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- مراسم عزاداری و سخنرانی با حضور حجت االسالم سیدحسین 
مومنی و جامعه مداحان تهران شب های سه شنبه

- امشب از ساعت 24 تا 2/30 بامداد

مرگ دختر 3 ساله
یزد- خبرنگار کیهان: در حادثه واژگونی خودرو ســواری پارس که در 
کیلومتر 65 محور »یزد- کرمان« رخ داد دختربچه ســه ساله ای جان خود 
را از دست داد. رئیس پلیس راه استان یزد افزود: در این حادثه راننده 62 
ساله خودرو پارس به علت شدت جراحات وارده به مرکز درمانی منتقل شد.
ســرهنگ احمد مظفری علت این حادثه را عدم توجه به جلو از سوی 

راننده خودرو اعالم کرد.
کشف جسد پیرزن

* جسد پیرزن 76 ساله ای که به علت اختالل حواس از منزل خارج و 
مراجعت نکرده بود بعد از گذشت 5 ماه در حوالی روستای خالی از سکنه 

»گاشکوییه« شهرستان بهاباد استان یزد پیدا شد.
سرپرســت انتظامی شهرســتان بهاباد افزود: این جسد توسط یکی از 
محیط بانان منطقه پیدا و با دســتور قضایی تحویل پزشــکی قانونی شد. 
ســرگرد مهدی رحیم زاده اظهار داشت: پزشکی قانونی با انجام تحقیقات، 
اعالم کرد این جســد مربوط به پیرزن فضل آبادی اســت که دچار اختالل 

حواس نیز بوده است.
بنا به گفته اهالی منطقه، این پیرزن هر روز مسیر رفت و برگشت بین 

روستای فضل آباد و بهاباد را با پای پیاده طی می کرده است.
نوشابه با طعم تریاک

فرمانده انتظامی شهرســتان اردکان اظهار داشت: در ساعت 3 بامداد 
جمعه ماموران پلیس اردکان، قاچاقچی 24 ساله ای که 19 کیلو تریاک را 
در 31 بطری نوشابه جاسازی کرده بود و قصد انتقال به استان های مرکزی 

کشور را داشت، شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ »احمد کمالی« تصریح کرد: این متهم، بطری های نوشابه ای 
را داخل چمدان خود قرار داده بود و با اتوبوس در مســیر یزد- اصفهان در 
حال تردد بود که ماموران ایســتگاه بازرسی اردکان به وی مظنون شده و 

او را بازداشت کردند.
مرگ شاگرد راننده

ســنندج- مهر: رئیس پلیس راهور کردســتان گفت: تانکر حامل مواد 
شــیمیایی که مبدا حرکت آن از عراق و مقصد آن هم پتروشــیمی استان 
مرکزی بود دیروز ســاعت 17 و 10 دقیقه صبح دیروز در ســنندج دچار 

حادثه شد.
مجید فصیحی عنوان کرد: این خودرو با ورود به بلوار دکتر حســینی 
می بایست با دنده سنگین حرکت می کرد که اینگونه نبوده و راننده با دنده 

سبک در حال رانندگی بوده است.
وی اظهار داشــت: بر اساس گفته های شاهدان این حادثه، راننده اقدام 
به بوق زدن و چراغ زدن های متوالی به دلیل ســرعت گرفتن خودرو و عدم 

توانایی اش در کنترل خودرو کرده است.
وی ادامه داد: این خودرو در ابتدا به گاردریل بلوار و سپس با دیوار بتنی 
پارک مولوی سنندج برخورد کرد که در اثر آن شاگرد راننده از شیشه خودرو 

به زیر آن پرت شد و جان خود را از دست داد. 
جنگ و جدال زن با خرس

سمیرم- فارس: عصر جمعه یک زن 30 ساله عشایری در دامنه رشته 
کوه دنا مورد حمله یک قالده خرس قهوه ای قرار گرفت و با کمک شوهرش 
از مــرگ نجات یافت. در اثر جنگ و جدال این زن و شــوهرش با خرس، 
جراحت های شــدیدی به بازو و ســر و گردن زن وارد شد به طوری که در 
یکی از بیمارســتان های سمیرم بستری شد. اما خرس قهوه ای به کوه های 

دنا فرار کرد.
انهدام باند سارقان و قاچاقچیان بین المللی

کرج- خبرگزاری صدا و سیما: باند 8 نفره سارقان و قاچاقچیان بین المللی 
در شهرستان هشتگرد استان البرز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: این باند مرتکب جرایم متعدد در 
بخش های مختلف کشــور و خارج از کشــور شده بودند. سرتیپ بخشعلی 
کامرانی صالح افزود: این باند که متشکل از 4 خانم و 4 آقا بودند، اقدام به 
زورگیری، کیف قاپی و جیب بری می کردند که از سطح شهر جمع آوری شدند.

وی گفت: در مرحله نخست بیش از 40 گوشی از این افراد کشف شد 
و بیش از ده ها تن مواد مخدر توسط این افراد در داخل کشور جابه جا شده 

که پیگیری این پرونده در نیروی انتظامی ادامه دارد.
شوخی مرگبار

کرمان- فارس: دادســتان عمومی دادگستری کل استان کرمان، اظهار 
داشت: بر اثر تیراندازی با سالح شکاری ساچمه ای توسط فردی 26 ساله به 
هویت »ع. ح« در شهرستان کهنوج یک زن باردار به نام »ش. ش« به قتل 
رسید.مسعود معاذاللهی بیان داشت: با انتقال جسد مقتول به بیمارستان 12 

فروردین کهنوج نوزاد دختر 9 ماهه فرد مقتول سالم به دنیا آمد.
معاذاللهی با بیان اینکه انگیزه واقعی قتل در حال بررسی است و متهم 
تحت قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برد، گفت: قاتل، شوهر مقتوله 
است و ضمن معرفی خود به نیروی انتظامی علت به وجود آمدن حادثه را 

شوخی با سالح اعالم کرده است.
آتش سوزی 61 هکتار مرتع

خرم آباد- ایرنا: معاون فرمانداری شهرســتان دلفان لرستان گفت: 61 
هکتار از مراتع جنگلی و اراضی کشــاورزی این شهرستان عصر جمعه در 

آتش سوخت.
خداکرم غالمی افزود: از این میزان 41 هکتار از زمین های کشاورزی و 
6/19 هکتار مربوط به مراتع جنگلی شهرستان دلفان بود که طعمه آتش شد.
وی اظهار داشت: این آتش سوزی در منطقه سرکشتی شهرستان دلفان 
رخ داد که حضور به موقع نیروهای امدادی و بســیجیان مانع از گسترش 
آن شــد.غالمی با اشاره به اینکه 98 هکتار جنگل و مرتع در دلفان وجود 
دارد گفت: علت آتش سوزی اخیر توسط کارشناسان در حال بررسی است.

نجات دو گمشده
رشــت- ایرنا:  مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر گیالن گفت: به 
دنبال اطالع مرکز کنترل عملیات هالل احمر 112 از طریق نیروی انتظامی 
مبنی بر مفقود شدن سه نفر در منطقه مته خوانی قلعه رودخان، بالفاصله 
تیم جست وجو و نجات هالل احمر به محل اعزام شدند. امید عظیمیان افزود: 
12 نفر در قالب دو تیم جست وجو و نجات ارزیابی با همکاری اهالی منطقه و 
تیم کوهنوردی استان گیالن پس از ساعت ها جست وجو، روز جمعه دو فرد 
گمشده را که از ناحیه دست و پا دچار مصدومیت شده بودند، پیدا کردند.
وی خاطرنشــان کــرد: مصدومان پس از دریافت خدمــات امدادی با 
آمبوالنس این جمعیت به بیمارستان امام حسن)ع( فومن منتقل شدند. وی 
افزود: متاسفانه به دلیل پرتاب شدن نفر سوم به داخل دره و تاریکی شب، 

امدادگران ساعت 10 جمعه جسد بی  جان او را پیدا کردند.
عظیمیان یادآور شد: مصدومان هر دو 23 ساله و جوان فوت شده 24 

ساله اهل شیراز بودند.
کشف 68 کیلو هروئین

مهاباد - خبرگزاری صدا و سیما: حدود 68 کیلو هروئین در آذربایجان 
غربی کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزود: این محموله 
در یک دســتگاه کامیون هوو از شرق کشور بارگیری شده بود که ماموران  
انتظامی بالفاصله پس از اطالع وارد عمل شدند و متهم را حین حمل مواد 
مخدر، در داخل یکی از باغات شهرســتان اشــنویه شناسایی و با عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرتیپ دوم پاسدار اصالنی گفت: در بازرسی از خودرو متهم مقدار 67 
کیلو و 700 گرم موادمخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد. متهم دستگیر 
شده به همراه پرونده مقدماتی و مواد مکشوفه تحویل مقامات قضایی شد.

یک موی منتســب به پیامبر اســام در 
مسجدی در شــمال لبنان نگهداری می شود و 

محل زیارت مردم است.
به گزارش روزنامه القدس العربی، این یک تار مو 
که گفته می شود از ریش حضرت محمد پیامبر اسالم 

اســت، 126 سال قبل توسط عبدالحمید دوم سلطان عثمانی به مردم شهر 
طرابلس در شمال لبنان هدیه داده شد.

این تار مو هم اکنون در مســجد بزرگ المنصوری شــهر طرابلس لبنان 
نگهداری می شود و هر ساله فقط یک روز یعنی آخرین جمعه ماه رمضان هر 

سال در معرض نمایش عمومی قرار می گیرد.
هزاران نفر از مردم برای تبرک و بوسیدن این اثر از مناطق مختلف لبنان 
به سمت این مسجد می آیند. پادشاه عثمانی به دنبال تقدیر از وفاداری مردم 

طرابلس به حکومت عثمانی این تار مو را به آنها اهدا کرد.
این تار مو در جعبه ای از طال قرار گرفته و با اســتفاده از کشتی به شهر 
طرابلس ارسال شده بود. این تار مو قبل از ارسال به لبنان، در بخش امانت های 

مقدس در کاخ توپ کاپی استانبول نگهداری می شد.

سرویس اجتماعی-
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 
توان تامین بار مالــی افزایش مرخصی زایمان از 6 
ماه به 9 ماه را ندارد، گفت: زنان برای اســتفاده از 
مرخصی زایمان به مدت 9 ماه با دســتگاه محل کار 

خود هماهنگ کنند.
الهام امین زاده درخصوص تعیین تکلیف اجرای قانون 
افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، گفت: نظر دولت براین 
اســت که اگر بتواند بودجه الزم برای اجرای قانون افزایش 
مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را تامین اعتبار کند، قانون 
افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه  قابل اجرا خواهد 
بود، اما متاسفانه به دلیل عدم توان تامین مالی دولت، این 

قانون تنها در حد »می تواند« باقی مانده است.
وی افزود: به عبارت بهتر هر دستگاه و وزارتخانه ای که 
بتواند پوشش خدماتی 3 ماه اضافه بر6 ماه مرخصی زایمان 
را ارائه کند، مادران شــاغل دراین دســتگاه ها می توانند از 

این فرصت اســتفاده کنند، اما درخصوص وزارتخانه ای که 
توانایی ارائه چنین پوششــی را ندارند، مادران شاغل درآن 
وزارتخانه ها باید برای اســتفاده از مرخصی زایمان با اداره 
و محــل کار خــود هماهنگی های الزم را بــه عمل آورند.

امین زاده در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: 
اگر هماهنگی ها صــورت نگیرد، طبیعتاً زنان پس از اتمام 
زمان مرخصی زایمان به مدت 9 ماه ممکن اســت از محل 
کار خود اخراج شوند؛ البته همان طور که همه اطالع دارند 
افزایش مدت زمان مرخصی  از 6 ماه به 9 ماه به عنوان الزام 
شناخته شده اما دستگاه ها و وزارتخانه ها در صورتی که توان 
تامین مالی داشته باشند می توانند این قانون را اجرا کنند 
و در صورت عدم توان تامین مالی این قانون برای دستگاه 

مربوطه قابل اجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: متاســفانه دولت 
مشکل تامین مالی 3 ماه افزایش مرخصی زایمان را داشته 
و نمی تواند بــار مالی آن را تامین کند، بنابراین زنان برای 

استفاده از مرخصی زایمان باید با دستگاه و محل کار خود 
هماهنگ باشند.

این اظهارات خانم امین زاده در حالی صورت گرفته است 
که 9 ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل قانون الزم االجرا 
است. عجیب است که معاون حقوقی رئیس جمهوری بجای 
اصرار بر قوانین مصوب کشــوری، عماًل و صراحتاً دعوت به 

اجرا نکردن قانون توسط وزارتخانه ها می کند !
افزایــش مرخصی زایمان از معدود قوانین مشــوق در 
زمینه فرزندآوری اســت که پــس از تأکیدات رهبر معظم 
انقالب به تغییر سیاســت های جمعیتی، توســط مجلس 
تصویب شد. دولتی ها در موارد مختلفی به مخالفت با این 

مصوبه برآمده اند.
پس از روی کار آمدن دولت جدید، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول حسن روحانی دستور لغو مصوبه دولت پیشین 

را صادر کرد.
شــهیندخت موالوردی، معاون حسن روحانی در امور 

زنــان و خانواده هم تصریح کرده اســت که طرح افزایش 
مرخصی زایمان زنان 74 هزار زن اخراجی از کار داشته است.
سازمان تامین اجتماعی نیز برآورد مالی اجرای افزایش 
مرخصی زنان را 340 میلیارد تومان اعالم کرده و گفته است 
این مسئله پس از اختصاص اعتبار از سوی دولت، قابل اجرا 
خواهد بود.نانوشته نباید گذاشت که حتی اگر گفته مسئوالن 
را هم حمل بر صحت کرده و اجرای این قانون مهم را موکول 
به 340 میلیارد تومــان بدانیم، این اظهارات در عمل و با 
عملکرد دولتی ها در تضاد است، چرا که هزینه های جاری 
سال 1393 در مقایسه با آخرین عملکرد بودجه ای سالیانه 
دولت قبل، نزدیک به 62 درصد افزایش یافته است؛ یعنی 
54 هزار میلیارد تومان رشــد هزینه های جاری دولت ! با 
ایــن حال معاون حقوقی رئیس جمهــوری، به دلیل نبود 
340 میلیارد تومان، زنان را برای استیفای حق قانونی شان 
به هماهنگی با محل کار خــود فرا خوانده و اخراج آنها از 
محل کار را به دلیل هماهنگ نکردن به رسمیت می شناسد !

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

توان مالی نداریم، قانون را اجرا نمی کنیم !

اخبار کوتاه واریز یارانه افراد مجهول الهویه 
به حساب بهزیستی!

رئیس ســازمان بهزیستی کشور از واریز یارانه افراد 
مجهول الهویه به حساب بهزیستی خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو با فارس، به 
پیگیری های سازمان بهزیستی کشور جهت دریافت یارانه 
افراد مجهول الهویه از سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره 
کرد و گفت: قرار شد بعد از ماه مبارک رمضان نشستی 
با مسئوالن این ســازمان برگزار کنیم تا یارانه افراد به 

حساب سازمان بهزیستی واریز شود.
بندپی هیچ اشــاره ای بــه منظور خــود از »افراد 

مجهول الهویه« نکرده است.
معدوم سازی دو محموله غیربهداشتی 

توسط تعزیرات حکومتی
تعزیرات حکومتی استان تهران در گشت مشترک 
ویژه ماه مبارک رمضان، 300 کیلوگرم گوشت فاسد 

و 154 ساندویچ فاقد مجوز بهداشتی را معدوم کرد.
به گزارش ایسنا، در بازدید از یک قصابی در شهرک 
غرب مقدار 300 کیلوگرم گوشــت فاسد کشف و در 
گشت دیگری از یک خودرو 71 ساندویچ ژامبون مرغ 

و 83 ســاندویچ ژامبون گوشت بدون مشخصات و مجوز 
بهداشــتی کشف شــد که درحضور کارشناس بهداشت 
محیط و رئیس شــعبه تعزیرات حکومتی استان تهران 
معدوم و برای این متخلفان در تعزیرات حکومتی پرونده 

تشکیل شد.
قطع وابستگی خرید استند حمل 

موتور از شرکت های خارجی
با انجام مهندســی معکوس و ساخت موفقیت آمیز 65 
عدد اســتند حمل موتور )پالت( خودرو توسط متخصصان 
سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و راه اندازی آن در 
خط تولید یکی از شــرکت های خودروسازی داخلی، قطع 

وابستگی کشور در این زمینه مهیا شده است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد دانشــگاهی 
صنعتی شریف، مدیر مرکز خدمات تخصصی ساخت سازمان 
جهاد دانشــگاهی صنعتی شریف با اعالم این خبر گفت: تا 
پیش از ســاخت این پالت ها در ایــن مرکز، این تجهیز از 
کشور آلمان و با هزینه بسیار باال وخروج ارز از کشور تامین 
می شد، اما هم اکنون با ساخت و تحویل این محصول، عالوه 

بــر افزایش ظرفیت خط تولید موتور در این خط تولید به 
بیش از 2 برابر، گام کوچکی در مسیر اشتغال زایی و اقتصاد 

مقاومتی نیز برداشته شده است.
8 بیمارستان پایتخت

 اخطار زیست  محیطی گرفتند
رئیس محیط زیســت شــهر تهــران، از پایش 150 
بیمارستان در پایتخت ظرف 2 ماه آینده خبر داد و گفت: 
در حال حاضر به هشت بیمارستان پایتخت تذکر داده شده 

و تخلفات آنها از طریق مراجع قضایی پیگیری می  شود.
به گزارش نسیم، بازگیر افزود: محیط زیست در وهله اول 
به بیمارستان های متخلف از نظر مدیریت پساب و پسماند 
تذکر می دهد و چنانچه این تذکرات جدی گرفته نشود از 
طریق قضایی پیگیری آنها را در دستور کار قرار خواهد داد.

ایجاد قفسه  گیاهان دارویی 
در داروخانه ها

معاون طب سنتی وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد قفسه  
گیاهان دارویی در داروخانه ها بر دخالت نکردن عطاری ها 
در حوزه پزشکی تاکید کرد و گفت: عطاری ها اجازه فروش 

داروهای شیمیایی و گیاهان دارویی ترکیبی را ندارند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمود خدادوست با 
بیان اینکه عطاری ها نباید در حوزه سالمت دخالت کنند، 
عنــوان کرد: در عطاری ها فقط باید گیاه به صورت مفرده 
بفروش رســد و اگر در زمینه درمان و تجویز دارو فعالیت 
کنند، سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت 

با آنها برخورد می کنند.
عزل 12 مدیر متخلف مدارس 

غیردولتی تهران
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: 12 مدیر 
مدارس غیردولتی به دلیل عدم تمکین از مقررات و تکرار 
تخلفات، از سمت خود عزل و مدیران 22 مدرسه نیز موظف 

به بازگرداندن شهریه اضافی دریافتی به والدین شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، اسفندیار چهاربند افزود: 
ثبت نام پیش از موعد، دریافت شهریه اضافی و ارائه خدمات 
فوق برنامــه بدون هماهنگی و تأیید آموزش و پرورش از 
مهمترین تخلفات این تعداد از مدیران مدارس غیردولتی 

تهران است.
اولیای دانش آموزان می توانند شکایات خود را با 
شــماره تلفن 88964006 و یا با مراجعه به سایت 

www.tehranedu.ir مطرح کنند.

رویدادهای خارجی

به  کاتولیک های جهان،  رهبر  فرانسیس  پاپ 
خاطر گناهان و جنایات کلیسا علیه مردمان بومی 
در زمان تســخیر و استعمار قاره آمریکا تقاضای 

بخشش کرد.
به گــزارش آسوشــیتدپرس، پاپ فرانســیس در 
گردهمایی ســاالنه نهادها و جنبش های دفاع از حقوق 
بومیان که اوومورالــس رئیس جمهور چپگرای بولیوی 
نیز در آن حضور داشت، فروتنانه از مردم بومی آمریکای 
التین به خاطر گناهان و جنایات کلیسا علیه بومیان در 

زمان تسخیر قاره آمریکا تقاضای بخشش کرد.
وی تصریح کرد که پیش از این نیز رهبران کلیسای 
کاتولیک در آمریکای التین گناهان بزرگی را که کلیسا 
در حق مردمان بومی قاره آمریکا به نام خدا و دین مرتکب 

شده اند را به رسمیت شناخته اند.
پیشتر و در ســال 1992، پاپ ژان پل دوم در زمان 
بازدیــد از جمهوری دومینیکن بــه خاطر مصائبی که 

تقاضای بخشش پاپ از بومیان آمریکا

کلیسای کاتولیک در پنج قرن گذشته علیه بومیان قاره 
آمریکا مرتکب شده بود، از آنها عذرخواهی کرد.

این ســخنان پاپ با تشــویق و حمایت افراد حاضر 
همراه بود.

دولت آمریکا اعام کرد که ابعاد حمله 
سایبری هکرها به سیستم های کامپیوتری 
»دفتر مدیریت کارکنان« این کشور در ماه 
ژوئن، گسترده تر از میزانی بوده که در ابتدا 

تصور می شده است.
 براساس ارزیابی اولیه مقامات آمریکایی، هکرها توانسته بودند به 
اطالعات خصوصی حدود 14 میلیون کارمند سرویس های نظامی و 

اطالعاتی این کشور دست یابند.
بنابر تازه ترین گزارش های دولت آمریکا در حال حاضر داده های 
شــخصی بیش از 21 میلیــون و 500 هزار نفر هدف این حمله قرار 

گرفته است.
بیش از 19 میلیون پرونده به سرقت رفته، به کارمندان کنونی و 
پیشین دستگاه های نظامی و اطالعاتی آمریکا تعلق دارد و حدود 

2 میلیون دیگر مربوط به خانواده ها یا بستگان آنها است.
واشنگتن هم چنین اعالم کرد که داده  های سرقت شده، اطالعات 
مربــوط به بیماری هــای روانی، میزان مصرف الــکل و مواد مخدر، 
سوءپیشــینه، بازداشــت های احتمالی و ورشکستگی های اقتصادی 
کارمندان سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )CIA(، آژانس امنیت ملی 
آمریکا )NSA( و پرسنل عملیات ویژه نظامی این کشور در پنتاگون را 
در بر می گیرد. آدرس و مشــخصات خویشان و دوستان این کارکنان 

در خارج از آمریکا نیز از جمله داده های این پرونده ها است.
مقامــات امنیتــی آمریکا بدون آن که از دولــت چین نام ببرند، 
می گوینــد که »رد هکرها را تا چیــن« دنبال کرده اند. چین هرگونه 
شرکت در حمله های سایبری یا فعالیت در این زمینه را رد می کند.

کارشناســان امنیتی آمریکایی، امکان دســت داشتن چین در 
این ســرقت ها را منتفی نمی دانند و می گویند که هکرهای چینی با 
بهره گیری از روش های پیشرفته نفوذ، به داده های شخصی شهروندان 
آمریکایی دســتبرد می زنند و آنهــا را در بانک های متعدد ذخیره و 
نگهــداری می کنند تا برای پیاده کــردن برنامه های گوناگون از آنها 
اســتفاده کنند.استخدام جاسوس یا برنامه ریزی برای جاسوسی های 
جدید، دسترســی به شــبکه های امن و زمینه ســازی برای حمالت 
گسترده تر به سیســتم های کامپیوتری نهادهای دولتی و خصوصی 

این کشور از جمله این اهداف است.

سازمان هواشناسی چین اعام کرد که وزش 
طوفان های »لینفا« و »چان هوم« در جنوب و شرق 

چین زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده است.
سازمان هواشناسی چین در گزارشی آورده است: 
طوفان »لینفا« فقط در اســتان »گوانگ دونگ« در 

جنوب چین باعث برهم خوردن زندگی یک میلیون و 600 هزار نفر شده است.
اداره امور مدنی این استان گزارش کرده که بر اثر این حادثه طبیعی بیش 

از 22 هزار واحد مسکونی فرو ریخته است.
همچنین طوفان موجب شــده اســت تا بیش از 55 هزار نفر از ساکنان 

مناطق استان »گوانگ دونگ« به مکان های امن منتقل شوند.
خسارات اقتصادی این طوفان در جنوب چین 213 میلیون دالر برآورد 

شده است.
این طوفان با سرعت 130 کیلومتر در ساعت از پنجشنبه در 130 روستا 

و شهرستان و پنج شهر این استان وزیدن گرفت اما تلفات جانی نداشت.
نگرانی های منطقه ای در استان های »فوجیان« و »جه جیانگ« در جنوب 

شرق و شرق چین هم با وزش طوفان »چانهوم« افزایش یافته است.
سرعت باد این طوفان بیش از 208 کیلومتر در ساعت برآورد شده است.
این طوفان از عصر جمعه در این اســتان ها وزیدن گرفت، اما ســازمان 

هواشناسی چین اعالم کرد که شدت آن بیشتر خواهد شد.
نیروهای امدادرســان کار جابجایی ده ها هزار نفر در این دو اســتان به 
مکان های امن را آغاز کرده اند و به هزاران قایق ماهیگیری دستور داده شده 

است به اسکله ها بازگردند.
طوفان »چانهوم« تاثیرات مخربی بر زندگی مردم داشــته اما همزمان به 
دلیل بارش باران ناشی از آنها، خشکسالی های طوالنی مدت این استان ها تا 

اندازه ای برطرف شده است.
همچنین پیش بینی می شود طوفان چان هوم جنوب شانگهای را درنوردد. 
سرعت باد ناشی از این طوفان حدود 187 کیلومتر بر ساعت ثبت و به دلیل 

شدت آن، حدود 400 پرواز لغو شده است.
این طوفان پیش از این بخش هایی از فیلیپین را درنوردیده و پنج کشته نیز 
برجای گذاشته است. همچنین طوفان چان هوم در ژاپن و تایوان هم خساراتی 
به همراه داشته و به قطع درختان و مجروح شدن چند نفر منجر شده است.
مرکز هواشناســی چین هشــدار داد: طوفان چان هوم از ســال 1949 

شدیدترین طوفانی است که این منطقه را فراگرفته است.

سرویس اجتماعی-
وزیر بهداشــت با بیان اینکه وزارت دادگستری 
برای مجرمان اختاالت اعصاب و روان باید بیمارستان 
احداث کند، گفت: تصمیم 1۴ ســال پیش مجلس 
شورای اسامی مبنی بر جداسازی سازمان بهزیستی 

از بدنه وزارت بهداشت اشتباه بود. 
حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه بازدید از آسایشگاه 
بیماران اعصاب و روان سرای احسان عنوان کرد: محکومیت 
رئیس بیمارســتان دور از انصاف است و دلیل آن نیز عدم 
اختصاص بودجــه برای وزارت دادگســتری برای احداث 
بیمارســتان و بخش های مورد نیاز از سوی مجلس شورای 
اسالمی اســت، بنابراین وزارت دادگستری برای مجرمان 
اختالالت اعصاب و روان باید بیمارستان احداث کند، زیرا 
گاهی از ســوی قضات بدون در نظر گرفتن امکانات وزارت 
بهداشت احکامی صادر می شود و اگر رئیس بیمارستان این 

امر را اجرا نکند، محکوم می شود.
وزیر بهداشــت گفت: در دوران گذشــته صرفا جهت 
رفع تکلیف بوده که اعالم کردند 10 درصد تخت ها را باید 
بــه بیماران روانی اختصاص داد زیرا بیمارســتان هایی که 
این بیماران باید در آنها نگهداری شــوند از نظر استاندارد، 
محیط اطراف، فضا و به ویژه فضای سبز و همچنین امکانات 

توانبخشی با سایر بیمارستان ها متفاوت هستند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه برای تأمین رفاه اجتماعی 
حوزه بیماران روانی باید هزینه کنیم، افزود: هزینه ها از راه 
منابع عمومی حاصل می شود و مردم تا چه حد می خواهند 
کمک کنند؟ مردم جایی حضور پیدا می کنند که دولت و 
حکومت نیز حضور داشته باشد و باید به صورتی عمل کنیم 

که یک قدم از مردم و 10 قدم از ما باشد.
هاشمی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه یا در بودجه 
سال آینده باید حتما اعتبارات مورد نیاز دیده شود و وزارت 
دادگســتری برای مجرمان دارای اختالالت اعصاب و روان 
مبادرت به احداث بیمارستان کند و بیش از این به ما فشار 

وارد نیاورد تا ما نیز بتوانیم مراکز روانپزشکی و روان درمانی 
در سراسر کشور را راه اندازی کنیم.

کمبود نیروی انسانی نداریم
وزیر بهداشــت افزود: از نظر نیروی انســانی در حوزه 
بیمــاران روانی هیچ کمبودی وجود نــدارد و تعداد کافی 
فوق تخصص و متخصص روان پزشک و تعداد بسیار زیادی 
روان شناس داریم و بسیاری از داروها را در داخل کشور تولید 
می کنیم اما مشــکل ما در نگهداری و وجود نظام حمایتی 
برای توانبخشــی برای بیماران روانی است و غیبت بیمه ها 

و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه حس می شود.
وی پایــداری منابع بــرای نظام ســالمت و بیماران 
صعب العــالج مانند بیماران روانــی را یکی از دغدغه های 
وزارت بهداشــت دانســت و گفت: اگر بــرای طرح تحول 
ســالمت منابع پایداری در نظر گرفته نشــود به راحتی با 
روی کار آمدن دولت ها آســیب خواهد خوردوزیر بهداشت 
در خصوص بیمــارن روانی این نوید را داد که در آینده ای 
نزدیــک الیحه ای را جهت حمایت از این بیماران در قالب 
ایجاد آسایشگاه ها، تأسیس بیمارستان و حمایت های بیمه ای 
با همکاری دوستان در بهزیستی و این آسایشگاه تنظیم و 

تقدیم هیئت وزیران کند.
ساز و کارها مناسب نیست

هاشــمی ســاز و کارهای موجود حمایتی را مناسب 
ندانســت و گفت: اگر اعتباری به بیمه اختصاص یابد و بنا 
باشد برای بیماران اعصاب و روان هزینه کند حق ندارد در 
جای دیگر هزینه کند البتــه در حال حاضر کل اعتبارات 
بیمه ها برای حمایت از بیماران روانی نیز کفایت نمی کند.

وزیر بهداشت با اشاره به تصمیم 14 سال پیش مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر جداسازی سازمان بهزیستی از بدنه 
وزارت بهداشت گفت: این سازمان به وزات رفاه واگذار شد 
که به آن وزارتخانه، کار، تعاون و همچنین سازمان تأمین 

اجتماعی افزوده شد و این کار از ابتدا اشتباه بود.
هاشــمی افزود: به عنوان نمونه در حال حاضر شورای 

سالمندان در سازمان بهزیستی فعالیت دارد و هیچ ارتباطی با 
بدنه آموزش عالی علوم پزشکی و نیز مراکز توانبخشی ندارد.

وزیر بهداشت گفت: در حوزه سالمت و مراکز نگهداری 
بیماران مزمن در اختیار وزارت بهداشت هیچ تعصبی نداریم 
و هدف این است که مشکالت مردم حل شود اما در صورتی 
که از کارکرد مناســب سازمان بهزیستی اطمینان حاصل 
کنیم، با کمال افتخار این مراکز را به آنها واگذار خواهیم کرد.

هاشمی افزود: با این واگذاری مشکالت برطرف نمی شود 
بلکه در صورت نگاه ویژه دولت و مجلس شــورای اسالمی 
بــه این بیماران و نگهداری آنها مشــکالت به تدریج حل 
خواهد شد.گفتنی است قانونا بهزیستی سازمانی متشکل 
از وظایف ناهمگون و نامتقارن است که هم اکنون به شیوه 
»خویــش فرما« اداره می شــود و از قدرت واگذاری بخش 
بزرگی از وظایف خود به بخش خصوصی برخوردار اســت. 
همه این عوامل در کنار کوچکی ساختار بهزیستی موجب 
شــده حاکمیت از کمترین نظارت بر زیرمجموعه سازمان 
مذکور برخوردار باشد و در حوزه هایی همچون اداره مهدهای 
کودک، خانه های ســالمندان و شبانه روزی های نگهداری 
از ایتام و کودکان بدسرپرســت رضایت اجتماعی سال به 
سال کاهش یابد. بنا بر نظرات متخصصین و پژوهشگران، 
قطعه ای از ساختار بهزیستی شامل مهدهای کودک متعلق 
به آموزش و پرورش است و هیچ نسبتی با اهداف و تشکیالت 
بهزیســتی به عنوان یک مرکز فعال در حوزه »آسیب های 
اجتماعی«؛ ندارد؛ بخشی دیگر از وظایف این سازمان نیازمند 
قرار گرفتن ذیل تشکیالت کمیته امداد امام خمینی است 
تا محرومیت زدایــی در حوزه هایی همچون کودکان کار و 
ســایر ضعف های اجتماعی به شکلی جدی و با پاسخگویی 
حداکثری انجام گیرد. بخشی دیگر از وظایف بهزیستی نیز در 
حوزه »درمان« است که زیرمجموعه تعهدات وزارت بهداشت 
و درمان به حساب می آید و به واسطه جدایی ایجاد شده در 
ساختار یک پارچه وزارت بهداشت، طبق اذعان صریح وزیر 
بهداشت، مشکالت عدیده ای در این بخش ها بروز یافته است.

اعتراض وزیر بهداشت به یک اشتباه تاریخی

هاشمی: جداسازی بهزیستی از وزارت بهداشت اشتباه بود

بلوچستان  و  استان سیستان  انتظامی  ماموران 
موفق شــدند در 2 درگیری با قاچاقچیان مسلح در 
مناطق مرزی سراوان 2 تن مواد مخدر را کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: پس 
از عملیات شناسایی و اطالعاتی چند روزه در ارتباط با مسیر 
کاروان قاچاقچیان اقدام به کمین و درگیری کردیم که در دو 
عملیات مختلف در مناطق نزدیک به صفر مرزی هزار و 900 
کیلوگرم تریاک و 71 کیلوگرم شیشه از قاچاقچیان کشف 
شد و قاچاقچیان با به جا گذاشتن محموله قاچاق متواری 
شدند.سرتیپ رحیمی گفت: وجود 71 کیلوگرم شیشه در بار 
مواد مخدر که ارزش ریالی هر کیلوی آن 250 میلیون ریال 
و معادل نیمی از ارزش وزنی کل بار بوده و حاکی از آن است 
که کار تولید مواد مخدر صنعتی در کشــورهای افغانستان 

و پاکستان آغاز شده و در حال ارسال به مرز کشور است.
وی افزود: ماموران انتظامی اســتان از ابتدای امســال 
تاکنون بیش از 31 تن مواد مخدر را از قاچاقچیان کشــف 
کردند و عملیات درگیری مســلحانه با اشرار نیز 40 درصد 

افزایش داشته است.

در درگیری با قاچاقچیان مسلح
2 تن مواد مخدر

 در سیستان وبلوچستان کشف شد

فرمانده مرزبانی جمهوری اسامی ایران گفت: 
نیروهای مرزبانی نیمه شب جمعه در درگیری با 
تروریســت ها، گروهی از آنان را قلع و قمع، سه 
نفر را دستگیر و مقادیری ساح را کشف کردند.

سرتیپ قاسم رضایی دیروز در جمع خبرنگاران در 
زاهدان اظهار داشت: نیروهای مرزبانی با اطالع از قصد 
گروهی تروریست اقدامات الزم را برای قلع و قمع آنان 

آغاز کردند.

وی افــزود: نیروهای مرزبانی عصر روز جمعه عازم 
منطقه مرزی میرجاوه که تروریســت ها قصد ورود از 
مرزهای این منطقه به داخل کشــور را داشتند، شدند 
و در ســاعت یک بامداد با آنان از جمله یک پاکستانی 
درگیر شــدند و در این درگیری که دو ساعت به طول 
انجامید تعدادی از تروریســت ها به هالکت رسیدند و 
سه نفر دستگیر شدند که یک نفر از آنان زخمی است.

فرمانده مرزبانی جمهوری اســالمی گفت: مقادیر 

زیادی ســالح و مهمات از جمله ســه قبضه اسلحه و 
مقداری مــواد منفجره و 140 عدد چاشــنی صوتی، 
الکترونیکی و زمانی در این درگیری از تروریســت ها 

کشف شد.
وی افــزود: براســاس اعتراف دستگیرشــدگان، 
تروریست ها قرار بود در شهرهای داخلی کشور به ویژه 
در زاهدان، کرمان و بم اقدامات انفجاری و تروریستی 

انجام دهند.

رضایی اظهار داشــت: در این درگیری یک نفر از 
مرزبانــان به نام ســتوان دوم توحیدی به درجه رفیع 
شــهادت نایل آمد و یک نفر دیگر مجروح شــد. وی 
گفت: روی جیب خشاب هایی که از این افراد به دست 
آمده مارک USA نوشــته شــده است. رضایی افزود: 
طبق اعترافات این 3 نفر آنها قصد داشتند پس از ورود 
بــه داخل مرز حداقل 100 فقــره عملیات خرابکارانه 

انجام دهند.

فرمانده مرزبانی کشور خبر داد

انهدام یک تیم تروریستی در مرز میرجاوه

قائم مقام مشــارکت های مردمی ســازمان 
بهزیستی کشور گفت: رقم مشارکت های مردمی 
این سازمان از لحاظ مالی در حدود 2/۵برابر بودجه 

رسمی است.
حجت االسالم والمسلمین عبدالرحیم شهسواری در 
گفت وگو با ایسنا، افزود: مشارکت های مردمی رقم قابل 
توجهی است که البته تمامی آن نیز شامل حمایت های 
مادی و مالی نبوده بلکه بخش عمده آن معنوی اســت. 
در حال حاضر بخشی از وظایف سازمان بهزیستی کشور 
که شامل حمایت گری و تولیت جامعه هدف خود است، 
توســط مشارکت های مردمی و به صورت معنوی مانند 

راه اندازی مراکز نگهداری و ... انجام می شود.
شهســواری در خصــوص زکات و فطریه نیز گفت: 
بر اســاس فتوای رهبر معظم انقالب و همچنین کلیه 
مراجع تقلید، سازمان بهزیستی کشور امسال نیز همانند 
سال های گذشته در جمع آوری و توزیع زکات و فطریه 

دارای نمایندگی است.
وی افزود: این سازمان امسال نیز همانند سال گذشته 
دارای بیش از 17 هزار پایگاه اســت که شــامل مراکز 
شبانه روزی بهزیستی، اداره کل شهرستان های بهزیستی 
و همچنین کلیه مصلی های کشور و پایگاه هایی که در 
زمینــه جمع آوری زکات، فطریه و کفارات در سراســر 
کشور اقدام می کنند، می شــود و در جهت جمع آوری 

این وجوهات فعالیت خواهد کرد.
وی در خصوص محورهای هزینه کرد وجوهات زکات 
و فطریه نیز اظهار داشت: اولویت هزینه کرد این وجوهات 
همــواره در حوزه های مربوط به تامیــن مواد غذایی و 

درمان بوده است.
به گفته شهســواری، تمامی وجوهاتی که از طریق 
زکات و فطریه جمع آوری می شــوند با تاکید بر جامعه 
هدف سازمان در حوزه های اجتماعی و توانبخشی و در 

جهت حل نیازها و مشکالت آنان هزینه می شوند. 
به گفته قائم مقام مشــارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی کشور، سال گذشته حدود 13 میلیارد تومان 
وجوهات فطریه و زکات به ســازمان بهزیســتی کشور 
کمک شــد که این رقم در مقایسه با سال 92 افزایش 

29 درصدی داشت.
البته باید پرســید در سازمانی چون بهزیستی که با 
اعالم خود این سازمان عالوه بر بودجه مصوب و تعریف 
شــده با برخورد کریمانه مردم نیکوکار حجم زیادی از 
کمک های نقدی و غیر نقدی تا 2/5برابر بودجه رسمی 
این سازمان در این مجموعه وارد می شود، نحوه هزینه کرد 
به چه صورت اســت؟ یا اینکه اساساً به علت حساسیت 
مسئولیت های این سازمان وظایفی چون نگهداری افراد 
و مراکز تحت پوشش که از آن به عنوان کمک وحمایت 
معنوی نام برده می شود تا چه حد قابل واگذاری است؟ با 
توجه به خروجی عملکرد در سازما ن هایی چون بهزیستی 
که نه به تمام معنی مردم نهاد و نه به طور کامل دولتی 
هســتند کمبود نظارت حاکمیتــی در همه عرصه ها از 
جمله اجرایی، فرهنگی و...احساس می شود.البته نمی توان 
منکر گستردگی حوزه های کاری- که خود بر سختی و 
پیچیدگی کار افزوده است- و برخی عملکردهای مثبت 

در این حوزه ها نیز شد.

محل صرف هزینه ها مشخص است؟
مشارکت های مردمی

 سازمان بهزیستی 2/۵ برابر
 بودجه رسمی!


