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| ماموران پلیس جسد زنی میانسال را در سالن پذیرایی خانه اش کشف کردند. با آغاز تحقیقات اولیه و جامعه

حضور بازپرس کشیک قتل در محل مشخص شد که مقتول با مادر و خواهرش زندگی می کرده و خانواده اش پس از 
سه روز مسافرت به منزل بازگشته و با جسد او در اتاق پذیرایی روبه رو شده و با پلیس تماس گرفته اند. 

 دلیل حذف ۴۰ ماده از الیحه
»تامین امنیت زنان«

| مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان 
و خانواده رئیــس جمهور با اشــاره به حذف 
حدود۴٠ ماده از الیحــه »تامین امنیت زنان« 
تاکیــد کرد: این مــواد به هیــچ دلیلی حذف 
نشــده اند مگر اینکه تکراری بوده اند.اشــرف 
گرامی زادگان با بیان اینکه الیحه تأمین امنیت 
زنان در برابر خشــونت از حدود ســال ٩٠ در 
جریان بوده اســت، افزود: در این سالها افراد زیادی روی این الیحه کار 
کرده و نظر داده اند ولی وقتی این الیحه به دولت یازدهم رســید نکاتی 
داشت که با همکاری چند تیمی که با آنها می کردیم منجر به اصالحاتی 
در الیحه شد.وی با اشاره به اینکه آخرین اصالحات زمانی انجام شد که 
ما این الیحه را به دولت دادیم، اظهار کرد: این الیحه ابتدا ٩۱ ماده بود 
و علت آن هم این بود که در طی سالها هیچ کاهشی در آن اتفاق نیفتاده 
بود. وقتی الیحه به دولت رفت و بعضی از موارد آن به دلیل اصالح قانون 
مجازات اسالمی و آیین دادرسی مدنی در سال ٩۲ و ٩۴ که موارد مشابه 
زیادی با این الیحه داشت، اصالح شد.مدیرکل حقوقی معاونت امور  زنان 
و خانواده رئیس جمهور با اشــاره به اینکه این موارد در جلساتی که در 
قوه قضاییه داشتیم اصالح شــده است، تصریح کرد: وقتی این الیحه از 
دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات داشت، باید براساس قانون، قضایی 

می شد، و به همین دلیل ما وارد قوه قضاییه شدیم.

توسعه مراکز انتظام، مؤسسات حفاظتی 
و مراقبتی از اولویت های پلیس

| رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان 
اینکه گسترش هرچه بیشتر مرکز انتظام ناجا، 
مؤسســات حفاظتی و مراقبتی از اولویت های 
این پلیس است، گفت: اعتماد مردمی در سایه 
ارائه خدمات مطلوب حاصل می شود.ســردار 
»محمد شــرفی« در بازدیــد از »مرکز انتظام 
پلیس پیشــگیری ناجا« با اشاره به اینکه توجه 
به بحث حفاظت فیزیکی از مهم ترین اولویت های پیشگیرانه است، اظهار 
کرد: در این راستا بهره برداری از امکانات و فن آوری های نو می تواند کمک 
شــایانی به بهبود وضعیت در حفاظت فیزیکی داشــته باشد.وی افزود: 
برهمین اساس ضروری است که مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا نیز با 
بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، امکانات فن آورانه را در خدمت بگیرد.رئیس 
پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر اینکه هدف نهایی و اصلی ترین خواست 
این پلیس جلب رضایتمندی شهروندان است، تصریح کرد: مرکز انتظام 
نیز به عنوان زیرمجموعه پلیس پیشگیری و نهادی که بیشترین تماس 
را با مردم داشــته و حتی به نوعی یک نهاد مردم پایه انتظامی است، می 
بایست جلب رضایت عمومی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار 
دهد، چراکه در غیر این صورت مفهوم مرکزی و فلسفه شکل گیری این 
مرکز تا اندازه بســیاری رنگ خواهد باخت.وی با بیان اینکه مرکز انتظام 
ناجا می بایست با تمام قوا در پشتیبانی از موسسات حفاظتی و مراقبتی 
تالش کند، خاطرنشان کرد: از آنجا که این مؤسسات با هدف بهره گیری از 
ظرفیت های مردمی و جلب مشارکت عمومی در تولید امنیت پایه گذاری 
شده اند حمایت از پیشرفت و گسترش آنها یک سرمایه گذاری راهبردی و 

یک وظیفه حیاتی برای پلیس پیشگیری و مرکز انتظام است.

 دالیل اصلی مرگ و میر تهرانی ها
در سال گذشته چه بود؟

| از ۵۷۲٩۷ واقعه فوت ثبت شــده در اســتان تهران، ۳۲۱۲۳ نفر مرد 
و ۲۴۸۲۳ نفر زن بوده اند کــه از مهمترین دالیل فــوت تهرانی ها نیز می توان به 
بیماری های قلبی و عروقی اشاره کرد.بر اساس آمارهای سازمان ثبت  احوال استان 
تهران در ســال ۱۳٩۶ تعداد ۵۷۲٩۷ واقعه فوت در اســتان به ثبت رسیده که از 
این تعــداد ۳۲۱۲۳ واقعه مربوط به فوت مــردان و ۲۴۸۲۳ واقعه مربوط به زنان 
بوده است. همچنین تعداد ۳۵۱ واقعه فوت نامشخص نیز به ثبت رسیده است. از 
طرفی بیشترین نرخ فوت های ثبت شده مربوط به شهرستان تهران با ۵.۴۲ درصد 
و کمترین آن مربوط به کهریزک با ٠.۱۶ درصد بوده است.در سال ٩۶ از مجموع 
۵۴۷٩۶ واقعه فوت جاری ثبت شده از تعداد کل فوتی های استان،  ۴۵.۸۴ درصد از 
فوتی ها در گروه سنی بیشتر از ۷۵ سال به ثبت رسیده که بیشترین درصد از فوت 
جاری ثبت شده در این گروه ســنی قرار دارد. همچنین در این گروه سنی، تعداد 
فوت شدگان ۴٩.٩۱ درصد مرد و۵٠.٠٩ درصد زن راشامل می شوند .کمترین درصد 
فوت جاری هم مربوط به گروه سنی ۱٠ تا ۱۴ ســال با حدود ٠.۳۷ درصد است.
براساس این گزارش، تعداد ۵۴۷٩۶ واقعه فوت جاری در سال ٩۶ در استان تهران 
به ثبت رسیده است که تعداد فوت جاری ثبت شده در نقاط شهری برابر با۵۴۵۶٠ 

واقعه وتعداد فوت های  جاری ثبت شده در نقاط روستایی برابر با ۲۳۶واقعه است. 

فروش نخی سیگار ممنوع
| مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت 
با بیان اینکه فروش سیگار به افراد زیر ۱۸سال و فروش محصوالت قاچاق و 
نخی سه نکته بحرانی است که روی پرونده واحدهای عرضه کننده دخانیات 
درج می شــود، گفت: اجرای یکی از این موارد برای همیشه پروانه فروش را 

باطل می کند.
بهزاد ولی زاده درباره آخرین وضعیت صدور پروانه فروش برای خرده فروشان 
دخانیات، اظهار کرد: طبق ماده ۷ قانون جامع مبارزه با دخانیات، باید برای 
کســانی که در زمینه عرضه دخانیات فعالیت می کنند پروانه صادر شود. در 
حال حاضر  وزارت صنعت، معدن و تجارت این مجوز در ســطوح کشوری، 
استانی و شهرستانی دخانیات را ملزم به دریافت این مجوز کرده است. فعال 

مشکل ما در سطح خرده فروشی است.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر جلســات زیادی با وزارت صنعت در این 
زمینه برگزار شده است. دســتورالعمل این اقدام در سال ۸۷ ابالغ شده بود، 
اما به دلیل نبود زیرســاخت های الزم به درســتی اجرا نمی شد. در دو سال 
اخیر نزدیک به ۳۳ هزار پروانه برای واحد خرده فروشی شامل سوپرمارکت، 

خواروبار فروش و سقط فروش صادر شده است.

 سومین کاروان سالمت
به سرپل ذهاب می رود

| معاون سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر با تشریح برنامه های این 
سازمان در مناطق زلزله زده و اعزام سومین تیم کاروان سالمت به سرپل ذهاب از 
انجام طرح های معیشتی با همکاری فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 

در مناطق زلزله زده خبر داد.
مرتضی مرادی پور در مورد اعزام ســومین تیم کاروان سالمت به مناطق زلزله 
زده کرمانشاه اظهار کرد: یک تیم پزشکی از استان همدان به سرپل ذهاب اعزام 
خواهد شد و در روزهای ۳٠ و ۳۱ خدمات پزشکی را ارائه می کنند ضمن اینکه از 
دو روز قبل از آن هم تیم های پتشیبانی در منطقه مستقر می شوند.معاون سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر با اشــاره به اینکه پیش از این تیم هایی از استان 
گلستان و فارس در سرپل ذهاب و ثالث حضور پیدا کردند، در مورد برنامه های 
سومین تیم کاروان سالمت گفت: ما تالش می کنیم که رویکرد کارمان را به سمتی 
ببریم که کودکان و زنان را پوشش بدهیم. زیرا بر اساس گزارش هایی که از تیم های 
قبلی دریافت شده نیاز اســت که اولویت اصلی ما زنان و  مادران باردار و کودکان 
و خردساالن باشد. از همین رو در سومین حضور مکمل های غذایی را بیشتر مد 
نظر قرار خواهیم داد زیرا این مکمل ها مشمول بیمه نیستند و با توجه به مشکالت 

سوء تغذیه در منطقه نیاز است که به این مسئله توجه شود.

خبرنامه دریچه

پلیس به دنبال راز مرگ زنی در نارمک

| مشاور معاون درمان در امور بیماری های وزارت 
بهداشت ضمن تشریح اقدامات این وزارتخانه برای حمایت 
مالی و درمانی از بیماران ای بی، گفت: هدف  ما در حوزه ای بی 
این است که دسترسی بیماران به خدمت را افزایش دهیم، 
از آنها محافظت مالی کنیم و کیفیت خدمات مورد نیازشان 
را نیز ارتقاء دهیم. به گزارش کائنات به نقل از ایسنا، دکتر 
جمشید کرمانچی با اشاره به اقدامات معاونت درمان وزارت 
بهداشت برای ارائه خدمات درمانی به بیماری ای بی، گفت: 
برنامه حمایت از بیماران ای بی از بهمن  ماه سال ۱۳٩۵ آغاز 
و منابع مالی و ردیف اعتباری الزم برای پوشش و حمایت از 
خدمات درمانی مورد نیاز این بیماران دیده شــد. همچنین 
اطالعــات مربوط به این بیماران از کل دانشــگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور جمع آوری شــد و خانه ای بی هم به 
عنوان انجمن حمایتی از این بیمــاران اطالعاتی در اختیار 

وزارت بهداشت گذاشت.
وی با بیان اینکه پیش از این دانشگاه علوم پزشکی ایران 
با تفاهم نامه ای که با بنیاد مســتضعفان، خانه ای بی و بنیاد 
بیماران خاص بســته بود، به عنوان متولی ارائه خدمت به 
بیماران ای بی فعالیت هایی داشت، افزود: در عین حال قصد 
ما این بود که ارائه خدمت از حالت متمرکز خارج شــود و 
بتوان در کل کشور خدمات درمانی مورد نیاز این بیماران را 
فراهم کرد. بر همین اساس از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 
استعالم کردیم و نهایتا ۱٠ دانشگاه در کل کشور اعالم کردند 

که آمادگی خدمت رسانی به این بیماران را دارند.
کرمانچی ادامه داد: ســپس فرآیند تدوین بسته خدمتی 
بیمــاران ای بی را آمــاده کردیم. در همین راســتا با مرکز 
دندان پزشــکی بیمارســتان مفید دانشــگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی در تهران هماهنگی هایی جهت ارائه خدمات 
دندان پزشکی به این بیماران انجام شد. در عین حال برنامه  ما 
این است که در سایر استان های بزرگ هم بتوانیم برای این 

بیماران مرکز دندان پزشکی مجهزی را ایجاد کنیم.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از مشــکالت این بیماران 
چسبندگی های گوارشی آنهاست؛ به طوریکه بیماران ای بی 
هر چند وقت دچار چسبندگی می شوند و باید عمل شوند. 
در گذشته فقط یک تا دو مرکز در کشور  این اقدام را انجام 
می دادند،   اما ما برای توســعه آن برنامه ریزی کرده ایم و در 
حال حاضر دانشــگاه تهران متولی این موضوع شده است و 
قبول کردند که خدمات گوارشی بیماران ای بی را ارائه دهند. 
البته با برنامه ریزی های انجام شــده بناست این خدمت به 

شهرهای دیگری چون مشهد، اصفهان و... هم توسعه یابد.
وی از راه اندازی ســامانه ثبت عملکرد بیماران ای بی در 
پرتال معاونت درمان وزارت بهداشــت خبر داد و گفت: بر 
این اساس خدمات درمانی مورد نیاز این بیماران را مطابق 
بسته خدمتی تعریف شده و براساس نوع و تناوب خدمات به 
بیماران ارائه می دهیم. البته این بیماران نیاز ویژه ای هم به 
پانسمان های مخصوص دارند که طی دو سال گذشته سازمان 
غذا و دارو این پانسمان ها را بر حسب نیاز بیماران و به شکل 
رایگان با پست پیشتاز به درب منزل بیماران به صورت ماهانه 

یا دو ماه یکبار ارسال می کند.
کرمانچی با بیان اینکه ردیف اعتباری که برای ارائه خدمات 
درمانی به این بیماران تعریف شــده با اعتباری بالغ بر دو تا 
سه میلیارد تومان در سال است، افزود: در حال حاضر حدود 
۶٠٠ بیمار مبتال به ای بی را ثبت کرده ایم و به آنها خدمت 
ارائه کرده و بســته خدمات درمان و پانسمان هایشان را به 

صورت رایگان به ایــن بیماران ارائه می دهیــم. باید توجه 
کرد که خدمات درمانی که در این بسته خدمتی دیده شده 
شامل ویزیت های تخصصی و فوق تخصصی، آزمایش خون 
و ادرار، تصویربرداری، سونوگرافی، ام آرآی و سی تی اسکن، 
نمونه برداری از بافت و پاتولوژی از پوســت برای تشخیص 
بیماری، آندوسکوپی، دندان پزشکی و جراحی پالستیک در 
سطح تخصصی هستند. به این ترتیب هر استان و دانشگاهی 
که توانایی ارائه این خدمات را داشته باشد، آنها را به بیماران 
ای بی ارائه می دهد. در غیراین صورت فضا را باز گذاشــتیم 
تا بیمــاران به تهران مراجعه کرده و خدمات توانبخشــی و 

دندان پزشکی را دریافت کنند.
مشاور معاون درمان در امور بیماری های وزارت بهداشت 
درباره نحوه حمایت مالی از این بیماران و چگونگی پرداخت 
هزینه  خدمات تعریف شده برای آنها، گفت: مقرر شده است 
که بیماران ای بی دفترچه بیمه پایه داشــته باشند. به این 
ترتیب اگر بیمار شهری باشــد، دفترچه خدمات درمانی یا 
تامین اجتماعی دارد و اگر روســتایی باشد، می تواند با فرم 
ارجاع پزشک روستا به شهر آمده و خدمات مورد نیازش را 
دریافت کند. این خدمات هم مشمول بیمه هستند و بخشی 

از فرانشیز سهم بیمار را وزارت بهداشت پوشش می دهد. 
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