اخبار
«طوفانهاي شديد برف و باران»
روزهاي پايان دي را دگرگون ميکند

پدر علم هواشناسي
ب��راي
اي��ران
روزه��اي پايان��ي
دي م��اه ج��اري،
« طو فا نه��ا ي
ش��ديد برف و باران» در بيشتر مناطق
کشور پيشبيني کرد و گفت :اين حادثه
هواش��ناسي را ميت��وان يک هش��دار
ي ماه  ۹۷در نظر
مخصوص براي آخر د 
گرفت.استاد حسين اردکاني در گفتوگو
با تسنيم درباره پيشبيني وضعيت جوي
کشور در روزهاي پاياني دي ماه جاري
اظهار کرد :بازمانده هواي بسيار سردي
که از شمال کشورهاي اسکانديناوي به
طرف نواحي اروپ��اي مرکزي و درياي
سي��اه ،ترکيه و ش��رق مديترانه حرکته
ک��رده اس��ت ـ که قبال ش��رح آن را در
پدي��ده «مايلد کلد اسپ��ل» داده بودم ـ
ي ماه به مدت 48
در آخرين روزهاي د 
تا  72ساعت در کش��ورمان با يک طول
موج کوتاه فعال خودنمايي خواهد کرد.
وي تصريح کرد :پيامد اين هواي سرد ،در
بيشتر مناطق کشور شاهد «طوفانهاي
ش��ديد برف و باران» هم��راه با بادهاي
سرد با سرع��ت بيش��تر از  80کيلومتر
بر ساعت خواهيم بود.اين پيشکس��وت
صنعت هواشناسي کشور متذکر شد :اين
حادثه هواشناسي را ميتوان يک هشدار
ي ماه  97در نظر
مخصوص براي آخر د 
گرفت و رکوردي براي هواشناسي ايران
نيز ثبت خواهد شد.
ورودي «شيرخواران رهاشده»
باال است

مع��اون وزي��ر رفاه
گفــــ��ت :ورودي
شيرخواران رهاشده
بس��يار ب��اال است
هزينهه��اي
و
درم��ان اين ک��ودکان در هيچ سرفصلي
تعري��ف نش��ده است و بايد ب��ا همکاري
وزارت بهداش��ت ،بيمه سالمت و تأمين
اجتماع��ي راهکاري ب��راي آن پيدا کرد.
ب��ه گزارش فارس ،مع��اون وزير و رئيس
سازمان بهزيستي کشور به همراه جانشين
رئيس و مديرکل حوزه رياست سازمان و
مسئوالن بهزيستي استان از شيرخوارگاه
«عل��ي اصغ��ر (ع)» مش��هد بازديد کرد.
هزين�� ه و بيم ه درمان بس��تري نوزادان و
شيرخوارههاي اين مرکز ،موضوع خدمات
توانبخش��ي براي کودکان معلول ،نحوه
تعامل ب��ا مراکز قانوني و دستگاه قضايي
در خصوص نوزادان رها ش��ده ،تعامل با
آست��ان ق��دس رض��وي در زمين ه کمک
به کودکان رها ش��ده در ح��رم رضوي و
تسهيل فرزندخواندگي از مسائلي بود که
م��ورد بررسي هيأت تخصص��ي سازمان
بهزيستي کشور و مس��ئوالن بهزيستي
استان خراسان رضوي قرار گرفت.قبادي
دان��ا ،در اي��ن بازدي��د با تأکيد ب��ر اينکه
پيش��نهادات کارشناسي ش��ده بهزيستي
است��ان در اين موارد تدوي��ن و به همراه
مس��تندات به سازمان بهزيس��تي کشور
ارسال شود گفت :تالش ميکنيم با تکيه
بر تجربيات بهزيستي خراسان رضوي در
زمين ه تسهيل فرزندخواندگي ،اين تجربيات
را در سطح کش��ور ب��کار بگيريم .معاون
وزير و رئيس سازمان بهزيس��تي کش��ور
در پايان ي��ادآور ش��د :در خصوص بيم ه
درمان بس��تري نوزادان شيرخوارگاهها با
سازمان تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت
رايزنيهايي شده است تا راهکار مناسبي
را براي رفع اين مشکالت پيدا کنيم.وي
گفت :مسئله هزينههاي درماني بستري
کودکان رهاش��ده را که در حال حاضر با
دشواري توسط بهزيستي پرداخت ميشود
را از طري��ق وزرات بهداش��ت و سازمان
تأمين اجتماعي پيگيري ميکنيم.
زمان برگزاري کنکور ۹۸
تغيير نميکند

مش��ــاور عالــي
سازمــان سنجش
آموزش کشــور با
تاکي��د ب��ر اين که
ثبت نام در کنکور
 ۹۸از  ۲۴بهمن ماه آغاز ميشود ،گفت:
اي��ن آزمون در روزه��اي  ۱۳و  ۱۴تير
ماه  ۹۸برگزار خواهد شد .دکتر حسين
توکل��ي در گفت و گو با ايس��نا ،ضمن
بي��ان اين مطلب اظهار ک��رد :ثبت نام
براي ش��رکت در آزمون سراسري سال
 ۹۸از روز چهارشنبه  ۲۴بهمن ماه  ۹۷از
طريق سايت سازمان سنجش آموزش
کشور آغاز ميش��ود و روز پنج شنبه ۲
اسفن��د ماه پايان ميياب��د.وي در ادامه
تصريح کرد :همان ط��ور که در تاريخ
 ۱۵مه��ر  ۹۷از طريق پيک سنجش و
متعاقب آن هر هفته به اطالع داوطلبان
رسيده آزمون سراسري  ۹۸در روزهاي
پنج شنبه  ۱۳و جمعه  ۱۴تير ماه  ۹۸در
حوزههاي مربوطه برگزار ميشود.مشاور
عالي سازمان سنجش آموزش کشور در
پايان خاطرنش��ان کرد :برخالف برخي
اخبار منتشر شده زمان برگزاري آزمون
سراسري سال  ۹۸به هيچ عنوان تغيير
نخواهد کرد.

مخالفت استانداري با پولي شدن معابر و تونلهاي پايتخت

استان��دار تهران با هرگونه افزايش هزينه
و اخذ عوارض جديد براي ش��هروندان از
جمله پولي شدن تونلها مخالفت کرد.به
گزارش ايسنا ،انوشيروان محسني بندپي در
خصوص اخذ عوراض از تونلهاي شهري
توسط شهرداري تهران گفت :شهرداري
بايد بداند هرگونه اخذ عوارض براي سال
جاري منتفي است و براي سال آينده در

صوت اعمال چنين تصميميو اخذ عوارض
از مردم بايد موضوع در کميته تخصصي
استانداري تهران مطرح شود و شهرداي
تهران داليل و دفاعي��ات خود را مطرح
کند تا نهايتا در اين کميته تصميمگيري
انجام ش��ود و موضوع به تاييد استانداري
ته��ران برسي��د.وي اف��زود :استانداري
تهران ب��ه هيچ وجه چني��ن درخواستي

مبني بر اخذ عوارض از تونلهاي ش��هري
از ش��هرداري تهران نداشته و به صورت
کلي اگر اين عوراض وضع ش��ود ،خالف
قانون است و ما نس��بت به جلوگيري از
اين موضوع اقدام خواهيم کرد.وي ادامه
داد :اگ��ر براي سال آينده مقرر باش��د که
اين عوراض وضع ش��ود ،شهرداري بايد
پيشنهاد آن را مطرح کند تا تصميمگيري

شود اما بي ترديد چنين پيشنهادي براي
سال جاري منتفي است و براي سال آينده
بايد بررسيه��اي کارش��ناسي روي آن
انجام شود .بي ترديد مرجع تشخيص اين
موضوع و تعيين عوارض استانداري تهران
است و تنها پ��س از تاييد استانداري اين
موضوع قابليت اجرا خواهد داشت.استاندار
تهران در تشريح نظر شخصي خود مبني
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بر اخذ اين عوارض گفت :هرگونه تعيين
عوارضي در چنين ش��رايطي که افزايش
قيمتها را شاهد هستيم هيچ دليل و توجيه
منطقي ندارد.

سرپرست وزارت بهداشت :طرح تحول نظام سالمت منطقيتر ميشود

اگرهزينهها را منطقي کنيم بودجه  98کمنيست

گ�روه اجتماع�ي :سرپرس��ت وزارت
بهداش��ت ميگوي��د طرح تح��ول نظام
سالم��ت ادامه ميياب��د و اجراي آن در
ابعادي منطقيتر ميشود.
سعيد نمکي در تش��ريح برنامههاي خود
در وزارت بهداش��ت گفت :اولين برنامه
اين است که طرح تحول نظام سالمت
را ادام��ه بدهيم و در ابعادي اين طرح را
منطقيتر کنيم تا هم اقتصاددانان و هم
کارشناسان بخش سالمت ،اين طرح را
به عنوان طرح اقتصادي مناسب با نگاه
اقتصاد سالمت قبول داشته باشند.

کنند صنعت داخلي ما که بسيار پوياست
بتواند با بزرگان تکنولوژي در دنيا همکاري
کرده و داروهاي «هايتک» هم با همت
توليدکنندگان داخلي توليد شوند .در عين
ح��ال در حوزه غذا نيز از دکتر پيرصالحي
درخواست کردم تا نظارت بيشتري داشته
باشند تا غذاي سالم به دست مردم برسد.
به کارگيري  19هزار نيروي پرستاري

جديد در سال 99 ،98

تغيي�رات س�اختاري در وزارت
بهداشت در راستاي چابکسازي

سرپرست وزارت بهداش��ت با اش��اره به
تغييرات ساختاري در وزارت بهداش��ت
بي��ان ک��رد :در بخش ساخت��ار وزارت
بهداش��ت قرار است که تغييراتي براي
چابکسازي و ارائه خدمت مناسبتر را
دنبال کني��م.وي ادامه داد :همچنين در
بخش آموزش پزشکي قرار است آموزش
را حتياالم��کان جامعه مح��ور کنيم و
دانش��جويان را منطبق با نياز نظام ارائه
خدمت تربيت کنيم و ردههاي مياني را
که براي ارائه خدمت ضروري هس��تند،
بتوانيم مثل دورههاي کوتاه مدت تربيت
کنيم .عالوه بر اين پژوهش را هم بايد
به سمت پژوهشهايي ببريم که حاصل
آن حل مش��کالتي از نظام ارائه خدمت
در بخش سالمت باشد.

شرکتهاي دانشبنيان حوزه سالمت
تقويت ميشود

نمکي همچنين از تقويت شرکتهاي
دانشبنيان و پارکهاي علم و فناوري

در حوزه سالمت خبر داد و گفت :وقتي
در سازمان برنامه و بودجه بودم با توجه
به رش��د کم بودجه س��ال  98در بقيه
دستگاهها ،تالش شد بودجه پارکهاي
علم و فناوري باالي  70درصد رش��د
يابد.سرپرس��ت وزارت بهداش��ت در
ادامه درباره اهميت اجراي برنامهها در
بخش بهداش��ت و پيشگيري در حوزه
سالمت گفت :بيشترين قسمت کار ما
در بخش بهداشت و پيشگيري خواهد
ب��ود .در اي��ن زمينه رسيدگ��ي عاجل
ب��ه گروهه��اي آسيبپذير ،بهداش��ت
سالمن��دان ،توسع��ه خدم��ات در نظام
ارجاع و پزش��ک خان��واده ،راهنماهاي
بالين��ي و بخصوص پرونده الکترونيک
سالم��ت که از تکالي��ف قانوني برنامه
پنجم و ششم است در دستور کار قرار
دارد.

توسعه بيمه همگاني در دستور کار قرار

دارد

وي توسع��ه بيم��ه همگان��ي را از ديگر
برنامهه��اي خ��ود در وزارت بهداش��ت
عنوان کرد و گف��ت :قطعا بيمه همگاني
را توسع��ه ميدهي��م و حداق��ل خدمت
بيم��هاي را بازتعري��ف خواهي��م ک��رد و
گروههاي آسيبپذير بيشتري را با دستور
رئيسجمهوري ب��ه سمت بيمه همگاني
خواهيم برد.نمکي خاطرنشان کرد :اعتقادم
ب��ر اين است که اگ��ر هزينهها را منطقي
کنيم بودجه  98بودجه کمينيست.
نگران�ي باب�ت کمب�ود دارو در ماهها و

سالهاي آينده وجود ندارد

نمک��ي همچنين چندي قبل در حاش��يه
همايش سراسري آموزش و توانمندسازي
مديران و کارشناسان نظارت بر درمان در

پاسخ به سوالي درباره اولويتهاي دارويي
گف��ت :اولين تکليف اين بود که داروهاي
اساسي مردم با توجه به شرايط تحريمها
حتي يک روز هم معطل نماند .خوشبختانه
ذخاير دارويي خوبي را داريم و منابع خوبي
هم به صنعت دارويي کش��ور تزريق شده
است .بنابراين هي��چ نگراني بابت کمبود
دارو در ماهه��ا و ساله��اي آين��ده وجود
ندارد.
صنع�ت داخل�ي دارو نباي�د لگدم�ال

واردات شود

وي ادامه داد :در عين حال به آقاي رييس
جديد سازمان غذا و دارو تکليف کردم که
صنعت داروي��ي را حمايت کنند .صنعت
داخلي دارو نبايد لگدمال واردات شود .البته
ما داروهايهايتکي داريم که به کش��ور
وارد ميشوند و در خواست کردم تا تالش

نمکي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت
نيروهاي پرستاري در کش��ور گفت :به
ه��ر حال پرستاران به عنوان خط مقدم
جبه��ه سالمت چه در درمان بس��تري
و چ��ه در درمان سرپاي��ي ارائه خدمت
ميکنند و بس��يار مورد احترام هستند.
ما از پيش از اينکه به وزارت بهداش��ت
بياييم نيازهاي ني��روي پرستاري را بر
اساس تع��داد تخته��اي بيمارستاني
احصا کرديم و در س��ال  99 -98قرار
است  19هزار نيروي جديد پرستاري به
کارگيري کنيم ت��ا به ناوگان پرستاري
کشور اضافه شوند.
آغ�از توزي�ع بخش�ي از  500ميليون

يوروي صندوق توسعه ملي در استانها

وي درب��اره وضعيت توزي��ع معادل ريالي
 500ميلي��ون يوروي��ي ک��ه قرار ب��ود از
صن��دوق توسع��ه ملي به سازم��ان بيمه
سالمت ب��راي پرداخت مطالب��ات و رفع
مشکالت نقدينگي حوزه سالمت پرداخت
شود ،گفت :بخشي از اين مبلغ به حساب
سازمان بيمه سالمت واريز و توزيع آن در
استانها آغاز ش��ده است .بخش ديگرش
هم در روزهاي آينده از سوي خزانه واريز
خواهد شد.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور خبر داد

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور از
پيگيري وضعيت حدود  ۱۹هزار کودک بازمانده
از تحصيل از سوي سازمان بهزيس��تي خبر داد
و گفت :براساس بررسيهاي انجام ش��ده حدود
 ۲۴۰۰ک��ودک ب��ه دليل فقر و ح��دود  ۱۶هزار
کودک ب��ه دليل معلولي��ت ،از تحصيل بازمانده
بودند.
حبي��باهلل مس��عودي فري��د در گفتوگ��و ب��ا
ايس��نا ،ب��ا بي��ان اينک��ه در مجم��وع ،پيگيري
وضعي��ت بازماندگي از تحصي��ل حدود  ۱۹هزار
ک��ودک برعهده سازمان بهزيس��تي بوده است،
گف��ت ۲۳۰۰ :ت��ا  ۲۴۰۰کودک ب��ه دليل فقر و
 ۱۶۵۰۰ک��ودک به دليل معلولي��ت از تحصيل
بازمان��ده بودند .همچنين  ۵۰ت��ا  ۶۰نفر از اين
کودکان اتب��اع بيگانه بودند.وي ب��ا بيان اينکه
عم��ده کودکاني که به دلي��ل «فقر» به مدرسه
نميرفتند به تحصيل برگش��تند ،اظهار کرد :به

فقرو معلوليت علت بازماندگي از تحصيل حدود  ۱۹هزار کودک
حدود  ۱۳۰۰نفر کودکان معلول نيز کمک ش��د
تا ادامه تحصيل بدهند .عمده کساني که امکان
ادامه تحصيلشان فراهم نشده به دليل معلوليت
جسمي ،حرکتي و ذهني آنها بوده است.
برخ��ي از اين کودکان نيز آم��وزش پذير نبودند
و الزم بود تا به م��دارس استثتايي بروند.وي با
بي��ان اينکه اعتبار مورد نياز براي بازگش��ت اين
ک��ودکان به تحصي��ل با کمک وزارت کش��ور،
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعي و اعتبارات
سازمان بهزيس��تي تامين ش��ده اس��ت ،افزود:
حمايتهاي دول��ت به ويژه از کودکان معلول و
حماي��ت از خانوادههاي آنان باي��د افزايش يابد.
همچنين مدارس بايد براي حضور اين کودکان
و جامعه پذيري آنها آمادگي داشته باشند.وي با
بيان اينکه بعد از ش��ناسايي ک��ودکان باز مانده
از تحصيل مس��ئوليت رسيدگي به وضعيت اين
کودکان و بازگش��ت آنها ب��ه تحصيل عمدتا بر

عهده سازمان بهزيستي و کميته امداد قرار داده
ش��ده است ،افزود :براس��اس بررسيهاي انجام
شده مهمترين عوامل بازماندگي از تحصيل اين
ک��ودکان ،به داليل اجتماع��ي مثل فقر ،داليل
جس��ميو حرکتي مانند معلوليت يا مشکل اياب
ذهاب به مدرسه بوده است.معاون امور اجتماعي
سازمان بهزيستي با بيان اينکه بخش عمدهاي از
اين کودکان به چرخه تحصيل برگشتهاند ،اظهار
کرد :مش��کل عمده در بازگشت اين کودکان به
چرخه تحصيل بيش��تر مربوط به کودکاني است
که معلوليتهاي شديد دارند.
مسعودي فريد با اشاره به اينکه اين کودکان در
صورت حضور در مدرسه نيازمند خدمات ويژهاي
هس��تند ،تصريح کرد :در همه جاي دنيا سياست
اي��ن است که کودکان معلول تا جاي ممکن در
م��دارس ع��ادي درس بخوانن��د و تنها مواردي
ک��ه معلوليتهاي ذهني ش��ديد دارند و قادر به

يادگيري نيس��تند در م��دارس استثنائي حضور
پي��دا کنند.وي با تاکيد بر اينکه کودکاني که که
صرفا معلول جسمي-حرکتي هستند يا معلوليت
ذهني خفيف دارند ،بايد بتوانند در مدارس عادي
تحصيل کنن��د ،افزود :ب��ا پيگيريهاي صورت
گرفته از سوي سازمان بهزيس��تي بيشتر کساني
که به دلي��ل فقر از تحصيل بازمان��ده بودند به
مدرسه برگشتند.

سخنگوي ارتش :در حال بررسي علل حادثه هستيم

15کشته به دنبال سقوط بوئینگ  ۷۰۷باري

گروه اجتماعي :روز گذشته يک هواپيماي
بوئین��گ  ۷۰۷ب��اري که از بيش��کک
قرقيزست��ان در حال حمل گوش��ت به
تهران بود ،در فرودگاه فتح دچار سانحه
شد؛ بنابر اعالم پزش��کي قانوني از ۱۶
سرنش��ين هواپيما ،يک نفر زنده ماند و
 ۱۵نفر جان خود را از دست دادند.
مدير ستاد مديريت بحران سازمان پزشکي
قانوني کشور گفت ۱۵ :جسد يافته شده از
هواپيمايي که صبح دوش��نبه در صفادشت
کرج سقوط کرد به پزش��کي قانوني استان
البرز منتقل ش��دند .به گفت��ه مهرداد علي
بخشي ،مدير ستاد مديريت بحران سازمان
پزش��کي قانوني کش��ور ،از  ۱۶سرنش��ين
هواپيما ،يک نفر زن��ده ماند و  ۱۵نفر جان
خ��ود را از دست دادند .از  ۱۵جس��د منتقل
شده به پزشکي قانوني استان البرز ۱۰ ،نفر
شناسايي شدند و  ۵نفر نيز در حال شناسايي
هستند .در بين  ۱۰جسد شناسايي شده ،يک
زن حضور دارد .رئيس مرکز مديريت حوادث
و فوريتهاي پزشکي استان البرز نيز تأکيد انجام آزمايشات براي تشخيص هويت ديگر
کرد که مهندس پرواز هواپيماي بوئينگ که اجساد منتقل شده ادامه دارد ،گفت :محمد
حوالي کرج سقوط کرده زنده است.
رضا طاه��ري ،مصطف��ي محمودي،جواد
مرادي ،حميد رضا لطفيان و داود ذوالفقاري
اعالم اساميجانباختگان سقوط هواپيما از سرنشيناني بودند که براي ليست پرواز در
در اي��ن راستا مدي��رکل بح��ران سازمان هواپيما حضور داشتند که انجام آزمايشات
پزشکي قانوني کش��ور اساميجانباختگان براي تشخيص هويتشان ادامه دارد.
سقوط هواپيما در زيبادش��ت کرج را اعالم
کرد .اسامي ۱۰پيکر شناسايي شده به شرح هواپيماي باربري  ۷۰۷حامل گوشت
زيراست:غفور قجاوند،محمد باقر ندري،جواد براي کمک در طرح مردمياري بود
سليماني،محمدعبدلي،عزيزالهعليزاده،سعيد روابط عموميارتش اعالم کرد:هواپيماي
قاسمي،فريدون شيخي،ش��اکر آجرلو،مريم باربري  ۷۰۷حامل گوش��ت براي کمک
زارع��ي نژاد،علي اف��روغ.وي با بيان اينکه در طرح مردمياري ،از مبدا بيشکک کشور

هواپيماي��ي کش��وري ني��ز در گفتگو با
مه��ر گفت :تي��م مديريت��ي از سازمان
هواپيمايي در محل سانحه حضور دارند
و علت ب��روز حادثه در دس��ت بررسي
است .محمد سعيد ش��رفي افزود :هنوز
درباره علت بروز حادثه نميتوان اظهار
نظر کرد اما اطالعرساني اين سانحه به
روابط عموميارتش محول ش��ده است.
همچني��ن اميرتق��ي خان��ي سخنگوي
ارتش درب��اره جزئيات جديدي از حادثه
هواپيم��اي  ۷۰۷در فرودگاه فتح گفت:
تيمه��اي ارتش فع ً
ال در ح��ال بررسي
موضوع هستند.
رواب�ط عموميارت�ش ايران�ي بودن
هواپيما را تاييد کرد

قرقيزستان ،اقدام به ف��رود اضطراري در است.به گفته اين مقام مسئول دولتي فقط
فرودگاه فت��ح البرز کرده ک��ه در هنگام يک شرکت ايراني از قرقيزستان گوشت
فرود از باند خارج و پس از برخورد با ديوار وارد ميکند.
انتهايي باند دچار آتش سوزي شد .جزئيات
علت حادثه با اعزام تيمهاي تخصصي در کشف جعبه سياه هواپيما
اين گزارش ميافزاي��د  ،مهدي مهرور
دست بررسي است.
مدي��رکل مديريت بحران الب��رز از پيدا
مديرعامل شرکت پيشتيباني امور دام :ش��دن جعبه سي��اه هواپيماي��ي که در
محموله متعلق به بخش خصوصي بود
حوالي کرج دچار سانحه شد خبر داد.
حمي��د ورناص��ري ،مديرعامل ش��رکت
پشتيباني امور دام گفت :محموله گوشت مديرکل س�وانح سازمان هواپيمايي:
هواپيماي  ۷۰۷سانحه ديده ارتش ،متعلق در حال بررسي علت حادثه هستيم
به يک ش��رکت بخ��ش خصوصي بوده مدي��رکل سوان��ح هواي��ي سازم��ان

اي��ن گ��زارش ميافزاي��د  ،رواب��ط
عموميارتش با صدور اطالعيهاي تاييد
کرد که اين هواپيم��ا متعلق به نيروي
ارتش جمه��وري اسالمياي��ران بوده
است.
روابط عموميارت��ش اعالم کرد :صبح
دوش��نبه يک فروند هواپيماي باربري
 ۷۰۷حامل گوش��ت ،از مبدا بيش��کک
کش��ور قرقيزست��ان ،اق��دام ب��ه فرود
اضطراري در ف��رودگاه فتح البرز کرده
که در هنگام فرود از باند خارج و پس از
برخورد با ديوار انتهايي باند دچار آتش
س��وزي ش��د.براساس اطالعيه ارتش،
جزئيات علت حادثه و وضعيت شهادت
ي��ا مجروحيت کارکن��ان تيم پروازي و
خدمه آن با اع��زام تيمهاي تخصصي
در دست بررسي است.
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اخبار حوادث
واژگوني اتوبوس
در محور «کرج – قزوين»

رييس مرکز فوريتهاي پزشکي و اورژانس
الب��رز گفت 32 :نفر در دو فقره تصادفي که
صبح دوشنبه در محور کرج -قزوين اتفاق
افتاد ،مصدوم ش��دند.مهرداد بابايي در گفت
وگو با ايس��نا اظهار کرد :ح��دود ساعت دو
بامداد دوش��نبه  24دي ماه شاهد واژگوني
ي��ک دستگاه اتوب��وس در مح��ور کرج –
قروي��ن( محدوده پل ک��ردان) بوديم که بر
اثر آن  20نفر مصدوم ش��دند.وي ادامه داد:
از مجم��وع مصدومان اين حادثه  10نفر به
مراکز درماني منتقل و بقيه در محل حادثه
به صورت سرپايي درمان شدند.اين مسئول
با اشاره به وقوع حادثه ديگر توضيح داد :در
تصادف دوم که باز هم در محور کرج– قزوين
رخ داد چن��د خودرو با هم برخورد کردند که
بر اثر آن  12نفر مصدوم ش��دند .علت اين
تصادفها توسط کارش��ناسان پليس راه در
دست بررسي است.رييس مرکز فوريتهاي
پزشکي و اورژانس البرز گفت :خوشبختانه
هيچ يک از اين تصادفات فوتي نداش��ته و
حال مصدوم��ان هم خوب گزارش ش��ده
است.
مرگ يکي از گمشدگان گرفتار
در برف ايوانکي

معاون امداد و نجات
جمعيت هالل احمر
است��ان سمن��ان از
انجام عمليات نجات
ي��ک گ��روه  7نفره
گرفت��ار در برف در کوهس��تانهاي برفي
ايوانکي شهرستان گرمس��ار خبر داد.علي
يحيايي در گفت و گو با ايسنا افزود :در اين
عمليات نيروهاي امداد و نجات کوهستان
جمعيت هالل احمر استان سمنان مشتمل
بر ي��ک تيم  7نفره ،توانس��تند پس از 52
ساعت تجس��س در کوهس��تان 6 ،نفر را
نج��ات دهند و متأسفانه يک مرد  52ساله
نيز فوت ش��د.وي اف��زود :روز جمعه هفته
گذشته  21دي ماه ،ساعت  13و  39دقيقه
تيم امداد و نجات کوهستان جمعيت هالل
احمر استان سمن��ان در کوه قرمز روستاي
ش��ورقاضي ايوانکي عمليات را آغاز کردند
و بع��د از دو روز در ساعت  17و  30ش��ب
يکشنبه با نجات  6نفر و فوت مرد  52ساله
عمليات به پايان رسيد.معاون امداد و نجات
جمعيت هالل احمر استان سمنان همچنين
از نج��ات ي��ک م��رد در کوهس��تانهاي
ش��هرستان مياميخب��ر داد و گف��ت :روز
گذشته  23دي ماه ،يک تيم  4نفره عمليات
ام��داد و نجات کوهس��تان جمعيت هالل
احمر است��ان ،در روستاي کرک آباد بخش
هونستان شهرستان مياميتوانستند يک نفر
را که در کوهس��تانهاي برفي اين منطقه
گرفتار شده بود را نجات دهند.

پرونده
سرقت گوشي تلفن همراه شهروندان
از طريق فضاي مجازي

مع��اون مبارزه با سرقته��اي خاص پليس
آگاهي تهران بزرگ ،از دستگيري سارقي
خبرداد که به عنوان خريدار با کس��اني که
گوش��يهاي تلفن همراه گران قيمت خود
را براي فروش در دي��وار آگهي ميکردند
قرار ميگذاشت.به گزارش مهر ،سرهنگ
کارآگاه احم��د نجف��ي ،معاون مب��ارزه با
سرقته��اي خاص پلي��س آگاهي تهران
بزرگ ،از دستگيري سارقي خبر داد که به
عنوان خريدار با کساني که گوشيهاي تلفن
همراه گران قيمت خود را براي فروش در
سايت ديوار آگهي ميکردند ،قرار گذاشته و
با ظاهري آراست��ه و موجه با يک دستگاه
خودرو پرشيا در محل مالقات حاضر و در
ادامه به ش��گردهاي مختلف گوشيهاي
آنها را به سرق��ت ميبرد.سرهنگ کارآگاه
احمد نجف��ي رئيس در توضي��ح اين خبر
گف��ت :در پي وقوع چندي��ن فقره سرقت
گوش��يهاي تلفن همراه گ��ران قيمت در
پوشش خريدار ،موضوع به صورت ويژه در
دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پليس
آگاهي ق��رار گرفت .در بررس��ي اظهارات
ش��کات و مالباختگان مش��خص شد که
س��ارق ،مالباخت��گان را از طري��ق سايت
ديوار ش��ناسايي و انتخاب کرده و در ادامه
با آنها به بهانه خريد گوش��ي تلفن همراه
قرار مالقات ميگذاش��ت و پس از حاضر
ش��دن در محل ،به بهانه اينک��ه پول را از
طريق گوشي همراه واريز کرده از فروشنده
درخواست ميکرد تا موجودي حساب خود
را چ��ک کند و يا اگر گوش��ي مورد معامله
داراي کارت��ن نبود فروش��نده را به دنبال
آوردن کارت��ن ميفرستاد و به محض دور
شدن مالباختگان ،با خودرو از محل متواري
ميش��د .کارآگاه��ان اداره هجدهم پليس
آگاهي با بهرهگيري از اقدامات ويژه پليسي
و همچني��ن بررسي تصاوي��ر بدست آمده
از برخي دوربينهاي مداربس��ته محدوده
سرقته��ا ،موفق به ش��ناسايي و در ادامه
دستگيري وي در مخفيگاهش شدند.

