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تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان به ايستگاه آخر رسيده است و در حالي که فرهنگيان منتظر اعالم نتايج نهايي ،برخورد با متخلفان و بازگرداندن پولهاي از دست رفته هستند ،سؤاالت
بسياري درباره تأثيرگذاري اين صندوق بر وضعيت معيشت فرهنگيان مطرح است.به گزارش تسنيم ،صندوق ذخيره فرهنگيان  22سال قبل متولد شد تا راهحلي باشد براي ارتقاء معيشتي و رفاه فرهنگيان
اما صندوقي که هدف آن بهبود معيشت معلمان بود اين روزها با تخلفات و فسادهاي مالياش ،خبرساز شده است.فرهنگيان عضو صندوق ذخيره معتقدند هيچگاه نتوانستند از قِبل اين صندوق شاهد
ارتقاء معيشت باشند اين در حالي است که هر ماه مبلغي از حقوق آنها کسر و به حساب صندوق واريز ميشود اما در پرونده تحقيق و تفحص از اين صندوق تخلفات مالي ،پاداشهاي ميليوني به مديران
شرکتهاي زيرمجموعه و در نهايت سفارش مديران براي پرداخت وامهاي کالن افشا شد ،موضوعي که مايه تعجب فرهنگيان شد چرا که صندوقي که قرار بود براي بهبود معيشت آنها فعاليت کند.
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مديران شهر در برابر آلودگي هوا سکوت کردهاند

حوادث دور دنيا

 ۳۹زخميدر حادثه انفجار
وسايل آتشبازي در کوبا

بر اثر انفجار وســايل آتشبازي در کوبا
دســتکم  ۳۹نفر از جمله شش کودک
زخميو مصدوم شدند.به گزارش ايسنا،
بنابر اعالم رسانههاي داخلي کوبا در اين
حادثه که در محل برگزاري مراسم يک
جشــن و با حضور هــزاران نفر از جمله
چندين گردشــگر برگزار شد ،حدود ۳۹
نفر مجروح شــدند.گفته شد ه که از بين
زخميها وضعيت جسميبيش از  ۲۰نفر
وخيم است و تماميمجروحان از ساکنان
محلي بودهاند.خبرگزاري رويترز گزارش
داد :علت وقوع انفجار در دســت بررسي
است.
وقوع زلزله  5/3ريشتري
در جزاير سليمان

زميــن لــرزهاي به بزرگي  ۵.۳ريشــتر
جزاير سليمان را لرزاند.به گزارش ايسنا،
مرکز لــرزه نگاري آمريــکا اعالم کرد:
زمينلــرزهاي نزديکي ســواحل جزاير
سليمان را به لرزه درآورد هرچند هشدار
وقوع سوناميصادر نشد ه است.اين زمين
لرزه  ۵.۳ريشتري  ۱۷۹کيلومتري شمال
شــرق منطقه «آوکي» به وقوع پيوسته
اســت .همچنين کانون اين زمين لرزه
در عمق  ۱۶.۴کيلومتري گزارش شــده
است.گزارشــي از تلفات و خسارتهاي
احتمالي اين زمين لرزه منتشــر نشــده
اســت .به گزارش اســپوتنيک ،جزاير
ســليمان در منطقه جغرافيايي واقع شده
که مســتعد وقوع زمين لرزه است و به
ن لرزهاي شديدي در آن
طور مرتب زمي 
رخ ميدهد.
لغو گسترده پروازها
در کره جنوبي براثر مه سنگين

به دليل وجود مه سنگين و کاهش ديد در
مناطقي از کره جنوبي و با هدف حراست
از جان مسافران ،دهها پرواز در اين کشور
لغو و هزاران مسافر سرگردان شده اند.به
گزارش خبرگزاري يونهاپ از کره جنوبي،
هواي مه آلود ،حدود سه روز است باعث
اختالالت گســترده پروازي در فرودگاه
بين المللي اينچوان شده است.مقامهاي
فرودگاهي گفتهاند تا زمان درج این خبر
بيــش از  280پرواز از اين فرودگاه يا لغو
شــده و يا به تاخير افتاده است و بعضا در
مواردي که هوا براي مدتي بهتر شــده
پروازها به طور متناوب از سرگرفته شده
اســت .اين اتفاق در شرايطي ميافتد که
هزاران مسافر در فرودگاه دچار مشکالت
گسترده شــدهاند و از اينکه اطالعرساني
براي آنها ضعيف بوده است ،گاليه کرده
اند.از سوي ديگر شــماري از رسانههاي
گروهي کره جنوبي شمار پروازهاي تاخير
کرده و يا لغو شده را بيش از يکهزار پرواز
بر آورد کرده اند.فرودگاه اينچوان در 60
کيلومتري پايتخت قرار دارد و از مهمترين
پايانههاي مسافري هوايي کره جنوبي و
کل منطقه محسوب ميشود و لغو پروازها
باعث بروز اختالالت زيادي در کشــور
شده است.در روز يکشنبه اين هفته براي
مدتي وضعيت هوا بهتر شــد و با کاهش
مه و ديد بيشتر ،خلبانان توانستند شماري
از پروازها را انجام دهند اما روز دوشنبه بار
ديگر دهها پرواز لغو و با تاخير انجام شد.

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر از محدوديتهاي تعيين شده براي دفعات استفاده معتادان
از خدمات درمانهاي نگهدارنده و ســمزدايي خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
پرويز افشاربا اشاره به حمايتهاي بيمه اعتياد افزود :فرد بيمار همان بار اول بيمه ميشود اما
محدوديتهايي وجود دارد .براي مثال در درمانهاي نگهدارنده مانند متادون ،بوپرنورفين يا
شربت ترياک ميتواند يک سال تحت درمان باشد .همچنين در مورد سمزدايي ميتواند يک يا
دو بار در طول سال تحت درمان باشد .به خاطر مکانيسمهاي تنبيهي اين طور نيست که افراد
مدام از بيمه اعتياد استفاده کنند و چندين بار درمان شوند و دوباره براي مصرف بروند.

عضو سابق شوراي شهر تهران با اشاره به مغفولماندن موضوع آلودگي هواي شهر تهران از
ديدگاه مديريت شهري گفت :متأسفانه مديران شهري در برابر آلودگي هوا سکوت کردهاند و
برنامهاي براي خارجشدن از اين شرايط ندارند.اقبال شاکري در گفتوگو با تسنيم با اشاره به
اينکه تهران شرايط خوبي را سپري نميکند ،اظهار کرد :متأسفانه شاهد هستيم که مديريت
شهري برنامهاي براي اداره شهر و رفع مشکالت ندارد.وي تصريح کرد :شوراي شهر تهران در
دوره قبل ،طرحي را تحت عنوان (طرح کاهش آلودگي هواي شهر تهران) تهيه کرد که اين
طرح کامل و دقيق بود اما مسئوالن دولت يازدهم هيچ همکاري براي اجراي طرح نکردند.

برخورد مرگبار اتوبوس
با جمعيت در هند

در حادثه برخورد يک دستگاه اتوبوس با
جمعيتي در هند دستکم  ۱۰نفر کشته
و مجروح شدند.به گزارش ايسنا ،پليس
هنــد اعالم کرد :در ايــن حادثه که روز
سهشنبه اتفاق افتاد يک دستگاه اتوبوس
بــا جمعيتي برخورد کرد کــه در پي آن
پنج تن کشــته و پنج تن ديگر مجروح
شــدند.بنابر اعالم پليس سرعت باالي
اتوبوس باعث شــده راننده کنترل آن را
از دست بدهد و با اين چند نفر در مسير
خود برخورد کند.پليس هند با بيان اينکه
بررســي جزئيات اين حادثه آغاز شــده،
اعالم کرد :جســتجوها براي دستگيري
راننده اتوبوس که پــس از وقوع حادثه
از محل متواري شــده بود ادامه دارد .به
گزارش خبرگزاري شينهوا ،باالترين نرخ
تلفات جادهاي جهان در هند ثبت شــده
است .سوانح جادهاي بيشتر به دليل عدم
دقت در رانندگي و نامناسب بودن وضعيت
جادهها و خودروها اتفاق ميافتد.

محدوديت بيمه درمان اعتياد در پوشش بيماران

شهردار تهران :استعفا نميدهم

جلسه نجفي مهمتر از زلزله پایتخت!

گــروه اجتماعي :هنوز چنــد روزي از
غيبت پرحاشــيه شــهردار تهــران در
روز زلزله تهران نگذشــته بود كه عدم
حضور نجفي در جلســه شــوراي شهر
بــراي اقدامات مربوط به زلزله  ،هدايت
و مديريت بحران حاشــيه ســاز شد!.
محسنهاشــميدر ايــن رابطه گفت:
نجفــي به دليل حضور در يك جلســه
مهم موفق به حضور در جلســه شوراي
شهر نشده است .
بر اساس اين گزارش  ،روز زلزله پايتخت
عدم حضور نجفي حواشــي زيادي به
همراه داشــت؛ عدهاي معتقد بودند وي
به کيش رفته اســت ولي خودش اين
موضوع را بعد از  ۳روز تکذيب کرد.
محمد علي نجفي در حاشــيه مراســم
«سومين کنفرانس ملي شهر سايبري»
در خصوص شــايعه حضورش در کيش
در آلودگــي هــوا و زمان وقــوع زلزله
تهران گفت :مدير هتلي که در يکي از
رسانههاي سايبري مطرح شده بود که
من هنگام زلزله در آنجا اقامت کردم با
من تماس گرفت و گفت اگر شما اجازه
دهيد ما رســما تکذيب کنيم؛ اما گفتم
نه! آنها گفتند در هتــل داريوش بودم،
اگر شما تکذيب کنيد ميگويند در هتل
کوروش بوده است!
نجفي :استعفا نميدهم

وي خاطرنشــان کــرد :آنطــور که در
رسانهها آمده بود ديسک کمر ندارم ،در
ايام اربعين کمرم دچار اسپاسم شد و آن
هم به خاطر اين بــود که در يک روز،
هشت ساعت مداوم جلسه داشتم و روي
صندلي نشسته بودم ،اين در حالي است
که از نظر بهداشتي و اصولي هم درست
نيست که کسي هشت ساعت به صورت
مداوم روي صندلي باشد.
عدم حضور نجفي در جلسه شوراي
شهر

محسنهاشــميرئيس شــوراي شهر
تهران ،ري و تجريش در جلسه شوراي
شهر گفت  :قرار بود روز سه شنبه نجفي
شهردار تهران براي اقدامات مربوط به

شــهر تهران گفت :زلزله اخير نشان داد
که شهر تهران با ساختمانهاي سر به
فلک کشــيده به قدر پنــاه گرفتن عده
کمياز ساکنانش هم فضاي امن ندارد.
رئيس کميسيون محيط زيست شوراي
شهر تهران با تاکيد بر اينکه عقل سليم
حکم ميکند کــه آمادگي الزم جهت
مقابله با زلزلههاي احتمالي در هر سطح
را داشته باشــيم ،گفت :زلزله  29آذرماه
را ميتــوان زنگ خطري تلقي کرد که
بايد سطح هشــياري مقامات و مردم را
افزايش دهد.
زلزله  ۵.۲ريشتري تهران را قفل کرد
امان از زلزله  ۷ريشتري

زلزله و هدايــت و مديريت بحران ،در
گروههاي چهاردهگانه در صحن شــورا
حضور پيدا کند که به دليل يک جلســه
مهم نتوانست حضور پيدا کند و در روز
يکشنبه هفته آينده شــهردار تهران در
صحن شــورا حضور پيدا خواهد کرد و
گزارش خود را ارائه خواهد داد.
وي با اشاره به ســالروز زلزله بم گفت:
در ايــن حادثه طبيعي  40هــزار نفر از
هموطنــان ما جــان خود را از دســت
دادند که يکــي از تلخترين حوادث در
کشــور بود .وي گفت :زلزلــه بم قبل
از طلــوع فجــر اتفاق افتــاد و موجب
غافلگيري هموطنان شد و تلفات زيادي
داشت.هاشميبا اشــاره به اينکه زلزله
نبايد کوچک شمرده شــود ،گفت :بايد
دستگاههاي ذيربط فعاليتهاي خود را
به تندي پيش ببرند و تخصيص اعتبارها
هر چــه زودتر در جهت پيشــگيري از
تلفات و خســارات زلزله اتفاق بيفتد و
اين موضوع نبايد آنقدر بزرگ باشــد که
موجب تالطم در جامعه شود .وي گفت:
اميدواريم تماميدستگاهها به وظايفشان
عمل کنند .يکي از مسائلي که ميتواند
به پايداري ساختمانها کمک کند ،بيمه
مسئوليت است که در زمان ساخت و بعد

از آن نيز جاري است .وي افزود :توصيه
ميکنم بيمه ســاختمانها در دستورکار
شوراي شهر قرار بگيرد و بيمه مسئوليت
کيفيت ساختمانها را اجرا کنيم و يکي
از بندهاي پايان کار باشــدتا خريداران
نيز مطمئن شوند ســاختمانها را بهتر
ساختهاند.هاشميافزود :چنين بيمههايي
اگــر وجود داشــته باشــد جامعه بيمه
ميشود و ميتوان توسط بيمه خسارتها
را پرداخت کرد.

زلزلــه در تهران خطــري جدي و
هميشگي است

رئيس شوراي اسالميشهر تهران زلزله
در تهران را خطري جدي و هميشــگي
دانســت و گفت :زمين لــرزه در تهران
و ســاير کالنشــهرها نبايد کم اهميت
جلوه کند ،زيرا اين کار ســبب کندي در
آمادگي ،عدم اولويت در تخصيص اعتبار
و فقدان هماهنگيهاي الزم ميشود.

نوري :مرگ متوسط يک تا  ۲ميليون
نفر در صورت وقوع زلزله در تهران

رئيس کميسيون سالمت ،محيط زيست
و خدمات شــهري شــوراي شهر تهران
هم گفت :بر اســاس بررســي به عمل
آمده از ســوي جايکا و محققين ژاپني در
سال  ۲۰۰۴در صورت بروز زلزله به طور

 6نفر از ساکنان مجتمع مسکونی نجات یافتند

آتشسوزي عمدي دختر 2/5ساله را به کام مرگ برد

آتشســوزي عمدي صبح ســه شــنبه در يک
زيرزمين مسکوني در يزد منجر به نجات شش نفر
از ساکنان و متاســفانه مرگ يک دختر  2.5ساله
شد.به گزارش ايسنا« ،محمدرضا رحيمي» معاون
عمليات سازمان آتشنشاني يزد با اشاره به اين که
گزارش حادثه ساعت  4:54صبح پنجم آذرماه به
ســامانه  125گزارش شده است ،گفت :بالفاصله
ســه دســتگاه خودروي عملياتي از ايستگاههاي
شماره پنج و هفت شهر يزد به محل حادثه که در
بلوار امام رضا(ع) بود ،اعزام شدند.وي افزود :اولين
گروه از آتشنشانان از ايستگاه شماره پنج کمتر از
دو دقيقه به محل حادثه رســيدند که در بدو ورود
به محل با صحنهاي مواجه شــدند که شعلههاي
آتش تمام فضاي منزل را فرا گرفته و دود حاصل
از آن آسمان را تيره و تار کرده بود .رحيميادامه داد:
آتش نشانان خيلي سريع همزمان با اجراي عمليات
ايمن سازي ،با استفاده از دستگاه تنفسي به داخل
زيرزمين رفته و عمليات اطفاي حريق و جستجو
را آغاز و در کمتريــن زمان ممکن حريق را مهار
و هفت نفر از ســاکنان را به بيرون از خانه منتقل
کردند.وي با بيان اين که کانون اين حريق در سه
نقطه از زيرزمين يعني اتاق خواب و دو قســمت
طبق اصل  ۲۱قانون اساسي دولت موظف به اجراي
بيمهاي خاص براي زنان «بيوه ،سالخورده و سرپرست
خانوار» است اما تا کنون دولت به علت عدم توانايي
مالي و مشــکل اعتبارات اين اصل را اجرايي نکرده
اســت .به گزارش فارس  ،بــا افزايش فعاليتهاي
اجتماعي زنان آسيب پذيري آنها در جامعه نيز يشتر
شده اســت .يکي از آســيب پذيرترين اين گروهها،
زنان بيوه ،ســالخورده و بيسرپرست هستند .بخش
اعظمياز جمعيت اين گروه را زناني تشکيل ميدهند
کــه به دليل تجرد ،فوت شــوهر ،طالق ،مهاجرت،
مفقوداالثر بودن همسر و داليل ديگر خود به عنوان
سرپرت خانوار محسوب ميشوند.رئيس سازمان آمار
ايران درباره داليل سرپرســت شدن زنان در خانواده
گفت 35« :درصد از زنان سرپرســت خانوار به رغم
داشتن همسر سرپرست هستند .از  65درصد باقيمانده،
 20درصدشان به دليل فوت همسر که دليل عمدهاش
تصادفات جادهاي اســت ،زنان را مجبور کرده تا به
عنوان سرپرست خانوار بار زندگي را بر دوش بگيرند.

از اتاق پذيرايي بوده اســت ،اظهار کرد :براساس
مشــاهدات و مذاکرات بعمل آمده با شاهدان در
محل مشــخص شد اين آتشســوزي ،عمدي و
بر اســاس انتقام جويي بوده است.وي افزود :آتش
نشانان بعد از تحويل مصدومين به اورژانس ،محل
را تحويل عوامل پليس  110داده و به ايستگاههاي
خود مراجعت کردند.معاون آتشنشاني يزد با اشاره
به اين که در اين حريق مادر خانواده  31ســاله به
شدت دچار سوختگي و دختر  2.5سالهاش به علت
استنشاق دود متاسفانه فوت شده است ،بيان کرد:
پنج نفر ديگر از ساکنان آن زيرزمين که دو نفر آنها
از اقوام ،ميهمانان و اهل زابل هستند ،داراي حال
عموميخوبيهستند.

متوسط بين  ۱تا  ۲ميليون نفر جان خود
را از دســت خواهند داد .زهرا صدر اعظم
نوري در نطق پيش از دســتور ســي و
سومين جلسه شوراي شهر تهران گفت:
سرانجام تهران لرزيد و با هر لرزش خود
باور ما را نيز تکان داد.رئيس کميســيون
سالمت ،محيط زيست و خدمات شهري
شوراي شهر تهران با اشاره به اقدامات غير
اصولي و بارگذاريهاي غير کارشناســي
در تهران اظهارکرد :در حال حاضر شاهد
بارگذاريهــاي غير اصولــي آن هم در
پهنههاي خطرناک که پتانسيل ريسک
بااليــي دارند هســتيم و همين موضوع
مشــکالتي را به همراه خواهد داشــت.
صدراعظم نوري با تاکيد بر مشــکالت
برخي ســاختمانهاي بلند مرتبه شــهر
تهران خاطرنشان کرد ۹۷۹ :ساختمان بلند
مرتبه در تهران وجود دارد که از اين تعداد
 ۴۸۰ساختمان در دهه اخير ساخته شده
و از اين تعــداد  ۲۵درصد از آنها عمدتا
در مناطق با بافت فرسوده و  ۹۵ساختمان
حتي ابتداييترين تجهيزات ايمني در حد
کپسول آتش نشاني را هم ندارند.

پايتخت به قدر پناه گرفتن هم فضاي
امن ندارد

رئيس کميسيون محيط زيست شوراي

در جلسه اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مشخص شد

سربازان غايب ،سال ۹۷چقدر بايد به دولت پول بدهند؟

اعضاي کميسيون برنامه و بودجه در نشست
ديروز مبلغ جريمه غيبت ســربازي را به  2و
 3برابر افزايش دادند؛ بدين ترتيب مشــمول
غائــب داراي مــدرک دکتــراي تخصصي
رشــتههاي علوم پزشــکي و باالتر بايد ۱۵۰
ميليون تومــان جريمه بپــردازد .به گزارش
فــارس  ،اعضاي کميســيون برنامه و بودجه
در جلســه روز دوشــنبه ميزان جريمه غيبت
ســربازي را به دو و سه برابر افزايش دادند.بر
اين اساس نرخ جريمه براي مقاطع زير ديپلم،
ديپلم ،فوق ديپلم و ليســانس دو برابر و براي
مقاطع فوق ليســانس ،دکتراي عموميعلوم
پزشکي ،دکتراي تخصصي غيرعلوم پزشکي،
دکتراي تخصصي رشــتههاي علوم پزشکي
و باالتر ســه برابر شــده اســت.الزم به ذکر
اســت که ميزان جريمه غيبت ســربازي در
ســال  96براي دارندگان مــدرک زير ديپلم
 10ميليــون تومان ،براي مــدرک ديپلم 15
ميليون تومان ،براي مــدرک فوق ديپلم 20
ميليــون تومان و براي مدرک ليســانس 25
ميليون تومان تعيين شده بود که طبق مصوبه
جديــد دو برابر ميشــود.برپايه اين گزارش

طرح بيمه زنان بيوه ،سالخورده و سرپرست خانوار همچنان خاک ميخورد

مشکالت مالي همچنان بر دوش زنان سرپرست خانوار

همچنين  26درصد زنان سرپرســت خانوار مطلقه
هســتند .اين افراد خود وظيفه تامين مالي خانواده و
سرپرستي آن را برعهده دارند».

آمار زنان سرپرســت خانوار در سال  96حدود 3
ميليون نفر است

به گفته انوشيروان محســنيبندپي رييس سازمان
بهزيستي کشور ،آمار زنان سرپرست خانوار در سال
 96حدود  3ميليون نفر است .مطابق سرشماري سال
 90آمار زنان سرپرست کشور  2ميليون و  548هزار
نفر عنوان شــد که اين آمار حدود  12درصد از کل
خانوارهاي کشور را دربرميگيرد .اين در حالي است
که تعداد زنان سرپرســت خانوار در سرشماري سال
 ،85حدود يک ميليون و  600هزار نفر برآورد شده بود،
يعني در طول پنج سال ،جمعيت زنان سرپرست خانوار
بيش از  900هزار نفر افزايش يافته است .از مهمترين

ابوالفضل قناعتي عضو سابق شوراي شهر
تهران عدم مديريت يکپارچه در تهران را
خطري بالقوه براي پايتخت نشنينان در
مواقع حوادث و بالياي طبيعي دانست.
وي بــا بيــان اينکه رئيــس مديريت
شهري در تهران شــهردار است اين در
حاليســت که در ديگر استانهاي کشور
استاندار مسئوليت مديريت بحران را بر
عهده دارد .با اين حال ما شــاهد بوديم
که شــب زلزله تهران به جاي تشکيل
جلسه در شــهرداري تهران و بر عهده
گرفتن مسئوليت مديريت بحران از سوي
آقاي نجفي ،اين استاندار تهران و آقاي
مقيميبود که عهده دار اين مســئوليت
شد.قناعتي گفت :همگان ديدند که يک
زلزله 5.2ريشــتري که کانون آن هم در
تهران نبود ،چطور شــهر تهران را قفل
کرد .مردم ســرپناه درستي براي اسکان
نداشــتند و شــب را در ماشينهايشان
ســپري کردنــد .همين روشــن بودن
خودروها به آلودگي شديد هواي تهران
ضريب داد تا استيصال مديران شهرداري
بيش از پيش به چشم بيايد.وي در ادامه
افزود :ما ميديديم که هر لحظه بر حجم
شــايعات در فضاي مجازي و رسانهها
افزوده ميشود ،اما دريغ از يک اظهارنظر
خشــک و خالي از شــهردار تهران .در
خصوص زلزلــه اخير انفعال تنها چيزي
بود که از شهرداري تهران ديديم.

مشکالت زنان سرپرست خانوار مشکل تامين مالي و
اشتغال اســت .به منظور حمايت از اين قشر از زنان
قوانين مختلفي وضع شده و دولت طبق قانون وظيفه
تامين مالي آنان را بر عهده دارد .طبق بند  4اصل 21
قانون اساسي دولت موظف به ايجاد بيمه براي زنان
بيوه ،سرپرست خانوار و سالخورده است .همچنين اصل
 29قانون اساسي هم به طور کل به بيمه و برخورداري
از تأميــن اجتماعي پرداخته اســت .طبق اين اصل
«برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي،
بيکاري ،پيري ،ازکارافتادگي ،بيسرپرســتي ،در راه
ماندگي ،حوادث و ســوانح ،نياز به خدمات بهداشتي،
درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره،
حقي همگاني اســت ».دولت نيز موظف است طبق
قوانين از محل درآمدهاي عموميو درآمدهاي حاصل
از مشارکت مردم ،خدمات و حمايتهاي مالي فوق

ميزان جريمه غيبت ســربازي براي دارندگان
مدرک کارشناســي ارشد يا فوق ليسانس 30
ميليون تومان ،دکتراي عموميعلوم پزشکي
 35ميليون تومان ،دکتراي تخصصي غيرعلوم
پزشکي  40ميليون تومان و دکتراي تخصصي
رشتههاي علوم پزشــکي و باالتر  50ميليون
تومان بوده است که به سه برابر افزايش پيدا
ميکند.الزم به ذکر است که به ازاي هر سال
غيبت مازاد بر هشت سال 10 ،درصد به مبلغ
جريمه افزوده ميشد و براي مشموالن متاهل
پنج درصــد و براي مشــموالن داراي فرزند
نيز پنج درصد از مجموع مبلغ جريمه کســر
ميشد.
را بــراي يک يک افراد کشــور تأمين کند .با وجود
وضع قوانين متعدد به منظور حمايت از زنان سرپرست
خانوار ،اصل  21قانون که با محوريت مشکالت زنان
وضع شده است اما اين قوانين به مرحله اجرا نرسيده
و تا کنون نتوانستهاند به صورت چشمگيري باري از
دوش زنان سرپرست خانوار بردارند.ميرحمايت ميرزاده
نمايده مغان درمجلس شوراي اسالمي ،در خصوص
اين ماده و عملکرد دولــت در اين باره گفت :در بند
چهارم اصل بيست و يکم قانون اساسي ،دولت موظف
اســت با ايجاد بيمه خاصي براي زنان سالخورده و
بيسرپرست و بيوه شدگان از آنها حمايت کنند ،اما
هم اکنون ما شرمنده بسياري از خواهران و مادرانمان
هستيم .ميرزاده تصريح کرد :اصل بيست و نهم قانون
اساسي دولت را مکلف به ارائه خدمات تامين اجتماعي
از نظــر بيکاري وارائه خدمات بهداشــتي ،درماني و
پزشکي براي تمام مردم ميکند واين در حالي است
که زماني بيمارستانهاي گرميامکانات اوليه پزشکي را
از قبيل زايشگاه را داشتند وهم اکنون ندارند.

حوادث در ایران
عذاب وجدان راز
برادرکشي را برمال کرد

مرد برادرکش پس از
قتل و عذاب وجدان
راز قتــل بــرادرش
در ايــام را فــاش
کــرد .به گــزارش
ميزان،سرهنگ حميد فتاحي رئيس پليس
شهر ايالم اظهار داشت :مرد جواني روز سه
شــنبه به کالنتري  15کشوري شهر ايالم
آمد و خود را قاتل برادرش معرفي کرد .مرد
جوان مدعي شد براي راحت شدن از آزار و
اذيتهاي برادر معتادش براي خانواده او را به
قتل رسانده است .مرد  37ساله مدعي شد:
برادر  31سالهام معتاد بود و هر روز خانواده را
اذيت ميکرد .مادرم هميشه به من ميگفت
که برادرت ما را اذيت ميکند و براي تهيه
پول مواد خانواده را تحت فشار قرار ميدهد.
ديگر از دســت برادرم جانم به لبم رسيد تا
اينکه تصميم گرفتم او را به قتل برسانم تا
خانواده راحت شوند .متهم به برادرکشي در
مورد نحوه قتل بــرادرش گفت :عصر پنج
شنبه به بهانه تهيه هيزم براي کباب با برادرم
به کوههاي ماربره رفتيم .حين جمع کردن
هيزم ،با اسلجه شکاري که همراهم بود دو
گلوله به پهلو و ســر برادرم شليک کردم و
او را به قتل رســاندم .بــراي مخفي ماندن
راز قتل ،جســد او را در کوه دفن کردم و به
خانه خودم رفتم .در اين مدت عذاب وجدان
رهايــم نميکرد تا اينکه تصميم گرفتم راز
قتل برادرم را برمال کنم .با اعترافات اين فرد،
تيمهاي جنايي بالفاصله به محل دفن جسد
در ارتفاعات ماربره رفته و موفق شدند جسد
مقتول را کشف کنند.
کيفرخواست قاتل سريالي زنان
در گيالن صادر شد

دادستان عموميو انقالب مرکز استان گيالن
از صدور کيفرخواست قاتل سريالي زنان در
گيالن خبر داد.به گزارش تسنيم به نقل از
روابط عموميدادســتاني کل کشور،حجت
االسالم والمســلمين مصطفوي دادستان
رشت با اعالم اين خبر گفت:کيفرخواست
قاتل سريالي زنان در استان گيالن که اوايل
امسال دستگير شــده بود صادر شده است.
به گفته دادســتان عموميو انقالب رشت
کيفرخواست صادر شــده در اين پرونده به
دادگاه کيفري يک ارسال شده است.
مهار حریق گسترده در انبار شوش

ایــن حادثــه که در
واحد تولید ســلفون
شــرکت چاپ تک
مســتقر در ایــن
شهرک روی داد بنا
به اعالم آتشنشــانی تبریــز حدود 100
آتشنشــان در تالش برای اطفای حریق
در این کارخانه حضور داشتند.ســخنگوی
آتشنشانی تهران از وقوع حریق گسترده
در یک انبار ظروف پالســتیکی در شوش
خبر داد و گفــت :در جریان اطفای حریق
یک آتشنشــان مصدوم شد.سید جالل
ملکی در گفتوگو با تسنیم با اعالم خبر
آتشسوزی گســترده در یک انبار ظروف
پالســتیکی دربــاره جزئیات ایــن حادثه
اظهار کرد :ساعت  22:6دوشنبه یک مورد
آتشسوزی در انبار کاال در خیابان شوش،
خیابان صابونیان به سامانه  125اعالم شد
که با توجه به تعدد تماســهای شهروندان
به ســرعت آتشنشــانان چهار ایستگاه
آتشنشانی همراه با چندین دستگاه تانکر
آب به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران
ادامــه داد :محل آتشســوزی انبار حدوداً
 300متری و دارای ســقف شــیروانی و
قدیمی بود و داخل آن مقدار زیادی ظروف
پالســتیکی در حجم زیادی چیده و دچار
آتشسوزی شده بود.وی خاطرنشان کرد:
زمانیکه آتشنشانان به محل حادثه رسیدند
تمامی این انبار کام ً
ال شعلهور بود به حدی
که آتش از زیر ســقفها به بیرون متصاعد
میشــد؛ از آنجایی که سقفها از داخل به
یکدیگر راه داشتند آتش به سرعت در حال
سرایت به کارگاهها و انبارهای مجاور بود
که آتشنشــانان به سرعت از چهار جهت
عملیات را آغاز کردند.ملکی افزود :بخشی
از آتشنشانان از روی سقفها مشغول برش
سقف شده و مجبور شدند در برخی از نقاط
بخشی از دیوارها را شکاف داده تا بتوانند به
کانون حریق دسترســی پیدا و آن را مهار
کنند.

