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بخشنامه دادستان کل کشور درباره 
سایت های قمار و شرط بندی

دادستان کل کشور بخشنامه ای مبنی بر ایجاد 
وحدت رویه درباره سایت های قمار یا شرط بندی 
در فضای مجازی را خطاب به دادستان های سراسر 
کشــور ابالغ کرد. در بخشــنامه حجت االسالم 
محمدجعفر منتظری آمده است ارتکاب قمار با هر 
وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت های 
قمار حــرام و جرم اســت. طراحــی و راه اندازی 
ســایت قمار نیز همچون دایر کردن مکان برای 
قماربازی محســوب شده و مشــمول ماده ۷۰۸ 
قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( است. در 
این بخشنامه همچنین می خوانیم: شرط بندی بر 
نتایج مسابقات حرام اســت، لذا هر چند مشمول 
عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال 
از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری 
است. براساس این بخشنامه، هرکس کارت بانکی 
خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار 
و شرط بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری 
قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی 
ســایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته 
باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق 

معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
    

نزاع ۱۵۳ هزار و ۸۸۵ نفر را راهی 
پزشکی قانونی کرد

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: در ۳ ماهه 
نخست امســال ۱۵۳ هزار و ۸۸۵ مصدوم نزاع به 
مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، 
این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 
)۹۷( که آمار مراجعان نزاع ۱۴۷ هزار و ۶۷۵ نفر 

بود، ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش سازمان پزشــکی قانونی کشور، از 
کل مراجعان نزاع در سه ماهه نخست امسال ۱۰۴ 
هزار و ۲۸۸ نفر مرد و ۴۹ هزار و ۵۹۷ نفر زن بودند.

همچنین در این مدت اســتان های تهران با 
۲۵ هزار و ۷۴۹، خراســان رضوی بــا ۱۲ هزار و 
۹۷۳، اصفهان با ۱۱ هزار و ۳۶۲ نفر بیشــترین و 
استان های ایالم با ۷۴۹، خراسان جنوبی با ۹۹۸ 
و بوشهر با هزار و ۱۴۸ نفر کمترین آمار مراجعان 
نزاع را داشته اند. پزشکی قانونی در این گزارش 
تاکید کرده است که ظاهر خون آلوده تأثیری در 
صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی 
ندارد و بنابراین معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند 
تمیز بودن موضع و بررســی دقیق آن توســط 
کارشناسان پزشکی قانونی است.  همچنین  برای 
صدور نظریه کارشناســی در خصوص صدمات 
ناشی از نزاع توســط سازمان پزشــکی قانونی 
ارائه معرفی نامه از مراجــع قضایی و یا کالنتری 

الزامی است.
    

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری:
کودکان خیابانی خارجی تنها 

ردمرز نمی شوند 
مدیــرکل دفتر امــور اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری تهران با تاکید براینکه هیچ کودک 
خیابانــی از اتباع غیرمجــاز به تنهایــی رد مرز 
نمی شــوند، گفت: از میان کــودکان جمع آوری 
شــده ۱۰ درصد ایرانــی و ۹۰ درصــد خارجی 
هســتند که بخش اعظمی از آنها توسط باندهای 
قاچاق وارد کشور می شــوند. فرزانه مروستی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره ایراداتی که به طرح 
جمع آوری کودکان کار و خیابان وارد می شــود و 
همچنین ادعای رد مرز کودکان افغانســتانی که 
به صورت غیرقانونی در تهران حضور داشــتند، 
گفت: بحث رد مرز کودکان کار توسط یک مدیر 
بی اطالع از ماجرای طرح مطرح شده است و قویا 
تکذیب می شود. ایران طبق تعهدات بین المللی 
در خصوص کــودکان عمل کــرده و می کند و ما 
وضعیت کودک را فارغ از هــر ملیتی که دارد، در 

نظر می گیریم و قاعدتا بحث رد مرز وجود ندارد.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

خبر کوتاه بود و به غایت دلخراش؛ 
»گاندو دســت دختربچه ۱۰ســاله 
سیســتانی را قطع کرد.« اما ماجرا چه 
بود؟ حوا رئیســی، دختر اهل روستای 
موالآباد کشــاری از توابع شهرستان 
ســرباز در پایین دست ســد پیشین 
رودخانه باهوکالت طعمه تمساح پوزه 
کوتاه )گاندو( شــد اما زنــده ماند. این 
کودک به همراه خانواده با هدف برداشت 
آب و شستشــوی ظروف به رودخانه 
رفته و در کنار آب مشغول بازی بود که 
طعمه تمساح شد. پس از حمله تمساح 
بالفاصله همراهان او و به ویژه خواهرش 
با چوب و سنگ به تمساح حمله ور شده 
و پس از چندین دقیقه جدال با گاندو، از 
کشیدن کودک به داخل آب جلوگیری 
کرده و این دختر خون آلــود را از دهان 

گاندو نجات دادند.
در این میان مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست سیستان و بلوچستان 
نیز با تایید حمله تمساح به دختربچه 
گفت: متاســفانه مشــکل قطع آب 
مصرفی در روستا و نزدیک شدن اهالی 
محلی به برکه محل زیســت تمساح 
موجب وارد شدن آســیب جدی به 
دست دختربچه اهل روستای کشاری 

از توابع سرباز شد. 
وحید پورمــردان افــزود: با توجه 
به فصل گرما و کمبــود آب در مناطق 
روستایی، اهالی روســتا به رغم وجود 
تابلوهای هشداردهنده محیط زیست 
در منطقه و اطالع رســانی های مداوم 
متاسفانه جهت استفاده و برداشت آب 
به برکه های محل زیست تمساح نزدیک 
شــده و این بار دختربچه اهل روستای 
کشاری مورد حمله جدی تمساح قرار 

گرفت و دستش قطع شد.

بلوچستان؛ جغرافیای رنج
سیستان و بلوچســتان فقط یک 
تصویر جغرافیایی روی نقشــه ایران 
نیست، بلکه دومین استان پهناور کشور 
است که غریب افتاده و درپی بی مهری 
مسئولین نفسی برای مردمش نمانده 
اســت. ســاکنان آن که در حوادث و 
جریان های مختلف ثابــت کردند که 
صبورترین  قوم ایرانی هستند، زیر بار 
بی توجهی، فقر، بی آبی و نداشتن هوای 
سالم همچنان مهر سکوت بر لب زده اند 

و کسی نیست به دادشان برسد.
مشکالت این جغرافیا که روزی آن 
را انبار غالت ایران می گفتند، در یک یا 
دو مورد خالصه نمی شود و می توان این 
استان را تابلویی کامل از فقرومحرومیت 
دانست. سیستان و بلوچستان که حدودا 
۱۱درصد از کل مســاحت ایران به آن 
تعلق دارد، از ســرمایه و امکانات کشور 
بهــره  چندانی نبرده و بســیار مهجور 
مانده است. بســیاری از مردمانش هوا 
ندارند، آب ندارند، شناســنامه ندارند، 
خانه ندارند، درآمد ندارند و بیشتر آنها 
در ابتدایی ترین وضعیت معیشتی به سر 
می برند. در واقع زندگی برای بسیاری 
از آنان فقط به معنای زنده ماندن است 
نه زندگی کردن! از لیســت بلندباالی 
فقر، محرومیت، تبعیض و نگاه امنیتی 
به این استان و همچنین نگاهی اشتباه 
که به غلط آنان را قاچاقچی مواد مخدر 
معرفی می کند که در فیلم ها و سریال ها 
نیز تجلی پیدا کرده اســت، صرف نظر 
می کنیــم و به صــورت اختصاصی به 
مشکل کم آبی روســتاهای این استان 

می پردازیم.
۵۱ درصد از جمعیت سیستان در 

روستاها زندگی می کنند
البته کمبود آب و نبود امکانات اولیه 
زندگی در برخی روستاهای سیستان و 
بلوچستان موضوع تازه ای نیست. کمبود 

آب آشامیدنی و نبود امکانات ابتدایی 
زندگی در مناطق روستایی سیستان و 
بلوچستان به مشکالت الینحل مردم 
این منطقه تبدیل شده است و در ظاهر 
کســی پایانی برای آن متصور نیست. 
قصه کم آبی بلوچ ها داستانی دنباله دار 
اســت، برخی قدمت آن را به ۴۰ سال 
پیش گره می زنند که سال به سال نیز 
تشدید می شود. در این سال ها همواره 
ُمسکن های مقطعی برای مرتفع شدن 
این نیاز حیاتی تجویز شده، اما هیچ وقت 
کارساز نبوده است. ُمسکن هایی مانند 
آبرسانی با تانکر یا »نذر آب« که از طرف 
سازمان هالل احمر و همچنین برخی 
سازمان های مردم نهاد پارسال راه اندازی 
شد که بتوانند کام تشنه روستاییان این 
استان را برای مدت کوتاهی هم که شده 
سیرآب کنند. یک فعال اجتماعی ساکن 
زاهدان درباره بی آبی آمارهایی ارائه داد. 
آماری که بیش از هر چیــزی گویای 
این واقعیت تلخ اســت که روستاهای 
سیستان و بلوچســتان باوجود تمام 
مشکالت و کاستی هایی که دارند نه تنها 
از اولویت مسئوالن خارج، بلکه در غبار 

فراموشی آنان گم  شده اند.
سه هزار روستا فاقد شبکه و 

لوله کشی آب هستند
الیاس بلوچ زهی، با بیان این که ۵۱ 
درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان 
در روستاها زندگی می کنند، به »توسعه 
ایرانی« گفت: حدود  روســتای باالی 
۲۰خانوار در این استان قرار دارد که به 
گواه شــرکت آب وفاضالب روستایی 
سیستان و بلوچستان، چیزی بیش از 
نصف روستاها، یعنی بیش از سه هزار 
روستا فاقد هرگونه شبکه و لوله کشی 
آب هســتند، در این شــرایط بدیهی 
است که روســتائیان برای تامین آب 
موردنیازشان دست نیاز به سمت برکه ها 
و چشمه ها دراز کنند که همیشه هم آب 

برداشت نمی کنند، بلکه برخی اوقات 
مانند جریان اخیر حمله تمســاح به 
دختربچه، به قطعی دست آنان منجر 
می شــود. البته فقط مردم روستاهای 
سیستان و بلوچســتان نیستند که از 
بی آبی رنج می برند، بلکه کم آبی و بی آبی 
در گستره این استان جوالن می دهد، 
آن گونه که مطهــره ریگی به همدلی 
گفت: سیستان و بلوچستان پایین ترین 
شــاخص دسترسی به شــبکه آب در 
میان ۳۱ اســتان ایران را دارد، به گواه 
آمار و شاخص های وزارت نیرو، میانگین 
سرانه دسترسی به شبکه آب در کشور 
حدود ۹۰ درصد اســت که سیستان و 
بلوچستان در قعر جدول قرار گرفته و 
سرانه میانگین دسترسی به شبکه آب 

در این استان حتی ۷۰ درصد هم نیست.
هوتگ هایی برای زنده ماندن

این فعــال اجتماعی با اشــاره به 
آبرسانی سقایی که در چند سال اخیر در 
برخی روستاها صورت می گیرد، تصریح 
کرد: آبرسانی به این شیوه نیز نمی تواند 
نیاز مردم بــه آب را مرتفع کند، چرا که 
سرانه آبی که برای هزار روستا با آبرسانی 
ســقایی وجود دارد، چیزی حدود ۱۵ 
لیتر است که در مقایسه با میزان آبی که 
هر فرد برای نیاز های بهداشتی خود در 
روز نیاز دارد، بسیار کمتر است. براساس 
شاخص های بهداشتی به طور معمول 
هر فرد در مناطق گرم و خشک برای امور 
بهداشتی خود روزانه ۷۰ تا ۸۰ لیتر آب 
نیاز دارد. ریگی با اشاره به بارندگی های 
بهار امســال گفت: نمی توان ادعا کرد 
که بارندگی های بهار امســال تاثیری 
نداشته است، اما با این بارندگی ها معجزه 
خاصی نیز اتفاق نیفتاده است، بارش های 
امسال فقط روند خشــکی را به مقدار 
خیلی کمی در یک مقطع زمانی کوتاه، 
کند کرد. اکنون مانند ســال های قبل 
چشم امید بسیاری از روستاییان فاقد 
شــبکه آب یا در معرض خشک شدن، 
برای سیرآب کردن خود و دام هایشان 
به »هوتگ« ها است. در هر روستا فاقد 
شبکه در بلوچستان به طور متوسط سه 
تا پنج هوتگ وجود دارد، اما چون آب این 
هوتگ ها از طریق سیالب ها و بارندگی 
تامین می شــود با کمبــود بارندگی و 
خشکسالی های پی درپی در سال های 
اخیر بســیاری از آن ها خشک شده اند 
و توانایی آبرســانی به مردم و احشام را 

ندارند.
 با ۳0 میلیارد تومان مشکل 

حل می شود
الزم بــه ذکــر اســت هوتِــگ به 
گودال های دست سازی گفته می شود 
که مردم روســتا های فاقد شبکه آب 
سیســتان و بلوچســتان سال هاست 
از آن ها بــرای تامین آب بهداشــتی، 
کشاورزی و در مواقعی حتی آشامیدنی 
خــود اســتفاده می کننــد. بی آبی 
روستاهای سیستان و بلوچستان که آنان 
را به سمت هوتگ ها یا چشمه و برکه ها 
سوق می دهد، باعث بیماری های عفونی 
زیادی نیز در آن مناطق شده است. به 
گفته ریگی استفاده انسان ها و حیوانات 
از منابع آبی مشــترک در بلوچستان 
باعث بیماری عفونی بــه ویژه بیماری 

روده شــده اســت و آمار مبتالیان به 
بیماری هایی که زمینه بروز آن استفاده 
از آب غیربهداشتی است، در روستاهای 

این استان بسیار باال است.
چندماه پیش نصراهلل چاری، معاون 
اداره آب و فاضالب روســتایی استان 
سیستان و بلوچستان، با توجه به مشکل 
بی آبی استان سیســتان و بلوچستان 
ادعا کرد که با ۳۰میلیارد تومان مشکل 
بی آبی روســتاهای این استان برطرف 
می شود. اگر ادعای این مسئول واقعیت 
داشته باشد، آیا تامین مبلغ ۳۰ میلیارد 
تومان که کمتر از قیمت ویالهای برخی 
از آقازاده های پایتخت نشین است، برای 
وزارت عریض و طویل نیرو آن قدر دشوار 
است که نصف بیشتر مردم یک استان از 
کم آبی و بی آبی که مایه حیات اســت، 

رنج ببرند؟ 
آیا دولت نمی تواند همان گونه که از 
خزانه به حساب موسسه های متخلف 
پول ریخت، این بــار به جای حمایت از 
موسسه های غیرقانونی، از مردم خونگرم 
و مهربان شرق کشور حمایت کند؟ این 
درحالی است که سیستان و بلوچستان 
دومین اســتانی بود که بیشترین رای 
را به دولت روحانی داد. اصال ۷۰ درصد 
رای مردم سیستان به روحانی به کنار! 
دولت در حد تامین آب آشامیدنی که 
نیاز ابتدایی مردمان این خطه است، نباید 
اقدامات اساسی انجام دهد؟ توقع زیادی 
نیست؛ آنها فقط »آب« می خواهند تا 

زندگی کنند. 
حوا رئیســی، نه اولین و نه آخرین 
قربانی محرومیت و فقر در این منطقه 
است؛ آن هم در جوار چابهار که پیشانی 
توســعه کشــور نام گرفته است. چند 
کودک و چند انســان دیگر باید طعمه 
گاندو شده و جان شــان فدای تامین 
نیازهای حداقلی، بدیهی و اولیه انسانی 
شود تا به خود آییم، به عمق فاجعه پی 
ببریم و نگذاریم گاندو همچنان قربانی 

بگیرد؟

یک گاندو دست دختربچه سیستانی را  قطع کرد

حوافقط»آب«میخواست!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

تا به حال مشاهده کرده اید خانواده هایی که 
فرزندان کوچک دارند و از قرار می خواهند به یک 
مهمانی یا دورهمی بروند همیشــه نگران رفتار 
فرزند خود با دیگر کودکان همسن و سال هستند. 
از همین رو قبل از مهمانی رفتن فهرستی بلند باال از 
باید ها و نباید ها را برای دلبند خود ردیف می کنند 
تا مبادا ســبب آبروریزی آنها در جمع دوستان و 
آشنایان شوند. از اینرو یکی از مشکالتی که اکثر 
والدین از آن شــکایت دارند همین مساله است 
که هنوز نیم ساعتی از شــروع مهمانی نگذشته 
می بینیم که میان بچه ها جنــگ و دعوا و کتک 
کاری باال گرفته و در ایــن میان نمی دانیم حق با 
چه کسی است و از کدام کودک باید دفاع کنیم! 

از منظر روانشناسی باید خاطر نشان کرد در موقع 
دعوای بچه هــا، رفتار والدیــن از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. برخی از والدین در این شرایط، 
برای دعوای بچه ها تعیین نرخ می کنند و برخی 
دائما تصور می کنند که حق با فرزند خودشــان 
است. عده دیگری از والدین نیز می خواهند ژست 
عدالت ورزی بگیرند و به ضایــع کردن و تحقیر 
کردن فرزند خود می پردازند و او را مقصر می دانند.

آنچه مشخص اســت اینکه این رفتارها هیچ 
کدام مناسب نیستند و نمی توانند تاثیر مثبتی 
بر رفتار کــودک بگذارند. بر این اســاس دغدغه 
بســیاری والدین در چنین شــرایطی این است 
که نمی دانند با فرزند خاطــی و مقصر خود چه 
رفتاری باید داشته باشــند! بهتر است والدین در 
زمان بروز چنین رفتارهایــی از کودک خویش، 
ابتدا به خودشان و رفتارهایی که با وی داشته اند، 

بیندیشند. در بسیاری از موارد دیده شده که رفتار 
پرخاشگرانه کودکان، رفتاری است که از والدین به 
آنها منتقل شده است. بنابراین والدین باید بر رفتار 
و نحوه برخورد خویش بسیار دقت و توجه داشته 
باشند؛ چراکه عکس العمل آنها می تواند منجر به 
پیامد های مثبت و منفی متفاوتی در فرزندشان 
شود. به این ترتیب والدین در عین حال، از یکسو 
نباید نسبت به رفتار بد فرزند خویش بی تفاوت 
باشند و از سویی دیگر هم نباید شخصیت کودک 
خویش را با به کار بردن الفاظ زشــت، ناپسند و یا 

تنبیه زیر سوال ببرند.
باتوجه به تحقیقات روانشناسي خانواده ها و 
والدین باید در نظر داشته باشند کودکان موجوداتي 
پاک سرشت هستند که با مهارت هاي اجتماعي 
اصالح شده متولد نشده اند و این والدین هستند 
که باید در فرآیند تربیت و پرورش، مهارت هاي 

مختلف را بــه فراخور موقعیت هــای اجتماعی 
متفاوت به آنها آموزش دهند. بنابراین باید متذکر 
شد وادار کردن کودکي که تمایلي به عذرخواهي 
ندارد، نه تنها نتیجه مثبتي را بدنبال نخواهد داشت، 
بلکه با نتایج منفي که به همراه دارد، ممکن است 
کودک را جسورتر و بی پرواتر کند تا به انجام اعمال 
ناپسند و منفي خویش ادامه دهد. از این رو با توجه 
به مفهوم عذرخواهی که به معنای نشــان دادن 
احساس ندامت و پشیماني نسبت به رفتاري است 
که به واسطه آن، به شــخص دیگري آسیب زده 
شده، اگر اجبار در بیان عذر خواهی وجود داشته 
باشد، هیچ کارکردی ندارد و به هیچ وجه کودک 
نمی تواند معنا و مفهوم این مهارت اجتماعی را فرا 
بگیرد. بر این اساس ابراز تاسف و بیان عذرخواهي 
در کودکي که بخاطر جبر والدیــن به این رفتار 
تن داده است نه تنها تغییري در او ایجاد نمي کند 
بلکه سبب می شود که وی از انجام عمل خود نیز 

احساس پشیماني نداشته باشد.
بنایراین بسیار ضروریست که والدین الگوي 

تمام عیاری براي فرزند خویش باشند؛ به عبارت 
دیگر حرف و عمل آنها یکي باشد و تناقضي وجود 
نداشته باشد تا فرزند دچار آشفتگي و سردرگمي 
نشــود. پس اگر والدین می خواهند مهارت های 
اجتماعی را به فرزند خویــش بیاموزند باید ابتدا 
در انجام اعمال و رفتار خویش دقت کافي داشته 
باشند و بستري را فراهم آورند تا کودک بطور عیني 
و از طریق الگو پذیري از والدین بتواند نحوه رفتار و 
عمل صحیح را فرا بگیرد. پیرو مطالب مطرح شده 
باید خاطر نشان کرد بهترین زمان براي یادگیري 
مهارت های اجتماعي از قبیل عذرخواهي کردن، 
دوران کودکي و از حدود سن ۳سالگی به بعد است. 
بنابراین پدران و مادران باتوجه به سن و ویژگي هاي 
شــخصیتي فرزند خویش مي تواننــد از طریق 
نمایش، بازي، نقاشي کشیدن، داستان خواني و 
همچنین ارائه رفتارهاي بهنجار و سالم از طریق 
یادگیري مشاهده اي بطور مستقیم مهارت های 
اجتماعی ضروری را به فرزنــد خویش آموزش 

دهند.

مشکالت تربیتی؛ دعواهای کودکان و دخالت های والدین

حوا رئیسی، نه اولین و نه 
آخرین قربانی محرومیت 
و فقر در این منطقه است؛ 
آن هم در جوار چابهار که 

پیشانی توسعه کشور 
نام گرفته. چند کودک 
و چند انسان دیگر باید 

طعمه گاندو شود تا به خود 
آییم؟ بسیاری از مردمان 

سیستان وبلوچستان 
هوا ندارند، آب ندارند، 

شناسنامه ندارند، خانه 
ندارند، درآمد ندارند و 

بیشتر آنها در ابتدایی ترین 
وضعیت معیشتی به سر 

می برند

سیستان و بلوچستان 
دومین استانی بود که 

بیشترین رای را به دولت 
روحانی داد. اصال 70 درصد 

رای مردم سیستان به 
روحانی به کنار! دولت در 
حد تامین آب آشامیدنی 

که نیاز ابتدایی مردمان این 
خطه است، نباید اقدامات 

اساسی انجام دهد؟
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