباری درباره 
موج دوم آنفلوآنزای فصلی با نوع B ویروس، توضیح 
داد: زمانی که صحبــت از موج آنفلوآنزا می کنیم، 
منظورمان نوع ویروس است. همانطور که قبال هم 
متذکر شده بودیم، در موج اول این بیماری طی دو 
ماه پیش، ویروس غالب آنفلوآنزا نوع H۱N۱ بود. 
اما اکنون موارد مشاهده شده ویروس آنفلوآنزا از 

نوع B است.
    

پیشنهاد مراقبت از بیماران 
آی سی یو در منزل

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت طرح »خدمات 
مراقبت پرستاری در منزل« را تشریح کرد.

به گــزارش خبرگزاری ایلنــا، طاهر موهبتی، 
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت در ارتباط با 
تصمیمات بیمه ســالمت در خصــوص خدمات 
پرستاری مراقبت در منزل، گفت: پیشنهادات مربوط 
به بسته  های مراقبت  پرســتاری در منزل در بیمه 
سالمت تدوین شده است. پیشنهادات با سرپرستی 
رئیس سازمان نظام پرستاری که با مسئولیت تنظیم 
پیشنهادات خدمات مراقبت در منزل، به عضویت 
هیئت مدیره بیمه سالمت در آمده اند، تدوین و به 
وزیر بهداشت تقدیم شده است  تا در شورای عالی 

بیمه تصویب شود.
او با بیان اینکه با دســتورات وزیر بهداشــت، 
امیدواریــم طرح بــه نتیجه برســد، گفت: فعال 
درخواســت کرده ایم که در شــورای عالی بیمه، 
 مراقبت از بیماران آی سی یو در منزل تصویب بشود. 
در آی سی یو بیمارانی را داریم که درمان ندارند و به 
صورت مراقبتی نگهداری می شوند. بازگشت آنها 
به خانه کمک خواهد کرد تا هزینه های هتلینگ از 

دوش بیماران برداشته شود. 

از گوشه و کنار

رویا کاکاوند

ســاعت ۶ و ۱۹دقیقه ســحرگاه 
چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ هواپیمای 
اوکراینی سقوط کرد؛ اما ۱۷۶ سرنشین 
آن تنها قربانیان این ســقوط نبودند. 
اعتماد عمومی نیز به عنوان بزرگترین 
سرمایه جامعه در این حادثه سقوط کرد.
رســانه های ایرانی به این که هر از 
چند گاهــی خبر یک حادثــه هوایی 
را منتشــر کنند عادت دارند. شاید بد 
نباشــد بدانید تنها در ۱۰ سال گذشته 
۵۲ حادثه هوایــی در ایــران رخ داده 
است. یعنی به طور میانگین هر سال ۵ 
هواپیما یا بالگرد در کشور دچار حادثه 
شده اند. حوادثی که برخی از آنها از نظر 
تعداد تلفات دست کمی از حادثه سقوط 
هواپیمایی اوکراینی نداشتند. اما در تمام 
این سال ها هر حادثه مرگبار هوایی تنها 
به واکنش های احساسی طبیعی و سوگ 
پس از حادثه ختم می شد. هرچند مردم 
همیشه در غم از دســت دادن عزیزان و 
هموطنانشان به سوگ می نشستند اما 
در نهایت انتقادات به گالیه از سیستم 
فرسوده هوایی ختم می شد. شرایطی 
که همه می دانستند ناشی از تحریم های 
ظالمانه و طوالنی صنعت هوایی کشور 
است. اگر هم خطای انسانی در کار بود 
معموال نوک پیکان اتهام به سوی خلبان 
و کادر پرواز بود کــه خود جزء قربانیان 
حادثه بودند. اما چه شد که این بار یک 
حادثه هوایی و اظهارنظرهای شتابزده 
پس از آن تبدیل به موشــکی شــد که 
سرمایه اجتماعی اعتماد را نشانه گرفت و 
آن را ساقط کرد؟  مردم ایران چهارشنبه 
۱۸ دی ماه در حالــی که هفته ای تلخ و 
پرتنش را پشت سر گذاشــته بودند از 

خواب برخاســتند. در پی ترور سردار 
سلیمانی توسط ارتش آمریکا، مسئوالن 
جمهوری اسالمی قول انتقامی سخت 
داده بودند و مردم با اعصابی تحریک شده 
منتظر اقدامات بعدی مسئوالن بودند. 
سرانجام سپاه به قول خود عمل کرد و 
ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه نیمه شب درست در 
همان ساعتی که آمریکاییان خودروی 
حامل سردار را هدف قرار داده بودند، دو 
پایگاه  نظامی ارتش آمریکا را موشکباران 
کردند. ۵ ســاعت بعد از این حادثه در 
حالی که همه منتظر اتفاقات بیشتر و 
واکنش آمریکاییــان بودند، هواپیمای 
مسافربری اوکراینی سقوط کرد. ۱۷۶ 
کشــته به قدر کافی دردناک و بهت آور 
بود. اما این که مسئوالن تقریبا بالفاصله 
علت ســقوط را نقص فنی اعالم کردند 
بهت آورتر بود. ذهن هایی که در فضای 
جنگی قرار داشت به سختی باور می کرد 
علت سقوط آن هم درست در این زمان 
به خصوص، نقص فنی باشد به ویژه که 
معموال در حوادث مشابه علت حادثه پس 
از بررسی های کامل فنی و کارشناسی و 
با تاخیر چندین روزه و حتی چند ماهه 
اعالم می شــد. اما مردمی کــه به طور 
میانگین هر ۲ ماه و نیم خبر یک حادثه 
هوایی را در میان اخبار روزانه می بینند، 
به راحتی به مسئوالن اعتماد کردند. ولی 
این حادثه یک تفــاوت دیگر با حوادث 
مشابه داشــت. هواپیما متعلق به یک 
کشور دیگر بود و بسیاری از سرنشینان 
آن یا تبعه کشور دیگر یا دو تابعیتی بودند. 
کارشناسان اوکراینی بالفاصله خواهان 
بررسی مدارک شــدند. گمانه زنی ها 
شروع شد. کم کم زمزمه هایی شنیده 
می شد که علت سقوط را اصابت موشک 
می دانستند نه نقص فنی. اما مسئوالن 

و مدیران ارشد کشور سه روز تمام قویا 
این احتمال را رد کردند. کارشناســان 
و مدیران از طریق رســانه های مختلف 
اعالم می کردند، امکان ندارد هواپیما در 
اثر اصابت موشک سقوط کرده باشد. برای 
این موضوع ده ها دلیل علمی پیچیده 
می آوردند. اما پیگیری ها و فشار دیگر 
کشورهای ذی نفع سرانجام کار را به آن 
جا رساند که صبح روز شنبه ۲۱ دی ماه 
سپاه در یک بیانیه رسمی اعالم کرد که 
هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط 
سیستم پدافند گنبد آهنین تهران که 
در شرایط جنگی قرار داشته مورد اصابت 
قرار گرفته است و آنها تمام مسئولیت را 

می پذیرند.
فرماندهان ارشــد سپاه مسئولیت 
سقوط  هواپیما و مرگ ۱۷۶ سرنشین 
آن را پذیرفتنــد. اما مردم در شــوک 
پنهان کاری ســه روزه به خشم آمدند 
و اعتماد عمومی ســقوط کرد و مردم 
خواهان آن بودند که کسی مسئولیت این 
پنهانکاری و عدم اطالع رسانی را بپذیرد. 
اعتراضات گسترده مردمی در خیابان ها 
و مقابل دانشــگاه ها شــروع شد. حاال 
پرسش های بسیاری به ذهن ها و لب ها 
می آمد. چند دروغ دیگر شــنیده ایم؟ 
علت چند حادثه دیگر پنهان کاری شده؟ 
واقعا علت سقوط کدام هواپیماها در این 
چند دهه نقص فنی بوده است؟ بی پاسخ 
ماندن پرســش های دیگری در مورد 
حوادث دهشتناک و غم انگیز سال های 
اخیر، مزید بر علت شد.  مردم هنگامی 
که فهمیدند مسئوالن در این سه روز در 
حالی که واقعیت را می دانستند به آنها 
دروغ گفته و واقعیت را کتمان کرده اند 
که هنوز پرسش هایشان در مورد حادثه 
پالسکو، حادثه سانچی، شایعات به یغما 

رفتن و دپو شدن کمک های مردمی به 
زلزله زدگان کرمانشاه، آمار و اطالعات 
حوادث آبان ماه و... پاســخ نگرفته بود. 
سیالب هزاران اما و اگر بر ذهن مردم آوار 
شد. اگر تمام آنچه در این سال ها شنیدیم 
دروغ بوده باشد چه؟ اگر پای دولت های 
دیگر در میان نبود آیــا واقعیت را به ما 

می گفتند؟ آیا و آیا و آیا و....
مدیران مسئول تصمیمات شان 

هستند نه قیم مردم
نزدیک به دو دهه است که در فضای 
رسانه ای کشور مشغول فعالیت هستم 
و یکی از آزاردهنده ترین پاسخ هایی که 
بارها از مسئوالن و مدیران در بخش ها 
و حوزه های مختلف شنیده ام این بوده 
است که »مردم آماده شنیدن این موضوع 
نیستند.«، »االن زمان گفتن این ماجرا 

نیست.«، »ظرفیت پذیرفتن این ماجرا 
در جامعــه وجود ندارد.« شــاید حتی 
بتوان گفت بیشتر مواقع این جمالت را 
از دهان دلسوزترین هایشان شنیده ام. 
معموال پس از این جمالت خواســته 
می شود که ضبط گفتگو متوقف شود یا 
از اطالعات مورد نظر در خبر و گزارش 
استفاده نشود. سال ها است مسئوالن 
مردم را غریبه و نامحرم دانسته اند و مانند 
پدر یا قیمی که سعی می کند از کودک 
نابالغــش در برابر نامالیمــات بیرونی 
حمایت کند، سعی کرده اند از مردم در 
برابر واقعیت های ناگوار جامعه حفاظت 
کنند. اما فراموش کرده اند اعضای یک 
جامعه کودک نابالغ نیستند و هیچ چیز 
مانند صداقت و  شفافیت آنها و جامعه را 
در برابر خطرات حفاظت نمی کند. نگاهی 
به ریزش شدید تیراژ روزنامه ها و از رونق 
افتادن رسانه های رسمی نشان می دهد 
که این رویه اشتباه بیش از آن که سود 
داشته باشد ضرر داشته است. و حاال که 
در عضر اینترنت، گوشی های هوشمند 
و شــبکه های اجتماعــی نمی توان به 
همان رویه پوســیده قدیمی ادامه داد. 
تجربه های اخیر هم نشــان داد فیلتر 
کردن قطع اینترنت و کاهش دسترسی 
مردم هــم فایده بلند مــدت و موثری 
نداشته است. اعتراضات شدید مردمی و 
اجتماعات آنها در پی این حادثه نشان داد 
مسئوالن باید بپذیرند که مردم جامعه 
خیلی وقت است دوران بلوغ اجتماعی 
خود را گذرانده اند وحاال بحق خواهان 

صداقت و شفافیت هستند.
مرگ رشد و بالندگی جامعه بدون 

اعتماد عمومی
جامعه شناسان اعتماد عمومی را یکی 
از سرمایه های اجتماعی مهم می دانند که 
وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد 
و حفظ کرده و ارزش های مردم ساالری 
را پرورش می دهد. اعتماد، شهروندان را 
به نهادها و سازمان هایی که نمایندگان 
آنها هستند، پیوند می دهد و بدین طریق 
مشروعیت و اثربخشی دولت مردم ساالر 

افزایش می یابد. 
کاهــش مشــارکت مــردم در 
فرآیندهاي مختلف سیاسي و اجتماعي 

یکی از مهمترین تبعات از دست رفتن 
اعتماد اجتماعی اســت. اگــر اعتماد 
عمومی خدشه دار شود مشارکت مردم 
به ویژه در تحقق سیاست ها و تصمیمات 
اجرایــي و همچنین اجــراي قوانین 
مختلف به خصوص در مواردي که نیاز 

به ایثار و فداکاري است، ریزش می کند.
مجید ابهري، متخصص رفتارشناسي 
اجتماعي و بنیانگذار آسیب شناســي 
اجتماعي در ایران معتقد است ارتباط 
مســتقیمي میان اعتماد اجتماعي و 
امید افراد وجود دارد و اعتماد به  عنوان 
مهم ترین عنصر تشکیل دهنده سرمایه 
اجتماعي از شرایط و ضروریات کلیدي 
براي موجودیت هر جامعه اي به شمار 
مي رود. قدرت و کارآیي اعتماد اجتماعي 
در جامعه به میزان پایبندي شهروندان به 
هنجارها و ارزش هاي مشترک و توانایي 
آنها براي چشم پوشي از منافع شخصي در 
راستاي خیر و سعادت همگاني به چشم 
مي آید و این موضوع براي حل مسائل و 
چالش هاي سیاسي و اجتماعي ضروري 
به نظر مي رسد. وجود اعتماد اجتماعي 
در موفقیت  سیاســت هاي اقتصادي، 
افزایش مشروعیت نظام، توسعه سیاسي 
و اجتماعــي تبلور مي یابد و بــا افول و 
کمرنگ شدن این عامل مهم و اساسي، 
کشور در زمینه هاي مختلف با بن بست 

مواجه خواهد شد. 
شفاف ســازی و بیــان واقعیت ها 
و مورد اعتماد دانســتن مردم روشــی 
است که می تواند به دولتمردان کمک 
کند تا دوباره اعتماد از دست رفته را به 
دست بیاورند و مشــارکت اجتماعی را 
باال ببرند آن هم در زمانی که کشــور در 
سخت ترین شــرایط تحریم اقتصادی 
قرار دارد و  بیشتر کشورهای جهان حتی 
متحدان و دوســتان از همکاری با آن 
سرباز می زنند. تنها راه نجات کشور و به 
سالمت گذراندن این کشتی از طوفانی 
که در آن قرار داریم برگرداندن اعتماد 

عمومی است.

حادثه هواپیمای اوکراینی تنها ۱7۶ قربانی نداشت؛

موشکی که اعتماد عمومی را نشانه گرفت

گزارش

برآورد خسارت ۹۵۱ میلیارد تومانی سیل سیستان و بلوچستان

قطع ارتباط 400 روستای نیکشهر با مرکز

کاهش مشارکت مردم 
در فرآیندهاي مختلف 

سیاسي و اجتماعي یکی از 
مهمترین تبعات از دست 

رفتن اعتماد اجتماعی 
است. اگر اعتماد عمومی 
خدشه دار شود مشارکت 

مردم در اجراي قوانین 
مختلف به خصوص مواردي 

که نیاز به ایثار و فداکاري 
است، ریزش می کند

مردم در شوک پنهان کاری 
سه روزه به خشم آمدند. 

اعتماد عمومی سقوط 
کرد و مردم خواهان آن 

هستند که کسی مسئولیت 
این پنهانکاری و عدم 
اطالع رسانی را بپذیرد
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