اخبار

معاون وزیر بهداشت:

ادعای تحریم نکردن دارو ،غذا و کاالهای بشردوستانه کذب است

مبارزه با مافیای پسماند آغاز شد

عضو شورای ش��هر تهران با اشاره به اینکه
پیمان��کاران پس��ماند س��الها ب��ه صورت
ش��بکهای فعالی��ت کردهاند،گف��ت :ای��ن
موضوع نباید محدود به گروه خاص باش��د
و م��ا اقداماتی در این زمین��ه آغاز کردهایم.
صدراعظم نوری عضو ش��ورای شهر تهران
در گفتوگو ب��ا فارس ،درب��اره برنامههای
شهرداری جهت مقابله با اعتیاد و پیشگیری
از آن به ویژه در جنوب پایتخت اظهارداشت:
خانههای سالمت در سرای محالت به این
موضوع پرداختهاند تا آموزش و اطالعرسانی
کافی ب��ه خانوادهها انجام گی��رد.وی گفت:
موض��وع اعتیاد فراتر از این اس��ت که تنها
ش��هرداری بتواند با آن مقابله کند همچنین
اعتی��اد ریش��ههای مختلف��ی دارد و بای��د
آسیبشناس��ی ش��ود که با اقدامات اساسی
دس��تگاههای مختلف میتوان هر چه بهتر
ب��ا آن مقابله کرد.این عضو ش��ورای ش��هر
درب��اره برنامه ش��هرداری جه��ت مقابله با
مافیای زبالهگردی یا مافیای پس��ماند بیان
داشت :مبارزه با یک رویه غلط به خصوص
در جاهایی که با مناف��ع افراد گره میخورد
س��خت اس��ت .وی افزود :مقابله با مافیای
پسماند غیرممکن نیست و باید سختیهای
آن را تحمل کرد و هزینههایی در این زمینه
داد.وی با اشاره به اینکه طی سالها مسئله
پس��ماند گروهی و شبکهای در آن کار شده
گف��ت :ت�لاش کردهایم با شفافس��ازی و
سامانهای کردن این مسئله موضوع پسماند
را از حالت اختصاص به گروه خاص درآوریم.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد :در زمینه
پس��ماند نباید موضوع مح��دود به گروهی
خاص باش��د بلک��ه گروهه��ای مختلف که
ش��رایطهای الزم را دارند باید در مناقصات
مربوطه ش��رکت کنند و با مدیریت عملی و
تخصصی میتواند شاهد تحوالت جدی در
این زمینه باشیم.
آمادهباش پلیس فرودگاه
برای بازگشت حجاج

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از آمادگی
این پلیس برای بازگش��ت حجاج خبر داد.
س��ردار حس��ن مهری در گفتوگو با ایسنا
دراین باره گفت :با پایان مراسم حج فرآِیند
بازگشت حجاج از کشور عربستان آغاز شده
و در همین راس��تا نی��ز پلیس فرودگاههای
کش��ور همچ��ون عملیات رف��ت زائران در
آماده باش کامل اس��ت .وی با بیان اینکه
بازگش��ت حجاج از اواخر هفته جاری آغاز
خواهد ش��د ،افزود :ماموران پلیس فرودگاه
با حضور در فض��ای فرودگاهها به برقراری
نظ��م و امنیت بیش از  ۸۶ه��زار حاجی و
اس��تقبال کنن��دگان از آنان اق��دام خواهند
کرد.مهری در مورد اس��تقبال از حجاج نیز
گفت :توصیه همیش��گی ما این اس��ت که
افراد برای اس��تقبال از زائ��ران به فرودگاه
نیاین��د و از هر خان��واده تنها یک یا دو نفر
برای اس��تقبال به فرودگاه بیایند و مراسم
خ��وش آمد گویی و اس��تقبال را در خانه و
محلی خارج از فرودگاه برگزار کنند ،چرا که
ازدحام جمعیت سبب ایجاد اخالل در ارائه
خدمات به حجاج و دیگر مسافران فرودگاه
خواهد ش��د .به گفت��ه وی ،ف��رودگاه امام
خمینی (ره) پرترددترین ایس��تگاه پروازی
برای بازگشت زائران خواهد بود.
توسعه حملونقل عمومی
در غربیترین نقطه تهران

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
از انجام مطالعات امکانسنجی طرح احداث
 LRTدر منطق��ه  ٢٢خب��ر داد.به گزارش
فارس ،محس��ن پورس��یدآقایی در حاش��یه
بازدی��د از منطق��ه  ٢٢تهران اظهارداش��ت:
مطالع��ه طرح احداث مجتمع پارکس��واری
در ورودی ای��ن منطق��ه بهمنظور پوش��ش
س��فرهای رفتوبرگش��ت تهران  -کرج در
حال انجام است که با توجه به تقاضای سفر،
ایس��تگاه وردآورد نیز در این طرح دیدهشده
اس��ت .معاون ش��هردار تهران ب��ر ضرورت
رفع مس��ائل و مش��کالت موجود و توسعه
حملونقل عموم��ی در منطقه  ٢٢بهعنوان
غربیترین نقطه ته��ران تاکید کرد و گفت:
مطالعه احداث  ٤خط مترو در تهران به اتمام
رس��یده که بر اساس آن خط  ٩و  ١٠مترو و
امتداد بخشی از خط  ٦مترو به شهروندان در
این منطقه خدماترسانی خواهد کرد .وی با
اش��اره به آمار تصادف��ات جرحی و فوتی در
بخشی از بزرگراه شهید همدانی تأکید کرد:
ع��دم وجود دوربینهای ثبت تخلف در این
بزرگراه یکی از مشکالت مطرحشده بود که
مقرر شد تجهیز  ٤دوربین ثبت تخلف دیگر
در این محور در دستور کار قرار گرفت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادعای عدم
تحریم ای��ران در حوزههای دارویی ،غذایی
و کااله��ای بشردوس��تانه را «مضحک»
خواند.علیرضا رئیس��ی در گفتوگو با ایلنا،
با تاکید بر اینکه تحریمهای آمریکا شامل

تحریمه��ای داروئی نیز میش��وند ،گفت:
اینکه گفته ش��ود ،ای��ران را در دارو ،غذا یا
کاالهای بشردوس��تانه تحری��م نکردهاند،
ادعائی مضحک اس��ت .درس��ت است که
دارو و تجهیزات پزشکی در ظاهر امر جزو
لیست کاالهای تحریمی قرار نگرفته است،
ام��ا زمانی که نمیتوانیم انتقال ارز را برای
تامین آنها انجام بدهیم ،تحریم وجود دارد.
همچنین ما حتی نمیتوانیم انتقال کاال را

درست انجام بدهیم ،بنابراین محروم شدن
کشور ما از دسترس��ی به کاالهای داروئی
و تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته است.
وی افزود :عم�لا در زمینه داروئی تحریم
وجود دارد .ما ب��رای انتقال ارز برای تامین
دارو و تجهیزات دچار مشکل هستیم ،حتی
ما برای عبور گمرکی و ترخیص کاالها از
گمرکهای آنها نیز دچار مشکل هستیم و
در پرداخت ارز به ش��رکتها نیز به مشکل

برخوردهایم ،عمال تحریم شدهایم.رئیسی در
ارتباط با ماهیت گفتمان غرب در خصوص
تحریمها گفت :این یک نوع بازی است که
این کشورها راه میاندازند .لفظی میگویند
تحریمی وجود ندارد ،ولی چنان ش��رایط را
ش��کل میدهند که ما در شرایط تحریمی
دارو قرا بگیریم .عمال کش��ور م��ا در دارو
و تجهیزات پزش��کی تحریم است.معاون
بهداش��ت وزارت بهداش��ت گف��ت :خدا را

شاکریم که در کش��ور خودمان  ۹۷درصد
داروه��ا را تولید میکنیم ،اما در هر صورت
ب��رای ورود مواد اولیه تولید دارو و بعضی از
داروهائی که در داخل کش��ور تولید نداریم،
دچار مشکل هس��تیم .البته همه جای دنیا
این مس��ئله است .تا به حال هیچ کشوری
نبوده اس��ت که کل داروها را خودش تولید
کند ،حتی خود آمریکا هم خیلی از داروهای
مورد نیازش را وارد میکند.

معاون وزیر کشور  :احتمال ایجاد فروچاله و فرونشست در مسیر خطوط راهآهن وجود دارد

جابهجایی روستاهای حریم رودخانه در مناطق سیلزده

گ�روه اجتماعی  :معاون وزیر کش��ور از اختصاص ۳۷۰
هکتار زمین برای جابهجایی روستاهای حریم رودخانه در
مناطق سیلزده خبر داد.
اسماعیل نجار در گفتوگو با ایلنا درباره جابهجایی برخی
مناط��ق در حریم رودخانهها در مناطق س��یلزده گفت:
تمدن بینالنهرین در بین دو رودخانه شکل گرفته است.
انس��ان به آب زنده است ،بنابراین نمیشود افراد را از آب
ج��دا کرد ،اما باید امنیت را ب��رای خانههایی که در کنار
رودخانه هس��تند ،فراهم ک��رد.وی ادامه داد :مطالعات ما
عمدتا برای مدت زمان  ۲۵س��اله اس��ت ،اگر یک سیل
اتفاق بیفتد و این س��یل در  ۱۰۰سال گذشته فقط یکبار
اتفاق افتاده باش��د با توجه به مدت زمان مطالعات ما که
یک دوره  ۲۵س��اله است ،بنابراین ما  ۷۵سال مطالعه در
خصوص آن سیل نداریم .رییس سازمان مدیریت بحران
کشور خاطرنشان کرد :اگر بخواهیم مطالعات در خصوص
س��یل را در مدت زمان ۱۰۰ساله مطالعه و بررسی کنیم
باید بس��یاری از شهرهایمان را به ارتفاعات منتقل کنیم
که در آن جا نیز مش��کالت خاص خ��ودش وجود دارد.
بنابرای��ن باید تالش کنیم در وهله اول با ایمن س��ازی
رودخانهها حداقل جابهجایی را داش��ته باشیم.نجار درباره
جابهجایی برخ��ی خانهها در حری��م رودخانه در مناطق
سیلزده استان لرستان گفت :تا جایی که میدانم تاکنون
 ۳۷۰هکتار برای جابهجایی برخی از روس��تاها در مناطق
س��یلزده اختصاص پیدا کرده اس��ت ،البته جابهجایی به
همین سادگی و آسانی نیست.طبق مطالعات بنیاد مسکن

جابهجایی روس��تاها کار بسیار پیچیدهای است .مطالعات
نش��ان داده است که بس��یاری از روستاهای تخلیه شده،
مج��ددا به مکان قبلی خود بازگش��تهاند ،چرا که در آنجا
از لحاظ روانی تعلقات بسیاری داشتهاند و اینگونه نیست
که به راحتی بتوان روس��تایی را جابجا کرد.وی با اش��اره
به جابهجایی برخی روس��تاها در مناطق س��یلزده گفت:
همچنین برای بخشی از ش��هرهای پلدختر و معموالن

تفاهمنامه محیط زیست با پلیس در برخورد با قاچاق حیات وحش؛

مرگ  ۷ببر باغ وحش مشهد در دست بررسی است

معاون محیط زیست
طبیعی سازمان محیط
زیس��ت با اش��اره به
اینک��ه تلف��ات ببر در
باغ وحش مش��هد در
دس��ت بررسی است،
گفت :قاچ��اق حیات
وحش دومین قاچاق
پرسود دنیا است .به گزارش ایسنا ،حمید ظهرابی
در نشست خبری در مورد تلفات ببر در باغ وحش
مشهد گفت :س��ال گذشته نیز موضوع مشابهی
در ای��ن باغ وحش اتفاق افتاد .البته بطور طبیعی
تع��دادی از ببرها به هنگام تولد تلف میش��وند.
وی ادام��ه داد :پیش از ای��ن در مواقع مورد نیاز
تذکرات الزم به باغ وحش مشهد داده شده است.
خبر تلف ش��دن هفت ببر در باغ وحش مش��هد
را روز دوش��نبه دریافت ک��ردم .بالفاصله از دفتر
حیات وحش درخواست کردم که این موضوع را
بررسی کنند .هنوز نتیجه بررسی مشخص نشده
و موضوع در دس��ت تحقیق است .معاون محیط
زیس��ت طبیعی س��ازمان حفاظت محیط زیست
همچنی��ن در مورد انتقال دو قالده ش��یر به باغ
وحش ارم و دالیل اجرای این طرح گفت :ش��یر
ایرانی در ایران منقرض ش��ده اما باغ وحش ارم
با اتکاء به اس��تانداردها و ارتباطات بینالمللی که
داش��ته توانسته دو قالده شیر را به باغ وحش ارم
وارد کند .بررسیهای انجام شده توسط سازمان
محیط زیس��ت نش��ان میدهد ک��ه هیچ یک از

زیس��تگاههای ای��ران
قدرت پذیرش ش��یر را
ندارند و در شرایط حاضر
ام��کان تکثیر ش��یر و
انتقال آن به زیستگاهها
وج��ود ندارد.ظهراب��ی
تاکی��د کرد :ه��دف از
انتقال شیر به باغ وحش
ارم تکثیر در اس��ارت نیست چون زیستگاههای
ش��یر در ایران قدرت پذیرش آن را ندارند .عمل
باغ وحش ارم برای انتقال شیر قابل تقبیح نیست.
معاون محیط زیس��ت طبیعی س��ازمان حفاظت
محیط زیست همچنین در مورد قاچاق حیوانات
با بیان اینکه بعد از م��واد مخدر قاچاق حیوانات
پرسودترین قاچاق دنیا است ،گفت :همیشه این
مشکل وجود داشته اما اصالح برخی ساختارها در
سازمان محیط زیست میتواند قاچاق گونههای
حیات وحش را کاهش دهد .برای مثال افزایش
جرایم حمل و نقل و ش��کار و همچنین افزایش
خس��ارات حیات وحش در سازمان محیط زیست
انجام ش��ده و همچنی��ن اخیرا موض��وع قاچاق
حیوان��ات و مدیریت فضای مج��ازی با فرمانده
نیروی انتظامی مطرح و قرار ش��ده تفاهمنامهای
در این زمینه منعقد ش��ود .ظهرابی همچنین در
مورد س��اخت دلفیناری��وم در منطق��ه آزاد انزلی
تصریح کرد :هنوز هیچ درخواس��تی برای ایجاد
دلفیناریوم در منطقه آزاد انزلی به سازمان محیط
زیست ارسال نشده است.

در برخی مناطق چنانچه نیاز باش��د و با کمبود آب مواجه
باشیم آب با تانکر حمل خواهد شد و چنانچه امکان انتقال
آب وجود داش��ته باشد ،توسط وزارت نیرو انجام میشود.
نجار ادامه داد :تمام تالش ما این اس��ت که در مناطقی
که درگیر خشکسالی هستند ،مشکالت مردم را به حداقل
برس��انیم ،اما همانطور که گفتم امسال وضعیت بهتری
در خصوص آب نس��بت به سالهای گذشته داشتیم ،اما
کماکان صرفهجویی را در همه بخشها توصیه میکنیم.
وی همچنین درباره پدیده فرونشست در دشتها که در
سالهای اخیر با آن مواجه شده ،تصریح کرد :فرونشست در
دشتها یک فاجعه عظیم است که برابر برداشت بیرویه
آب از س��فرههای زیرزمینی و عدم بارندگی مس��تمر در
سالهای گذشته اتفاق افتاده است .معاون وزیر کشور با
بیان اینکه ما هم با فرونشست و هم فروچاله در دشتها
مواجه هستیم ،خاطرنشان کرد :متاسفانه فروچالهها بعضا
بس��یار عمیق و با شعاع زیاد هستند ،از سوی دیگر نیز با
فرونشست بسیاری از دشتهای حاصلخیز کشور مواجه
هستیم .این فرونشس��تها باعث از بین رفتن زمینهای
زراعی شده و همچنین احتمال خطر در مسیرها ،جادهها
و ریلهای قطار وجود دارد ،ممکن است قطاری در حال
حرکت باشد و به یکباره فرونشست اتفاق بیفتد .ما در این
خصوص پیشنهاد اعتباری را به دولت دادیم ،تا مطالعاتی
در این خصوص داش��ته باشند و به طور مداوم مسیرها را
اسکن کرده و چنانچه منطقهای مورد آسیب و خطر است،
نسبت به ترمیم و برطرف کردن مشکل اقدام کنند.

زمین دیگری مشخص شده است و واگذاری این زمینها
انجام شده و در حال ساخت هستند ،اما باید تالش کنیم
که حداقل جابهجاییها را داشته باشیم.معاون وزیر کشور
در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره خشکسالی
در برخی مناطق کش��ور تصریح کرد :خوشبختانه امسال
در عمده استانهای کشور با وجود بارندگیهایی که رخ
داد وضعیت آب به نس��بت سالهای قبل بهتر است ،اما

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش:

حذف فرصت یادگیری یکسان با طبقاتیکردن مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت
آموزشوپرورش گفت :برخی
سیاس��تگذاریهای برخالف
سند تحول بنیادین مانند تنوع
مدارس و طبقاتی کردن مدارس
باع��ث میش��ود فرصتهای
خ��وب یادگیری ب��رای همه
بهطور یکسان فراهم نمیشود.
به گزارش تس��نیم ،رض��وان حکی��مزاده در گردهمایی
یکروزه روسا و معاونان آموزش ابتدایی آموزشوپرورش
شهرستانها و مناطق استان کرمان با بیان اینکه تربیت
تمام س��احتی در س��ند تحول بنیادین آموزشوپرورش
مورد تأکید اس��ت ،اظهارکرد :باید فضاهای مناسبی اعم
از کارگاه هن��ری ،ورزش��ی و آزمایش��گاه در مدارس در
اختیار داش��ته باشیم تابرنامههای درسی ما تمام ساحتی
باش��د.وی افزود :بیشترین زمان دانشآموزان در مدرسه
با معلمان س��پری میشود و اگر نقش تربیتی را فقط به
معلم پرورش��ی بسپاریم ،باعث میشود فرصتهایی که
میتوانستیم از رهگذر نقش تربیتی معلمان داشته باشیم،
از دست بدهیم.در س��ند تحول ،تقدم با تربیت است اما
برای تغییر نگاه و رویکرد ذینفعان باید بیش��تر تالش
ش��ود؛ یکی از این ذینفعان خانوادهها هستند و اگر قبله
آمال را کنکور و آموزش ببینند ،نمیتوان راه بهجایی برد.
مع��اون آموزش ابتدایی وزارت آموزشو پرورش با بیان
اینک��ه تعلیم و تربیت فقط بر عه��ده آموزشو پرورش
ش و پرورش
نیس��ت ،اضافهکرد :حرکتهای��ی در آموز 
از دوره ابتدایی ش��رو ع شده که اگر س��ایر سازمانها با
آن همجهت نباش��ند ،ص��د درصد توفی��ق نمییابد در

حال حاضر شاهد تحتالشعاع
ق��رار گرفتن تربیت از س��وی
بعضی از رس��انهها با تبلیغات
بیروی��ه مؤسس��ات که حتی
پیشدبس��تانیها را هدف قرار
داده اند ،هستیم.وی با تأکید بر
اینکه بدون شک حرکتهای
شتابزده و پوپولیستی کمکی
نمیکند ،گفت :حذف آزمونها که چند میلیون مشتری
داش��ت ،کار کمی نبود لذا این حرکت شروعش��ده است
و میتوانی��م کمکم ب��ه دورههای دیگر تس��ری دهیم.
حکیم زاده ،اف��زود :برخی سیاس��تگذاریهای خالف
سند تحول مانند تنوع مدارس و طبقاتی کردن مدارس
میتواند این عدالت را در فراهم کردن فرصتهای خوب
یادگرفتن برای همه بهطور یکسان فراهم نکند .معاون
آموزش ابتدایی وزارت آموزشو پرورش از ممنوع شدن
برگزاری تمام آزمونهایی چون چرتکه ،کانگورو و غیره
که فقط بر تقوی��ت قوای ذهنی دان��ش آموزان تمرکز
ک��رده و تربیت در آن مغفول اس��ت خبر داد.حکیم زاده
بابیان اینکه سازمان سنجش مجری سیاستهای کالن
است و بهخودیخود نقشی در این موضوع ندارد ،گفت:
قطع ًا اگر همافزایی و هماندیش��ی به همراه کارشناسی
ش و پ��رورش و وزارت علوم وجود
تخصص��ی بین آموز 
داش��ته باش��د میتوان امیدوار بود که اتفاقات خوبی در
زمین��ه تغییر جهت ارزش��یابیها رخ دهد .اگر هم نقدی
در زمینه تربیت مطرح میشود بهتنهایی متوجه معلمان
نیست و آنها مجری سیاستهایی هستند که ما تعیین
میکنیم.

رییس اورژانس تهران اعالم کرد؛

رییس اورژانس تهران از افزایش  ٣٨درصدی
ماموریتهای اورژانس نسبت به سال گذشته
خبر داد.به گزارش ایسنا در نشست خبری که
صبح دیروز در اورژانس تهران برگزار ش��د،
دکتر پیمان صابریان اظهار کرد :طی س��ال
جاری با توجه به ش��رایط اهدافی که پیش
رو داش��تیم بالغ بر  ۳۲۰۰تا  ۳۳۰۰ماموریت
روزانه را انجام دادهایم .تعداد ماموریتها در
سال جاری نسبت به سال گذشته  ۳۸درصد
افزایش یافته است .سازمان اورژانس تهران
روزانه حدود  ۷هزار و  ۵۰۰تا  ٩هزار و ۵٠٠
تماس دارد که از این تعداد حدود  ۲۰درصد
آنه��ا مزاحمان تلفنی هس��تند.وی با بیان
اینکه روزانه حدود  ۱۰۰۰نفر از افرادی که با
اورژانس تهران تماس میگیرند به بیمارستان
منتقل میش��وند ،گفت :امس��ال نیرویی به
اورژانس تهران اضافه نشده و تمام افزایش
ماموریتها بدون اضافه شدن حتی یک نیرو
است .این در حالی است که در گذشته زمان
انجام ماموریتها حدود  ۵۹دقیقه بود؛ اما در
حال حاضر به  ۵۱دقیقه رسیده است.رئیس

افزایش  ٣٨درصدی ماموریتهای اورژانس تهران

اورژان��س تهران درباره تعداد آمبوالنسها و
موتورالنس اورژان��س تهران اظهار کرد :در
ح��ال حاضر ح��دود  ۲۵۰آمبوالنس و ۲۰۰
موتورالن��س در اختیار داری��م ،ما همچنین
روزانه تعداد زیادی اس��تقرار داریم که بنا به
دالیل متفاوت در نقاط مختلف ش��هر انجام
میش��ود .در حال حاضر با در اختیار داشتن
این تع��داد امکانات زمان رس��یدن بر بالین
بیمار بین  ۱۴تا  ۱۶دقیقه است.صابریان در
ادامه درب��اره کدهای  ٢۴٧و  ٧٢۴نیز اظهار
کرد :کد  ۲۴۷مربوط به پوش��ش سکته حاد
قلبی اس��ت که روزان��ه بین  ۸تا ۱۲
نف��ر را از مرگ نج��ات میدهد .کد
 ۷۲۴نیز برای پوش��ش سکته مغزی
انجام میش��ود که این کد نیز روزانه
 ۱۰نف��ر از مرگ نجات پیدا میدهد.
از زمان راه اندازی این طرح نوار قلب
بر بالین بیمار گرفته میشود که اگر
فرد عالئم سکته قلبی را داشته باشد
به س��رعت به بیمارستان انتقال پیدا
میکند و زمان رس��یدگی به او بسیار

کاهش می یابد.وی با تاکید بر افتتاح دویست
و س��ومین پایگاه اورژانس گفت :از سال ۹۶
تاکنون  ۷۰درصد پایگاههای شهری افتتاح
شده است ،توجه کنیم که افتتاح این پایگاهها
به همکاری سایر سازمانها نیز نیاز دارد.وی
درباره استقرار نیروهای اورژانس در مترو نیز
گفت :قرار بر این بود که چند پایگاه در مترو
ایجاد ش��ود اما برخی از مکانها مورد تایید
س��ازمان مترو نبود و موفق به ایجاد پایگاه
نش��دیم بنابراین اکنون در صورت تماس از
مت��رو بالفاصله موتورالنس ی��ا آمبوالنس

اعزام خواهد ش��د.رئیس س��ازمان اورژانس
ته��ران در خصوص امداد ریل��ی نیز گفت:
برخی از بیمارس��تانها نزدیک خطوط مترو
هس��تند و قرار بر این بود ک��ه تونلی ایجاد
شود تا بتوانیم بیماران را به داخل بیمارستان
انتق��ال دهی��م  .اج��رای ای��ن کار نیازمند
همکاری بین بخش��ی و دانشگاههای علوم
پزشکی است .صابریان درباره مزاحمتهای
که برای س��ازمان اورژانس ایجاد می ش��ود
گف��ت :برخی افراد تا  ۲۰۰ب��ار روزانه برای
اورژانس مزاحمت ایجاد میکنند و همچنین
شاهد مزاحمت کودکان نیز هستیم.
در این خصوص اقداماتی انجام شده
و امیدواری��م که پیگیری ش��ود.وی
ادامه داد :گاهی هم ش��اهد حمالت
به نیروها یا اورژانس هس��تیم؛ چرا
ک��ه برخی افراد از روحیه مناس��بی
برخوردار نیستند که در این خصوص
باید فرهنگسازی صورت گیرد؛ در
مواقعی انتظ��ارات غیرمعقول باعث
بروز این حوادث میش��ود و باید در

این خصوص معقول و منطقی برخورد شود.
حتی در مواقعی شاهد بودهایم بیمار تقاضای
تزری��ق آمپوله��ای خ��اص را دارد که این
موضوع نیز منطقی نیست .با وجود وضعیت
فعلی روزانه  ۳ت��ا  ۵برخورد با نیروها منجر
به ش��کایت میش��ود.وی ادامه داد :آموزش
همگانی یکی از اهداف ما است ،این رویکرد
وجود داش��ته است و آموزش چهارشنبه آخر
س��ال ،آموزش در مدارس و س��ازمانهای
دولتی نیز در کالسهای آموزشی برگزار شده
است.رئیس سازمان اورژانس تهران با بیان
اینکه بر اساس پروتکل ،نیروهای اورژانس
موظفند بیمار را به مراکز دولتی ارجاع دهند،
گفت :متاس��فانه پراکندگی بیمارس��تانها و
توزی��ع متخصصین به خوبی انجام نش��ده
اس��ت؛ برخی بیمارستانها متخصص مغز و
اعص��اب ندارند که ما مجبوری��م بیمار را به
بیمارستان دیگری منتقل کنیم .برخی مراکز
درمانی ش��لوغ هس��تند و در اورژانس با این
مشکالت مواجه هستیم.
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اخبار حوادث
کشف بیش از یک تن تریاک در زاهدان

فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان
از کش��ف بیش از یک ت��ن تریاک ،هالکت
یک س��وداگر مرگ و دستگیری  ۲قاچاقچی
در زاه��دان خب��ر داد.ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،سردار محمد قنبری گفت:
با کس��ب خبری مبنی بر جابه جایی محموله
س��نگین مواد افیونی توس��ط قاچاقچیان به
شهرس��تان زاهدان ،موضوع به صورت ویژه
در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار
گرفت.او افزود :ماموران انتظامی شهرس��تان
زاه��دان با همکاری تیم عملیات ویژه پلیس
مبارزه با موادمخدر اس��تان در قالب چند تیم
پوششی با اقدامات گسترده تخصصی و رصد
منطقه ،موفق ش��دند روز دوشنبه مسیر تردد
قاچاقچی��ان را شناس��ایی و در یک عملیات
غافلگیرانه آنه��ا را زمینگیر کنند.این مقام
ارش��د انتظامی تصریح کرد :در این عملیات
عالوه بر هالکت یک قاچاقچی و دستگیری
 ۲س��وداگر مرگ ،در پاک سازی منطقه یک
تن و  ۹۵کیلوگرم تریاک به همراه یک قبضه
س�لاح کالش ۳ ،تیغ��ه خش��اب و تعدادی
فش��نگ کش��ف و یک دس��تگاه خودرو نیز
توقیف ش��د.فرمانده انتظامی استان سیستان
و بلوچس��تان به ادامه تحقیقات پلیس برای
دستگیری دیگر اعضای این باند مواد افیونی
اش��اره و افزود :با توجه به حضور و اشرافیت
پلی��س در جای جای نقاط اس��تان ،افزایش
ضریب هوش��یاری و همچنین تجارب پلیس
در شناسایی باندهای قاچاق ،سوداگران مرگ
در امان نخواهند بود؛ چراکه چشمان تیز بین
پلیس ،هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.
جان دادن سارق حین سرقت از
دکل برق فشار قوی

رئیس کالنتری  ۱۷۳امینآباد از مرگ سارقی
حین س��رقت کابل برق خب��ر داد .به گزارش
تسنیم ؛ ساعت  21دوشنبه خبری به مأموران
کالنتری  173امینآباد اعالم شد که حاکی از
آن بود فردی در محدوده امینآباد حین سرقت
از یک دکل برق فشار قوی دچار برگرفتگی و
به روی زمین پرتاب شده است.بعد از رسیدن
عوامل اورژانس به محل مش��خص شد ،این
سارق در همان لحظات اولیه حادثه فوت شده
بود که تحقیقات محلی نیز انجام و محرز شد
این فرد کارتنخواب بوده است.سرهنگ حیدر
مس��نآبادی؛ رئیس کالنتری  173امینآباد با
اع�لام این خبر گفت :تاکنون هویت این فرد
کارتنخواب مشخص نشده و براساس شواهد
و قرائن متوفی حدوداً  45سال سن دارد .بنابر
گفت��ه وی ،جس��د متوفی ب��ا هماهنگیهای
قضایی به پزشکی قانونی منتقل شده است.
سقوط مرگبار خودرو
به سد بوستان کالله

سرپرست فوریتهای پزشکی استان گلستان
گفت :بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی سواری
به داخل سد بوستان کالله 3 ،نفر کشته و سه
نفر دیگر مصدوم شدند.علیرضا کمال غریبی
در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد :عصردوشنبه
خ��ودروی  206که در مح��ور گنبدکاووس -
کالله در حرکت بود ،به دلیل نامشخص از جاده
منحرف و به داخل سد بوستان سقوط کرد.وی
افزود :سه سرنشین این خودرو در محل حادثه
جان خود را از دست دادند.کمال غریبی تصریح
کرد :با کمک نیروهای امدادی س��ه سرنشین
دیگر این خودرو که دو دختر بچه  12و  8ساله
و یک بانوی  40س��اله بودند ،از آب خارج و به
بیمارستان منتقل شدند.
کشف  ۳۵هزار قرص غیرمجاز
در اتوبوس

اتوب��وس حامل قرصهای غیرمجاز توس��ط
ماموران انتظامی شهرس��تان تربیت حیدریه
توقیف ش��د.به گزارش ایلنا ،س��رهنگ علی
اکبر کیانی گفت :ماموران انتظامی ایس��تگاه
بازرسی شهید “ش��یردل کامه” حین کنترل
خودروهای عبوری به یک دس��تگاه اتوبوس
که به سمت مشهد در حرکت بود ،مشکوک
شدند و آن را به منظور بررسی بیشتر متوقف
کردند.وی افزود :ماموران در بازرس��ی از این
اتوبوس ۳۵ ،هزار عدد قرص خارجی غیرمجاز
که داخ��ل چند کارتن در اتوبوس جاس��ازی
ش��ده بود ،کش��ف کردند.فرمان��ده انتظامی
شهرس��تان ترب��ت حیدریه به دس��تگیری و
معرفی یک متهم ب��ه مراجع قضائی در این
رابطه اشاره و به ش��هروندان توصیه کرد :از
مصرف خودسرانه و غیراصولی قرص و دارو
بدون نظر پزشک متخصص خودداری کنند
تا قربانی افراد س��ودجو ک��ه برای طمع خود
دست به هر اقدامی میزنند ،نشوند.

