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اخبار
کمبود  ۴هزار تخت
بيمارستاني در شهر تهران

عضو کميسيون بهداشت ودرمان مجلس از
کمبود ۱۰هزار تخت بيمارستاني در استان
تهران خبرداد.محسن عليجاني زماني درگفت
وگو با خانه ملت ،درباره مشکل جدي برخي
مناط��ق تهران درحوزه بيمارس��تان ،گفت:
به طور کلي ش��هر تهران و شهرستانهاي
اطراف با کمبود تخت بيمارس��تاني مواجه
هستند ،ش��اخصهاي شهر تهران و استان
درحوزه درمان و بخشهاي ديگر از بسياري
از مناطق محروم کش��ور پايين تر اس��ت؛
به ويژه در ش��رق و يا جنوب ش��هرتهران
مش��کالت درماني وجود دارد.نماينده مردم
تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر و پرديس
درمجلس شوراي اسالمي ،با اشاره به اينکه
وزارت بهداش��ت و درمان باي��د از اعتبارات
دولتي و ازظرفي��ت بخش خصوصي براي
رفع مشکالت بيمارس��تاني استان تهران و
ساخت درمانگاه اس��تفاده کند ،افزود :البته
هم افزايي بخشهاي مختلف دراين حوزه
بس��يار مهم اس��ت ،به عنوان مثال وزارت
بهداش��ت ميتواند از ظرفيتهاي سازمان
تامي��ن اجتماعي ،نيروهاي مس��لح ،وزارت
نف��ت و بانکه��ا نيز دراين حوزه اس��تفاده
کند .عليجاني با بيان اينکه در استان تهران
کمبود بيش از  10هزار تخت بيمارس��تاني
وجود دارد ،گف��ت :از اين ميزان نزديک به
 4هزار تخت مربوط به شهر تهران ميشود،
البته کميسيون بهداش��ت ودرمان تاکنون
جلساتي با حضور متوليان اين بخش براي
رفع مشکل کمبود تختهاي بيمارستاني و
افزايش هم افزايي ميان دس��تگاهها برگزار
کرده است؛ متاسفانه موازي کاري بسياري
مي��ان دس��تگاهها وج��ود دارد ک��ه بايد به
کمترين ميزان کاهش پيدا کند.
 25هزار معلول تهراني چشم انتظار
دريافت خدمات هستند

معاون توانبخشي بهزيس��تي استان تهران
از وجود  ۲۵هزار معلول پش��ت نوبتي خبر
داد و گف��ت :اين افراد شناس��ايي ش��دهاند
و منتظ��ر دريافت خدمات هستند.پرس��تو
منص��وري در گفتوگو با ف��ارس گفت :در
حال حاضر در ش��هر تهران  3مرکز دولتي
براي نگه��داري از دخت��ران معلول تحت
پوش��ش بهزيستي( جس��ميبي سرپرست
ومعل��ول ذهني) وجود دارد.وي ادامه داد :به
طور کلي  17هزار مددجوي معلول در مراکز
نگهداري از معلوالن نگهداري ميش��وند.
معاون توانبخشي بهزيس��تي استان تهران
گفت 9 :هزار نفر از مددجويان معلول يارانه
ويژه مراکز نگهداري از معلوالن را دريافت
ميکنند.منصوري در مورد قطع يارانه برخي
از مددجوي��ان گفت :برخ��ي از مددجويان
و معل��والن يارانه ش��ان از طري��ق وزارت
رفاه حذف ش��ده که اين موض��وع مربوط
ب��ه دهک بنديهاي خود وزارتخانه اس��ت
و ربطي به س��ازمان بهزيس��تي ندارد اما بر
اساس رايزنيهاي سازمان بهزيستي آخرين
گزارشها را در مورد افرادي که نبايد يارانه
شان حذف ميشد به بهزيستي کشور اعالم
کرده ايم که اميدواريم مش��کل برخي افراد
برطرف شود.

 ۱۰مدرسه غيردولتي پايتخت تخلف از شهريه داشتند

رئي��س س��ازمان م��دارس غيردولتي و
مش��ارکتهاي مردميگف��ت :بي��ش از
 ۱۰م��ورد گزارش تخلف از ش��هريه ،به
شوراي نظارت ش��هر تهران ارجاع شده
است و منتظريم اين شورا ،ناظر مستقر
در اين مدارس داشته باشد و در خصوص
اين مدارس بررس��ي کرده و حکم صادر
کند .به گزارش فارس ،مجتبي زينيوند
با اعالم اين خبر اظهار داش��ت :در يک
برنام��ه تلويزيون��ي ب��ه ما ش��هريه ۲۱

ميليون تومان اعالم شد که بررسي شد
و مشاهده کرديم که صحت داشت و در
حال بازگرداندن شهريه اضافي هستيم؛
البته در گذشته براي  ۷مدرسه را شوراي
نظارت حکم صادر کرده بود که شهريه
اضافي مسترد شود.معاون وزير آموزش
و پ��رورش درباره موضوع ش��هريههاي
 ۱۰۰ميليون تومان��ي در برخي مدارس
اظه��ار کرد :اي��ن چنين ش��هريههايي
مطلق ًا صحت ن��دارد؛ روزنامهاي درباره

توماني گزارش شد که  ۱۱ميليارد تومان
براي ش��هريه فوق برنامه و کالسهاي
ديگ��ر بود که تخلف دانس��تيم و پرونده
به ش��وراي نظارت اس��تان ارسال شد.
زينيوند درباره پيشدبس��تاني گفت :بر
اساس قانون مجلس ،تنها مرجع صدور
مجوز پيشدبستاني ،مدارس غيردولتي
است که دو مدل شامل «مدارس پيش
دبس��تاني دولتي با مش��ارکت مردم» و
«غيردولت��ي» اس��ت .وي اضاف��ه کرد:

سقوط جت آموزشي در چابهار

در بخ��ش «م��دارس پيشدبس��تاني با
مشارکت مردم» ،تفکيک وظيفه کرديم
که در اين راستا مناطق دوزبانه ،عشايري
و روس��تايي با حمايت دولت به صورت
دولتي اداره ميشود.

طي سه دهه آينده

جمعيت کشور به  100ميليون نفر ميرسد
نايب رئيس کميسيون بهداشت :سياستهاي جمعيتي مناسب ،نياز امروز کشور است

گ�روه اجتماعي  :يک��ي از عوامل مهم و
اساسي در برنامه ريزيهاي توسعه ،آگاهي
از تغييرات جمعيتي اس��ت ،به عبارت ديگر
تغييرات جمعيتي تاثير بسزايي در برنامههاي
اجتماع��ي و اقتصادي و سياس��ي ...دارد به
همي��ن منظ��ور آگاهي و ش��ناخت از آن و
تغييراتش ميتواند تصميم سازان و مديران
را به مسير درستي براي پاسخگوي به نيازها
هدايت کند.مدي��رکل دفتر آمار و اطالعات
جمعيتي و مهاجرت س��ازمان ثبت احوال با
اشاره به اينکه در مسائل جمعيتي بايد صريح
بود و وضعيت حال چنان که گفته ميشود
تيره و تار نيس��ت ،اظهار داش��ت :جمعيت
کشور طي س��ه دهه آينده به  100ميليون
نفر ميرسد.
محمد باقر عباس��ي مدي��ر کل دفتر آمار و
اطالعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت
احوال در ادامه در پاس��خ به س��والي مبني
براينک��ه ميزان باروري کل روند افزايش��ي
خواهد داش��ت يا خير ،تصریح کرد :ضرورتا
اينگونه نيست .با گذر زمان و تغييرات نسلي
حتي ميتوان انتظار کاهش اين ميزان را نيز
داش��ت .موضوعي که در سالهاي انتهايي
دهه  ۸۰رخ داد و باعث ش��د در سال ۱۳۹۰
شاهد رقم  ۱.۸براي ميزان باروري کل کشور
باشيم يعني رقميکمتر از سطح جانشيني.
وي در گف��ت و گو با ايس��نا حف��ظ ميزان
باروري کل در حول و حوش سطح جانشيني
را نيازمند فراهم ش��دن مولفههاي متعددي
خواند و گفت :جامعه ماگذاردوم جمعيتي را
پشت سر گذاش��ته و بسياري از افراد متولد
ده��ه  60حتي فرزن��دان دوم خود را نيز به
دنيا آوردهاند و ما آرام آرام شاهد مادران دهه
هفتادي هس��تيم که از لحاظ عددي تقريبا
نصف مادران دهه شصتي هستند .ضمن آن
که افزايش سن ازدواج باعث تاخير در ورود به
فرآيند باروري ميشود .اما فراموش نکنيم ما
در حالگذاراز پنجره طاليي جمعيت هستيم.
اگر بتوانيم در اين دوران به س��ود جمعيتي
حاصل از حض��ور حدود  ۷۰درصد جمعيت
در سن فعاليت دست پيدا کنيم ،انگيزههاي
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شکلگيري

جوان��ي جمعيت با افزاي��ش نرخ باروري
به بيش از س��طح جانش��يني مورد اشاره
بوده اس��ت .اما افزايش جمعيت با تاکيد
بر ارائ��ه آموزشهاي مناس��ب ،نهادينه
سازي سبک زندگي اس�لامي -ايراني ،
ارتقاء اميد به زندگي  ،تکريم سالمندان ،
توانمندس��ازي جمعيت در سن کار ،حفظ
و ج��ذب جمعيت در روس��تاها و مناطق
م��رزي ،مديري��ت مهاجرت ب��ه داخل و
خارج ،اس��تفاده از ظرفيته��اي ايرانيان
مقيم خارج و رصد مس��تمر سياستهاي
جمعيتي بوده است تا از افزايش بيکيفيت
جمعيت جلوگيري گردد و رش��د و توسعه
همه جانبه ش��کل بگيرد .اميد است اين
سياستهاي هوشمندانه با تالش همه قوا
و مردم به نحو مناس��ب عملياتي گردد.
خانوادههاي بزرگتر را ايجاد کردهايم .ضمنا
توجه داشته باشيم ،نسلي که خود تک فرزند
بوده و مشکالت آن را تجربه کردهاند ،حال
که مادر و پدر ميش��وند ،به ش��رط فراهم
بودن ش��رايط ممکن اس��ت تک فرزندي
را به فرزن��دان خود تحميل نکنند و مجددا
خانوادههايي با بعد وسيعتر تجربه شود.
مدير کل دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و
مهاجرت س��ازمان ثبت احوال در پاسخ به
اين س��وال که ميتوان از دادههاي پايگاه
به محاس��به ميزان باروري کل به عنوان
ي��ک دغدغه مهم ملي اق��دام کرد ،گفت:
برپايه دادههاي اين پايگاه ،ميزان باروري
کل (يعني تعداد متوسط فرزنداني که يک
مادر در طول دوران ب��اروري خود به دنيا
ميآورد) در سال ( ۱۳۹۵براي زنان ايراني
ساکن کشور)  ۲.۱۴فرزند بودهاست .براي
خالصتر کردن اين شاخص بايد با لحاظ
کردن جمعيت زنان متاهل ،ميزان باروري
نکاحي را محاسبه نمود که براي آن سال
نش��اندهنده رقم  ۳.۴فرزند اس��ت .يعني
زنان ازدواج کرده ايراني به طور متوس��ط
بيش از س��ه فرزند به دنيا ميآورند .نکته
مهمتر آن است که در پيمايش انجام شده
توسط پژوهشکده آمار ،زوجهاي جوان در

زمان ازدواج بهطور متوس��ط خواستار ۲.۳
فرزند بودن��د و اين يعني بيش از س��طح
جانشيني.
وقوع  28درصد تولدها در دو س�ال اول
ازدواج

ب��ه گفته مدي��رکل دفتر آم��ار و اطالعات
جمعيتي س��ازمان ثبت احوال ،تعداد مواليد
ثبت ش��ده در سال  ۱۳۹۶برابر يک ميليون
و  ۴۸۷هزار بوده اس��ت .يعني  ۱۸.۸تولد به
ازاي هر هزار نفر جمعيت کشور .اين شاخص
در سال  ۱۹.۵ ،۱۳۹۵در هزار نفر بود.
عباسي در پايان با بيان اينکه يکي از نکات
قاب��ل توجه تغيي��رات رخ داده در مباحث
جمعيتي  ،شروع فرآيند فرزندآوري است،
گف��ت :در س��ال  ۱۳۹۶ح��دود ۱۴۶هزار
ن��وزاد با فاصله يکس��ال و کمتر از ازدواج
والدينش��ان بدنيا آمدهاند يعني حدود ۱۰
درصد .حدود  ۱۸درصد تولدها «تا دوسال
بعد از تاريخ ازدواج» والدين رخ داده است
واين به معناي اين است که ديگر تشکيل
زندگ��ي معناي بالفصل فرزند آوري را به
هم��راه ندارد اين نيز بخش��ي از تغييرات
اجتماع��ي رخ داده موث��ر ب��ر رونده��اي
جمعيتي ما در ساليان آتي است.

سياستهاي جمعيتي مناسب و توسعه
همهجانبه نياز امروز کشور است

ناي��ب رئي��س کميس��يون بهداش��ت و
درم��ان مجلس نیز در این راس��تا گفت:
تنظيم خان��واده لزوما به معناي کنترل و
کاهش مواليد نبوده و قطعا سياستهاي
جمعيتي مناسب و توسعه همه جانبه نياز
امروز کشور است .سيدمرتضي خاتميدر
گفت و گ��و با خانه ملت اظهار داش��ت:
تنظيم خان��واده لزوما به معناي کنترل و
کاهش مواليد نيست بلکه فاصله گذاري
بين مواليد ،برنامهريزي براي حاملگي و
فرزندآوري ،پيش��گيري از حاملگيهاي
ناخواس��ته و نيز کنت��رل حاملگيهاي پر
ريس��ک و نيز برنامههاي پيش��گيري از
م��رگ و مير م��ادر و نوزاد را نيز ش��امل
ميش��ود .لذا از اين منظ��ر تنظيم خانواده
هم��واره ميبايس��ت مد نظر باش��د .حتي
سياس��تهاي تش��ويقي موالي��د نيز خود
نوعي تنظيم خانواده اس��ت.وي با اشاره
به سياس��تهاي کلي جمعي��ت ابالغي
مقام معظم رهبري گفت :اين سياستها
براس��اس بن��د ي��ک اص��ل  ۱۱۰قانون
اساس��ي در سال  ۹۳در  ۱۴بند ابالغ شد
و براس��اس آن ارتقاء ،پويايي ،بالندگي و

فرمانده ناجا گفت 70 :درصد خانمهاي محترم جامعه قائل به عفاف و
حجاباند و حتي کساني که پوشش را رعايت نکرده و ظواهر اسالميرا
مراعات نميکنند نيز امنيت ،آسايش و آرامش را در پناه عفاف و حجاب
ميدانند .به گزارش فارس ،س��ردار حس��ين اش��تري فرمانده نيروي
انتظاميدر آيين اختتاميه سومين جشنواره چادرهاي آسماني گفت :امروز
پرداخت��ن به عفاف و حجاب چه براي خواه��ران و چه برادران امري
ضروري اس��ت و اگر ميخواهيم پاس��دار ارزشهاي انقالب اسالمي،
تدابير حکيمانه حضرت امام راحل و مقام معظم رهبري باش��يم يکي
از دريچهه��ا و موضوعات اصلي آن موضوع عفاف و حجاب اس��ت.
فرمانده نيروي انتظاميتصريح کرد :براساس وظايف ذاتي ،مبادي ديني
و قانوني هر مس��لماني وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را دارد و
س��ازمانها و نهادهاي دولتي و حاکميتي نيز در اين زمينه مسئوليت
دارند .سردار اشتري تصريح کرد :فريضه فراموش شده امر به معروف
و نهي از منکر بر عهده همه مردم است و همه نهادها و هم مسئوالن
اجرايي کشور .اين مقام ارشد نيروي انتظاميبا تاکيد بر اينکه برگزاري

 70درصد زنان قائل به عفاف و حجاب هستند
اي��ن همايش خود ،امر به معروف اس��ت اعالم کرد مردمان جامعه ما
فطرتا با عفاف و حجاب موافق هستند؛ چرا که در پيمايشي که صورت
گرفته بيش از  70درصد خانمهاي محترم با قائل به عفاف و حجاب
هستند؛ حتي کساني که رعايت ظواهراسالميرا نکرده و در پوشش نيز
مراعات نکرده در جواب به اين پيمايش امنيت ،اسايش و آرامش را در
پن��اه عفاف و حجاب عنوان کردهاند .وي افزود :بايد براس��اس فطرت
پاک��ي که خواهران و برادران اين جامع��ه دارند اين موضوع را تفهيم
کني��م چرا که عفاف و حجاب يک موضوع فطري اس��ت .عاليترين
مقام انتظاميکشور به خارجنشينهايي که براي زنان عفيف ما تصميم
ميگيرند اشاره و اعالم کرد :اندک افرادي هستند که با عناد موضوع
بيحجابي و بدحجابي و شلحجابي را دنبال ميکنند؛ آن کساني که
خارج از کشور نشستهاند و براي زنان عفيف ما تصميم ميگيرند کساني
هستند که سرخوردهاند؛مشکالت روحي و رواني داشتهاند و به داليلي
نتوانستهاند خودشان را با مردم فهيم و فرهنگي ما تطبيق بدهند .وي
افزود :اين افراد بر بحث بيحجابي دامن ميزنند و اياميرا مش��خص

ول��ي اهلل رس��تم علي��زاده عض��و هيات
علميموسسه مطالعات جمعيت ملي کشور
معتقد اس��ت يکي از الزامات مهم جمعيت
کارآم��د برخورداري از س��رمايه انس��اني
مطلوب بوده که از اين امر ميتوان در بستر
توسعه اقتصادي استفاده کرد.وي همچنين
ميافزاي��د:در سياس��تهاي کلي جمعيتي
توس��ط مقام معظم رهبري در س��ال ۹۳
ابالغ شد به همه زمينههاي کميو کيفي
توجه شده اس��ت.همچنين بحث سرمايه
نيروي انساني يکي از مهمترين موضوعاتي
اس��ت که اين س��ند به آن توج��ه زيادي
دارد ،ب��ه اين معنا که يک نيروي کارآمد و
توانمند بايد داشته باشيم که بتواند موجب
توسعه و پيشرفت کشور شود .عضو هيات
علميموسسه مطالعات و مديريت جامعه و
تخصصي جمعيت ملي کشور بيان ميکند:
يک��ي از الزام��ات مهم جمعي��ت کارآمد
برخورداري از سرمايه انساني مطلوب است
که اين مقوله اش��اره به سرمايههاي کيفي
از جمله دانش ،مهارت و قابليتهاي افراد
دارد که از اين امر ميتوان در بستر توسعه
اقتصادي استفاده کرد.

ميکنند براي به نمايش گذاشتن بيحجابي و شعار و تبليغ ميکنند و
فکر ميکنند که با صحبت خود زنان و دختران ما از آنها پيروي ميکنند.
سردار اشتري ادامه داد :البته ممکن است اندک افرادي به داليلي که
در اينجا مناسب نيست در مورد آن سخن بگوييم از آنها پيروي کنند اما
بايد بگوييم اکثريت مردم جامعه ما اعتقاد قلبي به عفاف و حجاب دارد و
وظيفه حاکميت است که بر روي اين اکثريت کار کند .وي با اعالم اين
مطلب که  26دستگاه رسميوظيفه دارند در حوزه عفاف و حجاب کار
کنند تصريح کرد :در اين راستا مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
در حوزه عفاف و حجاب مشخص است؛  300مصوبه در اين خصوص
تدوين و به دستگاهها ابالغ شده؛البته اين براي چند سال گذشته است؛
ما بايد دنبال کنيم و توقعمان فقط اين نباشد که ناجا ورود کند .وي
تصريح کرد :البته اگر دستگاههاي ديگر به وظايف خود عمل نکنند ناجا
حتما به وظيفه خود عمل ميکند اما بايد مطالبه مردم و مس��ئولين از
ساير نهادهايي که قانونا وظيفه دارند نيز پيگير شوند؛ يک تعداد نامه و
دستورالعمل که کفايت نميکند بايد پاي کار بيايند.

سوخت داخلي وجود ندارد؛ خواستار اتخاذ تمهيدات و تدابير
س جمهور به استاندار براي بررسي دقيق علل حادثه
دستور ويژه رئي 
الزم براي جلوگيري از اين نوع حوادث شد.سيداحس��ن
علوي در گفتوگو با ايسنا،با ابراز تأسف از اينکه متأسفانه
بروز حوادثي از اين دس��ت به دليل اش��تراک مسيرهاي
حادثه س��وخت،توضيح داد  ۱۳ :جسد تحويل نيروهاي کش��ته شدگان نيز گفت :کسي نميخواهد که آمار را از ترددي است ،خاطرنشان کرد :اين اتفاق ضايعهاي تلخ و
اورژانس داده ش��د که  ۱۲نف��ر آن مربوط به اتوبوس و مردم يا رسانهها مخفي کند.
دردناک است که نبايد از آن ساده گذشت.وي با تأکيد بر
يک نفر آن مربوط به نفت کش اس��ت.وي ادامه داد :در
لزوم بکارگيري تمهيدات و تدابير الزم براي جلوگيري از
جريان اين حادثه راننده و ش��اگرد راننده اتوبوس نجات نمونه برداري  DNAاز پيکر جانباختگان
تکرار اين نوع حوادث ،يادآور ش��د :با افزايش گشتهاي
پيدا کردهاند .معاون عمليات سازمان ،آتش نشاني سنندج مديرکل پزش��کي قانوني استان کردس��تان از معاينه و شبانه و بررسي علل اين حوادث ،ميتوان از تکرار حوادث
با بيان اينکه پس از ش��دت گرفتن آتش س��وزي ديگر نمونه برداري  ،DNAپيکر يازده نفر از مسافران حادثه مشابهجلوگيريکرد.
نيروهاي ايس��تگاه سه گانه به محل اعزام شدند ،اظهار آتشسوزي اتوبوس سنندج خبرداد.غالمرضا همايون پور
کرد :در اين حادثه با تمام توان نيروهاي آتش نشاني با در ادامه بيان کرد :اجس��اد پس از اخذ نتايج  DNAبنا دس�تور ويژه رئي�س جمهور به اس�تاندار براي
عمليات آب و فوم مهار ش��د .علي محمد مرادي رئيس به دستور قضايي به خانواده جانباختگان تحويل خواهند بررسي دقيق علل حادثه
مجمع نمايندگان کردستان نيز از  ۱۵کشته و  ۷مصدوم شد.
س جمهور در پياميبا ابراز همدردي و تس��ليت به
رئي�� 
در پي بروز حادثه تصادف مرگبار تانکر حامل س��وخت
خانوادهه��اي جانباخت��گان حادثه تلخ و تأس��فبار در
مشخص
سنندج
تصادف
در
مقصران
همه
سهم


با اتوبوس مس��افربري در شهر سنندج خبر داد و گفت:
ترمينال مسافربري سنندج از مسئوالن استاني به ويژه
شود
ي
م
اعالم
و
جستجو براي يافتن مفقودين اين حادثه ادامه دارد.
استاندار خواس��ت تا نسبت به بررسي دقيق علت وقوع
در همين حال استاندار کردستان با تکذيب عراقي بودن پليس راه راهور ناجا در اين باره اظهار داشت :در حال حاضر اين حادثه اقدام کرده و ت�لاش و اهتمام ويژهاي براي
نفتک��ش ،گفت :در اين حادثه نفتک��ش ايراني و داراي کميته ويژه فني در محل حادثه با حضور معاون هماهنگي رس��يدگي به خانوادههاي داغديده و تسکين آالم آنان
پ�لاک ايران  ۲۹بوده که در پي اين حادثه  ۱۱نفر جان و مسوول بازرسي پليس راه و معاون هماهنگي و مسوول داشته باشند.
خود را از دست دادند.بهمن مرادنيا نيز در جمع خبرنگاران بازرسي پليس راهور در حال بررسي علت حادثه هستند.
در مورد حادثه تصادف بلوار دکترحسيني سنندج ،گفت :سردار حميدي اضافه کرد :موضوع نقص فني وسيله نقليه پيام الريجاني در پي سانحه تصادف
در اين حادثه پنج نفر نيز مصدوم شدند که حال فعلي آنها و سهم تماميشرکتهاي مرتبط در اين خصوصدر دست رييس مجلس ش��وراي اس�لاميدر پياميفوت جمعي
خوب و تعدادي نيز ترخيص شدند.استاندار کردستان در بررسي است و نتايج آن متعاقبا اعالم ميشود.وي گفت :از ه��م وطنانمان در س��انحه تصادف و آتش س��وزي
مورد علت حادثه گفت :مقصر اصلي اين حادثه نفتکش منطقهاي که حادثه در آن رخ داده جزء مناطق حادثه خيز اتوبوس مس��افربري در شهر سنندج را تسليت گفت و
بود که با برخورد به اتوبوس موجب انفجار و آتش سوزي در ش��هر سنندج است که همکاران ما بارها به مسئوالن براي بازماندگان شفاي عاجل را آرزو کرد .در اين راستا
شد.وي عراقي بودن اين نفتکش را تکذيب کرد و گفت :منطقه تذکرات الزم را داده بودند .نماينده سنندج ،ديواندره ؛ پايگاه اطالعرس��اني استانداري کردستان خبر داد  ،در
بنده از ابتدا در محل حادثه حاضر شدم و پالک نفتکش و کامياران در مجلس شوراي اسالمي همبا اشاره به اينکه پي حادثه تصادف اتوبوس مسافربري با تانکر نفتکش در
نيز ايران  ۲۹مربوط به اس��تان کرمانشاه است.استاندار ممنوعيت تردد در خصوص کاميونهاي حامل سوخت شهر سنندج سه روز در استان کردستان عزاي عمومي
کردس��تان در مورد اظهارات ضد و نقيض در مورد آمار عراقي اعمال شده اما اين محدوديت براي تانکرهاي حمل اعالم شد.

تصادف مرگبار اتوبوس با تانکر نفت در سنندج

گ�روه اجتماعي :بامداد چهارش��نبه وق��وع تصادف بين
اتوبوس و تانکر حمل س��وخت در س��نندج باعث جان
باختن تعدادي از مس��افران شد .بامداد چهارشنبه يک
دستگاه اتوبوس مس��افربري در حال خروج از ترمينال
س��نندج با تانکر نفتکش برخورد کرد.يکي از دو راننده
اتوبوس که در اين حادثه جان س��الم به در برده اس��ت،
اظهار کرد :اتوبوس براي سوار کردن مسافر پشت يک
دس��تگاه وانت توقف کرد که ناگهان همزمان با برخورد
تانکر با اتوبوس صداي انفجار بلند شد و تانکر و اتوبوس
به صورت همزمان دچار حريق شدند.
آمار متناقض از کشته شدگان

صالح زندي معاون عمليات س��ازمان آتش نشاني شهر
س��نندج در خصوص حادثه آتش س��وزي بل��وار دکتر
حسيني گفت :س��اعت چهار دقيقه بامداد چهارشنبه به
اولين ايستگاه آتش نشاني اين خبر اعالم شد.وي عنوان
کرد :در اين حادثه يک دستگاه نفت کش با برخورد اوليه
با اتوبوس موجب انفجار ش��ديد و آتش سوزي شد.وي
اف��زود :در اين حادثه دو دس��تگاه خودروي وانت پيکان
و خودرويي که قابل شناسايي نبود قرباني حادثه شدند.
زن��دي با بيان اينکه  ۱۸هزار ليتر مواد س��وختي در اين

س��خنگوي اورژانس کش��ور از سقوط يک
فروند جت آموزش��ي در کنارک چابهار خبر
داد.به گزارش ايس��نا ،مجتبي خالدي درباره
جزئي��ات اي��ن حادثه توضي��ح داد و گفت:
اين جت آموزش��ي ساعت  ۱۰:۲۵صبح روز
چهارشنبهحواليمجتمعپتروشيميچابهاردر
منطقه کنارک سقوط کرده است که به دنبال
اين حادثه پنج دستگاه آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شد.وي افزود :اين حادثه فوتي
نداشته اس��ت و دو سرنشين آن براي ادامه
روند درمان به مرکز درماني اعزام شدند.
دو فرد محکوم به قصاص نفس
از مجازات رهايي يافتند

دادس��تان عموميو انقالب مرکز اس��تان
چهارمح��ال و بختياري گف��ت :با تالش
معتمدي��ن و پيگيري قض��ات مربوطه و
هم��کاري اولي��اي دم دو فق��ره قصاص
نفس ،منجر به س��ازش ش��د .عبدالرضا
عليمحم��دي دادس��تان عموميو انقالب
مرک��ز اس��تان چهارمح��ال و بختي��اري
در گفتوگ��و با مي��زان از رهايي دو نفر
محک��وم به قصاص نفس خبر داد.وي در
اين رابطه اظهار کرد :با تالش معتمدين
و پيگيري قضات مربوطه ،دو فرد محکوم
که قرار بود صبح چهارشنبه به اتهام قتل
عمد ب��ه دار مج��ازات آويخته ش��وند از
قصاص نفس رهايي يافتند.
«انبارالوم»لرزيد

سرمايه انساني از الزامات مهم جمعيت
کارآمد است

فرمانده ناجا :سرخوردههاي خارج نشين براي زنان عفيف ما تصميم نگيرند

جريمه 50هزار توماني در صورت
استفاده از چراغهاي غيرمجاز

رئيس مرکز اطالعرس��اني پليس راهنمايي
و رانندگ��ي ته��ران بزرگ گف��ت :تغيير در
ميزان نور و رنگ استاندارد چراغهاي وسيله
نقلي��ه مص��داق بارز نقص فني محس��وب
ميش��ود و جريمه  50هزار توماني را براي
فرد متخلف در پي خواهد داشت.س��رهنگ
علياصغر شريفي رئيس مرکز اطالعرساني
پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در
گفتگ��و با ميزان اعالم کرد :تغيير در ميزان
نور و رنگ استاندارد چراغهاي وسيله نقليه
مصداق بارز نقص فني محسوب ميشود و
جريمه  50هزار توماني را براي فرد متخلف
در پي خواهد داشت.ش��ريفي يادآوري کرد:
مطاب��ق م��اده  151آئيننام��ه راهنمايي و
رانندگي ،اس��تفاده از چراغهاي چشمکزن
و رنگارنگ در وس��ايل نقليه ممنوع است.
وي در اي��ن رابطه مواردي را برش��مرد که
رانندگان ملزم به رعايت آن هس��تند :رنگ
چراغهاي جلوي وسيله نقليه سفيد يا زرد و
رنگ چراغهاي عقب و ترمز بايد قرمز باشد.
همچنين رنگ چ��راغ کوچک پالک عقب
س��فيد و رنگ چراغ دنده عقب سفيد يا زرد
باشد .رنگ چراغ راهنما و چراغ خطر نيز بايد
قس��مت جلو زرد و در قسمت عقب وسيله
نقليه زرد يا قرمز باشد.ش��ريفي تأکيد کرد:
استفاده از چراغ با نور خيرهکننده و همچنين
چراغهايي با نور سفيد در عقب وسيله نقليه
و نور قرمز در جلو اکيداً ممنوع است.

ش��هريههاي الکچري و  ۱۰۰ميليوني
نوشته بود که درخواست مکتوب داديم،
اطالع��ات خود را در اختيار ما قرار دهند
اما آنها هيچگونه اطالعاتي به ما ندادند.
وي با بيان اينکه باالترين ميزان تخلف
همان ش��هريه  ۲۱ميليون تومان براي
ي��ک مدرس��ه در پايه دوازدهم اس��ت،
گفت :تا امروز هيچگونه س��ندي درباره
ش��هريه باالتر به ما ارائه نش��ده اس��ت
البته س��ال گذشته ش��هريه  ۲۵ميليون

اخبار

زلزلهاي به بزرگي  3.7دهم ريشتر انبارالوم
شهرس��تان آق قال در اس��تان گلس��تان را
لرزاند.به گزارش ايس��نا و به نقل از موسسه
ژئوفيزي��ک دانش��گاه ته��ران ،اي��ن زلزله
س��اعت  8:59دقيقه چهارشنبه در عمق 16
کيلومت��ري زمين رخ داد.مرک��ز اين زمين
لرزه  20کيلومتري انبارالوم و  29کيلومتري
آققال و اينچهبرون بوده است.
دستگيريکالهبردارانميلياردي
در خراسان شمالي

فرمانده انتظاميخراس��ان ش��مالي گفت:
دو کالهب��ردار حرف��هاي ب��ا  ۲ميلي��ارد
و  ۶۸۰ميلي��ون ري��ال کالهب��رداري در
اس��تان دستگير ش��دند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان؛ سردار عليرضا مظاهري
فرمانده انتظاميخراسان شمالي گفت :در
پي  ۹مورد شکايت مبني بر اينکه افرادي
با سوء استفاده از اعتماد شهروندان اقدام به
کالهبرداري با ترفندهاي مختلف کردهاند
ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداري
پليس آگاهي استان موضوع را مورد بررسي
قرار دادند.وي با اشاره به اينکه ماموران با
انجام اقدامات فني و پليس��ي و همچنين
بررسي اظهارات شاکيان پرونده موفق به
شناسايي محل اختفاي کالهبرداران شدند،
اف��زود :در يک اق��دام غافلگيرانه ماموران
موفق ش��دند ،دو کالهبردار حرفهاي را در
اين زمينه دستگير و به مقر انتظاميمنتقل
کنند.اين مقام ارش��د انتظاميبا اش��اره به
اينکه متهمان پس از مواجه با مستندات و
ادله کافي به  ۹فقره کالهبرداري به ارزش
دو ميلي��ارد و  ۶۸۰ميلي��ون ريال اعتراف
کردن��د ،تصري��ح ک��رد :متهم��ان پس از
تشکيل پرونده براي انجام مراحل قانوني
تحويل مقامات قضائي شدند.
ادامه جستجو براي يافتن جسد
مرد غرق شده در سد ماکو

رئي��س هالل احمر ماکو گف��ت :نبود ديد
کاف��ي در زي��ر آب و کمب��ود امکانات در
سد ش��هيد جواد قنبري عمال کشف جسد
غرق ش��ده را با مشکل مواجه کرده است.
سجاد اسماعيل زاده در گفت و گو با ايسنا
اظهار کرد :عمليات کش��ف و امداد دو نفر
پدر و پس��ر غرق ش��ده در سد شهيد جواد
قنب��ري از اولي��ن لحظ��ه اعالميبه تلفن
امداد هالل احمر پيگيري ش��ده است که
روز چهارش��نبه در روز پنج��م اين فعاليت
هس��تيم.رئيس جمعيت هالل احمر ماکو
در تشريح چگونگي رخداد اين حادثه گفت:
لحظهاي س��هل انگاري موجبات فوت دو
تن همش��هريانمان را فراهم س��اخت.وي
افزود :روزي که اين خانواده به س��د شهيد
جواد قنبري آمده بودند س��د بس��يار مواج
بود ولي باز از س��وي خان��واده توجهي به
اين قضيه نشد.رئيس هالل احمر ماکو بر
روايت قضيه از زبان شاهدين حاضر در سد
و فيلميکه گرفته شده اشاره و تصريح کرد:
کودک بالفاصله بعد از ش��يرجه در آب به
دليل عدم مهارت در شنا کردن غرق شده
و ب��رروي آب ميآيد ولي پدر هنوز در روز
پنجم جستجوي خود پيدا نشده است.وي،
کمبود امکانات را يک��ي از عوامل کاهنده
شانس پيداش��دن وي در سد ماکو عنوان
کرد و افزود :تعدادي غواص نيز به منطقه
اعزام شد ولي به دليل نبود ديد کافي در زير
آب عمال اين امر هم ابتر ماند.اسماعيل زاده
خاطرنشان کرد :نيروهاي هالل احمر ماکو
با قاي��ق و تورهاي ماهيگيري تمامينقاط
سد را کنترل خواهند کرد.

