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از میان خبر ها
ذخیره دارویی کشور به  2سال
افزایش می یابد
رئیس سازمان غذا و دارو گفت :ذخایر دارویــی کشور
را از شش تا هشت مــاه به یک تا دو ســال افزایش می
دهیم تا در شرایطی مانند تحریم دچار مشکل نشویم.
به گــزارش ایرنا ،غالمرضا اصغری دیــروز سه شنبه در
مراسم رونمایی از دو داروی جدید ،با برشمردن شرکت
تولیدکننده این داروها به عنوان الگوی موفق صنعت
داروســازی کشور افــزود :صنعت داروســازی کشور در
کنار پیشرفت هایی که داشته است ،تعامالت بینالمللی
خوبی دارد که میتواند الگوی صنایع دیگر باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد :صنعت داروسازی
نگاه درستی به نیازهای کشور دارد و این موضوع مهم در
پیشرفت این صنعت بسیار اثرگذار بوده است .اصغری
همچنین به مطالبات دو هزار و  400میلیارد تومانی
صنعت دارو اشاره کرد و گفت :مقرر شده است 3.5
میلیارد دالر ارز به بخش دارویی کشور اختصاص یابد.
▪ برخی شرکت های دارویی به شیوه سنتی دارو تولید
می کنند

رئیس سازمان غذا و دارو گــفــت :برخی شرکت ها به
شکل سنتی همان داروهای  30سال پیش را تولید می
کنند و در تولیدات خود خالقیت ،نوآوری و استفاده از
علوم پیشرفته را ندارند .اصغری تاکید کرد :نظام دارویی
وزارت بهداشت از مجموعه هایی که به استفاده از علوم
پیشرفته داروســازی اهتمام ورزنــد ،حمایت می کند.
وی اظهار کرد :در حوزه دارو باید برای روزهای سخت
تری که در پیش روســت ،آمــاده شویم و اگر به نیازهای
صنعت دارو توجه الزم شود ،فعاالن این حوزه راه حل
مناسب برای این شرایط را می یابند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی:

تب برفکی  ۱۵استان را
دربرگرفته است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ،گفت :تب
برفکی در سال  ۹۷نزدیک به  ۱۵استان را درگیر کرد
و این موضوع باعث شده است تا مقدار زیادی از منابع
دامی سبک و سنگین از بین برود .جالل محمودزاده
با اشاره به آمار دوسال قبل این بیماری ،به خانه ملت
گفت :بیماریهای واگیر دار دامی مانند تب برفکی در
سال  95نزدیک به  30استان ،سال  96نزدیک به 20
استان و در سال  97نزدیک به  15استان را درگیر کرد
و  این موضوع باعث شد مقدار زیادی از منابع دامی سبک
و سنگین از بین برود ،وی اظهار کرد :متاسفانه دولت و
وزارت کشاورزی جایگزینی را برای دا مهای تلف شده
نداشت .وی با بیان این که دولت باید تسهیالت ارزان
قیمت را در اختیار دامداران قرار میداد تا دامهای تلف
شده جایگزین شوند ،تصریح کــرد :جایگزین  نشدن
دامهای تلف شده به مرور کشور را با کمبود شدید گوشت
قرمز مواجه کرد.

هاشمی :خرید و فروش پست مدیریتی
در شهرداری کذب است
رئــیــس شـــورای شهر تــهــران در پــاســخ بــه ایــن کــه آیا
خــریــدوفــروش پستها در شــهــردار ی تــهــران اتفاق
میافتد؟ گفت :خریدوفرو ش پستهای مدیریتی در
شهرداری تهران را کام ً
ال تکذیب میکنم و مواظب بعضی
از تخریبها باشید .به گزارش فارس ،محسن هاشمی
در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در
شهرداری گفت :قانون منع به کارگیری بازنشستگان
امروز(دیروز سه شنبه) به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسیده است و قطع ًا مشکلی برای ادامه فعالیت افشانی
در شهرداری تهران ایجاد نمیشود .وی در پاسخ به
پرسشی مبنی بر این که آیا بــرای معاونان بازنشسته
شهردار نیز مشکلی ایجاد نخواهد شد؟ گفت :در این
خصوص اطالعی ندارم.

اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس

قاضیزاده ۱۹۷۰:مدیر بازنشستهدردولتمشغولبهکارهستند

گــروه اجتماعی -سرانجام اصــاح قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان در مجلس اصالح شد و نمایندگان
با ترمیم این قانون ،استثناها در به کارگیری بازنشستگان را
کاهشدادند .درواقعبااینقانوندایرهاشتغالبازنشستگان
درمجموعههایدولتیمحدودشد.چنانچه احسانقاضی
زادهعضوکمیسیونفرهنگیمجلسبااشارهبهاصالحقانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مهرگفت« :طبق
گزارش اخیر دیوان محاسبات ۱۹۷۰بازنشسته در دستگاه
های اجرایی مشغول به کار هستند ».وی ادامــه داد« :این
بازنشستگانشاملشهرداران،روسایشرکتهایدولتی،
سفرا،معاونانوزیرانوهمترازانآنهاهستند».
قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» برای اولین
بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت  ۱۳۹۵مجلس شورای
اسالمی تصویب و در  ۲۹اردیبهشت۱۳۹۵به تأیید شورای
نگهبان رسید .قانونی که تالش میکرد راه را برای اشتغال
جوانان هموار کند اما با تبصرههایی که داشت نتوانست در
عمل،آنطورکهبایدتاثیرگذارباشد.تعدادیاز  استثناهای
این قانون،باعث شده است تا این قانون در عمل،کارایی
الزم را نداشته باشد و با  تبدیل شدن این استثناها به قانون
و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در
پستهایمدیریتینیز هموارشود.موضوعبهکارگیریمجدد
بازنشستگاندرمشاغلمدیریتیوبهطورکلاشتغالدوباره
بازنشستگان،هموارهموضوعموردمناقشهجامعهبودهاست
به ویژه در شرایطی که تعداد قابل توجهی از جوانان تحصیل
کردهبابیکاریمواجهاند.پایثابتستونحرفمردمروزنامه
خراسانکهبازتابیازحرفهاودرددلهایعموممردماست
همینموضوعاشتغالبازنشستگاناستکهتعدادیازآنها
راباهممرورمیکنیم:
زمانی که جوانان تحصیل کرده ما بیکارند به کارگیریبازنشستگان در دوایردولتی دور از انصاف اســت .جوان
تاکارنداشته باشد نمی تواند ازدواج کند وفرزند داشته باشد
ماوالدینچقدرغصهبخوریم؟
تواداره...خراسانشمالیکارمندانیهستنکهچندسالهبازنشسته شدند ولی هنوز سر کارند وهر کدوم اندازه هشت
نیرویشرکتیحقوقمیگیرناستاندارخراسانشمالیقبال
همدرجریانگذاشتیمچراپیگیرنیستین؟
برایچندمینبارگفتمجوانبیکارخطرناکاستمسئولینعزیز ،  همینجوانبیکارفردابهسراغداراییشماخواهدآمد.
بازنشستهعزیزطمعاتراکمکنجایترابهجوانانبیکاربده.
▪استثناهایقانونجدید

بنابرخبر خانه ملت ،نمایندگان در نشست علنی دیروز سه
شنبه مجلسشورایاسالمیدرجریانبررسیطرحاصالح
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده واحده این
طرح با  194رأی موافق 36 ،رأی مخالف و  2رأی ممتنع



از مجموع  240نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره یک ماده واحده اصالح شده؛ به کارگیری
بازنشستگان شاملرؤسایسهقوه،معاوناولرئیسجمهور،
نوابرئیسمجلسشورایاسالمیواعضایشوراینگهبان،
وزیران ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونان رئیس
جمهور در ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
86.7.8وهمچنینبهکارگیریبازنشستگاننیروهایمسلح
باتدابیرفرماندهیمعظمکلقواصرفادردستگاهمتبوعخود
مجاز است .به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطالعات
تا سقف یک درصد ( )٪1از مجموع نیروهای شاغل رسمی
این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور
مجاز است .دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری،
جانبازان باالی  50درصد ( ،)٪50آزادگان باالی سه سال
اسارتوفرزندانشهداازشمولاینقانونمستثناهستند.
▪تصریحمتنمادهواحدهقانون

دستگاههایمشمولمکلفاندظرفمدتشصتروزازتاریخ
الزم االجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخالف
مفاداینقانونبهکارگرفتهشدهاند،ازخدمتمنتزعوباآنان
تسویه حساب کنند .افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی ،از
سمت و پست خود کنارهگیری کنند .پرداخت هرگونه وجه
پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف
غیرقانونیدراموالدولتیاست.
▪مخالف:خوشبیننیستم

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبــادی نماینده مــردم رشت در
مخالفت با این ماده واحده گفت :خوش بین به وضع قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیستم زیرا ضمانت
اجراییوجودنداردکهپسازبرکناریبازنشستگان،جوانان
مشغول شوند .وی ادامه داد :قوانین وضع شده به سویی
پیش می رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از
دستگاههامیشود.ایثارگرانقوانینمختصبهخودرادارند
ونیازیبهوضعقوانینجدیدندارند.ویافزود:فضاییایجاد
شده است که می خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه های
اجراییحذفکنند.
▪موافق:بارقهامیددرجوانانایجادمیشود

پروانهمافینمایندهمردمتهراندرموافقتبااینمادهواحده
گفت :تصویب طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگانبارقهامیدیرادرشرایطیکهدشمنانداخلیو
خارجیجوانانراازانقالبناامیدمیکننددردلآنهاروشن
کرده است .نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :هرچند قانون گذشته به دنبال هموار کردن مسیر
اشتغالجوانانبودامامتاسفانهنتوانستزمینهاشتغالآنها
رافراهمکندوراهرابرایبهکارگیریبازنشستگانهموارکرد.

...

▪خوزستان بیشترین تلفات

طبق آمــار غیررسمی حــدود  17استاندار ،نزدیک به 80
معاون استاندار و  1200مدیربازنشسته باید از پست های
مدیریتی خود کنار رونــد ،البته البی های بسیاری توسط
مدیران بازنشسته درمجلس برای جلوگیری از تصویب این
قانونصورتگرفت؛امامجلستحتتاثیراینفضاقرارنگرفت
و فضای جامعه نشان می دهد که باید درایــن سیاست ها
تغییرات اساسی حاصل شود و مطابق با فرمایش های مقام
معظم رهبری درجهت به کارگیری جوانان درمبارزه با فساد
استفادهکرد.

وی ادامه داد :باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان
نیزاستفادهشودوخروجبازنشستگانایثارگرباعثمیشود
فرزندانآنهابهکارگیریشوند.
▪مقصودی ۱۲۰۰:پستمدیریتیدرانتظارجوانان

درهمینزمینهعضوکمیسیونشوراهاوامورداخلیمجلس،
گفت :ابرچالش های اقتصادی ،زیست محیطی ،سیاسی
 ،فساد اداری و اقتصادی با حضور جوانان درپست های
مدیریتی حل می شود .حسین مقصودی با اشاره به تصویب
ماده واحده طرح منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس،
بهخانهملتگفت:هماینک 1200مدیربازنشستهدرپست
های مدیریتی فعالیت می کنند ،در این که از تجربیات این
افراد باید استفاده کرد هیچ شکی وجود ندارد؛ اما جوانان
بسیاری هم اکنون بیکار هستند که باید از آن ها در این پست
هااستفادهکرد.
▪دولت 2ماهبرای اجرای قانونجدیدفرصتدارد

نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسالمی ،با بیان این
که دولت باید هرچه سریع تر اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستگان را با جدیت پیگیری کند ،افزود :دولت دو ماه
برای اجرای این قانون فرصت دارد ،اگر به دنبال این هستیم
که کشور درمسیر توسعه پایدار قرار گیرد؛ اگر خواهان این
هستیم که با ابرچالش های اقتصادی ،زیست محیطی،
سیاسی  ،فساد اداری و
اقتصادی مبارزه شود ،باید
به جوانان در اداره کشور
اتکاکردواستفادهازجوانان
سرلوحهکارقرارگیرد.

▪سرنوشتشهردارتهرانچهمیشود؟

در پی تصویب این قانون از روز گذشته درباره ادامه فعالیت
افشانی شهردار جدید تهران بحث هایی در رسانه ها مطرح
شــد .از آن جایی که ایــن قانون تنها اج ــازه به کارگیری
بازنشستگان بندهای الف ،ب و ج ماده  71قانون مدیریت
خدماتکشوریراکهشاملروسایسهقوه ،معاوناولرئیس
جمهور ،نوابرئیسمجلسشورایاسالمی،اعضایشورای
نگهبان،وزیران،نمایندگانومعاونانرئیسجمهورهستند،
میدهدومشموالنبندهای(د)و(ه)راکهشاملاستانداران
و معاونان استانداران هم تراز سفرا و معاونان وزیران هستند،
از قانون حذف کردند ،احتماال   افشانی که در یک مجموعه
نیمهدولتیمشغولبهکاراستبایدباآنخداحافظیکند   .در
عین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دیروز
گفت :قانون منع به کارگیری
درپیتصویباینقانون
ازروزگذشتهدربارهادامه بازنشستگان مصوب مجلس،
شــامــل حــال افشانی شــهــردار
فعالیتشهردارتهران
تهراننخواهدشدامادرخصوص
بحثهاییدررسانهها
معاونانویاطالعیندارم.
مطرحشد
▪افشانیچهگفت؟

▪ 17استاندارو 80معاوناستاندارکنارمیروند

بنابرخبرفارس ،روز گذشته شهردار تهران در واکنش به خبر
تالشنمایندگانبرایتصویباینقانوندرحاشیهمراسمی
گفتهبود«:حاالبگذاریداینطرحاولدرمجلستصویبشود».

عضوکمیسیونشوراهاوامورداخلیکشورمجلس،باتاکید
بر این که دولت و مجلس رویکرد مثبتی در جلوگیری از به
کارگیری بازنشستگان در پست های مدیریتی دارند ،گفت:

...
قضا

فروش اسباب بازی های شبه سالح در تهران ممنوع شد
ی های شبه سالح در فروشگاههای تهران خبر داد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت فروش اسباب باز 
به گزارش جام جم آنالین ،سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا درباره فروش اسباب بازیها و اقالم شبیه
به هفت تیر و  ...در فروشگاهها اظهارکرد :خوشبختانه در این زمینه هماهنگی خوبی میان پلیس و اصناف وجود
دارد و اصناف به این مسئله و شبه سالحهایی که استفاده از آن ها خالف است واقف هستند .وی افزود :اگر این
قبیل سالحها در مغازهای باشد ،خالف قانون و جرم است و طبیعتا اگر پلیس نیز از وجود آن ها با خبر شود ،برابر
قانون با این تخلف برخورد خواهد شد.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطالعیه آزمون جذب تصدی منصب قضا سال  ۹۷را منتشر کرد.به گزارش مهر،
در اطالعیه این نهاد آمده است :ثبت نام در این آزمون منحصر ًا به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش
آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org :از روز سه شنبه مورخ 1397.5.9آغاز می شود و در روز دوشنبه
مورخ 1397.5.15پایان میپذیرد .بنابراین ضرورت دارد که کلیه متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از
مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبتنام ،به ثبتنام
در آزمون فوق اقدام کنند.

با تصویب کلیات در مجلس؛

پایان بالتکلیفی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
نماینده مخالف :تصویب الیحه حمایت از کودکان اولویت کشور نیست

▪آمارکودکآزاری نگرانکنندهاست

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه علنی
مجلس ضمن آن که بر ضــرورت تصویب قانون بازدارنده
و جامع در زمینه کودکان و نوجوانان تاکید کرد ،افزود:
موضوع کودک و نوجوان برای جمهوری اسالمی به لحاظ
مبناییازمسائلمهمفرهنگیواجتماعیاستوالزماست
با قاطعیت و جدیت در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی به آن
بپردازیم که خوشبختانه این الیحه جامعیت الزم را دارد.
معصومهابتکار«آمارکودکآزاریوسوءاستفادهازکودکان»
رانگرانکنندهبیانوتصریحکرد:دولتباهمکاریمجلس
شورایاسالمیوقوهقضاییهکارهایخوبیکردهاستولی
مانیازمندیکقانونبازدارندهوجامعدراینزمینههستیم.
ویبابیاناینکه«الیحهحمایتازکودکانونوجوانانبرای
افراد کمتر از  ۱۸سال و با لحاظ تعاریف شرعی پیشبینی
شده است» ،اظهار کرد :وضع مخاطرهآمیز کودکان در نظر
گرفتهشدهاستچراکهاگرکودکیآسیبببیندتبعاتشنیز
برای خانواده و جامعه بیحد و حصر خواهد بود .همچنین
دستگاههایدولتیبایدبدانندتکلیفشاندرقبالموضوع

پزشکی قانونی کشور اعالم کرد:
پزشکی قانونی کشور اعــام کــرد :در سه ماهه نخست
امسال 223 ،نفر بر اثر غرق شدگی جان باختند .سازمان
پزشکیقانونیکشوراعالمکرد:درسهماههنخستامسال
آمار تلفات غرق شدگی در کشور 24.9درصد کاهش یافت
و از  ۲۹۷فوتی در مدت مشابه سال قبل به  ۲۲۳فوتی در
بهار امسال رسید که از کل تلفات غرق شدگی در کشور
 ۱۹۲نفر مرد و  ۳۱نفر زن بودند.

آغاز ثبت نام آزمون قضاوت  ۹۷از نهم مرداد

کودکان دراینالیحهپیشبینیشدهاست.

...
خبر
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پلیس

دانش پور -سرانجام پس از حدود  10سال بالتکلیفی الیحه
حمایت ازکودکان و نوجوانان ،روز گذشته کلیات این الیحه در
دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید .در
جلسه دیروز  ،پس از آن که نمایندگان موافق و مخالف  ،نظرات
خود را مطرح کردند و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
نیز در اظهاراتی بر ضرورت بررسی و تصویب این الیحه تاکید کرد
الیحه مذکور به رای گذاشته شد و کلیات آن با  ۱۵۸رای موافق،
 ۱۸رای مخالف و ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۲۲نماینده حاضر
مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت .الیحه حمایت از کودکان و
نوجواناندر ۵۱مادهبهموضوعاتسوءاستفادهازکودکان،تجاوز
وجلوگیریازرسیدنآنهابهحقوقشان،شکنجهجسمیوروحی،
ممانعتازتحصیل،نادیدهگرفتنعمدیسالمتبهداشتروانی
و جسمی ،جرم انگاری خرید و فروش کودکان ،سوء استفاده از
کودکان برای درآمدهای اقتصادی و دیگر موارد مرتبط پرداخته
است .همچنین وظایف نهادهایی مانند وزارت کشور ،آموزش
و پرورش ،بهزیستی ،دادگستری و مجموعه های مرتبط با امور

5

کودک و نوجوان چیست .طبق این الیحه قوه قضاییه باید
مراکز استانی تشکیل دهد و وظایف سازمانهای دولتی
حتی سازمان صداوسیما و سازمان زندانها برای حمایت
از کودک و نوجوان مشخص شده است.وی با بیان این که
جنبه عمومی جرم در این الیحه به خوبی دیده شده است،
افزود:درشرایطکنونیمجرمانبزهکاردرموضوعکودکان
و نوجوانان به نوعی از قانون فرار می کنند یا با مجازات
های کمی مواجه می شوند که تصویب این الیحه می تواند
مشکالتراکاهشدهد.
▪سلیمی :الیحه حمایت از حقوق کودکان با مبانی
شرعیمغایرتدارد

در مخالفت با این الیحه نماینده مردم محالت در مجلس
بر این نکته تاکید کرد که مجلس در موارد مکرر که نیاز به
تصویبقانوننیست،قانونوضعمیکند .بنابراینقوانین
باید اصالح و نه این که قانون جدید وضع شود .علیرضا
سلیمی خاطرنشان کرد :این الیحه نواقص فراوانی داشته
و با مبانی شرعی مغایرت دارد .از جمله این که مالک در
تصرفات مالی سن رشد و نه  18سالگی است ،از این رو
در تدوین الیحه تعجیل شده است .درخور اشاره است

قوه قضاییه در  22اردیبهشت سال  88الیحهای با عنوان
«حمایت از کودکان و نوجوانان» را در قالب  54ماده
تقدیم دولت کرد .پس از ارسال الیحه حمایت از کودکان و
نوجوانان به دولت ،مواد این الیحه به 49ماده کاهش یافت
و در تاریخ  10مرداد  1390در کمیسیون لوایح دولت
دهم به تصویب رسید و در بیستوهشتم آبان ماه همان
سال ،به مجلس ارسال شد و از همان زمان یعنی بیش از
شش سال است که این الیحه در مجلس در حال بررسی
بوده و نتوانسته به صحن علنی وارد شود  .سرانجام روز
گذشته با بررسی الیحه حمایت ازکودکان و نوجوانان در
صحن علنی مجلس کلیات این الیحه توسط نمایندگان
مجلس به تصویب رسید.
همچنین سید محمدجواد ابطحی دیگر نماینده مخالف با
این الیحه ،گفت :هم اینک که مردم با مشکالت اقتصادی
دست و پنجه نرم می کنند ،اولویت کشور تصویب این
الیحه نیست و رسیدگی به مسکن ،ارز و بیکاری باید در
اولویتباشد.نمایندهمردمخمینیشهردرمجلسشورای
اسالمی ادامــه داد :در زمانی که دشمن اتــاق عملیات
جنگی و اقتصادی تشکیل داده ،تصویب این الیحه نباید در
اولویت قرار گیرد ،زیرا در سال  81قانون تصویب کردیم و
استخوان بندی این الیحه نیز به همان قانون باز می گردد،
بنابراین نیازی به وضع قانون جدید نیست.وی تصریح
کرد:دستگاههابایدبهتکالیفقانونیخودعملمیکردند
و مجلس وظیفه ندارد به طور مداوم در این خصوص قانون
وضع کند ،باید قانون قبلی اصالح می شد نه این که شاکله
آن به صورت کلی تغییر کند ،ما از خشونت علیه اطفال
دفاع نمی کنیم.

در این مدت استانهای خوزستان با  ،۳۲فارس با ،۲۱
بوشهر و تهران هر کدام با  ۱۷فوتی به ترتیب بیشترین
آمار تلفات غرق شدگی را داشتهاند .استانهای گیالن و
مازندران به ترتیب با  ۱۵و  ۱۴فوتی ناشی از غرق شدگی
طی بهار امسال در رتبههای بعدی قرار میگیرند .بر اساس
آمارهای موجود بیشترین آمار تلفات غرق شدگی مربوط
به رودخانههاست ،آن چنان که در سه ماهه اول امسال
از کل تلفات غرق شدگی  ۶۳نفر در رودخانهها جان خود
را از دست دادهاند ،پس از آن دریا با  ۳۴فوتی (شامل ۲۶
نفر در محدوده غیرمجاز و  ۸نفر در محدوده مجاز) ،استخر
کشاورزی و کانال با  ،۲۸دریاچه مصنوعی و سد با ،۱۹
استخر شنا با  ،۱۶حوض و حوضچه با  ،۱۳چاه و دریاچه
طبیعی با سه در رتبههای بعدی قرار میگیرند .در این
مدت  ۱۵نفر نیز در دیگر مکانهای آبی بر اثر غرق شدگی
جان باخته اند.
▪  در تابستان  431 ،96نفر غرق شدند

در تابستان سال گذشته  ۴۳۱نفر بر اثر غرقشدگی در
کشور جان خود را از دست دادند ،این رقم  ۴۲درصد از
کل تلفات غرقشدگی در سال  ۱۳۹۶را به خود اختصاص
میدهد .در ایــن ســال بیشترین موارد غر قشدگی به
ترتیب در ماههای تیر با  ،۱۵۲مرداد با  ۱۵۰و شهریور با
 ۱۲۹فوتی گزارش شده است .به بیان دیگر فصل تابستان
به دلیل افزایش حجم سفر و تمایل افــراد به شنا در دریا
و رودخانه همواره با افزایش تلفات غرق شدگی نسبت
به دیگر ایام سال مواجه است .بر اساس این گزارش در
سالهای ۱۳۹۵و ۱۳۹۴نیز بیشترین موارد غرق شدگی
مربوط به فصل تابستان بوده است .سازمان پزشکی قانونی
در تعطیالت تابستانی و با افزایش میزان سفر به ویژه به
مناطق شمالی کشور ضمن هشدار به هموطنان ،توصیه
میکند افراد تنها از مناطق مجاز و تحت مراقبت برای شنا
کردن استفاده کنند و به رعایت نکات ایمنی توجه کافی
داشته باشند.

...

رسانه ها
افسر پلیس ،چک  60میلیون تومانی را
به صاحبش برگرداند
سرگرد فیروز طارمی به همراه کارمند علی شهیدی از
عوامل منطقه 19پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ،
حین گشتزنی در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران یک
فقره جلد مــدارک را یافته که چکی به مبلغ  60میلیون
تومان نیز در وجه حامل در آن موجود بوده است .عوامل
پاکدست پلیس راهنمایی و رانندگی با استعالم گواهی
نامه موجود در بین مدارک ،با صاحب آن تماس گرفتند و
کلیه مدارک را با اخذ مدارک هویتی ،امضا و اثر انگشت
فرد یاد شده به وی تحویل دادند.

حرکات عجیب مرد شیاد برای زندهکردن
میت در قبر!
در منطقه اورومــیــای اتیوپی ،مرد شیادی که با ادعای
داشتن نیروهای ماوراءالطبیعه از خانوادههای متوفیان
کــاهــبــرداری مـیکــرد ،بــازداشــت شــد .در یکی از این
کالهبرداریها او به عنوان جادوگر وارد مراسم سوگواری
شد و پس از باز کردن در تابوت شخص مرده به روی او پرید.
کمی بعد شروع به فریاد زدن نام میت کرد و این کار را ادامه
داد تا میت زنده شود .اما خبری از زنده شدن ُمرده نشد تا
این که خانواده متوفی شدیدا به اقدام بیثمر او واکنش
نشان دادند .آن ها کتک مفصلی به او زدند تا این که پای
پلیس به ماجرا کشیده و فرد شیاد به جرم بی حرمتی به
مرده و خانواده او بازداشت شد.

زوج هندوستانی با جشن عروسی عجیب
خود همه را غافلگیر کردند
زوج هندوستانی که با ســوار شدن بر یک ماشین پرنده
مانند ،وارد محل عروسی شده بودند همه مهمانان را
غافلگیر کردند .در ویدئویی که از این موضوع منتشر شده
است عروس و داماد در حالی که در یک پرنده آهنی قرار
دارند و این پرنده در حال بال زدن است ،آرام آرام در مقابل
مهمانان حاضر در عروسی روی زمین فرود می آیند .ظاهرا
تعادل این پرنده آهنی در آسمان و همچنین فرود آن توسط
جرثقیلی که در نزدیکی محل برگزاری عروسی قرار داشت
با یک کابل متصل هدایت می شد.
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