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بازداشت فروشنده انسولینهای تقلبی در تهران
فردی که در فضای مجازی انســولینهای تقلبی به فروش
میرســاند و با جان بیماران بازی میکرد بازداشت شد .به
گزارش رکنــا ،رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
پایتخت از شناســایی و دســتگیری فردی که در خصوص
خرید و فروش انسولینهای تقلبی در فضای مجازی فعالیت
میکــرد  ،خبــر داد و گفت  :از متهم بیــش از  200عدد
انســولین تقلبی کشف و ضبط شــده است .سرهنگ داود
معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشــت
 :فردی به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شــد در
فضــای مجازی اقدام به خرید انســولین کرده و زمانی که
جهت اســتفاده آن با پزشک مشــورت نموده متوجه شده
انسولینها فاسد و تاریخ گذشته است.
این مقام انتظامی بیان داشــت :شــاکی در ادامه اظهارات
خــود گفت باتوجه بــه نیاز مادرم به انســولین ،در فضای
مجازی جســتجو کردم و با شخصی ناشــناس که خود را
از وارد کنندگان این دارو معرفی کرد آشــنا شــدم و پس
از صحبتهای اولیه بنــده مبلغ پنجاه میلیون ریال جهت
خرید انسولین برای وی واریز کردم و پس از دریافت داروها
با بررسی پزشک مشخص شد انســولینها به هیچ عنوان
قابل اســتفاده نمیباشــد.وی افزود:کارشناسان پلیس فتا

پایتخــت تحقیقات خود را آغاز کردنــد و با بهره گیری از
روشهــای علمی و اقدامات فنی فــرد مذکور را در فضای

مجازی شناسایی و متوجه شدند مجرم با جعل هویت افراد
مختلف در عرصه پزشکی در فضای مجازی اقدام به فروش

داروهای فاســد و غیرقابل استفاده تحت عنوان انسولین به
افرادی که نیازمند این دارو هستند میکنداین مقام مسئول
خاطرنشان کرد :با به دست آمدن اطالعات هویتی متهم و
پس از تشریفات قضایی،در نهایت مجرم در مخفیگاه خود
در یکــی از مناطق غربی تهران دســتگیر و بیش از 200
قلم انســولین غیرقابل استفاده از محل اختفای وی کشف
گردید.سرهنگ گودرزی اظهار داشت :متهم پس از انتقال
بــه پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار میکرد اما پس از روبه
رو شــدن با شــاکی پرونده و ادله دیجیتال ضمن پذیرش
بزه انتســابی به فروش داروهای فاســد اعتراف کرد.رئیس
پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد :باید توجه
داشــت که خرید و فروش هرگونــه دارو در فضای مجازی
ممنوع اســت و عالوه بر جرم بودن ایــن اقدام ،غالب این
افراد نیز کالهبردار هستند،بسیاری از این افراد اصال دارویی
در اختیار ندارند و با یک جســت و جوی ســاده در فضای
مجازی به اطالعاتی دســت پیدا میکنند و مدعی داشتن
داروهای نادر هســتند.وی به شــهروندان توصیه کرد :در
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی
میتوانند مراتب را از طریق ســایت پلیــس فتا به آدرس
 www.Cyberpolice.irگزارش کنند.

سرقتهای سریالی باند «سیاه و سفید» از دختران تهرانی
اعضای باند «سیاه و ســفید» که گوشی تلفن همراه زنان
و دختران را ســرقت میکردند تا هزینه مواد مخدرشان را
تأمین کنند ،بازداشت شدند.
رســیدگی به این پرونده از اواخر سال گذشته و با شکایت
دختر جوانی آغاز شد .او به مأموران گفت :تازه از محل کارم
بیرون آمده بودم و داشــتم با تلفن همراهم حرف میزدم و
کنار خیابان راه میرفتم که ناگهان یک موتورسیکلت با دو
سرنشین به من نزدیک شده و گوشیام را قاپیدند.
هردو نفرشــان ماسک بهداشــتی بهصورت داشتند آنقدر
شوکه شده بودم که نتوانستم هیچ عکسالعملی نشان دهم
اما تنها چیزی که در ذهنم مانده تفاوت عجیب رنگ پوست
آنها بود یکی از ســارقان بسیار سفید و چاق بود و دیگری
جنازه جوان تهرانی در ساختمان نیمه کاره کشف شد و علت
مرگ این جوان ســقوط به داخل چاهک آسانســور بود.به
گزارش رکنا ،کارگران یک ساختمان در حال ساخت بالفاصله
پس از ســقوط یکی از کارگران به داخل چاهک آسانســور
برای درخواست کمک با سامانه  ۱۲۵تماس گرفتند و ستاد
فرماندهی آتش نشــانی تهران ســاعت  9صبح دیروز زنگ
ایستگاه  102را به صدا درآورد و نیروهای عملیات را به همراه

پوســتی تیره رنگ داشت.به گزارش رکنا ،با شکایت دختر
جوان تحقیقات در رابطه با شناسایی و دستگیری سارقان
ادامه یافت .اما کارآگاهان پلیس بعد از آن با شــکایتهای
دیگری نیز رو به رو شدند که شاکیها همه زنان و دختران
جوان بودند و مشــخصاتی که از ســارقان ارائه میکردند
بســیار شبیه هم بود به همین خاطر احتمال سریالی بودن
ســرقتها قوت گرفت.از ســویی مأموران به ســراغ آلبوم
متهمان ســابقه دار اداره آگاهی رفته اما هیچ رد و سرنخی
از آنها بهدست نیامد و این نشان میداد که سارقان بهتازگی
وارد سرقت شدهاند.مشخصات سارقان و تصاویری که توسط
دوربینهای مداربسته اطراف محل سرقتها بهدست آمده
بود به کلیه واحدهای گشت پلیس داده شد .مأموران حین

گشــت زنی به دو موتورسوار مشکوک شــده وبا زیر نظر
گرفتن آنها ،زمانی که موتورسواران گوشی تلفن همراه زن
جوانی را به سرقت بردند ،آنها را تعقیب و بالفاصله دستگیر
کردند.
موتورســواران که ابتدا منکر ســرقت بودند ،در مواجهه با
شاکیها به سرقتهای سریالی گوشی اعتراف کردند.
یکــی از آنها گفت :با همدســتم هم محلی هســتیم و در
بزمهای شبانه به مواد مخدر از نوع گل اعتیاد پیدا کردیم.
قبل از آن هیچ خالفی نکرده بودیم اما اعتیاد و تهیه هزینه
مواد مخدر باعث شد تا به فکر سرقت و گوشی قاپی بیفتیم.
او ادامه داد :گوشــی قاپی را قبل از عید شروع کردیم یک
روز به قهوه خانه رفته بودیم که در آنجا با پســری آشــنا

جنازه مرد تهرانی در ساختمان نیمه کاره
تیم نجات  3به خیابان آیت اهلل کاشانی خیابان شالی گلستان
هفتم اعزام کرد.ایرج جعفری افسر آماده منطقه یک عملیات
آتش نشــانی تهران در این باره گفت :در یک ســاختمان 5
طبقه در حال ساخت ،یک کارگر  40ساله تبعه افغانستان در

حــال کار بود که به دلیل نامعلومی از طبقه چهارم به داخل
چاهک آسانســور افتاد و تا انتهــای چاهک در طبقه زیرین
سقوط کرد.وی افزود :آتش نشانان بالفاصله در حضور عوامل
اورژانس وارد چاهک آسانسور شدند و ایمن سازی اولیه محل

شدیم که گوشیهای بدون کارتن خریداری میکرد .به ما
هم پیشنهاد داد که اگر گوشی داشته باشیم با قیمت خوب
خریداری میکند.
همین موضوع ما را بیشتر تشویق کرد که دست به سرقت
بزنیم .موتوری خریداری کرده و در خیابانهای تهران پرسه
توگو با
میزدیــم و با دیدن دختر یا زنی کــه در حال گف 
تلفنش بود گوشی را سرقت میکردیم .بعد هم گوشیها را
حدود یک میلیون تومانی میفروختیم .ما به خاطر تفاوت
رنگ پوســتمان اسم باندمان را ســیاه و سفید گذاشتیم.با
اعتراف دو متهم جوان ،به دســتور بازپرس دادسرای ویژه
تهران ســرقت آنها روانه بازداشتگاه شده و تحقیقات برای
شناسایی سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.
حادثــه را انجام دادند و پس از انجام معاینات اولیه توســط
عوامل اورژانس حاضر در محل ،متاسفانه معلوم شد این کارگر
بر اثر شــدت جراحات وارده در همــان لحظه اول جان خود
را از دســت داده بود.ایرج جعفری خاطر نشان کرد :نیروهای
عملیات پس از تحویل جســد به عوامل پزشکی و انتظامی و
کشیدن نوار احتیاط درمقابل چاهک آسانسور ،تذکرات الزم
ایمنی را به کارگران حاضر در ساختمان ارایه کردند.

رصد آگهیها در سایتهای درج نیازمندیهای اینترنتی از سوی پلیس
رئیــس پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ از رصــد رندومی
آگهیهای فروش اجناس دســت دوم در ســایتهای درج
نیازمندیهای اینترنتی خبر داد.ســردار علیرضا لطفی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره فروش برخی از اجناس سرقتی در
سایتهای آگهی دهنده برای خرید و فروش اجناس دست

دوم گفت :متاســفانه یکی از اعتراضات ما همین جاست و
ما بارها تاکید کردهایم که حتما باید زیرســاختهای الزم
در چنین فضاهایی تامین شــده و ســپس در اختیار مردم
قرار بگیرد.وی ادامه داد :البته ما هم در این شــرایط دست
رو دست نگذاشتیم و به طور رندومی آگهیهای ثبت شده

در این ســایتها را رصد میکنیم و اتفاقا در مواردی هم
همکاران من موفق به کشف اموال مسروقه نیز در این میان
این آگهیها شدهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد :اما برای بهتر
شدن اوضاع الزم است که شــرایطی فراهم شود تا پس از
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ثبت این آگهیها و قبل از انتشــار عمومــی آنها ،پلیس
بتواند بر ایــن آگهیها اعمال مدیریــت و نظارت کند .ما
بررســی کردهایم و در برخی از کشورها نیز چنین شرایطی
وجــود دارد .مــا هم با توجه به شــرایط کشــور خودمان
پیشنهاداتی در این خصوص داریم.
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جانشــین فرمانده ناجــا از تدوین طرح جامع مبارزه با مــواد مخدر خبر داد و
اظهارکرد :تدوین چنین طرح کالنی میتواند باعث شــود که راهبردهایمان را
عملیاتی کنیم.به گزارش ایســنا سردار قاســم رضایی در نود و دومین نشست
کمیتــه مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر افــزود :معتقدم که نگاه اعضای این
کمیته در مبارزه با مواد مخدر باید راهبردی  ،کاربردی و عملیاتی باشد.وی با
بیان اینکه جمهوری اســامی ایران در خط مقدم و پرچمدار مبارزه بی امان با
مواد مخدر اســت ،اظهارکرد :دستاوردهای ایران در عرصه مقابله با مواد مخدر
و روانگردانها جهان شــمول اســت و در واقع ما با اقدامات مبارزه ای در این
عرصه تمام جهان را از پیامدها و آسیبهای مواد مخدر مصون میداریم.جانشین
فرمانده ناجا با بیان اینکه تشدید اقدامات مقابله ای با مواد مخدر از ماموریتهای
اولویت دار نیروی انتظامی در سال جاری است ،بر عزم جدی جمهوری اسالمی
ایران در فرایند مقابله با مواد مخدر تاکید کرد و گفت :کشف بیش از  ۱۰۰۰تن
مواد مخدر در سال  ۹۹محصول همکاری و هم افزایی همه دستگاهها و نهادهای
متولی در فرایند مقابله است.
چنین دستاوردی از افتخارات نظام و کشوری است و بنده به سهم خود از همه
عزیزانی که در تحقق این دســتاورد و کشــفیات نقش آفرینی کردند ،قدردانی
میکنم چرا که این دســت ازاقدامات ،جایگاه کشــور را در میزهای دیپلماسی
جهانی ارتقا میدهد و بر همگان روشــن و مبرهن اســت که ما در خط مقدم
مبارزه بی امان با مواد مخدر هســتیم و بر این مهم میبالیم.رضایی با اشاره به
پیامدهای مخرب تولید و توزیع مواد مخــدر اظهارکرد :مجموعه نظام همواره
قدردان مبارزان ایثارگر مواد مخدر است و الزم میدانم در اینجا بار دیگر یاد و
خاطره همه شــهدای گلگون کفن مبارزه با مواد مخدر را گرامی بدارم و ضمن
ادای احترام به مقام شــامخ این شهدا و خانوادههایشان  ،بر لزوم تکریم خانواده
این عزیزان و رســیدگی بر امورشان تاکید کنم .وی با بیان اینکه امروز مقابله
با قاچاق مواد مخدر و ســاماندهی و جمع آوری معتادان متجاهر مطالبه جدی
آحاد جامعه اســت ،گفت :مردم عزیز صاحبان این نظام و انقالب شــکوهمند
اســامی هســتند .ما وظیفه داریم انتظارات و مطالبات مردم را بشناسیم و به
درســتی ،شفاف و قانونی به مطالباتشان پاســخ دهیم.جانشین فرمانده ناجا با
تاکید بر اینکه تشدید اقدامات مقابله ای بایستی در زندگی مردم و جامعه بروز و
ظهور داشته باشد و محصول دستاوردهای دستگاههای مقابله ای عیان ،مشهود
و تاثیرگذار باشــد ،اظهارکرد :امروز ،جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و
برخورد با خرده فروشــان مواد مخدر مطالبه جدی مردم از پلیس است .نباید
ایــن انتظار به حق را به دالیلی چون کمبــود مراکز نگهداری معتادان متجاهر
نادیده بگیریم .بررســیها حاکی از آن اســت که بخش اعظمی از سارقان خرد
و زورگیرها از معتادان متجاهر هستند .وجود معتادان متجاهر در جامعه نوعی
ولنگاری آســیب زا تلقی میکنیم و ما باید با برخورد قاطع با خرده فروشــان،
اجازه ندهیم معتادان متجاهر چهره شهرها و محالت را مخدوش کنند.وی تاکید
کرد :در مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها بایســتی همه دستگاههای مسئول،
اقدامــات «جهادی» و «انقالبی» انجام دهنــد به گونه ای که تولید و یا توزیع
حتی یک گرم مواد مخدر نباید از تیررس ما خارج شود .جانشین فرمانده ناجا
با اشــاره به نقش اشراف اطالعاتی در افزایش کشفیات مواد مخدر ،شناسایی و
دســتگیری اعضای باندهای قاچاق و خرده فروشــان تاکید کرد :البته معتقدم
تقویت هم افزایی و همکاریهای دســتگاههای متولی در این امر اعم از بسیج،
سپاه ،وزارت اطالعات و ناجا میتواند دستاوردهای مقابله ای ما را با مواد مخدر
روز افزون کند.
رضایی با اشــاره به همســایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر با ایران بر
لزوم تمرکز بر مرزهای شــرق و جنوب شرقی کشور تاکید و اظهارکرد  :تالش
برای کاهش دسترســی به مواد مخدر بایستی به جد دنبال شود .در کنار اینها
شناسایی و دستگیری سرشــبکههای اصلی و خرده فروشان مواد مخدر بسیار
حائز اهمیت اســت.رضایی با بیان اینکه تشــدید مبارزه با مواد مخدر بر ما «
تکلیف» است  ،یاد آور شد  :انتظار و مطالبه فرماندهی معظم کل قوا نیز تشدید
اقدامات مقابله ای از شناسایی و دستگیری سرکرده باندهای قاچاق مواد مخدرتا
برخورد قاطع با خرده فروشان است .بایستی با بسیج امکانات و انسجام مدیریتی
بتوانیــم به تکلیف مان در این حوزه عمل کنیم .به گزارش پایگاه خبری پلیس
وی با اشــاره به لزوم تناســب جرم و مجازات و رفع خالءهای قانونی در مسیر
مبارزه با مواد مخدر با مروری بر مصوبات جلسات پیشین تاکید کرد :مصوبات
جلسات پیشین بایســتی بر مبنای زمان بندی مشــخص اجرایی و گزارشات
پیگیریها در جلسات آتی اعالم شود.
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اخبار کوتاه

دستگیری یک مرد  ۵۵ساله با  ۳کیلو گرم شیشه
در ایستگاه مترو صادقیه

رئیس پلیس مترو تهران بزرگ از کشــف سه کیلو گرم شیشه در بازرسی از
ساک دستی یکی از مسافران مترو ،خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ سعید عطا الهی رئیس پلیس
مترو تهــران بزرگ گفت :در راســتای مبارزه با ســوداگران مرگ و وارد
کنندگان مواد افیونی ،که از مترو برای ســهولت تردد اســتفاده میکنند،
ماموران پلیس ،کنترل مســافران ،به خصوص مســافرانی که پس از خروج
از پایانههای مســافربری ،از مترو برای تردد استفاده میکنند را مدنظر قرار
دادند.وی تصریح کرد :یکی از مســافران که ساکی در دست داشت و آدرس
مکانی را پرس و جو میکرد به ماموران پلیس نزدیک و جویای آدرس شد،
اما ماموران متوجه رفتار مشکوک وی شدند و پس از تعدادی سوال از متهم
که پاسخ درستی به سواالت ماموران نمیداد ،ساک همراهش مورد بازرسی
قرار گرفت.رئیس پلیس مترو تهران در پایان با اشــاره به اینکه در بازرسی
از ســاک دستی متهم  ۳کیلو گرم شیشه کشف شد ،افزود :متهم دستگیر و
برای تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس پیشگیری قرار گرفت.

رهایی گروگان  ۱۲ساله در کمتر از  ۲۴ساعت

رئیــس پلیس آگاهی اســتان البرز از رهایی دختر ۱۲ســالهای که به نیت
اخاذی از والدینش در شهر کرج ربوده و به استان تهران انتقال داده شد بود
در کمتر از ۲۴ساعت با تالش کارآگاهان این پلیس خبر داد.
به گزارش ایلنا ایلنا از پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ «محمد نادربیگی» ،با
اعالم این خبر بیان داشت :در ســاعت  20:22دقیقه هفتم اردیبهشت ماه
جاری از طریق مرکز پیام یک فقره آدم ربایی که طی آن دختر  12ســاله
ای توســط سرنشین یک دستگاه خودرو ســمند از جلوی درب منزلش در
کرج ربوده شده اســت به کالنتری « 18شاهین ویال» اعالم شد.وی اظهار
داشت :رسیدگی به پرونده آدم ربایی بالفاصله در دستور کار اداره مبارزه با
جرایــم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت و در تحقیقات مقدماتی کارآگاهان
مشخص شد که پس از ربوده شدن نامبرده با خط تلفن وی با شاکی تماس
و تقاضــای مبلغ  2میلیــارد ریال وجه نقد در قبــال رهایی گروگان کرده
و نیــز تهدید کرده در صــورت عدم پرداخت وجه درخواســتی ،فرد ربوده
شده را خواهد کشت.رئیس پلیس آگاهی استان البرز تصریح کرد :بالفاصله
کارآگاهان به محل وقوع جرم اعزام و در تحقیق از اهالی محل محرز شد که
حوالی ســاعت  3بعد از ظهر ،یک دستگاه خودرو سمند که راننده آن یک
مرد جوان بود جلوی در منزل آنها پارک کرده و با تهدید وارد منزل شــده
و از داخل حیاط ســر و صدای ناشــی از درگیری به گوش میرسید که در
نهایت راننده با زور دختربچه را سوار خودرو کرده و از آنجا متواری میشود
و به قدری ســرعت خودرو باال بوده که قادر به ثبت پالک خودرو نشــدند.
سرهنگ نادربیگی افزود :در ادامه در بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته
محل وقوع حادثه مشــخص شد که شــماره پالک خودرو با کاغذ پوشانده
شــده است که نتیجهای حاصل نشده و در نهایت کارآگاهان با به کارگیری
شگردهای خاص پلیسی رد آدم ربا را در غرب استان تهران شناسایی و پس
از دریافت نیابت قضائی به محل مورد نظر اعزام و با رعایت جوانب احتیاطی
به گونه ای که به گروگان صدمه ای وارد نشــود وارد عمل شــده و در یک
عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و گروگان را در صحت و سالمت کامل
در کمتر از  24ساعت رها کردند.وی گفت :متهم دستگیر شده در تحقیقات
کارآگاهان اذعان داشــت که نقشه ربایش توسط مادر فرد ربوده شده برای
اخاذی از همســر سابقش یعنی پدر گروگان که مدتی بوده از وی جدا شده
طراحی شده است.

اختالس در شهرداری کرمان

شــهردار اســتان کرمان به جرم اختالس و فساد مالی دســتگیر شدند.به
گزارش رکنا ،احمد آبیار در جمع خبرنگاران با اشاره به بازداشت دو شهردار
استان کرمان به اتهام اختالس و دریافت رشوه اظهار داشت :شهردار ماهان
و شــهردار سابق کیانشهر کوهبنان به علت مشارکت در اختالس و دریافت
رشوه بازداشت شدند.
وی در تشــریح جزئیات این خبر بیان کرد :شهردار ماهان با تبانی با بعضی
از پیمانکاران وجوه شــهرداری را مورد اختالس قــرار داده و از پیمانکاران
رشوه دریافت میکرده است.بازرس کل استان کرمان با بیان اینکه شهردار
سابق کیانشهر کوهبنان نیز به دلیل اختالس و دریافت رشوه توسط دادگاه
عمومی و انقالب شهرســتان کوهبنان بازداشت شــد افزود :شهردار سابق
کیانشــهر با تبانی در معامــات دولتی تعدادی از اراضی شــهرداری را به
بستگان خود واگذار کرده بود.
وی با اشاره به اینکه شهردار سابق کیانشهر از طریق این افراد پول زمینها
را شــخصاً دریافت میکرده است گفت :وی همچنین از پیمانکار شهرداری
نیز رشــوه دریافت کرده و با تبانــی با پیمانکار بالغ بر پنــج میلیارد ریال
از وجوه شــهرداری را اختالس کرده اســت.به گزارش تسنیم ،فروردین ماه
امسال نیز در بررسی عملکرد شــهرداری ماهان مشخص شد مسئول فنی
این شــهرداری با تبانی با یکی از مهندســان ناظر و جعل فیشهای دایره
درآمد شــهرداری ،وجوه فیشها را به حساب شخصی خود واریز میکردند
که متهمان توســط دادسرای عمومی و انقالب کرمان بازداشت شده و بیش
از  4میلیارد ریال از وجوه اختالس شــده کشف و  2میلیارد و  170میلیون
ریال به حساب شهرداری برگردانده شد.

تصادف پراید دو کشته برجای گذاشت

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی لرســتان از کشته شدن دو نفر در
کمربندی بروجرد خبر داد.
دکتر علی مهرزاد صفدری در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :طی تماسی در
ساعت ۱۸و  ۲۰دقیقه روز  ۱۱اردیبهشت ماه با مرکز اورژانس استان ،مبنی
بر وقوع یک مورد تصادف بین یک دو دســتگاه پــژو و پراید در کمربندی
بروجرد دو کد آمبوالنس به محل اعزام شد.
وی اضافه کرد :در این حادثه دو نفر مصدو م شدند که پس از انجام اقدامات
الزم توســط کارشناسان فوریتهای پزشــکی به بیمارستان شهید چمران
انتقال یافتند.رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی لرســتان بیان کرد:
متاسفانه در این حادثه دو نفر به علت شدت جراحات در دم جان باختند.
وی اضافه کرد :همچنین دهم اردیبهشــت ماه نیز در محور بروجرد -نهاوند
واژگونی خودروی دنا منجر به فوت یک نفر و زخمی شدن چهار نفر شد که
مصدومین به بیمارستان چمران انتقال یافتند.

آخرین خبر از معدنچیان محبوس
در معدن طزره دامغان
روز  11اردیبهشــت به دنبال وقوع یک حادثه در تونل شــماره  ۴۲معادن
بزرگ زغال ســنگ دامغان ،منجر به محبوس شدن  ۲کارگر این معدن در
معــدن طزره شــد.تیمهای امدادگر همچنان با حضــور در معدن طزره در
تالش برای رهاسازی معدنکاران محبوس هستند.
دکتر داودیان رئیس هاللاحمر شهرســتان دامغان در گفتوگو با ایسنا از
اعزام یک تیم و تجهیزات بــه محل وقوع این حادثه خبر داد و اظهار کرد:
حادثــه معدن طزره روز  11اردیبهشــت به وقوع پیوســته ولی با توجه به
تخصصی بــودن امدادگری در معادن و برخورداری معادن البرز شــرقی از
تیم امدادگری تخصصی تا روز  11اردیبهشــت هیچ درخواســتی از هالل
احمر برای اعزام تیم امدادی نشد.دکتر داودیان تصریح کرد :تمامی اقدامات
امدادی توسط تیم تخصصی گروه معادن ،شرکت البرز شرقی انجام میشود.

مصدومیت  ۶تن در حریق گسترده کارخانه
صنایع شیمیایی

سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت  ۶تن درپی وقوع حریق در یک کارخانه
صنایع شــیمیایی در قم خبر داد.مجتبی خالدی درگفتوگو با ایسنا ،در این
باره گفت :حوالی ساعت شش صبح دیروز حادثه حریق در یک کارخانه صنایع
شیمیایی در شــکوهیه قم به اورژانس اعالم شــد که با توجه به ابعاد حادثه
چندین دســتگاه آمبوالنس به محل اعزام شد .وی ادامه داد :درپی این حادثه
دو آتشنشــان مصدوم شده و چهار فرد دیگر نیز دچار آسیب دیدگی سطحی
شــدند که خدمات درمانی از ســوی اورژانس به آنان ارائه شد.خالدی با بیان
اینکه طبق گزارشها آتشسوزی در این کارخانه مهار شده است ،گفت :عوامل
آتش نشانی باید علت وقوع این حادثه را بررسی و اعالم کنند.

