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اجتماعي

وطن امروز شماره 1736

نبضجامعه

 7کشته ،یک مفقود و صدها میلیارد تومان خسارت بارندگی در استانهای غربی کشور با وجود پیشبینی قبلی

سیل تدبیر را برد!

نماینده مردم تهران عنوان کرد

سبقت سیاستبازی ابتکار
از فعالیتهای زیستمحیطی

عملک��رد ابتکار از ابت��دای دولت کنونی به
طور کامل سیاس��ی بوده و این موضوع به کار
تخصصی محیطزیست لطمه میزند .حسین
نجابت ،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون
انرژی مجلس با بیان این مطلب ،اظهار داشت:
خانم ابتکار از زمانی که ش��روع ب��ه کار کرده،
بیشتر فعالیتهایش در حوزه سیاسی است تا
حوزه محیطزیست .وی به فارس افزود :مواضع
وی در همه موارد سیاس��ی است ،از جمله در
بحث بنزینهای پتروشیمی و وارداتی مواضعی
سیاس��ی میگرفت نه تخصصی و کارشناسی.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
تصری��ح کرد :ابتکار از ابتدای دولت عملکردی
اینچنینی داشته است .همچنین در برههای از
زمان بحث آلوده بودن بنزینهای پتروشیمی و
وارداتی مطرح بود در صورتی که محیطزیست
هیچگون��ه امکانی برای س��نجش نداد .نجابت
متذکر ش��د که سیاس��یکاری ابت��کار به کار
تخصصی محیطزیست لطمه میزند.

بکارگیری مربیان پیشدبستانی
در دوره ابتدایی

گروه اجتماعی :با وجود هشدارها و پیشبینیهای
صورت گرفته مبنی بر وقوع سیالب و بارش شدید
باران ،باز هم غفلت دس��تگاههای امدادی و اجرایی
زمینهساز گسترش عمق خس��ارات شد و  7تن از
هموطنانمان در جریان سیالب در استانهای ایالم،
لرستان و کرمانشاه جان خود را از دست دادند .انگار
غافلگیری به اصل تغییرناپذیری در مدیرت بحران
تبدیل شده که حتی پیشبینی و اطالعرسانیهای
قبلی نیز تاثیر چندان��ی در نحوه مواجهه با بالیای
طبیعی و کاس��تن از میزان خسارات جانی و مالی
ندارد! وارد شدن خسارت به 20هزار منزل مسکونی
و بی��ش از هزار خ��ودرو در کنار تخریب جادههای
روستایی و عش��ایری و صدمات وارده به تاسیسات
زیربنایی استان ایالم تنها بخشی از خساراتی است
که رق��م مال��ی آن در حدود 700میلی��ارد تومان
برآورده شده است .این در حالی است که وقوع این
سیالب پیشبینی شده و ستاد حوادث غیرمترقبه
کش��ور نیز همواره میزان آمادگی خ��ود را در برابر
چنین حوادثی باال عنوان کرده بود اما شواهد موجود
و گالیههای نمایندگان مردم استانهای درگیر سیل
از واقعیت دیگ��ری حکایت دارد .طبق آخرین آمار
منتشر شده تا لحظه تنظیم این گزارش و با توجه به
اظهارات ناصر چ رخساز ،رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر  12اس��تان آذربایجانشرقی،
ایالم ،کردس��تان ،کرمانشاه ،لرس��تان ،خوزستان،
کهگیلویهوبویراحمد ،همدان ،قزوین ،گیالن ،زنجان
و فارس درگیر سیالب شدهاند.
■■ انفعال ستاد حوادث غیرمترقبه

از مربیان پیش دبس��تانی به عنوان نیروی
حقالتدری��س در م��دارس ابتدایی اس��تفاده
میشود .محمد دیمهور ،معاون آموزش ابتدایی
وزیر آموزشوپرورش در پاس��خ به این پرسش
که «آی��ا کمبود نی��روی انس��انی در مدارس
داریم؟» اظهار داش��ت :براساس گزارشهایی
که از استانها دریافت کردهایم مشکل خاصی
نداریم و کالسها معلم دارند؛ در برخی مدارس
هم از معلمان دوره متوسطه در ابتدایی استفاده
کردیم .دیمهور به فارس بیان داش��ت :با توجه
به مصوبه مجلس ک��ه حقالتدریسها به کار
گرفته شوند ،مقداری از مشکل کمبود نیروی
انس��انی را آنها مرتفع کردن��د و مقداری هم از
طریق ساماندهی کالسهای درس بوده است؛
به عنوان نمونه در جاهایی که کالس  15نفره
داش��تیم آنها را تلفیق کردیم ت��ا به یک اندازه
مشخص برس��د و درکل گزارش خاصی درباره
کمبود نیرو نداریم .معاون آموزش ابتدایی وزیر
آموزشوپ��رورش با تأکید ب��ر اینکه از مربیان
پیشدبستانی برای جبران کمبود نیروی انسانی
استفاده کردیم ،خاطرنش��ان کرد :از نیروهای
پیشدبستانی به عنوان حقالتدریس در مدارس
به کار گرفتهایم.

زمان جدید ثبتنام آزمونهای
سراسری 95

تقوی��م جدی��د ثبتن��ام و برگ��زاری
آزمونهای سال  1395دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی کش��ور اعالم ش��د .ب��ه گزارش
«وط��ن ام��روز» س��ازمان س��نجش آموزش
کشور ضمن اعالم تغییر زمان برگزاری برخی
آزمونها ،تقویم آزمونی جدید دورههای دکترا
(نوب��ت اول و نوبت دوم) ،کارشناس��ی ارش��د
ناپیوسته و سراس��ری سال  95را منتشر کرد.
براس��اس این اطالعیه ثبتنام برای ش��رکت
آزمون دوره دکت��رای (95نوبت اول) از طریق
س��ایت س��ازمان س��نجش آموزش به نشانی
 www.sanjesh.orgاز  6دیماه آغاز ش��ده
و تا  15دیم��اه  94ادامه دارد .تاریخ برگزاری
این آزمون در تاریخ  14اسفند  94خواهد بود.
همچنین ثبتنام برای آزمون دوره دکترای 95
(نوبت دوم) نیز از  24مردادماه آغاز شده و تا 30
مرداد ادامه دارد .این آزمون در تاریخ  7آبانماه
 95برگزار میش��ود .براس��اس ای��ن گزارش،
ثبتنام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد
ناپیوسته سال  95از تاریخ  16آذرماه آغاز شده
و ت��ا تاریخ  22آذرماه ادامه دارد .این آزمون در
روزهای  16و  17اردیبهشتماه برگزار میشود.
ثبتنام برای ش��رکت در آزمون سراسری سال
 95از تاریخ  19بهمن ماه آغاز شده و تا تاریخ
 28بهمن  94ادامه دارد .این آزمون پس از ماه
مبارک رمضان و در تاریخهای  24و  25تیرماه
 95برگزار میشود.

شنبه  9آبان 1394

هاللاحمر و سازمانهای امدادی هنگام رخداد
باالی��ای طبیعی باید با آمادگی باال و به نحوی وارد
عمل ش��وند که نشان از تسلط آنها بر اوضاع داشته
باش��د اما آنطور که عضو مجمع نمایندگان استان
ایالم گفته است اینبار هم انفعال بارزترین واکنش
این نیروها در طول عملیات امدادرسانی بوده است.
علیمحمد احمدی ،عضو مجمع نمایندگان استان
ای�لام در مجلس با انتقاد از عملکرد س��ازمانهای
مسؤول بویژه هاللاحمر در سیل استان ایالم ،بیان
داش��ت :هر چند ستاد حوادث غیرمترقبه کشور و
استان ایالم برای مواجهه با این رخدادهای طبیعی
اعالم آمادگی کرده بودند اما منفعل و غافلگیر شدند
و مردم نسبت به عملکرد آنها ناراضی هستند .وی
تصریح کرد :مردم به اینکه هاللاحمر عکسالعمل
خوبی نداشته است معترضند حتی خود مردم تالش
میکنند جسد جوانی را که  2روز است در زرینآباد
مفقود شده ،پیدا کنند.
■■تأکید «روحانی» بر تسریع امدادرسانی

همچنین اسماعیل نجار ،رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور از ساخت و سازها و پروژههای عمرانی
بدون مطالعه در کشور انتقاد کرد .اسماعیل نجار با
اشاره به تاکید رئیسجمهور بر تسریع امدادرسانی
به سیلزدگان افزود 17 :استان کشور درگیر بارش

■■پیشبینی وقوع سیل و اعالم هشدار از قبل

باران شدند که هش��دارهای الزم به آنها داده شده
و از این تعداد  8اس��تان با بروز س��یل ،س��یالب و
آبگرفتگی روبهرو بودند که اقدامات الزم در این باره
انجام گرفت و حادثهدیدگان در مساجد و حسینیهها
به شکل موقت اسکان داده شدهاند.
■■ سیل در لرستان جان  3نفر را گرفت

در میان اس��تانهایی که درگیر س��یل هستند
وضعیت اس��تان لرس��تان نیز شبیه اس��تان ایالم
اس��ت و تلفات در این اس��تان هم به  3نفر رسیده
اس��ت اما همچنان نارضایتی از نبود واکنش جدی
از سوی س��ازمان هاللاحمر و دستور تخلیه شهر
کوهدشت در اثر تداوم بارشها از مهمترین حواشی
س��یل در کشور اس��ت .الهیار ملکشاهی ،نماینده
مردم کوهدش��ت در مجلس شورای درباره آخرین
گزارشهای مربوط به س��یل استان لرستان ،گفت:
تاکنون در شهرس��تان کوهدشت  3نفر بر اثر سیل
فوت کردهاند و متاسفانه یک نفر دیگر بر اثر برخورد
صاعقه 80درصد سوختگی دارد که حال وی وخیم
گزارش شده است.
■■تخلیه شهر کوهدشت به دلیل تداوم بارشها

نماینده مردم کوهدش��ت در مجلس ش��ورای
اس�لامی با تاکید بر اینکه ارتباط این ش��هر با 65
روستای خود قطع ش��ده است ،افزود :بر اثر ریزش
کوه و شکستن برخی پلها ارتباط با  65روستا قطع
شده است و تعداد  58روستا هم با قطعی آب و برق
مواجه ش��دهاند .وی تاکید کرد :بر اثر بارش دوباره
باران کوهدشت شاهد سیلی دوباره بود که مردم از
ترس ،شهر را تخلیه کردند ضمن آنکه خسارتهای
زیادی به خانهها و احشام مردم وارد شده است و این
امر کمکرسانی سریع سازمانها و ادارات مرکزی را
میطلبد ،چرا که میزان خسارتها سنگین گزارش
شده است.

■■ بارش  281میلیمتر باران در  30ساعت

یکی از نکاتی که درباره سیالب ایالم مورد توجه

سخنگوی نیروی انتظامیتشریح کرد

جزئیات پرونده تبهکاران متجاوز شمال شرق
گروه اجتماعی :سخنگوی نیروی
پلیس
انتظامی با اشاره به پرونده تجاوز
در یکی از اس��تانهای شمال شرق کشور از کشته
ش��دن همه تبهکاران این پرون��ده ،در رویارویی با
پلیس خبر داد .به گزارش «وطن امروز» ،س��ردار
سعید منتظرالمهدی ،سخنگوی نیروی انتظامی با
اش��اره به آخرین جزئیات پرونده تجاوز در یکی از
شهرهای شمال شرق کشور ،گفت :چندی پیش،
دو مجرم در یکی از استانهای شمال شرقی کشور،
مرتکب جرائم گوناگ��ون از جمله تعدی و قتل به
وسیله کالشنیکف و تجاوز به عنف شده بودند که

آژیر

یکی از آنها فقط س��ابقه  ۱۲مورد زندان در پرونده
خود داشته است .وی با اشاره به اینکه این افراد به
خانمی در جلوی چشمان همسرش تجاوز کردند،
بیان داش��ت :متجاوزان به دس��تور و مجوز مرجع
قضایی تحت تعقیب کارآگاهان پلیس قرار گرفتند
تا س��رانجام ردپایی از افراد جانی ،مجرم و تبهکار
در حوالی تهران به دست آمد .منتظرالمهدی افزود:
مأم��وران پرونده ضمن هماهنگی و دریافت نیابت
قضایی برای دس��تگیری عامالن این جنایت وارد
عمل ش��دند که در نهایت 2 ،نفر از این تبهکاران
جانی کشته و فرد دیگر راهی بیمارستان شد.

■■ مفقود شدن یک نفر در ایالم

همچنین عالوه بر اس��تانهای ایالم و لرستان
 10اس��تان دیگر نیز با سیالب دست و پنجه نرم
میکنند و در مجموع به 6هزار هموطن در جریان
این واقعه آسیب وارد شده است .حسین درویشی،
معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع
سیل بیان داشت :متأسفانه بر اثر سیالب  ۳نفر در
ایالم و  ۳نفر در لرستان جان خود را از دست دادند
و یک نفر نیز در ایالم مفقود ش��ده است .به گفته
معاون عملیات س��ازمان امداد و نجات ،هاللاحمر
 500نفر را به صورت اضطراری اس��کان داده و 25
نفر را نیز از سیالب و مرگ نجات و به مناطق امن
انتقال داده اس��ت .درویشی تأکید کرد :همچنین
 120دس��تگاه چادر 600 ،تخت��هپتو 200 ،تخته
موکت 200 ،قوطی کنسرو و یکهزار قرص نان میان
سیلزدگان توزیع شده است .به گفته ناصر چ رخساز،

جالب اینجاس��ت که درباره وقوع این سیل در
اس��تانهای غربی و عمق خس��ارات به وجود آمده
پیش از این اطالعرس��انی صورت گرفت��ه و از روز
سهشنبه هش��دارهای الزم ابالغ شده بود .مرتضی
اکبرپور ،معاون آمادگی و مقابله س��ازمان مدیریت
بحران کشور در این باره گفته است :از روز سهشنبه
به  16اس��تان کش��ور که احتمال بروز س��یل در
آن وجود داش��ت هش��دارهای الزم را داده ش��د و
دس��تگاههای امدادی در این اس��تانها را به حالت
آمادهب��اش درآوردیم .اکبرپور با بیان اینکه از عصر
همان روز بارشها آغاز ش��ده و در روز چهارش��نبه
شدت بیش��تری گرفت ،افزود :متاسفانه در پی این
بارشها در  8استان کشور شاهد بروز سیل ،سیالب
و آبگرفتگی بودیم که امدادگران وارد عمل ش��ده و
امدادرسانی را آغاز کردند .به گفته اکبرپور یک نفر
هم در اس��تان کرمانشاه بر اثر سیل جان خود را از
دست داده است.
■■سفر نماینده دولت و نارضایتی سیلزدگان

وضعیت اس��تان ایالم و بحرانی ش��دن شرایط
در این اس��تان محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت
را راهی ایالم کرد .این در حالی اس��ت که همچنان
آس��یبدیدگان از س��یالب انتظار دریافت خدمات
بیشتری را دارند و چشم انتظار همیاری سازمانهای
امدادی هستند .این موضوعی است که علیمحمد
احمدی ،عضو مجمع نمایندگان اس��تان ایالم نیز
بر آن تاکید دارد .احمدی یادآور ش��د :واقعیت این
اس��ت که دامنه خسارتها گس��ترده است و 220
میلیمتر بارش باران گزارش ش��ده اس��ت .هر چند
برخ��ی مدیران دولتی همچ��ون نوبخت و فریدون
از ش��هرهای س��یلزده بازدی��د کردند ام��ا انتظار
کمکرسانی بیشتری از سازمانهای مربوط وجود
دارد .در 2س��ال گذش��ته بارها در مناطق مختلف
کشور از جمله مناطق شمالی بارندگی و وقوع سیل
موجب غافلگیری مسؤوالن دولتی شده و خسارات و
تلفات زیادی را بر جای گذاشته است.

معاون شهردار تهران خبر داد

آغاز خدمترسانی شهرداری به زائران در نجف
آوای شهر گروه اجتماعی :معاونت خدمات
شهری شهرداری تهران اقداماتی
را در زمین��ه نظافت و رفت و روب در ش��هر نجف
اش��رف آغاز کرده اس��ت .به گزارش شهرنوشت،
مجتبی عبداللهی ،معاون خدمات شهری شهرداری
تهران با اش��اره به بازدید خود از شهر نجف اشرف
و برگزاری جلس��ه با مدیران ش��هری این ش��هر
گفت :در این نشس��ت درباره هماهنگیهای الزم
برای خدماترس��انی به زائران بر موضوعاتی چون
نظافت و رفت و روب ،فضای سبز و ترافیک بحث
و تبادلنظر شد .وی با بیان اینکه در همین راستا

اقداماتمان را در ش��هر نجف آغاز کردهایم ،یادآور
شد :هماکنون اقداماتی در زمینه نظافت و رفت و
روب در شهر نجف اشرف آغاز شده است و در نظر
داریم از توان نیروهای آنها نیز بهره ببریم .عبداللهی
با اشاره به اینکه هیات عراقی به دعوت ما بازدیدی
از شهر تهران داشتهاند ،عنوان کرد :استاندار نجف
اش��رف و هیات همراه از روز سهش��نبه به تهران
آمدند و از میدان مرکزی میوه و ترهبار ش��هرداری
تهران ،س��ازمان مدیریت پسماند ،مرکز دفن زباله
در آرادکوه و کارخانه زبالهس��وز بازدید کردند و از
نزدیک در جریان اقدامات این حوزهها قرار گرفتند.

جسد متالشی شده شناور در کانال آب

گروه اجتماعی :از همان ابتدایی که روزنامهها شروع به رصد اخبار و دادن
تن��وع به بخشهای گوناگون خبری خود کردند ،یک بخش مخاطبان
زیاد و متنوعی داش��ته و دارد؛ این بخش همان اخبار مربوط به حوادث
و موضوعات پیرامون اینگونه رویدادهاست .حوادث همواره برای عموم
جامعه بااهمیت بوده اس��ت و اش��خاص ،گروهها و طیفهای گوناگون
جامعه همواره به دنبال رصد وقایع و رویدادهای روز و حتی در مواردی
پیگیری اینگونه اخبار بوده و هستند .به همین دلیل برای احترام به نظر
و دی��دگاه مخاطبان عزیز و فهیم روزنامه «وطن امروز» تصمیم گرفته
ش��د از این پس مهمترین اخبار مرتبط با حوادث در یک بسته خبری
مورد نقد و بررسی قرار گیرد و جزئیات بیشتر و کاملتری از نوع حادثه،
علل و عوامل آن و همچنین سرانجام یک رویداد از این طریق در اختیار
عالقهمندان قرار گیرد.
■■آتش ،پایانی برای سوءظن

■■ خسارت 700میلیاردی سیل در ایالم

بیش��ترین حجم بارشها و خسارتهای ناشی
از وقوع س��یالب در شهر ایالم ثبت شده و براساس
اعالم اس��تاندار ایالم  6هزار میلیارد ریال خسارت
به زیرساختها و تاسیس��ات ایالم وارد شده است.
در همی��ن حال علیمحمد احمدی ،نماینده مردم
دهلران و درهش��هر در مجلس خس��ارات مالی این
سیل را بالغ بر 700میلیارد تومان پیشبینی کرده
است.

مرد افغان كه همس��ر و فرزندش را به آتش كش��یده بود ،با رضایت
اولیای دم از جنبه عمومی جرم محاكمه میشود .به گزارش جامنیـوز،
 22تیر سال  88ماموران پلیس در جریان وقوع یك آتش سوزی مرگبار
در پاكدش��ت قرار گرفتند .با حضور ماموران مشخص شد مردی افغان،
پس از ریختن بنزین روی همسرش ،قصد داشته وی را به آتش بكشد
اما كل خانه را آتش زده و فرزند  4س��الهاش نیز به همراه همسرش به
قتل رسیده است .مجرم در بازجوییها با اعتراف به جرم خود به ماموران
گفت :من به همسرم مشكوك شده بودم و نمیتوانستم این موضوع را

تحمل كنم .برای همین تصمیم گرفتم وی را به قتل برسانم اما اکنون
و پس از گذشت  6سال اولیای دم رضایت دادهاند و جرم قاتل از جنبه
عمومی در حال بررسی است.

دولت خود قانون برنامه پنجم توسعه را نوشته
و پیشنیاز اجرای تجمیع بیمهها یعنی تشکیل
بیمه س�لامت ایرانیان را انجام داده ،بنابراین باید
هماهنگیه��ا برای تجمیع بیمهها نیز از س��وی
دولت انجام ش��ود .حسینعلی شهریاری ،رئیس
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این
مطلب افزود :در قانون برنامه پنجم توسعه اختیار
به دولت داده شده تا تجمیع بیمهها صورت گیرد
ک��ه البته ممکن اس��ت در حین اجرا یکس��ری
مشکالت وجود داشته باشد که باید با هماهنگی
دولت رفع شود .نماینده مردم زاهدان در مجلس
شورای اسالمی به خانه ملت گفت :طبق اظهارات
وزیر بهداشت ،این تجمیع باید صورت گیرد چراکه
در ماده  38بند ب قانون برنامه پنجم توسعه دولت
میتواند این تجمیع را اجرایی کند .این نماینده
م��ردم در مجلس نهم تصریح ک��رد :دولت خود
قانون برنامه پنجم توس��عه را نوشته و پیشنیاز
اجرای آن مبنی بر تشکیل بیمه سالمت ایرانیان
را نیز انجام داده اس��ت بنابراین باید هماهنگیها
برای تجمی��ع بیمهها نیز از س��وی دولت انجام
شود .رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :به نظر میرسد
دولت باید در برنامه ششم توسعه تمهیدات نسبت
به چگونگی اجرای تجمیع بیمهها را درنظر بگیرد
و مجلس نیز منتظر پیشنهاد دولت برای چگونگی
اجرای این قانون است.

لزوم تغییر ترکیب شورایعالی بیمه

قائممقام وزیر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی خواستار تغییر نام و ترکیب «شورایعالی
بیمه» ش��د .ای��رج حریرچ��ی ،قائممق��ام وزیر
بهداش��ت درباره رویکرد و نظر وزارت بهداش��ت
در زمین��ه جایگاه بیمهها ،به ایس��نا گفت :نظر
ما منطبق با قانون اس��ت و قانون برنامه پنجم و
سیاستهای کلی نظام سالمت که از سوی مقام
معظم رهبری ابالغ ش��ده به روشنی بیان کرده
است که وضعیت باید چگونه باش��د .وی افزود:
در بس��یاری از برداشتها در زمینه مفهوم اصلی
تجمیع ،با وزارت رفاه اشتراک نظر داریم و تاکید
میکنیم این موضوع را به صورت قانونی پیگیری
کنیم البته درباره جایگاه بیمهها باید بحث را به
چند قسمت تقس��یم کنیم .یکی درباره مفهوم
«تجمیع» اس��ت .در ح��ال حاضر  4بیمه اصلی
و  17بیمه کوچ��ک داریم که همه آنها در بیمه
پایه هستند .حریرچی با بیان اینکه این شرایط،
وضعیت نابس��امانی را ایجاد ک��رده و هزینههای
غیرضروری اداری را به وجود آورده اس��ت ،اظهار
داشت :همچنین این موضوع مفهوم خریدار واحد
پرقدرتی را که بتواند کار سیاستگذاری را انجام
دهد ،دچار مش��کل کرده اس��ت .قائممقام وزیر
بهداشت تصریح کرد :مساله دوم اینکه طبق ماده
 38قانون برنامه پنجم ،نام شورایعالی بیمه باید به
«شورایعالی بیمه سالمت» تبدیل شده و ترکیب
آن نی��ز تغییر کند .با توجه به اینکه تولیت نظام
س�لامت با وزارت بهداشت است ما تاکید داریم
که بس��ته خدمات بیمه باید با محوریت وزارت
بهداشت انجام ش��ود .به عبارت دیگر هم منابع
مالی نظام بیمه درمان باید با محوریت و نظارت
وزارت بهداش��ت هزینه ش��ود و هم بسته بیمه
طبق  2اصل مهم که در بند  7و  9سیاستهای
ابالغی آمده ،باید توس��ط وزارت بهداشت تامین
شود .حریرچی یادآور شد :تاکید داریم شورایعالی
بیمه نیز باید منتقل شود ،ترکیب آن طبق ماده
 38مش��خص و نقش وزارت بهداش��ت افزایش
یاب��د .حال درباره این موضوع که جایگاه بیمهها
کجا باشد ،ارکانی در دولت و مجلس موافقند که
بیمهها به وزارت بهداشت منتقل شوند و عدهای
ه��م اعتقاد دارن��د این کار انجام نش��ود که این
موضوع هم مورد بحث است.

کوتاه و گویا

■■چاقوکشی در پاساژ گلستان

یکی دیگر از پروندههایی که پیش روی پلیس باز شد ماجرای قتل
در پاساژ گلستان شهرک غرب پایتخت بود .با حضور مأموران در محل و
انجام بررسیهای نخست مشخص شد درگیری میان  2گروه از جوانان
انجام ش��ده که پس از این درگیری نوجوان  16س��الهای بر اثر اصابت
ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است .همچنین پسر
دیگری نیز با ضربه چاقو به صورت سطحی مجروح شده بود .همزمان با
دستگیری افراد حاضر در درگیری ،از بیمارستان خبر رسید که با وجود
انجام اقدمات درمانی پسر  16ساله به علت ضربه چاقو ،خونریزی کرده و
پس از مرگ مغزی جان خود را از دست داده است .با آغاز رسیدگی به
پرونده ،یکی از متهمان به عنوان ضارب شناسایی شد و تحت بازجویی
قرار گرفت .این پسر که در اظهارات خود منکر حمل و استفاده از چاقو
بود ،در ادامه تحقیقات لب به اعتراف گشود و گفت :روز حادثه به همراه
 2نفر از دوستانم در داخل مجتمع تجاری گلستان ،روی سکوی حوض
داخل پاساژ نشسته بودیم که چند جوان از مقابل ما عبور کردند .یکی
از آنها برگشت و به ما گفت« :چرا نگاه میکنین؟» که از آنها خواستیم
بروند اما آنها درگیری را ادامه دادند .وی افزود :از آنجا که تعداد آنها بسیار
بیشتر از ما بود من چاقو را بیرون کشیده و ابتدا ضربهای به سمت یک

رئیس کمیسیون درمان مجلس:

دولت تجمیع بیمهها را در برنامه
ششم لحاظ کند
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر 42
شهرستان تسوج ،ایالم ،ایوان غرب ،مهران ،دهلران،
ملکشاهی ،ش��یروان ،درهش��هر ،س��نندج ،قروه،
دهگالن ،سرپل ذهاب ،جوانرود ،کنگاور ،بیستون،
ماهیدشت ،کرمانش��اه ،گیالنغرب ،اسالمآباد ،ثالث
باباجانی ،روانس��ر ،پاوه ،س��نقر ،داالهو ،کوهدشت،
الش��تر ،الیگودرز ،نورآباد ،باغ مل��ک ،اللی ،دزفول،
ش��ادگان ،اندیکا ،کهگیلویه ،سیس��خت ،نهاوند،
مالیر ،اس��دآباد ،الوند ،آس��تارا ،خدابنده و سپیدان
درگیر سیالب و آبگرفتگی شدهاند .همچنین رئیس
سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر کشور با
بیان اینکه تا گزارشهای ساعت  17روز جمعه54
روستا و شهر در سیالب دچار آسیب شدهاند ،عنوان
کرد :به 6هزار نفر گرفتار در س��یالب امدادرسانی
شده است.

قرار گرفته و ش��رایط سیالب در این استان را ویژه
کرده ،بارش بیسابقه باران طی چندین سال گذشته
اس��ت به نحوی که به گفته اس��تاندار ایالم281 ،
میلیمتر بارش در مدت  30ساعت در ایالم گزارش
شده اس��ت .به گفته محمدرضا مروارید ،میانگین
بارش ب��اران برای اعالم ش��رایط بحرانی در جهان
 13میلیمتر در  2ساعت است که میزان بارش ثبت
ش��ده در ایالم حدود  4برابر از این میانگین بیشتر
بوده است.

سالمت

نفر از آنها پرتاب کردم .در حالی که بسیار ترسیده بودم و قصد داشتم از
محل درگیری فرار کنم ،ضربهای دیگر را به سمت مقتول پرتاب کردم.
در همین زمان مأموران ما را دستگیر کردند.

■■کشف یک جسد متالشی شده در کانال آب

یک معمای جنایی از  ۳۰مهر ماه امس��ال و زمانی که روس��تاییان
محدوده «بنجار» تا «ژال��های» از توابع زابل با یک جنازه در کانال آب
مواجه شدند پیش روی تیم جنایی قرار گرفت ه است .ابوالفضل نجفی،
دادستان شهر زابل درباره کشف این جسد به خبرآنالین گفت :تحقیقات
پلیس و تیم جنایی شروع شدهاست اما به دلیل وضعیت جسد هنوز
به اطمینان نمیتوانیم بگوییم این فرد به قتل رسیده یا به طرز دیگری
جان باختهاس��ت .با این حال باگذشت چند روز از زمان کشف جسد
هنوز معمای جسد کشف شده سر به ُمهر است و پلیس در حال بررسی
این ماجراست.

جعف��ری ،مدیرعامل س��ازمان مدیریت
پس��ماند با توجه به آغاز فصل س��رما و بارش
نزوالت آس��مانی ،گفت :این سازمان همانند
س��نوات گذش��ته ضمن هماهنگی با مناطق
درباره ارائه خدمات ،اقدام به آمادهسازی ادوات
و تجهیزات برفروبی جهت س��رویسدهی در
فصول پاییز و زمستان کرده است و به منظور
بهبود روشهای فعلی با رویکرد آسیبرسانی
کمتر به محیط زیست و معابر شهری و رعایت
اس��تانداردهای الزم ماده  CMAرا در کنار
نمک بهکار میبرد.
چهارمی��ن جش��نواره انار ،می��وه قرآنی
ب��ا هدف تروی��ج فرهنگ مصرف ای��ن میوه و
فرآوردههای آن و عرضه مس��تقیم انار در ضلع
جنوبی مصالی بزرگ امام خمینی تهران آغاز
به کار کرد .این نمایشگاه از ساعت  10صبح تا
 17آماده بازدید عالقهمندان است.

