اخبار
ثبتنام اولیه  ۱۰هزار سیلزده
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

معاون فرهنگ��ی و اجتماعی س��ازمان
تأمی��ن اجتماعی گفت :بیش از  ۱۰هزار
نفر در مناطق سیلزده و آسیبدیده برای
دریاف��ت مقرری بیمه بی��کاری ثبتنام
کردهاند.ب��ه گزارش ف��ارس ،محمدرضا
جعفریان اظهار داش��ت :سازمان تأمین
اجتماع��ی با توج��ه به مش��کالتی که
ب��رای کارفرمایان و کارگاهها در مناطق
س��یل زده ایجاد ش��ده است تسهیالتی
را ارائ��ه میدهد.وی ادام��ه داد :در حال
حاضر تمام ادارات در مناطق س��یل زده
تعطیل است که بر همین اساس شعبات
تأمی��ن اجتماعی نیز دایر نیس��تند ولی
تمام��ی مراکز درمان��ی تأمین اجتماعی
در دو ش��یفت کاری فع��ال هس��تند و
خدمات الزم را به آس��یب دیدگان ارائه
میدهند.جعفریان بیان داش��ت :تاکنون
ب��رای پرداخ��ت مقرری بیم��ه بیکاری
 10هزار نفر در مناطق س��یل زده ثبت
نام کردهاند که این افراد مورد بررس��ی
و راس��تی آزمایی ق��رار میگیرند که در
صورت صحت از ماه آینده مقرری بیمه
بی کاری این افراد واریز میشود.
آغاز امتحانات نهایی از  ۳۱اردیبهشت

امتحانات نهای��ی پایه دوازده��م از روز
سهش��نبه  ۳۱اردیبهش��ت آغاز و تا ۲۵
خ��رداد  ۹۸ادام��ه دارد .امتحانات نهایی
دانشآموزان پایه دوازدهم از روز سهشنبه
 31اردیبهشت با درس تعلیمات دینی 3
آغاز میشود.امتحانات دانشآموزان رأس
ساعت  8صبح آغاز میشود.خسرو ساکی
رئی��س مرکز س��نجش و پایش کیفیت
آموزشی به تسنیم گفت :برای سه استان
خوزستان ،لرس��تان و گلستان که درگیر
سیل هستند ،تسهیالتی برای برگزاری
امتحان��ات در نظ��ر گرفتی��م.وی افزود:
دانشآم��وزان پایه دوازده��م میتوانند
ی��ک نوبت امتحان اضافه بدهند و برای
امتحانات داخلی از بازه زمانی اول خرداد
تا  31تیر ماه فرصت تعیین شده است که
استانها هر تاریخی را مناسب دیدند اقدام
به برگزاری امتحانات کنند و سواالت نیز
از بخشهایی از کتاب درسی که تدریس
شده است ،طراحی میشود.
برگزاری نمایشگاه ایران هلث
در جهت تحقق «رونق تولید»

مدی��ر کل ام��ور تجهی��زات و ملزومات
پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه
برگزاری نمایش��گاه ایران هلث در جهت
تحقق موضوع «رونق تولید» است ،گفت:
درآمد ارزی صادرات تجهیزات و ملزومات
پزشکی س��االنه حدود  ۲۵تا  ۳۰میلیون
دالر بوده اس��ت.مهندس س��ید حس��ین
صفوی در آستانه برگزاری بیست و دومین
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،
دارو و آزمایش��گاهی “ ایران هلث “ که
قرار اس��ت از 19تا  22خردادماه با هدف
حمایت از ش��رکت های تولی��د کننده و
صادرکننده در نمایشگاه بین المللی تهران
برگزار ش��ود اظهار داشت :این نمایشگاه
یک��ی از بزرگتری��ن رویداده��ا در حوزه
تجهیزات و ملزومات پزش��کی محسوب
میش��ود که آخرین دس��تاوردهای تولید
کنندگان و شرکتهای دانش بنیان را در
معرضنمایشمصرفکنندهها،شرکتها،
دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی
قرار میدهد.وی افزود :امسال با توجه به
نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری
به س��ال رون��ق تولید اهمی��ت برگزاری
نمایش��گاه ای��ران هلث دو چندان ش��ده
اس��ت.صفوی ادامه داد :متاسفانه تحریم
ظالمانه دشمنان تامین تجهیزات پزشکی
و ملزومات را س��ختتر کرده که تکیه بر
تولید داخل امسال مضاعف خواهد شد و
برگزاری این نمایش��گاه برای رونق تولید
بسیار موثر خواهد بود.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور خبر داد

 ۹۸درصد مراجعات اورژانس اجتماعی کشور مربوط به همسرآزاری است

رئیس اورژانس اجتماعی کش��ور گفت:
کودکآزاری ،همسرآزاری ،سالمندآزاری
و خودکشی چهار آسیب اولی بوده که در
تماس با اورژانس اجتماعی ثبت شده که
در این میان  ۹۸درصد مراجعات مربوط
به همسرآزاری است.
ب��ا فارس،
رض��ا جعف��ری در گفتوگو 
گفت :بر اس��اس آمار اورژانس اجتماعی
آس��یبهای اجتماع��ی ک��ودکآزاری،
همس��رآزاری ،سالمندآزاری و خودکشی
چهار آس��یب اول در کش��ور بوده است.

وی افزای��ش آگاه��ی م��ردم را عاملی
برای مراجعه بیشتر به اورژانس اجتماعی
دانس��ت و گفت :امسال سیاست توسعه
مراکز روزانه برای خدمترس��انی بیشتر
ب��ه مردم را دنبال خواهی��م کرد؛ چراکه
سیاستهای حمایتی در جهت افزایش
آگاهی بسیار اهمیت دارد.جعفری گفت:
در این آس��یبها بهویژه همس��رآزاری
جالب اس��ت که بدانید مراجعهکنندگان
در س��نین پایین نیس��تند و بیشتر آنها
 ۴۰س��ال به باال دارن��د و خیلی تعجب

دارد که چرا در چنین سنی مورد آزار قرار
میگیرند و باید آسیبشناسی شوند.وی
 ۹۸درصد مراجعات به اورژانس اجتماعی
ک��رد و گفت :دو
را همس��رآزاری عنوان 
درصد مربوط به مردآزاری است که ابتدا
مورد خش��ونت قرار گرفته و بعد واکنش
نش��ان دادهاند و آمارها نش��ان میدهد
ک��ه  ۱۵درصد زنان آزاردیده تحصیالت
عال��ی دارند.رئیس اورژان��س اجتماعی
داشت :خانههای امن یک

کش��ور اظهار
سیاستی است که بهزیستی در سالهای

اخیر ب��رای حمایت از زن��ان در معرض
خشونت در نظر گرفته که در این خانهها
پس از مراجعه زنان و دختران در معرض
آسیبدیدگی خشونت دستهبندی شده و
به مراکز بهزیستی برده میشوند.جعفری
گفت :در این خانهها فرزندان کمتر از ۱۲
سال نیز به همراه مادران خود میتوانند
نگهداری شوند،البته در مدت زمان اولیه
 ۴ماه اس��ت که میتوانند در این مراکز
نگهداری ش��وند و در این مدت توانمند
ش��ده و مهارته��ای الزم برای زندگی
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خانوادگی را به دست میآورند.وی ادامه
داد :بهطورکلی شناسایی گروههای هدف

طی یکی دو سال اخیر  ۲۵درصد افزایش
یافت��ه که افراد شناساییش��ده ش��امل
کودکان و همسران آزاردیده و افرادی که
قصد خودکشی داشتهاند ،میشود.

با تمهیدات وزارت بهداشت تاکنون هیچ بیماری عفونی گزارش نشده است

نجات جان  ۵۰۰مادر باردار در مناطق سیل زده

گروه اقتصاد اجتماعی  :با تمهیدات وزارت بهداشت
امدادرسانی به مردم مناطق سیل زده بدون هیچگونه
مشکلی ادامه دارد و در این مناطق نه تنها هیچگونه
بیماری عفونی مشاهده نشده بلکه نیاز دارویی همه
بیماران به خوبی تأمین شده است.
عید امسال با سیل آمد ،شاید هیچ کدام از ما فکرش
را نمیکردی��م ک��ه آب به قدری بی رحم ش��ود که
زندگی خانوادهای را در عرض چند س��اعت بشوید
و ببرد ،نه تنه��ا خانهها را خراب بلکه خانوادههایی
را نیز عزادار کند ،س��خت است ببینی در چشم بهم
زدنی زندگیات زیر و رو ش��ود و هجوم وحش��یانه
آب جری��ان زندگ��یات را از کار بیاندازد.هنوز یک
روز ه��م از جمع ش��دن خانوادهه��ا دور هم و پهن
شدن سفرههای نوروزی نگذشته بود که اخبار وقوع
سیل در مناطق شمالی در رسانهها منتشر شد ،باور
این حادثه برای همه س��خت بود و گویی خوش��ی
عیدانه فقط یک روز دوام داش��ت ،روز دوم عید بود
که اس��تان گلستان بر اثر بارش شدید باران به زیر
آب رفت...
ام��ا این تمام ماجرا نبود و گویی قرار بود تا س��یل
گریبان س��ایر هموطنان در استانهای دیگر را نیز
بگیرد ،هنوز اخبار سیل گلستان فروکش نکرده بود
که خبر عجیب وقوع سیل در دروازه قرآن شیراز در
رسانهها منتشر شد ،حادثهای که طی آن متاسفانه
تع��دادی از هموطنان جان خود را از دس��ت دادند.
ش��دت بارشها به قدری است که چندین روستای
لرس��تان ب��ه نیز زیر آب رفت ه و م��ردم نیز در میان
گل و الی س��رگردان ش��دهاند؛ از یاد نبریم کمک
رسانی به مردم مناطق س��یلزده از همان ساعات
اولیه آغاز ش��د ،و همه گروههای و اقش��ار مختلف
مردم دست به کار شدند ،هرکس به هر طریقی که
میتوانست دست یاری خود را به سوی هموطنان
س��یل زده دراز کرد.گروهه��ای جهادی به س��وی
مناطق سیلزده اعزام و هر گروهی گوشهای از کار
را بر عهده گرفت ،نیروهای س��پاه و ارتش از یک
سو و پزش��کان و گروههای جهادی از سوی دیگر
ت�لاش میکنند تا گرهای از مش��کالت مردم این
مناطق بگشایند.
انتقال  ۵۰۰مادر باردار توسط اورژانس هوایی

با تمهیداتی که وزارت بهداشت و هالل احمر برای
کمک رس��انی به مردم این مناطق در نظر گرفتند،
بالفاصله نیروه��ای امدادی و تی��م عملیات ویژه
اورژان��س به این منطقه اعزام و طی چند روز تعداد
زیادی از مصدومان و بیماران این مناطق معاینه و
تحت درمان قرار میگیرند.
حض��ور بالگردهای ام��دادی در این مناطق کمک
زیادی به روند انتقال مصدومان و خصوصا مادران
ب��اردار به مراک��ز درمانی میکند ب��ه طوریکه بر

در ایام تعطیالت ن��وروز و بعد از آن تالش کردیم
تا به اندازه کافی دارو در مناطق س��یل زده باشد تا
اگ��ر بیماران به اندازه کافی دارو در اختیار نداش��ته
باش��ند داروی مورد نیاز در اختی��ار آنها قرار گیرد.
وی ادامه داد :بر اس��اس اقدامات انجام شده  ۳ماه
س��همیه داروی بیماران خاص مناطق سیل زده در
هر دانش��گاه علوم پزشکی تامین ش��ده و اگر نیاز
به تامین بیشتر دارو باش��د هماهنگیهای الزم را
انجام میدهیم تا نیاز بیماران خاص و صعبالعالج
تامین شود.

ارایه خدمات درمانی رایگان به س�یلزدگان تا
پایان بحران

اس��اس اعالم رئیس سازمان اورژانس کشور حدود
 ۵۰۰مادر باردار به وسیله بالگردها به مراکز درمانی
منتقل شدهاند.
ویزیت بیش از ۹۰۰هزار بیمار

بر اس��اس گفتهه��ای پیرحس��ین کولیوند رئیس
س��ازمان اورژانس کشور طی روزهای گذشته حتی
یک مورد بیماری واگیر درمناطق سیلزده مشاهده
نش��ده که این موضوع حاک��ی از کنترل و نظارت
در ح��وزه بهداش��ت و درمان اس��ت؛ وی از دیگر
اقدامات شبانهروزی تیمهای ویژه اورژانس هوایی
ب��ه اع��زام  ٢٥٠٠نفر از افراد پرخط��ر که  ٥٠٠نفر
خانمهای باردار بودند ،اشاره کرد .حضور و استقرار
بیمارس��تانهای س��یار با تمام امکانات و رضایت
مردم از خدمات سالمت را نیز از دیگر ویژگیهای
خدمترسانی ارزشمند اورژانس کشور در سیل اخیر
برشمرد.
یک مورد بیماری عفونی گزارش نشده است

س��عید نمکی وزیر بهداش��ت با حض��ور در مناطق
سیلزده به بررسی وضعیت اراسیه خدمات بهداشت
و درمان��ی به س��یلزدگان پرداخت و گفت :در کل
کش��ور حتی یک مورد بیماری حاد عفونی نداریم
وزیربهداش��ت ادامه داد :به تمامی همکاران ابالغ
ل زده
ن های س��ی 
کردیم که به طور ویژه ،به اس��تا 
ن های
توجه داش��ته باشند و برای این منظور ،استا 
مجاور را به عنوان اس��تان معی��ن انتخاب کردیم.
خوش��بختانه تاکنون با توجه به گستردگی سیل در
کل کشور ،یک مورد بیماری حاد عفونی نداشته ایم.
نمکی با بیان اینکه س�لامت و امنیت دو مقوله ای
ی گیرد،
است که زمانی که نباشد ،مورد توجه قرار م 
اظهار کرد :در آق قال ،گمیشان ،گنبد و گلستان که
سیالب تقریب ًا تمام شهر و خان ه های مردم را گرفته

سوال از سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت؛

بودجه  ۵۰۰میلیون یورویی حوزه سالمت کجا هزینه شد؟

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس
گفت :هفته آینده س��ازمان برنام��ه و بودجه و
وزارت بهداش��ت به جهت ارائه گزارش هزینه
ک��رد  ۵۰۰میلیون ی��وروی تخصیص یافته به
حوزه س�لامت به کمیسیون بهداشت و درمان
میآیند.محمدحسین قربانی درباره پیگیریهای
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس از نحوه
هزینه ش��دن  500میلیون ی��وروی تخصیص
یافته به حوزه س�لامت کش��ور ،گفت :یکی از
کارهای خوبی که در جهت شفافیت مالی حوزه
س�لامت در مجلس انجام میش��ود ،پیگیری
نحوه هزینه ش��دن اعتبارهای تخصیص یافته
اس��ت.وی اف��زود :پیش از این ب��ه گفته آقای
نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه  4هزار
میلیارد تومان به حوزه س�لامت کشور پرداخت
شده است .با این حال آنچه که مورد سوال است
چگونگی هزینه شدن این  4هزار میلیارد تومان
در بخشهای مختلف حوزه س�لامت اس��ت.
قربانی در ادامه اظهار داش��ت :به همین منظور
هفته آینده نمایندگان س��ازمان برنامه و بودجه
و وزارت بهداش��ت و درمان میهمان کمیسیون

بهداش��ت و درمان خواهند بود تا گزارش��ی را
از نح��وه هزینه ش��دن  500میلی��ون یوروی
تخصی��ص یافته به حوزه س�لامت ارائه دهند.
به گزارش تس��نیم ،آذرماه سال  97با موافقت
مقام معظم رهبری مبل��غ  500میلیون یورو از
صندوق توسعه ملی در جهت تسویه بدهیهای
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت
بهداش��ت قرار گرفت .با این حال آنچه تاکنون
مش��اهده میشود نامش��خص بودن چگونگی
هزینه شدن این ردیف اعتباری در بخشهای
مختلف حوزه س�لامت کشور و گالیه مدیران
حوزه دارو وتجهیزات پزشکی از پرداخت نشدن
بدهیهای دولت است.در این باره سعید نمکی،
وزیر بهداشت و درمان تیمی را مسئول بررسی
وضعی��ت  500میلیون ی��ورو تخصیص یافته
کرده ب��ود و قراربود تا قبل از پایان س��ال 97
نتایج این بررسیها اعالم میشود .با این حال
با وجود گذش��ت بیش از  25روز از آغاز س��ال
 1398هیچ گزارشی از سوی وزارت بهداشت در
جهت شفافیت هزینه کرد  500میلیون یوروی
تخصیص یافته منتشر نشده است.

بود ،یک مورد بیماری روده ای حاد نداش��تیم ،این
مهم از افتخارات جمهوری اسالمی است.
بررسی لحظهای آب مناطق سیلزده

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداش��ت با بیان
اینکه در استان های س��یل زده مجموعا  ۲۹۵نفر
مصدوم داش��تیم ،گفت :درمان مناسب برای همه
مصدومان انجام گرفت .همچنین اقدامات بهداشتی
الزم هم بر روی مواد غذایی و آب آشامیدنی انجام
شد و در حال انجام است.
مع��اون کل وزارت بهداش��ت همچنی��ن گفت :در
مناطق س��یل زده از آب آشامیدنی و مواد غذایی در
محل آزمایش های الزم انجام ش��د و مواد غذایی
و آب آش��امیدنی مناس��ب در بین مردم توزیع شد.
همچنی��ن از آنجایی که ممکن اس��ت با باال آمدن
س��طح آب ،آلودگیهای میکروبی و بیماری های
عفون��ی ایجاد ش��ود ،اقدام ب��ه کلرزنی آب و چک
ک��ردن بار میکروبی و آلودگی آب کردیم و س��طح
کلر آب ها مورد سنجش قرار گرفت.
در مناطق سیلزده کمبود دارو نداشتیم

مهدی پیرصالحی رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو در
خصوص تأمین داروهای مورد نیاز مناطق سیلزده
اظهار داش��ت :از لحاظ تأمی��ن دارو و تجهیزات در
مناطق س��یلزده هیچ نگرانی وج��ود ندارد ،گفت:
دپوی موردنیاز دارویی کل کش��ور ت��ا  ۶ماه آینده
ص��ورت گرفته و جای نگرانی نیس��ت و همچنین
اقدام��ات الزم برای تأمین داروی ش��شماهه دوم
سال نیز در حال انجام است.
تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص

مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
وزارت بهداشت درباره امدادرسانی به بیماران خاص
و صعبالعالج در مناطق س��یل زده اظهار کرد :ما

در این راس��تا اسماعیل مطلق مش��اور مشاور معاون
بهداش��ت گفت :رون��د ارائه خدمت ب��ه خانوادههای
س��یلزده تا پایان بحران به ص��ورت رایگان صورت
میگیرد و این افراد میتوانن��د داروها و مکملهای
مورد نیازشان را بدون پرداخت هیچ هزینهای دریافت
کنند.مشاور معاون بهداشت تصریح کرد :در هریک از
کمپهای مورد نظر ،تیمی از پزشکان و پزشک خانواده
مس��تقر بوده و خدمات مراقبتی را به خانوادهها ارائه
میدهند ،همچنین نیروهای بهداشت محیط به طور
مستمر وضعیت آب آشامیدنی ،دفع فاضالب منطقه
و موارد بهداش��تی مانند نحوه پخت و پز غذا را مورد
بررسی قرار می دهند .وی خاطرنشان کرد :همچنین
تیمی از کارشناسان بیماریها به بررسی بیماریهای
واگیر مانند اس��هال خونی ،پنومونی و ...میپردازند و
همچنین پوشش کامل واکسیناسیون برای کودکان
ساکن در این مناطق انجام شده است .مطلق با اشاره
به فعالیت کارشناسان روان در این مناطق توضیح داد:
این کارشناس��ان وضعیت روانی ،استرس و اضطراب
س��یلزدگان را بررس��ی کرده و به آنها خدمات ارائه
میدهند .مشاور معاون درمان در پایان گفت :در استان
خوزستان سه بیمارستان صحرایی ایجاد شده که به
بیماران خدمت ارائه میکنند و در صورت نیازمند بودن
بیمار به بستری ،توسط آمبوالنسها به بیمارستانها
ارجاع داده میشوند.
امدادرسانی ادامه دارد

هرچند از زمان وقوع سیل در برخی از مناطق کشور
زندگی مردم این مناطق با مشکالت زیادی مواجه
ش��ده اس��ت اما نیروهای امدادی و درمانی اعالم
کردهاند که تا بهبود وضعیت زندگی این خانوادهها
در این مناط��ق حضور خواهند داش��ت ،همچنین
براساس اعالم مسئوالن وزارت بهداشت در زمینه
تامین دارو برای بیماران این مناطق مشکلی وجود
نداشته و ش��رکتهای تامین و توزیع دارو در حال
آماده باش هس��تند ت��ا در صورت وج��ود هرگونه
کمبودی داروهای مورد مردم مناطق س��یلزده به
سرعت تامین شود.

رییس پلیس فتا :بانکها تا ۴۰روز دیگر مکلف به ارائه رمز یکبار مصرف به کاربران هستند

انتشار فیلمهای خصوصی جزو بیشترین جرائم اینترنتی

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰
درصد از جرائم اینترنتی مربوط به برداشتهای
غیرمجاز از حساب افراد است ،گفت :تا  ۴۰روز
دیگر بانکها مکلف هستند ،برای برداشتهای
اینترنتی رمز یکبار مص��رف در اختیار کاربران
قرار دهند.سرهنگ تورج کاظمی در گفتوگو با
ایلنا با اشاره به جرائم اینترنتی گفت :بیشترین
جرائم اینترنتی همچنان مربوط به برداشتهای
اینترنتی غیرمجاز اس��ت که از حساب کاربران
برداشت میش��ود که ش��گردهای مختلفی از
جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر
را دارد.وی با بیان اینکه تمام تالشمان را برای
موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفتهایم ،ادامه داد:
این امر منوط به این اس��ت که بانکها بتوانند
موضوعاتی را که در س��ال گذش��ته ب��ا آنها به
توافق رسیدهایم انجام دهند .بانکها باید بستر
رمزهای یکبار مص��رف را ایجاد کرده و آنها را
در اختیار مشتریانشان قرار دهند تا مشتریان از
این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده
کنند .چنانچه این بس��تر ب��رای کاربران ایجاد
ش��ود .میتوانیم کاهش بسیار خوبی در جرائم

جامعه

برداش��تهای اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این
بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد
 ۹۸باید توسط بانکها ایجاد شود ،تصریح کرد:
بانکها مکلف هستند تا از  ۴۰روز دیگر خدمات
رمزهای یکبار مصرف را به مشتریانشان ارائه
دهند .با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان
دسترس��ی مجرمان به حس��اب کاربران دیگر
وجود نخواهد داش��ت .این رم��ز یکبار مصرف
در حال حاضر فقط درخصوص برداش��تهای
اینترنت��ی صورت میگی��رد و دیگر موارد مانند
استفاده از کارتخوان یا دستگاه  ATMرا در
حال حاضر شامل نمیشود ،البته حجم زیادی از
پروندهها در پلیس فتا شامل همین برداشتهای
اینترنتی غیرمجاز است.سرهنگ کاظمی با بیان
اینکه  ۴۰درصد کل جرائم رایانهای در کش��ور
شامل برداشتهای اینترنتی غیرمجاز میشود،
خاطرنش��ان کرد :در فاتب نیز به همینصورت
اس��ت و  ۴۰درصد پروندهها در حوزه پلیس فتا
شامل همین برداش��تهای اینترنتی غیرمجاز
است.

اخبار
شمار قربانیان سیل در کشور
به  ۷۶نفر رسید

رئیس س��ازمان پزش��کی قانونی کشور
اعالم کرد :با درگذشت  ۵نفر در حوادث
س��یل اس��تان خوزس��تان و یک نفر در
اس��تان ایالم ،کشتههای س��یل اخیر در
کشور به  ۷۶نفر رس��ید.به گزارش مهر،
احمد ش��جاعی گفت :با درگذشت  ۵نفر
در حوادث س��یل استان خوزستان و یک
نفر در استان ایالم ،کشتههای سیل اخیر
در کش��ور به  ۷۶نفر رسید.وی گفت۵ :
نف��ر از هموطن��ان با مش��خصات فرزاد
عالیوند ( ۴۰س��اله  -شهرس��تان مسجد
س��لیمان) ،حس��ین نیس��ی ( ۱۸ساله -
شهرستان شوش��تر) ،قاسم ضمیری (۱۷
ساله  -شهرستان الهایی) ،عنایت حسن
پور ( ۳۹ساله  -شهرستان پلدختر) و یک
مرد مجهول الهویه (شهرستان اهواز)۵ ،
نفری بودهاند که در سیل خوزستان ،جان
خود را از دست دادند.شجاعی افزود :یک
زن مجهولالهویه (س��ن  ۲۵تا  ۳۰سال)
نی��ز در بخش هلیالن رودخانه س��یمره
استان ایالم به پزشکی قانونی این استان
ارجاع شد.
مرگ مشکوک زن جوان
در مطب پوست و زیبایی

زن جوان��ی ک��ه ب��رای انج��ام عم��ل
لیپوساکش��ن به مطب پوس��ت و زیبایی
در شمال تهران رفته بود ،جان خود را در
این مطب از دست خواهد داد.به گزارش
ایلنا ،سرهنگ جلیل موقوفه ای جانشین
پلیس پیش��گیری پایتخت بیان داش��ت:
ساعت  ۲۳:۳۴ش��نبه ماموران کالنتری
 ۱۰۱تجریش طی تماس با سامانه ۱۱۰
از فوت زن جوانی باخبر ش��دند که برای
انجام تخلیه چربی ه��ای اضافه خود به
یک مطب زیبایی و پوست مراجعه کرده
بود.وی ادامه داد :مس��ئول این کلینیک
زیبایی آقایی  ۵۰س��اله بود که س��ریعا با
رس��یدن ماموران به مطب ،به آنها چنین
گفت :امروز خانمی  ۴۳ساله جهت تخلیه
چرب��ی های خود به این کلینیک مراجعه
کرده ب��ود .اولین بار س��اعت یازده صبح
بود که این عمل روی ایشان انجام شد و
بار دوم قرار بود ساعت پنج بعدازظهر نیز
عمل انجام شود .قبل از عمل اول به بیمار
دو آمپول تزریق شد که قبل از عمل دوم
قصد تزریق آمپول را داش��تیم که ناگهان
عالئم حیاتی این خانم قطع و مش��خص
شد خانم جوان فوت کرده است.
قاتل «متلکپران» دستگیر شد
ِ

مع��اون مبارزه ب��ا جرای��م جنایی پلیس
آگاه��ی تهران بزرگ ،از دس��تگیری دو
جوان به اتهام ارتکاب جنایت در شهرک
ولیعصر خبر داد.به گزارش مهر ،سرهنگ
علی ولی پور گ��ودرزی اظهار کرد23 :
ن وقوع یک درگی��ری منجر به
فروردی�� 
جنایت به کالنتری  ۱۵۳شهرک ولیعصر
اعالم ش��د؛ با حضور مأم��وران در محل
و تأیید خبر اولیه موض��وع به اداره دهم
ویژه قت��ل پلیس آگاهی ته��ران بزرگ
اعالم ش��د .در همان تحقیق��ات اولیه از
ش��اهدان صحنه درگیری مشخص شد
ک��ه مقتول به نام مرتضی ( ۲۰س��اله) با
دو سرنش��ین یک موتورس��یکلت درگیر
شده؛ یکی از سرنشینان موتورسیکلت با
چاق��و ضربهای به مقت��ول زده و پس از
آن از محل متواری شدند .متهمان به نام
های علیرضا و محسن پس از دستگیری
در اعترافات خود عنوان داشتند :در حال
پرس��ه زنی با موتور در ش��هرک ولیعصر
بودیم که مقتول به ما متلک پرانی کرد؛
زمانیک��ه توق��ف کردیم ت��ا علت متلک
پرانی را س��وال کنیم ،ناگهان او با مشت
ضربهای به صورت علیرضا زد که همین
موضوع باعث آغاز درگیری شد.

