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خبر ويژه

نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس ميگويد اعتماد مردم به قاچاقچيان دارو در ناصرخسرو باعث به چالش کشيدن درمان بيماران ميشود.محمد حسين قرباني در گفت وگو با خانه ملت ،در مورد انتقاد
داروخانهها به بيتوجهي مسئوالن نسبت به عرضه دارو توسط قاچاقچيان در خيابان ناصر خسرو گفت :بيترديد قاچاق معضل بسيار مهميدر تمام عرصههاي اقتصادي کشور از جمله حوزه دارو است ،هرچند که
شايد در اين شرايط کمتر از نيم درصد اقالم دارويي در داروخانهها موجود نباشد که اين امر محتملي بوده که در تمام دنيا ميتواند وجود داشته باشد.نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسالمي ،خطاب
به مردم ادامه داد :پيشنهاد ميدهم که بيماران تهيه دارو را تنها از کانالهاي قانوني دنبال کنند ،چرا که وقتي از مسير ناصرخسرو اقدام به خريد دارو کنند نه کيفيت دارو مورد تاييد بوده و نه اصالت دارو؛ ضمن
اينکه اغلب اين داروها تاريخ مصرف گذشته هستند و مبادي تهيه و شرايط نگهداري آنها نيز مشخص نيست ،کما اينکه ممکن است بيتوجهي به اين موارد تاکنون معضالت بسيار مهميرا ايجاد کرده باشد.
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حوادث کار جان  ۱۹نفر را در پايتخت گرفت

اخبار

دستگيري کالهبردار  40ميلياردي
در آستانهاشرفيه

رئيسپليسآگاهياستانگيالنازدستگيري
کالهبردار  40ميليارد ريالي در آستانهاشرفيه
خبــر داد.ســرهنگ «رحيم شــعباني» در
گفتوگو با ايســنا ،با اعالم اين خبر اظهار
کرد :در پي ارجاع پروندهاي به پليس آگاهي
مبني بر اينکه فردي با اسناد غير معتبر اقدام
به اخذ  40ميليارد ريال تســهيالت کرده و
سپس متواري شده ،شناسايي و دستگيري
متهم در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت.
وي ادامه داد :مأموران با اقدامات اطالعاتي
و تحقيقات نامحسوسي ،خودرو متهم را در
يکي از بخشهاي شهرستان آستانهاشرفيه
شناسايي و طي يک عمليات تعقيب و گريز
آن را متوقف و وي را دستگير کردند.
عامالن جنايت جاده هيرمند
در دام پليس گرفتار شدند

فرمانده انتظاميسيســتان و بلوچســتان
گفــت :عامالن جنايت جــاده هيرمند به
زابل در فاصله  2هفته از وقوع آن توســط
کارآگاهان پليس آگاهي اســتان دستگير
شــدند.به گزارش ايرنــا از پايگاه خبري
پليس ،سردار محمد قنبري روز چهارشنبه
با تشــريح اين حادثه اظهارداشت :در 20
ارديبهشــت امسال چهار نفر از سرنشينان
يک دســتگاه ســواري پژو پارس که از
شهرســتان هيرمنــد به ســمت زابل در
حرکت بودند توســط مهاجمان ناشناس
مــورد اصابت گلوله قــرار گرفته و در دم
جان خود را از دســت دادنــد.وي افزود:
تيم جنايــي پليس آگاهي اســتان بعد از
دريافت خبر بالفاصله با حضور در صحنه
قتل اقدام به جمعآوري ادله و مســتندات،
شناسايي و تعقيب مهاجمان کرد.وي ادامه
داد :کارگاهان پليس آگاهي سيســتان و
بلوچســتان در فاصله کمتــر از يک هفته
مهاجمان مســلح را شناسايي و به صورت
همزمان دســتگير و بدين ترتيب پرده از
راز اين جنايت هولناک برداشــتند.فرمانده
انتظاميسيستان و بلوچستان گفت :انگيزه
ايــن جنايت اختالفات طايفــهاي ديرينه
بوده است.
درگيري اشرار با پليس مبارزه
با مواد مخدر در سيب و سوران

دبيرکل خانه پرستار :ابتالي برخي پرستاران به ايدز و هپاتيت به دليل ارائه خدمات به بيماران

گروه اجتماعي :موضوع مهاجرت پرستاران
ايراني چند ســالي اســت که به گوش
ميرسد؛ بررســيها نشان ميدهد يکي
از مهمتريــن داليلي که باعث مهاجرت
اين صنف از کشور ميشود ،ميزان رفاهي
است که براي پرســتاران در کشورهاي
ديگر در نظر گرفته ميشود .عالوه بر آن
ميزان پرداختي و شان اجتماعي که در اين
کشــورها براي پرستار قائل ميشوند نيز
موثر است .دبيرکل خانه پرستار با اعالم
خبر خروج ســاالنه حدود هزار پرستار از
کشور گفت  :در تمام دنيا براي شغلهاي
اين چنيني که بســيار پراســترس است
جذابيتهايي ايجــاد ميکنند و يکي از
داليلي که پرستاران رنج دوري از خانواده
را تحمل ميکنند و به کشــورهاي ديگر
براي کار ميروند اين است که در کشور ما
به پرستاري توجهي نشده است.
محمد شريفي مقدم دبيرکل خانه پرستار
با بيان اينکه بسياري از پرستاران عليرغم
فارغالتحصيليخانهنشينشدهاند.همچنين
بســياري از پرســتاران در شرکتهاي
مختلف به استخدام آنجا در ميآيند.وي با
بيان اينکه پرستاري شغلي سخت و زيان
آور اســت ،چراکه پرستار به طور مداوم با
فردي به نام بيمار مواجه اســت ،تصريح
کرد :در ســال گذشته بارها شاهد ضرب
و شتم پرســتاران توسط همراهان بيمار
بودهايم و در مواردي شکستگي بيني ،دنده
و گردن پرستاران رخ داده است.همچنين
در بيش از  85درصد موارد پرستاران مورد
هتک حرمت و توهين قرار گرفتهاند.دبير
کل خانه پرستار به خطرات شغل پرستاري
اشــاره کرد و افــزود :مــواردي از ابتال
پرستاران به بيماريهايي مانند سل ،ايدز
و هپاتيت به دليل ارائه خدمات به بيماران
در ســالهاي قبل اتفاق افتاده اســت،
چراکه در بيمارســتانها با کمبود پرسنل
مواجه هستيم و از همينرو موارد ايمني

ساالنه 1000پرستار از ایران میروند

اخبار

ماه اســت ،افزود :اين قبيل تفاوتها در
پرداختي به پرستاران در کشورمان ،باعث
ميشود که نيروي پرستاري ما مهاجرت
کند .وي ،به تشريح داليل کمبود پرستار
در کشور پرداخت و گفت :مهاجرت ،خانه
نشيني ،اشتغال در حرفهاي غير پرستاري
و ،...از جملــه مهمتريــن داليل کمبود
نيروي پرســتاري در کشــور است .در
حالي که در  ۳۰استان کشور ،پرستاران
طرحي آمــاده خدمت داريم ،اما به دليل
نبود بودجه ،امکان جذب آنها به سيستم
سالمت کشور ،مقدور نيست.
اليحه اعمال همســان سازيها به
مجلس ارائه شود

به درستي رعايت نميشود.شريفيمقدم با
بيان اينکه شغل پرستاري بسيار پراسترس
است ،خاطرنشان کرد :در تمام دنيا براي
شغلهاي اين چنيني که بسيار پراسترس
است جذابيتهايي ايجاد ميکنند و يکي از
داليلي که پرستاران رنج دوري از خانواده
را تحمل ميکنند و به کشــورهاي ديگر
براي کار ميروند اين است که در کشور
ما به پرستاري توجهي نشده است.دبير کل
خانه پرستار تصريح کرد :آنچه که باعث
رنجش پرستاران شده است تبعيض است.
وقتي پرســتاران شاهد اين همه تبعيض
هستند ترجيح ميدهند خانهنشين شوند
و کار نکنند .آمار پرستاراني که خانهنشين
هســتند بيش از آمار پرستاراني است که
مهاجرتميکنند.
اختالف ســطح درآمد پرســتاران و
پزشــکان در ايران ،هيچ جاي دنيا وجود
ندارد

شريفيمقدم در گفت و گو با ايلنا با بيان
اينکه آمار دقيقي از مهاجرت پرســتاران

به خارج از کشــور وجود نــدارد ،گفت:
پرستاران از کانالهاي مختلف اقدام به
مهاجرت ميکنند يک سري نيز از طريق
موسســات کاريابي به خارج از کشــور
ميروند اما آمارهــاي ما تنها مربوط به
افرادي است که از طريق سازمان نظام
پرستاري اقدام به مهاجرت ميکنند و در
اين سالها نيز افزايش هم داشته است،
به دليل اينکه برخي پرســتاران که به
کشورهاي حاشيه خليج فارس و ترکيه
ميروند از سازمان نظام پرستاري تاييديه
نميگيرنــد ،آمار دقيقــي در خصوص
مهاجرت پرســتاران به کشورهاي ديگر
وجود ندارد اما به طور تقريبي ســاالنه
حدود هزار پرســتار به اشکال مختلف
از کشــور خارج ميشــوند که علت آن
کم توجهي مســئوالن وزارت بهداشت
اســت.وي افزود :در حاليکه پرستاران
در ديگر کشــورهاي دنيا نه تنها درآمد
مناســبي دارند بلکه از جايگاه اجتماعي
نيز برخوردار هستند .همچنين در سيستم
بهداشت و درمان بســياري از کشورها

همه در قالــب يک تيم کار ميکنند اما
پرستاران در کشــور ما در سيستميکار
ميکنند که ســنگيني بار آن بر جامعه
پرســتاري است و پرســتاران بيشترين
خدمات را ارائــه ميدهند ،اما پولش در
جيب کســاني ديگر ميرود .اختالف در
پرداختي که در سيستم بهداشت و درمان
کشور ما وجود دارد در هيچ کجاي دنيا
ســابقه ندارد و در کشــورهاي مختلف
اختالف پرداخت بين دستمزد پرستار و
پزشک بسيار پايين و در کشوري مانند
عربستان  1.5برابر است ،در حالي که در
کشــور ما در برخي موارد اين تفاوت در
پرداخت دستمزدها  60برابر 70 ،برابر و
تا  100برابر نيز ميرسد.
تفاوت در پرداختي به پرســتاران از
عوامل اصلي مهاجرت است

دکتــر علي اصغر دالونــدي رئيس کل
سازمان نظام پرســتاري هم با اشاره به
متوسط درآمد پرســتاران در جهان که
رقميدر حــدود  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰دالر در

رسول خضري عضو کميسيون اجتماعي
مجلس نیز با اشــاره بــه اظهارات وزير
بهداشت مبني بر اينکه کارانه پرستاران
در مقايســه با درآمد پزشکان منصفانه
نيســت ،اظهارداشــت :از همان ابتداي
اجــراي طرح تحول ســامت يعني در
همان فاز اول دولت بايد متناسب سازي
ميان پرداختيهاي پزشکان و پرستاران
را اجرايي ميکرد؛ تا براي ارائه خدمات
درمانــي انگيزه الزم ميــان تمام کادر
درماني ايجاد ميشد.خضري با تاکيد بر
سختي کار پرستاران و نبود تعداد پرستار
کافي در کشــوربه مهر گفت :پرستاري
جزو مشاغل ســخت و زيان آور است،
به ويژه در بخشهايــي مانند CCU
پرســتاران فعاليتهاي بسياري دارند ،از
اين رو بايد کارانه پرســتاران متناسب با
ســختي کار افزايش پيدا کرده و در گام
اول اجــراي طرح تحول ســامت بايد
اين اقدام توســط دولت انجام ميشــد؛
در حــال حاضر دولت بايــد اليحه اين
مســئله را براي جلوگيــري از هرگونه
تبعيــض و اعمال همســان ســازيها
به مجلس ارائه دهد.

آملي الريجاني با اشاره به دستور مقام معظم رهبري در دستور كار قوه قضاييه قرار داد

رسيدگي در اسرع وقت به پرونده آزارو اذيت دانشآموزان

رئيس قوه قضاييه به رئيس کل دادگستري استان تهران
دســتور داد در اسرع وقت نسبت به رسيدگي قانوني به
پرونده مربوط به حادثه تــکان دهنده يکي از مدارس
غرب تهران اقدام کند.
در متن دســتور آيتا ...صادق آملــي الريجاني آمده
اســت :در خصوص گزارش واصله در رابطه با حادثه
تکان دهنده و تأســف بار در يکــي از مدارس غرب
تهران و تشــکيل پرونده و بازداشــت متهم ،با توجه
به اهميــت موضوع کــه موجب جريحهدار شــدن
عواطف عموميشــده و نگراني خانوادههاي محترم را
فراهم کرده اســت و با عنايت به دستور اکيد حاکي از
دغدغه مقام معظم رهبري (دامت برکاته) ،مقرر است
در اســرع وقت با رعايت موازين شــرعي و قانوني به
پرونده رسيدگي و نسبت به اجراي حکم مقتضي بدون
هيچ اغماضي اقدام و نتيجه به اينجانب منعکس شود.
به گزارش تســنيم ،در پي جنايت اندوهبار در يکي از
مدارس غرب تهران ،حضــرت آيتا ...خامنهاي رهبر
معظم انقالب اســاميديروز به رياست قوه قضاييه
دستور دادند پس از محاکمه ،در اسرع وقت حدود الهي
در رابطه با محکومان اجرا شــود.در متن دستور رهبر
معظم انقالب اسالميآمده است :خبر جنايت در يکي از

مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأسف شد .مقتضي
است پس از محاکمه ســريع ًا حدود الهي را در رابطه
با محکومين اجرا نماييد.دادستان تهران هم در همين
ارتباط گفته است :حسب گزارش مورخ هفتم خرداد 97
مرکز عمليات پليس اطالعات و امنيت عموميتهران
بزرگ در تاريخ ششم خرداد ماه جاري و در پي تماس
شــهروندان با مرکز فوريتهاي پليس  110مبني بر
وقوع درگيري در يکي از دبيرستانهاي غرب تهران،
مأموران پليس به محل اعزام شدند و متعاقبا پانزده نفر
ي دانشآموزان مبادرت به طرح شکايت نموده و
از اوليا 
اعالم کردهاند متهم به فرزندانشان تعرض جنسي کرده
است .متهم نزد ضابطان و قاضي دادسرا اقرار کرده که
در يک نوبت فيلمهاي مستهجني که در گوشي تلفن
همراه خود داشته است را براي تعدادي از دانشآموزان
پخش کرده است .اما ساير اتهامات را منکر شده است.
با انعکاس موضوع به دادسرا و تشکيل پرونده کيفري،
متهم تحت تعقيــب قضايي قرار گرفتــه و با صدور
قرار تأمين به زندان معرفي شــده است .تحقيقات در
پرونده ادامه دارد.علي الريجاني رئيس مجلس شوراي
اســاميهم روز گذشته در جلســه مجلس شوراي
اسالميگفت:کميســيون آموزش و تحقيقات مجلس

بايد پيگير اين موضوع باشــند ،قــوه قضائيه هم به
نوبه خود دســتوراتي در اين زمينه صادر کرده است.
به هرحال حادثه رخ داده مسئله مهمياست که نبايد در
مدارس شاهد اين مسائل باشيم

دولت بطحائــي را مأمور پيگيري حادثه تعرض به
دانشآموزان کرد

سخنگوي دولت نيز با اشــاره به طرح موضوع حادثه
تعرض به تعــدادي از دانشآموزان در يکي از مدارس
تهران در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت ،اظهار کرد :ناصر کوهســتاني مدير آموزش و پرورش منطقه
وزير آموزش و پرورش از ســوي هيــات وزيران براي  ۲شــهر تهران با بيان اينکــه تماميفعاليتهاي
آموزشــي و امتحانات پايان ســال مدرسهاي که
پيگيري هر چه سريعتر موضوع مامور شد.
در آن گروهي از دانشآموزان مورد تعرض و آزار
گزينش و نظارت بر معلمان سخت گيرانه ميشود جنســي قرار گرفته بودند زيــر نظر ناظر مقيم در
سيد محمد بطحائي در صفحه توييتر خود نوشت :مجرم حال برگزاري اســت ،درباره شمار دانش آموزان
نيروي غيررسميبود و بدون طي مراحل قانوني بهکار قرباني شــده با توجه به تناقضــات آماري مطرح
گرفته شده است که تماميمسببان مسئولند،عالوه بر شــده گفت :آنچه که ما فعال در پيگيري اوليه به
برخورد قاطع قضايي که مورد تاکيد رهبرمعظم انقالب آن رسيديم آزار ســه تا چهار دانش آموز بوده که
نيز قرارگرفته است؛ميبايســت با تقويت و بروزرساني البته هنوز به صورت قطعي مشخص نيست و بايد
فرايند گزينش به ويژه نظارت ســخت گيرانه و بدون منتظر بررسي دقيق و اعالم نهايي از سوي مراجع
قضايي باشيم.
مسامحه از تکرار اين اتفاقات جلوگيري کنيم.

علت حادثه در دست بررسي است

واژگونيمرگباراتوبوسدرمحوريزد -کرمان

گروه اجتماعي :به دنبال واژگوني
يک اتوبوس در يزد  5تن كشته و
 14نفر مصدوم شــدند  .سرهنگ
قانعي رييس پليس راه استان يزد
افزود :حوالي ســاعت  ۲۲:۱۰سه
شــنبه در کيلومتر  ۹۰محور يزد به کرمان يک دستگاه
اتوبوس با  ۲۵مســافر واژگون شد.وي افزود :در پي اين
حادثه متاســفانه تا زمان درج اين خبر  ۵تن کشته و14
نفر مصدوم شــدند.رييس پليس راه اســتان يزد با اشاره
به اين که اتوبوس مذکور از اصفهان به ســمت زاهدان
در حــال حرکت بود کــه دچار اين حادثه شــد تصريح
کرد :به دنبال این تصادف تيم کارشناســي پليس راه در
محل حادثه حضور یافتند و به بررســی علت این سانحه
پرداختند .معاون عمليات ســازمان امداد و نجات هالل
احمــر همچنين به بروز تصادفي در پي واژگوني اتوبوس
اشــاره کرد و گفت :در حين عمليات در محل حادثه يک
دستگاه نيسان و دو دستگاه سواري نيز با يکديگر برخورد
کردند که اين حادثه هفت مصدوم داشت که توسط هالل
احمر به مراکز درماني منتقل شدند.

برگزاري امتحانات با استقرار ناظر مقيم

شكات به اداره آگاهي مراجعه كنند

رئيس پايگاه نهــم پليس آگاهي تهران بزرگ،
از دســتگيري فردي خبر داد که با جعل عنوان
پزشــکي و معرفي خود به عنوان دندانپزشک
اقدام به تأسيس مطب دندانپزشکي در منطقه
شــهرري کرده بود.به گزارش مهر ،کرم يوسف
وند ،رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ،
در توضيح اين خبر گفت  :در  ۱۱ارديبهشت ماه
امسال ،خانم دندانپزشکي با مراجعه به کالنتري
 ۱۷۲حضــرت عبدالعظيم عنوان داشــت که
شــخصي به نام علي اکبر  .الف ضمن معرفي
خود به عنوان دندانپزشک اقدام به سرقت مهر
پزشکي بنده نموده و با جعل امضا و سوء استفاده
از مهر نظام پزشکي بنده اقدام به ويزيت بيماران
نموده است  .خانم دندانپزشک به عنوان شاکي
پرونده به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ
مراجعه کرد و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:
«علــي اکبر.الف» ضمن معرفي خود به عنوان
دندانپزشــک و ارائه تصاويري از مدارک دانش
آموختگي که مدعي اخذ آن از دانشــگاهي در

دندانپزشکقالبيدرتلهپليسشهرري
کشور اوکراين بود  ،بنده را ترغيب به همکاري
با خود کرد ؛ در ادامه با ســوء اســتفاده از اعتبار
بنده  ،طي قراردادي اقدام به تأســيس درمانگاه
دندانپزشکي در شــهرري – ميدان ساعي کرد
اما پس از مدت کوتاهي متوجه شدم که ايشان
اساســا صالحيت پزشکي ندارند  .نهايتا متوجه
شدم که آقاي «علي اکبر  .الف» با سرقت مهر
نظام پزشکي و جعل امضاي بنده اقدام به ويزيت
بيماران نموده است.سرهنگ کرم يوسف وند  ،در
ادامه افزود  « :کارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي
با مراجعه به يک درمانگاه دندانپزشکي واقع در
شهرري – محدوده ميدان ساعي که متهم در
آنجا تحت عنوان دندانپزشــک فعاليت داشت ،
تصویر متهم با دستور قضایی چاپ شده است

روز ســه شــنبه  ،ماموران پليس مبارزه با
مواد مخدر شهرســتان هنگام گشــت زني
در حوزه اســتحفاظي به دو دستگاه خودرو
تويوتا مشــکوک شده و اشــرار به محض
رويت نيروهاي انتظاميبا آنان درگير شدند.
به گزارش ميزان ،بر اســاس اعالم نيروي
انتظاميشهرستان ســيب و سوران ،ساعت
 ۲۳:۴۰سه شــنبه ،ماموران پليس مبارزه با
مواد مخدر شهرستان هنگام گشت زني در
حوزه استحفاظي به دو دستگاه خودرو تويوتا
مشکوک شــده و اشــرار به محض رويت
نيروهاي انتظاميبا آنان درگير شدند.گفتني
است با شــليک ماموران ،يک نفر از اشرار
به هالکت رســيد و در بازرسي از خودروي
اشرار  ۳قبضه سالح کالشينکف ۱۰ ،قبضه
نارنجک دستي ۱ ،قبضه آرپي جي  ۱ ،۷عدد
جليقه انتحاري و  ۲بســته انفجاري کشف
شــد.همچنين نظر به متواري شــدن يک
دســتگاه خودروي اشرار از صحنه درگيري،
تالش براي شناســايي و دستگيري اشرار
متواري ادامه دارد.

معاون مرکز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت از فوت  10نفر به دليل تب کريمه
کنگو در کشور خبر داد و گفت 10 :درصد اين بيماران حتي با وجود درمان خوب و مناسب
جان خود را از دســت ميدهند.محمود نبوي در گفتوگو با فارس اظهار داشت :افرادي که
مبتال به تب کريمه کنگو ميشوند ممکن است  10درصد آنها با درمان خوب نيز فوت کنند
و افــراد بدون درمان نيز در  50درصد احتمال مرگ آنهــا وجود دارد.معاون مرکز مديريت
بيماريهاي واگير وزارت بهداشــت خاطرنشان کرد :متأسفانه هر ساله تعدادي در کشور به
دليل تب کريمه کنگو از دست ميدهند که امسال تا کنون  10مورد بوده است.

مديرکل پزشکي قانوني استان تهران گفت 19 :مورد فوت ناشي از حوادث کار در فروردين
ماه سالجاري به مراکز پزشکي قانوني استان تهران ارجاع شده است که اين رقم در مقايسه
با مدت مشابه سال گذشته  9درصدکاهش يافته است.به گزارش فارس ،مسعود قادي پاشا
اظهارداشت :در فروردين امسال 19،مورد فوت ناشي از حوادث کار به مراکز پزشکي قانوني
استان ارجاع شده است.وي افزود :اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال  96که تعداد فوت
ناشي از حوادث کار 21نفر اعالم شده بود9درصد کاهش يافته است .وي خاطرنشان کرد :از
کل فوت شدگان ناشي از حوادث کار در فروردين ماه  20نفر مرد و1نفر زن بودهاند.

دستگيري عامالن تيراندازي
در ميدان جمهوري مشهد

فرمانده نيروي انتظاميخراسا ن رضوي گفت:
قاتالن ميدان جمهوري مشهد که در نيمه
شب ارديبهشت ماه سال جاري مرتکب قتل
شدند ،دستگير شدند.به گزارش ايسنا ،قادر
کريمي ،در رابطه با موضوع شناسايي و انهدام
باند افراد شرور و قاتل مرتبط با حادثه ميدان
جمهوري اسالميکه در اداره پليس آگاهي
مشهد برگزار شــد ،اظهار کرد :در بيست و
دوم ارديبشــهت ماه سال جاري ساعت ۱۲
و  ۱۵دقيقه گزارشــي داده شد که در ميدان
جمهوري اسالميمشهد تيراندازي صورت
گرفته بود و در پي آن دو تن به قتل رسيدهاند.
در همين راستا همکاران ما در پليس آگاهي
براي بررســي صحنه و ابزار جرم در صحنه
حضور پيدا ميکنند.وي افزود :پليس آگاهي
پس از حضور در صحنه با شــاهدان محل
گفتوگو کرده و متوجه ميشوند که خوردوي
قاتالن پرايد بوده که خودروي پژو را متوقف
کرده اســت و بالفاصله پس از پياده شدن
دو نفر را به قتل رســاندهاند .در بررسيهايي
انجام شده مدارکي در خوردو کشف شد که
نشانگر پيشينهدار بودن چند تن از اين افراد
در زمينه شرارت ،قتل و ...بود .فرمانده نيروي
انتظاميخراســانرضوي تصريح کرد :طي
روزهاي دوشــنبه و سه شــنبه پس از ورود
اين باند از تهران به استان خراسان دو تن از
آنها در حالي كه مسلح بودند دستگير شدند.
در راستاي اعتراف آنها ۲۴ ،ساعت بعد سه
تن ديگر از افراد اين باند بازداشت شدند که
ضارب اصلي و راننده جزو آنها بود.

فوت  10نفر به دليل تب کريمه کنگو در کشور

دستگير و در تحقيقات بعمل آمده مشخص شد
که اين شــخص داراي مدرک تحصيلي ديپلم
بوده و بنا بر اظهاراتش صرفا طي يک دوره کوتاه
در چند مطب دندانپزشکي مشغول به کار بوده
است .سرهنگ کارآگاه کرم يوسف وند  ،رئيس
پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ  ،با اعالم
دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم گفت :
« با توجه به اعتراف صريح متهم به جعل عنوان
پزشکي و همچنين شناسايي تعدادي از شکات
پرونده که متهم تحت عنوان دندانپزشک باعث
ايجاد ضايعات پزشــکي بر آنها شده و به جهت
شناسايي شکات پرونده  ،هماهنگيهاي الزم با
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عموميو انقالب
شهرري جهت انتشار بدون پوشش تصوير متهم
انجام شده است ؛ لذا از کليه شکات که موفق به
شناسايي تصوير متهم شدند دعوت ميشود تا
جهت طرح و پيگيري شــکايات خود به نشاني
پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ در شهرري
– خيابان آستانه مراجعه كنند .

سيل جان دو نفر را
در آذربايجان غربي گرفت

رييس ســازمان امداد و نجات جمعيت
هــال احمــر با اشــاره بــه عمليات
امدادگران در شش استان متاثر از سيل
و آبگرفتگي و توفان شن از فوت دو نفر
براثر سيل در اســتان آذربايجان غربي
خبر داد.مرتضي سليمي ،رييس سازمان
امداد و نجــات جمعيت هالل احمر در
گفتوگو با ايسنا ،در مورد عمليات سيل
و آبگرفتگي طي روزهاي دوشنبه و سه
شنبه  ،اظهار کرد :شش استان آذربايجان
ن و بلوچستان،
غربي ،زنجان ،سيســتا 
کردستان ،گلســتان و همدان متاثر از
ســيل و آبگرفتگــي و همچنين توفان
شن را در بخشهاي از استان سيستان
و بلوچستان داشتيم.رييس سازمان امداد
و نجات هالل احمر با اشــاره به اينکه
 19تيم متشکل از  81امدادگر کار امداد
رساني انجام دادند ،خاطرنشان کرد :در
طول اين مدت در هفت شــهر و روستا
به  142نفر امداد رســاني شد و در اين
مدت نيز  80نفر اسکان اضطراري داده
شدند و همچنين هفت واحد مسکوني از
ن کرد:
آب تخليه شــد.وي همچنين بيا 
بر اثر سيل دو نفر در چالدران آذربايجان
غربــي جان خــود را از دســت دادند.
سليميدر ادام ه با اشاره به توفان شن در
شهرستان هيرمند سيستانوبلوچستان ،
اظهار کرد :در  23شهر و روستا از توابع
اين شهرســتان بيــش از  25هزار عدد
ماسک ميان شهروندان توزيع شد.
جان باختن جوان  32ساله
بر اثر برقگرفتگي در بناب

فرمانده انتظاميشهرستان بناب از فوت
يک نفر بــر اثر برقگرفتگــي در اين
شهرســتان خبر داد.به گزارش ايســنا،
ســرهنگ «رمضــان الهورديــان» در
تشــريح اين خبر گفــت :در پي تماس
شــهروندان با مرکز فوريتهاي پليسي
 ۱۱۰مبني بر اثر برقگرفتگي يک جوان
در شهرســتان بناب بالفاصله مأموران
جهت بررســي موضوع در محل حاضر
شــدند .وي افزود :در بررسي به عمل
آمده مشــخص شد مرد جوان در داخل
کانال آب در حال شستن فرش بوده که
دستش با لوله آهني پوسيده که از داخل
آن کابل برق رد شده بود ،برخورد کرده
و دچار برقگرفتگي شــديد شده و جان
خود را از دست داده است.
مهار آتشسوزي
يک مجتمع تجاري در صادقيه

سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات
ايمني شهر تهران از آتشسوزي در يک
مجموعه اداري-تجاري در صادقيه خبر
داد.جالل ملکي در گفت و گو با ايســنا
با اشاره به آتشسوزي در يک ساختمان
اداري-تجاري باالتر از فلکه اول صادقيه
اظهار کرد :ساعت  22:41سه شنبه اين
حادثه به سامانه  125سازمان آتشنشاني
و خدمات ايمني شهر تهران اعالم شد و
سه ايستگاه به همراه تجهيزات تنفسي و
نردبان هيدروليک به محل اعزام شدند.
سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات
ايمني شــهر تهران در مــورد جزئيات
آتشسوزي افزود :در طبقه همکف اين
ساختمان يک باب مغازه موبايلفروشي
به وسعت  10متر دچار آتشسوزي شده و
کامال شعلهور بود؛ به طوريکه به سرعت
در حال سرايت به دو مغازه مجاور بود و
دود غليظي هم طبقه همفک و طبقات
بااليي را فرا گرفته بود.وي با اشــاره به
محبوس شدن چند نفر در طبقات بااليي
گفت :همزمان بــا خاموش کردن آتش
گروهي نيز براي جست و جو به طبقات
بااليي رفتند و دو نفر خانم و يک نفر آقا
که در وضعيت نا ايمــن و در ميان دود
غليظ محبوس شده بودند را به سالمت
خارج کردنــد و اين افراد تحويل عوامل
اورژانس شدند.ملکي افزود :آتش خاموش
شد و از سرايت به اطراف جلوگيري شد
و پــس از آن محل براي بررســي علت
حادثه تحويل کارشناسان شد.همچنين
ســخنگوي ســازمان آتشنشاني شهر
تهران از آتشســوزي در يک ساختنان
مسکوني در خيابان ســتارخان خبر داد
و گفت :در اين حادثه  3نفر شــامل دو
پسربچه و مادرشان مصدوم شدند.

