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مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه خبر داد؛

افتتاح ایستگاه مولوی در خط  7مترو تا پایان آبان ماه

مرگ  ۸۹۸نفر در حوادث کار
شش ماهه اول امسال

در نیمه نخست امس��ال  ۸۹۸نفر در حوادث
کار جان خود را از دست دادند که  ۷.۴درصد
بیشتر شده اس��ت.به گزارش ایسنا ،در شش
ماهه اول س��ال جاری از کل تلفات حوادث
کار  ۸۹۰نفر مرد و هشت نفر زن بودند آمار
تلفات حوادث کار در مدت مشابه سال قبل
 ۸۳۶نفر بود.س��قوط از بلندی در حوادث کار
بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص
می ده��د به نحوی که در ش��ش ماهه اول
امس��ال  ۳۹.۴درصد از کل تلف��ات حوادث
کار به دلیل س��قوط از بلندی جان خود را از
دست داده اند.در این مدت  ۳۵۴نفر به دلیل
س��قوط از بلندی ۲۳۲ ،نف��ر به دلیل اصابت
جسم سخت ۱۴۰ ،نفر به دلیل برقگرفتگی،
 ۷۸نفر به دلیل س��وختگی ۴۳ ،نفر به دلیل
کمبود اکسیژن و  ۵۱نفر به سایر دالیل دیگر
جان خود را در حوادث کار از دس��ت داده اند.
همچنین در این مدت اس��تانهای تهران با
 ،۲۵۰خراس��ان رضوی ب��ا  ۵۷و مازندران با
 ۵۳فوتی بیشترین و استان های چهارمحال
و بختیاری با س��ه ،کهگیلویه و بویراحمد و
سیس��تان و بلوچس��تان هر کدام با شش و
خراس��ان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار
تلفات را داش��ته اند.براس��اس گزارش اداره
کل روابط عمومی و امور بینالملل س��ازمان
پزشکی کشور ،در نیمه نخست سال جاری
 ۱۴هزار و  ۲۰۰مصدوم حوادث کار به مراکز
پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این
تعداد  ۱۳هزار و  ۵۵۱نفر مرد و  ۶۴۹نفر زن
بودند .این آمار در مقایسه با مدت مشاب سال
قبل  ۳.۱درصد کمتر شده است.
جزئیات برگزاری آزمون صالحیت
حرفهای «پرستاران» اعالم شد

جزئیات برگزاری آزمون صالحیت حرفهای
پرستاران در  ۳۲دانشگاه علوم پزشکی اعالم
ش��د.به گزارش ف��ارس ،آزم��ون صالحیت
حرفهای پرس��تاران در دانش��گاههای علوم
پزشکی تهران ،شهیدبهش��تی ،ایران ،اراک،
ارومی��ه ،اردبی��ل ،اصفه��ان ،اه��واز ،ایالم،
بندرعباس ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی،
بوش��هر ،تبریز ،گی�لان ،زاهدان ،س��منان،
کردس��تان ،ش��یراز ،ش��هرکرد ،قزوین ،قم،
کرمان ،کرمانشاه ،گلستان ،لرستان ،مشهد،
همدان ،یاسوج ،زنجان ،مازندران ،یزد برگزار
خواهد ش��د.این آزمون در  ۱۷بهمن ماه ۹۸
برگزار میشود و داوطلبان میتوانند از طریق
س��ایت مرکز س��نجش آموزش پزشکی به
نش��انی  www.sanjeshp.irاز تاریخ ۳
تا  ۱۳آذر  ۹۸نس��بت به ثبتنام اقدام کنند.
ش��رایط ،ضوابط و مدارک مربوط به آزمون
صالحیت حرفه ای پرس��تاران متعاقب ًا اعالم
میش��ود.همه داوطلبانی که دارای دانشنامه
دوره کارشناس��ی ،کارشناسی ارشد و دکتری
پرستاری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل
از دانش��گاه محل تحصیل خ��ود دارند ،می
توانن��د در این آزمون ش��رکت کنند.مدارک
تحصیل��ی داوطلبان خارج از کش��ور باید به
تأیی��د وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزش��کی یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
رسیده باش��د.داوطلبان صرفنظر از دانشگاه
محل تحصیل ،میتوانند هر یک از حوزههای
ذکر شده را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب
کنند .منابع آزمون در س��ایت مرکز سنجش
آموزش پزشکی قابل مشاهده است.
آرتروز ناشی از افزایش سن شایع
ترین علت تعویض مفصل زانو

دکتر یزدی گفت :برخی آسیب های ناشی از
ورزش یا تصادفات مانند پارگی های رباط یا
مینیسک یا آسیب های غضروفی به تدریج
منج��ر به تخری��ب مفصل می ش��وند و در
نهایت ممکن است که جراحی تعویض زانو
را برای بیمار الزام��ی نماید.دكتر حمیدرضا
یزدی متخصص ارتوپدی در آستانه برگزاری
ششمین کنگره بین المللی دوساالنه انجمن
جراحی زانو ،آرتروس��کوپی و آس��یب های
ورزش��ی ایران عنوان کرد  :تعویض مفصل
زانو راه حلی برای درمان تخریب مفصل زانو
اس��ت .یزدی ادامه داد :بنابراین هر بیماری
یا هر حادثه و مش��کلی که منجر به تخریب
مفصل زانو شود ،می تواند در نهایت پزشک
را به انجام تعویض مفصل هدایت کند .این
فلوش��یپ جراحی زانو از آمری��کا در ارتباط
با علل تخریب مفص��ل زانو گفت :تخریب
زانو می تواند به دنبال افزایش سن و آرتروز
زانو ایجاد ش��ود یعنی وقتی به مرور زمان با
افزایش س��ن غضروف مفصل تخریب شده
و در اث��ر آن آرتروز ایجاد می ش��ود ،مفصل
دردناک ش��ده ،فرد دچ��ار اختالل حرکتی و
تغییر شکل مفصل زانو خواهد شد.

مدیرعامل ش��رکت راه آهن شهری تهران
و حومه (مترو) از افتتاح رس��می ایس��تگاه
مول��وی به همراه دو رام قطار تا پایان آبان
ماه خبر داد.به گزارش ایس��نا ،علی امام از

افتتاح رسمی ایستگاه مولوی تا پایان آبان
ماه خبر داد و گفت :ایستگاه مولوی واقع در
خط  7متروی تهران به همراه دو رام قطار
وارد مدار بهره برداری خواهد شد.وی افزود:
این دو رام قطار جزو نس��ل  5و گروههای
 540و  541هستند .همچنین تا پایان سال
 4رام قطار دیگر از  72واگن ترخیص شده
از گمرک ،وارد م��دار بهره برداری خواهند

ش��د.مدیرعامل ش��رکت راه آهن شهری
تهران و حومه(مترو) با بیان اینکه ایستگاه
مول��وی دو ورودی ش��مالی و جنوبی دارد،
تصریح کرد :ورودی جنوبی این ایس��تگاه
همراه با  8دستگاه پله برقی فعال ،در آینده
ای نزدیک به بهره برداری خواهد رس��ید.
خط  ۷مت��روی ته��ران  ۲۷کیلومتر طول
و  ۲۲ایس��تگاه دارد .ای��ن خط عمیقترین

خط متروی تهران اس��ت که از ش��هرک
امیرالمؤمنی��ن (قص��ر فی��روزه) و در کنار
ورزش��گاه تختی در شرق تهران آغاز شده
و پس از طی مسیر شرقی -غربی و تقاطع
با خط  ۶در ایس��تگاه  ۱۷شهریور ،ایستگاه
متروی میدان محمدیه با خط  ۱و ایستگاه
مهدیه با خط  ،۳از ایستگاه بریانک به سمت
شمال متمایل میشود و در ایستگاه متروی

ش��هید نواب صفوی با خط  ،۲در ایستگاه
متروی توحید با خط  ۴و در ایستگاه متروی
دانش��گاه تربیت مدرس با خط ( ۶در حال
س��اخت) تقاطع خواهد داشت و سپس در
امتداد بزرگراه چم��ران ادامه پیدا میکند و
پ��س از عبور از کنار برج میالد ،وارد میدان
صنعت در شهرک غرب شده و در انتها به
میدان کتاب در سعادت آباد میرسد.

شهرداری تهران مسئولیت پذیر نیست؛قوه قضائیه دخالت کند

ترافیک تهران تحمل ناپذیر است

گ�روه اجتماعی  :فرمانده انتظامی پایتخت گفت :با توجه
به اینکه موضوع ترافیک مش��کالتی ب��رای مردم ایجاد
کرده اس��ت از دس��تگاه قضائی درخواست می کنیم که
به این موضوع ورود کند.س��ردار حسین رحیمی فرمانده
انتظامی پایتخت در حاش��یه دیدار مردمی در مرکز 197
در جمع خبرنگاران به موض��وع ترافیک تهران پرداخت
و اظهار داش��ت :ترافیک عصرگاهی به خصوص در نیمه
دوم سال مش��کالتی را برای مردم به وجود آورده است.
سردار رحیمی گفت :شب یکشنبه وضعیت ناهنجاری را
به واس��طه برگزاری چند نمایشگاه ش��اهد بودم که این
ترافیک از س��اعت  16شروع و تا ساعت حدود  22ادامه
داشت ،به طوری که اطراف نمایشگاه و صدا و سیما قفل
شده بود .سردار رحیمی ادامه داد :قضیه ترافیک مسئلهای
نیس��ت که در یک نقطه متمرکز باش��د ،چرا که آثار آن
را در معاب��ر دیگر نیز ش��اهدیم و در عرض نیم س��اعت
آثار بعدی این ترافیک را در رس��الت ،همت و حکیم نیز
ش��اهد بودیم .فرمانده انتظامی پایتخ��ت با تأکید بر این
مطلب که چندین بار به مسئولین نمایشگاهها تذکر دادیم
که اگر نمایشگاهی پرمخاطب است آنها را با هم برگزار
نکرده و یا زمان افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاهها را با هم
نگیرید ،افزود :متأس��فانه هیچک��س به این حرفها فکر
نمیکند ،بنابراین انگار راهی نمانده تا از مسئوالن قضایی
درخواس��ت کنیم که وارد جریان ترافیک تهران شوند و
دس��تگاههای کمکار و آنهایی را که همراه نیس��تند پای
کار بیاورند.
باید به حمل و نقل عمومی توجه شود


وی گفت :ترافیک تهران نیازمند طراحی راه جدید است؛
باید به حمل و نقل عمومی توجه ش��ود؛ معابر بس��ته و
خصوصی باز شده و سرویس ادارات و سازمانها نیز احیا
شوند .فرمانده انتظامی پایتخت با تأکید بر این مطلب که
ترافیک تهران راه برونرف��ت دارد ،گریزی به بازه زمان
افزایش ترافی��ک در پایتخت زد و گفت :از س��اعت 16
تا  19اوج ترافیک را ش��اهدیم ،ب��ه خصوص در مناطق
مرکزی که کل تهران را تحت پوشش قرار میدهد .وی
در خص��وص طرح ترافیک پایتخت اعالم کرد :پلیس به
وضعی��ت طرح ترافیک جدید ایرادهایی داش��ت که آنها

س��ردار رحیمی خاطرنش��ان کرد :وقتی عنوان کردن که
ماش��ینهای دودزا جمعآوری شود پلیس وارد عمل شد
درخصوص تغییر محدوده طرح ترافیک نیز ما کوتاه آمده
و م��وارد را انجام دادی��م .اما ترافیک عصرگاهی اعصاب
و روان م��ردم را به هم ریخت��ه که باید در این خصوص
اقدام کرد.
تشدید آلودگی هوا به علت طرح جدید ترافیک


را به ش��هرداری ارائه کردهای��م؛ اعتقاد داریم که ترافیک
عصرگاهی مشکالتی را برای شهروندان به وجود میآورد
و باید س��اعتش در نیمه دوم سال کاهش پیدا کند .وی
به بحث آلودگی هوا و خودروهای دودزا پرداخت و گفت:
پلیس به جدیت این موضوعات را دنبال میکند؛ حتی به
سرعت در سر صحنه تصادف حضور پیدا میکند تا منجر
به ترافیک نشود و تقریب ًا جایی نیست که ترافیک به علت
عدم حضور طوالنیمدت پلیس به وقوع بپیوندد.
باید دستگاههای ذیربط به مسئولیت خود عمل کنند


سردار رحیمی به آخرین جلسه شورای ترافیک که رئیس
پلیس راهور در آن حضور داشت پرداخت و اظهار داشت:
در همان جلسه نیز تأکید بر همافزایی ،همراهی و همدلی
بود ،اما متأسفانه کمتر تحرک میبینیم که کسی بخواهد
به وضعیت ترافیک رس��یدگی کند؛ همچنین کمتر عمل
میبینم که ب��ه وضعیت آلودگی توجه کنند .متأس��فانه
جلسات بیهوده و تکراری است و باید دستگاههای ذیربط
به مس��ئولیت خود عمل کنند که در کاهش ترافیک چه
کرده اند.وی گفت :ترافیک معضلی است در تهران که با

کالهبرداری به شیوه تهدید؛

اگر خود را بیمه نکنید ،یارانهتان قطع میشود!

مدیرکل حراس��ت سازمان بیمه س�لامت ضمن هشدار
نسبت به شیوههای جدید کالهبرداری با استفاده از نام و
اقدامات این سازمان بیمهگر ،گفت :با توجه به اطالع رسانی
گسترده درباره «پوشش اجباری بیمه سالمت» برای افراد
فاقد پوش��ش بیم��ه درمانی ،س��ودجویان از همین کلمه
«اجباری» استفاده کرده و با افراد تماس گرفته و میگویند
پوشش بیمه سالمت ،اجباری شده و باید هزینهای پرداخت
کنید تا بیمه شوید و اگر خودتان را بیمه نکنید ،یارانه شما
قطع میشود.به گزارش ایسنا ،محمد منتقمیراد درباره سوء
استفاده برخی ش��رکت ها و تماس با افراد برای اخاذی و
پوش��ش بیمهای افزود :همواره سودجویی از طرف برخی
افراد وجود دارد .وقتی قرار است نفعی به بخشی از جامعه
برسد ،عده ای به دنبال منافع و سودجویی خودشان هستند.
تا قبل از آغاز طرح پوشش اجباری بیمه سالمت ،موضوع

کارت بیمه س�لامت توسط سودجویان و با تماس تلفنی
مطرح بود و حاال با آغاز این طرح ،ش��یوه سودجویی تغییر
پیدا کرده اس��ت.وی ادامه داد :البته در حال حاضر میزان
شکایت ها در سامانه  ۱۶۶۶سازمان بیمه سالمت با توجه
به اطالع رسانی های گسترده روابط عمومی سازمان بیمه
سالمت در راستای آگاهی مردم ،نسبت به گذشته کاهش
یافته است .زیرا وقتی اطالع رسانی گسترده و مناسب انجام
میشود ،تعداد شکایتها با توجه به افزایش آگاهی جامعه،
کاهش پی��دا میکند.بنابر اعالم روابط عمومی س��ازمان
بیمه س�لامت ،منتقمی راد بیان کرد :بخشی از موفقیت
س��ودجویان ،برخورد تحکمی با افراد است .به طور مثال
با داش��تن اطالعات فردی ،تماس گرفته و خودشان را از
س��ازمان بیمه سالمت یا وزارت بهداش��ت معرفی کرده
و اطالعات شناس��نامهای افراد را ارائه کرده و به ش��کل
حرفهای کالهبرداری میکنند.مدیرکل حراست سازمان
بیمه سالمت اظهار داشت :البته ما آگاهی کامل داریم که
این سودجویان چطور این اطالعات را کسب میکنند و به
محض سوء اس��تفاده با این کالهبرداریها و سودجویان
برخورد ش��ده و به مراجع قضایی معرفی میش��وند .اگر
تمام خدمات س��ازمان بیمه س�لامت الکترونیکی شود،
بخش زیادی از این س��وء اس��تفادهها کاهش یافته و به
حداقل میرسد.

اعصاب و روان مردم بازی میکند و جلس��ات سمبولیک
باید به کارشناس��ی تبدیل شود و دس��تگاههای ذیربط
پاس��خ دهند که در راستای مس��ئولیت خود چه اقداماتی
تاکنون انجام دادهاند.

غیر از اینکه منتظر باد و باران باشیم هیچ کاری انحام

نمیدهیم

وی گفت :غیر از اینکه منتظر باد و باران باشیم هیچ کاری
انحام نمیدهیم؛ ابزار در اختیار پلیس نیس��ت .دستگاهها
باید زیرساختها و بسترها را فراهم کنند و پلیس مدیریت
و بهرهبرداری کند .چرا که پلیس بودجهای در این رابطه
ن��دارد اما در تمام صحنهها حض��ور پیدا میکند .فرمانده
انتظام��ی پایتخت تصریحکرد :پلیس طرح س��اماندهی
موتورها را با توجه به اینکه هم تلفات جانی داشتند و هم
نظم و انضباط را به چالش کشیده بودند اجرایی کرده اما
باید دس��تگاههای مختلف بدانند که چه کمکی به پلیس
کردن��د؛ از این باب��ت انتظار داریم به عن��وان نهادی که
مدیریت ترافیک با آن است بقیه بگویند که چه کردهاند؛
ما در چند سال اخیر تغییر و تحولی در زیرساختها ندیدم.

حجت نظری عضو ش��ورای ش��هر تهران در گفتوگو با
ف��ارس ،درباره طرح جدید ترافیک و موج انتقادات به آن
طی روزهای اخیر اظهار داش��ت :متأس��فانه طرح جدید
ترافیکی تحت عنوان طرح کاهش آلودگی هوا نتوانسته
منجر به بهتر ش��دن وضعیت هوا و ترافیک تهران شود.
وی اف��زود :وضعی��ت ه��وا و ترافیک برای ش��هروندان
ملموس اس��ت ولی معاون ش��هردار تالش کرده با ارائه
ارقام و اعدادی که نیاز به بررس��ی بیشتر دارد تأکید کند
طرح جدید ترافیکی موفق بوده است.نظری ادامه داد :من
به عنوان یک ش��هروند هنگام تردد در خیابانها و معابر
تهران احساس نمیکنم ترافیک بهتر شده بلکه وضعیت
بدتر هم شده است.همچنین بر اساس اعالم شاخصهای
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نسبت به سال گذشته
تعداد روزهای ناسالم و آلوده افزایش یافته است.
لونقل و ترافیک ساختگی است
آمارهای معاونت حم 


لونقل
محمد علیخانی رئیس کمیس��یون عمران و حم 
شورای ش��هر تهران با اشاره به ساختگی بودن آمارهای
لونقل و ترافی��ک درخصوص طرح کاهش
معاونت حم 
آلودگی هوا که در صحن ش��ورای شهر ارائه شد ،اظهار
داشت :این آمارها اکنون نمود پیدا کرده و از آلودگی هوا
کم نش��ده است .ما معتقد بودیم این کاهش آلودگی هوا
به دلیل ش��رایط جوی آن مقطع س��ال بود و نباید آن را
ب��ه طرح کاهش آلودگی هوا نس��بت میدادی��م.او ادامه
داد :بعضیها نمیخواس��تند این مساله را به دلیل روابط
لونقل بپذیرند و اگر آمارها درس��ت بود،
ب��ا معاونت حم 
امروز نباید شاهد آلودگی هوا میبودیم .از ابتدا تاکید کردم
که درس��تی این طرح در پاییز و زمستان خودش را نشان
میدهد و شاهدیم همان اتفاقاتی که در گذشته میافتاد،
مجددا در حال تکرار است.

رییس سازمان غذا و دارو:

خدمات جدید در داروخانهها ،دخالت در کار پزشک نیست

ریی��س س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش به برخی
انتقادات به س��ند خدمات نوی��ن دارویی که اخیرا
از س��وی این س��ازمان تدوین ش��ده است ،گفت:
مفاد س��ند نوین خدمات داروی��ی ارتباطی به کار
پزش��کان ندارد و دخالت در کار پزشک محسوب
نمیش��ود.دکتر محمدرضا شانهساز در گفتوگو با
ایس��نا ،در واکنش به برخی انتقادات از س��ند نوین
خدمات داروخانهها ،گفت :درباره سند خدمات نوین
داروخانهها جلسه خوبی را با سازمان نظام پزشکی و
آقای دکتر ظفرقندی ریاست این سازمان داشتیم .به
نظر من عدهای که در باب این سند معترض بودند،
آن را به درستی مطالعه نکردهاند.وی افزود :به حق
بود که این افراد پیش از انتقاد ،به صورت حضوری
یا مکاتبهای درباره س��ند نوین خدمات داروخانهها

سواالتی را درباره اس��ناد فراوانی که در پشت این
س��ند وجود دارد و مطالب آن را پشتیبانی میکند،
چه بوده و در دنیا چه مس��تنداتی آن را پیشتیبانی
میکند ،میپرسیدند و بعد انتقاداتشان را رسانهای
میکردند.شانهساز با بیان اینکه اصال مفاد سند نوین
خدمات داروخانهها ربطی به کار پزش��کان ندارد و
دخالت در کار پزش��ک محس��وب نمیشود ،تاکید
کرد :اس��ناد و مستندات بینالمللی بسیاری در این
باره وجود دارد .در این باره با آقای دکتر ظفرقندی و
برخی مسئوالن و مدیران وزارت بهداشت جلساتی
را برگزار کردیم و به بسیاری از سواالت پاسخ دادیم.
خوش��بختانه همه در این حوزه نگاه علمی دارند و
بس��یاری از نظرات منفی نسبت به این سند تغییر
خواهد کرد.رییس سازمان غذا و دارو درباره امکان
تحقق برخی از مفاد این سند ،مانند تزریق واکسن
در داروخان��ه ،گفت :اوال بای��د توجه کنیم که این
اقدامات فعال در حد یک سند است و باید به تدریج
در طی زمان اجرا شود ،نه در حال حاضر .سند افق
طوالنیمدت ما را نش��ان میدهد .برای هر یک از
این موارد باید کمیتههای راهبری و اجرایی تشکیل
شود ،استانداردها تدوین شده و برای اجرای هر یک
از بندها زمانبندی تعیین شود.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر اعالم کرد؛

ن اضطراری بیش از ۱۰هزار و  ۴۰۰نفر در مناطق زلزلهزده
اسکا 

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر از اس��کان اضطراری  ۱۰هزار و ۴۷۲
نفر ب��ا برپایی  ۲ه��زار و  ۶۱۸چادر امدادی
و توزی��ع یک هزار و ۲۸۶بس��ته غذایی ۷۲
ساعته میان متاثران از زلزله خبر داد.
به گ��زارش مهر ،مرتضی س��لیمی با اعالم
گ��زارش خدم��ات ام��دادی هاللاحمر به
زلزلهزدگان آذربایجان شرقی از بامداد جمعه
(۱۷آبان) تا ساعت  ۲۲یکشنبه  ۱۹آبان ،گفت:
ساعت  ۲و  ۱۷دقیقه بامداد جمعه ( ۱۷آبان
ماه) زمین لرزه ای به بزرگی  5/9در مقیاس
امواج درونی زمین(ریشتر) استان آذربایجان
شرقی را لرزاند .جمعیت هاللاحمر از ابتدای
وقوع زلزله با بهکارگیری  ۵۰تیم عملیاتی و
ارزیاب شامل  ۱۹۰نیروی عملیاتی ،خدمات
الزم را ب��ه هموطنان ارائه کرده اس��ت.وی
درباره اس��کان اضطراری هموطنان متاثر از

زلزله در آذربایجان ش��رقی ،گفت ۱۰ :هزار
و  ۴۷۲نفر از زلزله زدگان در اردوگاه اسکان
اضط��راری یا به صورت ف��ردی با نصب ۲
ه��زار و  ۶۱۸چ��ادر ،به ص��ورت اضطراری
اسکان داده شده اند.سلیمی با اشاره به توزیع
اق�لام امدادی و بس��ته ه��ای غذایی میان
متاثران از زلزله ،گفت :یک هزار و ۲۸۶بسته
غذایی  ۷۲س��اعته ۴ ،هزار و  ۹۵بطری آب
معدن��ی ۲ ،ه��زار و  ۷۰۳تخته پتو،
یک هزار و  ۵۲۴ش��عله والور۴۴۰ ،
ست ظروف ۳۹۵ ،تخته موکت و ۳
هزار و ۷۰۰کیلوگرم نایلون پوششی
میان زلزلهزدگان توزیع ش��ده است.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت
هاللاحمر گفت :بر اثر وقوع زمین
لرزه  5/9ریشتری ۵۸۴نفر مصدوم
ش��دند که از این تع��داد  ۶۶نفر به

عل��ت ماندن زی��ر آوار و ۵۱۸نف��ر به علت
ترس و اضطراب (براساس گزارش اورژانس
کشور) ،بوده است ،همچنین  ۵نفر در روسای
ورنکش شهرستان میانه جان خود را از دست
دادهاند .متاسفانه  ۲نفر در بخش ترکمنچای
در چ��ادر ش��خصی که در حی��اط خانه خود
برپ��ا کرده بودند ،به علت گاز گرفتگی فوت
شدند.فعالس��ازی مرکز کنترل و هماهنگی

عملیاتی سازمان امداد و نجات ،اعالم آماده
باش کامل به استان های آذربایجان شرقی،
آذربایج��ان ،اردبیل و زنجان ،غربی ،گیالن،
تم��اس با مدیران عام��ل و معاونین امداد و
نجات اس��تان های معین ،اع��زام تیمهای
عملیاتی ارزیاب به شهرستان های آذربایجان
شرقی ،اعزام تیم های ارزیاب از استان های
زنجان و آذربایجان غربی به مناطق مختلف
استان ،برقراری ارتباط مستمر
ویدئو کنفرانس با اس��تان های
معین و آذربایجان شرقی ،اعزام
 ۲فرون��د بالگرد ب��رای ارزیابی
هوایی پ��س از طل��وع آفتاب،
بارگیری و ارسال اقالم زیستی
و مواد غذایی به شهرهای متاثر
از حادثه ،آغاز مرحله اس��کان و
تغذی��ه اضط��راری همزمان در

روستاهای شهرس��تانه میانه ،ایجاد اردوگاه
اس��کان اضط��راری در مدرس��ه روس��تای
ورنکش ،اعزام سرپرس��ت معاونت عملیات
ام��داد ونجات س��ازمان به منطقه آس��یب
دیده ،ارتباط مس��تمر با مرکز هشدار سریع
سازمان هواشناسی ،مرکز مدیریت راههای
کش��ور و مرک��ز هدایت و عملی��ات بحران
وزارت بهداش��ت (اورژانس کش��ور) ،حضور
رئی��س جمعیت هالل احمر در مرکز کنترل
و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات
در روز جمع��ه و ارتباط با اس��تان آذربایجان
شرقی و استان های معین و تقویت انبارهای
امدادی آذربایجان ش��رقی از طریق ارس��ال
اقالم اضطراری از س��ازمان امداد و نجات و
زنجان از جمله اقدامات جمعیت هالل احمر
پس از وقوع زمین لرزه در استان آذربایجان
شرقی بوده است.
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اخبار حوادث
آخرین وضعیت پرونده زهرای  ۲ساله

با گذشت حدود  ۳ماه از ناپدید شدن زهرای
 ۲ساله ،تحقیقات پلیس برای یافتن او ادامه
دارد.به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
دختری  ۲۱ماهه به نام زهرا در اواخر شهریور
 ،۹۸از مقاب��ل منزلش��ان در منطق��ه قلعه نو
شهرری مفقود ش��د.ابتدا این فرضیه مطرح
ش��ده که زهرا در کانال آب��ی که در نزدیکی
خانهش��ان وجود دارد افتاده است که با اعزام
تیمهای عملیاتی س��ازمانهای هالل احمر
و آتش نش��انی به این کانال جس��توجوها
برای یافتن او به نتیجه نرسید.س��پس بحث
ربایش وی بر س��ر زبانها آمد و با بررس��ی
پلیس مش��خص شد که موضوع ربوده شدن
زهرای  ۲س��اله صحت ندارد.سردار علیرضا
لطفی رئیس پلی��س آگاهی تهران بزرگ در
آخرین اظهارات خود در خصوص این پرونده
گفته بود که با بررس��ی فیلمهای به دس��ت
آمده از دوربینهای مداربسته تا به این لحظه
به این نتیجه رس��یده ایم ک��ه بحث ربایش
کودک مطرح نیس��ت چ��را ک��ه در فیلمها
معلوم اس��ت کودک با پای خودش از محل
دور میش��ود و کسی او را نمیبرد.وی افزود:
در صحبتهایی که با خانواده کودک ش��ده
اس��ت خانواده مظنون به فرد خاصی نیستند
و همچنی��ن خود پدر و مادر این فرزند دارای
سابقه کیفری نمیباش��ند.این در حالی است
که پدر زهرا حسینی با بیان اظهاراتی مدعی
شده که فرزند من توسط فرد یا افرادی ربوده
ش��دند.او گفت :من فکر میکنم یک رهگذر
زمانی که داشته از سر کوچه رد میشده یک
لحظه چشمش به زهرا افتاده و به بهانه دادن
خوراک��ی یا نش��ان دادن تلفنهمراه ،او را به
سمت خودش کشانده است .حاال دیگر شکی
ندارم زهرا را ربودهاند .البته زهرا دختری بود
که حتی بغل فامیل هم نمیرفت و نمیدانم
چه ش��ده با آن فرد غریبه همراه شده است.
پس از گذش��ت حدود  ۳ماه از ناپدید ش��دن
زهرای  ۲س��اله ،تحقیق��ات پلیس همچنان
ادام��ه دارد و تا کنون اثری از او وجود ندارد و
وی پیدا نشده است.
تصادف اتوبوس پاکستانیها
 4کشته برجای گذاشت

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مرگ 4
ت��ن و مصدومیت  45تن در تصادف اتوبوس
حامل اتباع پاکستان خبر داد.به گزارش ایسنا،
مجتبی خال��دی درباره جزئی��ات این حادثه
گفت :روزدوش��نبه تصادف کامیون،اتوبوس
(حام��ل اتب��اع پاکس��تان) و پ��ژو در محور
 20نهبندان س��فیدابه در اس��تان خراس��ان
جنوبی رخ داد.وی اف��زود :با اعالم حادثه به
اورژانس  ١١۵بالفاصل��ه نیروهای اورژانس
به محل اعزام ش��د.خالدی گفت:متاس��فانه
در ای��ن حادثه چهار نفر ج��ان باختند که دو
نفر ایرانی بودند.براس��اس گزارش اورژانس
کشور ،س��خنگوی سازمان اورژانس کشور با
اش��اره به مصدومیت  ۴۶نفر گفت :بیش��تر
بیماران به صورت س��رپایی درمان شدند اما
 ۱۰مصدوم بد حال توس��ط بالگرد اورژانس
هوایی از بیمارستان نهبندان به بیرجند منتقل
شد.همچنین سرهنگ علیرضا رضایی رئیس
پلی��س راه خراس��ان جنوبی عل��ت حادثه را
انحراف به چپ کامیون ناش��ی از خستگی و
خوابآلودگی اعالم کرد.
دستگیری اعضای
باند توزیع چایهای تقلبی

معاون مبارزه با جع��ل و کالهبرداری پلیس
آگاهی پایتخت از دستگیری پنج کالهبردار
خب��ر داد که با جع��ل عالئم و کارتن یکی از
برندهای معروف چای در کشور ،کالهبرداری
می کردند.به گزارش ایسنا ،سرهنگ کارآگاه
جهانگیر تقی پور در تشریح این خبر ،گفت:
چندی پیش مدیر حقوقی یکی از شرکت های
معتب��ر چای به اداره س��یزدهم پلیس آگاهی
مراجعه و اظهارکرد که فرد یا افرادی با مارک
شرکت چای برند ،اقدام به توزیع چای های
تقلبی در بازار مصرف می کنند.وی با اشاره به
اینکه بررس��ی این موضوع در دستور کار تیم
تخصصی عملیات اداره سیزدهم قرار گرفت،
افزود :تحقیقات پلیسی حکایت از این داشت
 2تن از متهمان اصلی پرونده در چاپخانه ای
ی های تقلبی را در
در محدوده بهارستان چا 
ن های جعلی بسته بندی و با چاپ لیبل
کارت 
و برچسب برند معروف ،اقدام به توزیع آن می
کنند.سرهنگ تقی پور تصریح کرد :با دستور
قضائی متهمان در مخفیگاهشان دستگیر و
در بررسی از آن محل  11هزار و  400کارتن
چای تقلبی کش��ف و به دنبال آن چاپخانه با
دستور قضائی پلمب شد.

