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اخبار

فوت عابر  ۱۶ساله به دلیل تردد از
بزرگراه
اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از فوت
عابر پیاده  ۱۶ساله بدیل تردید و تردد در بزرگراه
زین الدین و برخورد نیسان با وی و فوت این عابر
بخاطر شدت جراحات وارده خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ شریفی رییس اداره
تصادفات این پلیس ضمن بیان این خبر گفت:
در ساعت  ۱۶:۰۰بعد از ظهر جمعه با اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰به اپراتور منطقه  ۲۵یک
فقره تصادف فوتی بین نیسان و عابر پیاده در
بزرگراه شهید زینالدین شرق به غرب نرسیده به
بزرگراه امام علی (ع) بعد از هنگام اعالم میشود.
وی ادامه داد :ماجرا از این قرار بود که پنج نفر از
افراد معتاد متجاهر بصورت عرضی قصد دارند در
مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید زینالدین بعد
از هنگام ،از عرض بزرگراه عبور کنند که چهار نفر از
این افراد عبور کرده و یک نفر جوان  ۱۶ساله مذکر
در باند سوم برای تردد دچار تردید شده که در این
هنگام وانت نیسان به علت تاخیر در رویت و عدم
توجه به جلو با وی برخورد میکند و عابر روی درب
موتور وانت و در نهایت با ضربه سر سمت چپ به
شیشه جلو وانت برخورد و بعلت شدت ضربه به
نقطه حساس سر در محل حادثه فوت میکند.
سرهنگ شریفی گفت :بالفاصله پس از این
حادثه تیمهای منطقه  ۲۵پلیس راهور تهران بزرگ
در محل حاضر و پس از بررسیهای صورت گرفته
مشخص شد که علت تصادف ترکیب و تقارن
دوخطا بصورت مساوی  ٪۵۰به علت عدم توجه
به جلو از جانب راننده وانت نسبت به عابر پیاده
(.وانت نقض ماده  ۱۸۰آییننامه راهور) و  ٪۵۰از
سوی عابر نسبت به وانت به علت عبور غیر مجاز
از عرض بزرگراه است (عابر نقض ماده  ۲۱۵بند ت
آییننامه راهور ).

رئیس پلیس راهور:

از تحریم تا نیروی متخصص
مریم اخگری در گفتوگو با ایسنا ،درباره امکانات و
تجهیزات پزشکی قانونی در کشور گفت :آزمایشگاههای
پزشکی قانونی با دانش روز و استفاده از تجهیزات
تخصصی ،منابع علمی و نیروی انسانی فعال اقداماتی
چون بررسیهای سم شناسی ،سرولوژی ،ژنتیک و
آسیبشناسی قانونی را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از اجساد
ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور و بخش اندکی
از ارجاعات به بخش معاینات نیازمند بررسیهای
آزمایشگاهی هستند ،گفت :در تمام این موارد از
تکنیکهای به روز استفاده میشود.
اخگری با بیان اینکه خدماتی مانند پاسخ به سواالت
و استعالمات قضایی و انتظامی در جریان دادرسی
پروندهها از سوی سازمان پزشکی قانونی انجام
میشود ،گفت :این خدمات صرفا در مورد اجساد
نبوده و افراد زنده را هم شامل میشود.
وی درباره اهداف گروه کنترل و تضمین کیفیت
آموزش پرسنل و دستیاران سمشناسی و پزشکی قانونی
نیز گفت :کارکنان شاغل در آزمایشگاهها همگی قبل از
شروع کار ،دورههای آموزشی را طی کردهاند و با الزامات
کار در این حوزه آشنا هستند .ضمنا آموزشهای حین
خدمت نیز در قالب برگزاری کالسها و دورههای
آموزشی توسط اساتید رشته های مرتبط ارائه میشود.
رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی
قانونی هدف دیگر را انجام محورهای تحقیقاتی دانست
و گفت :در این بخش از پروژههای مختلف برای ارتقاء
و به روز کردن روشهای آزمایشگاهی مطابق با
استانداردهای روز دنیا استفاده میکنیم.
وی ادامه داد :آزمایشگاههای سازمان پزشکی قانونی
نیم قرن سابقه فعالیت دارند .این آزمایشگاهها در
ابتدا با کمترین امکانات و روشهای ابتدایی فعالیت
داشتند؛ اما به تدریج با رشد علم و ارجاعات به پزشکی
قانونی و همینطور آگاهی افراد از چگونگی مصرف
داروها ،ورود داروهای قانونی و غیر قانونی جدید به
بازار دارویی و ...سبب شد تا روشهای آزمایشگاهی
همگام با آزمایشگاه های علوم قانونی در سایر کشورها
به روز شوند.
رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی
قانونی ادامه داد :همچنین با اقدامات مدیران و
همکاران در سازمان پزشکی قانونی کشور و با توجه به
نیازی که برای استفاده از روشهای نوین آزمایشگاهی
وجود داشت ،تجهیزات پیشرفته نیز خریداری شد و در
حال حاضر در  ۳۱استان کشور آزمایشگاههای سازمان
در سطوح مختلف از تجهیزات به روز دنیا استفاده
میکنند.
وی از ایجاد آزمایشگاههای قطب کشوری در برخی از
شهرهای مراکز استانهای پر جمعیت خبر داد و گفت:
این آزمایشگاهها با قابلیت ارائه خدمات تخصصی به
کل کشور ایجاد شده است.
به گفته اخگری ،بسته به جمعیت هر استان و
سطح خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه ،متخصصان

سامانه سپهتن هوشمند نیست

رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی محدودیت ورود دستگاهها و تجهیزات پزشکی قانونی به کشور را از جمله چالشهای این سازمان
برشمرد و علت تاخیر در اعالم برخی از نظرهای کارشناسی را نیز مربوط به همین موضوع اعالم کرد.
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آزمایشگاه و ...در رستههای مختلف شغلی مشغول
ارائه خدمات علمی و تخصصی هستند.
اخگری درباره عقبماندگیها و چالشهای سازمان
پزشکی قانونی نیز گفت :عقبماندگی هم اگر باشد
ناشی از محدودیت ورود دستگاهها و تجهیزات است
و در دانش کمبودی نداریم .مقاالتی که از پزشکی
قانونی چاپ میشود همگی حاصل انجام پژوهشهای
کاربردی در علوم آزمایشگاههای قانونی بوده و در
زیرمجموعه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی منتشر
میشوند.
وی اضافه کرد :در انجام آزمایشات قانونی با
محدودیتهایی مانند هزینه باالی تامین مواد
آزمایشگاهی فاقد مشابه داخلی ،خدمات پشتیبانی
ت ورود
تخصصی دستگاههای موجود و محدودی 
دستگاهها مواجه هستیم که به عنوان یکی از
دغدغههای مهم مدیران سازمان محسوب میشود .لذا
علت تأخیر در پاسخدهی به موارد ارجاعی در برخی
موارد به دلیل این موانع است.
رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی

قانونی ،افزود :همچنین با توجه به حجم زیاد ارجاعات
به آزمایشگاه و مستهلک شدن دستگاهها ،تامین
دستگاههای جایگزین و سرویسهای دورهای الزم و
ضروری است.
اخگری در توضیح اهمیت این دستگاهها گفت :به
عنوان مثال جسد فرد جوانی بدون علت و بیماری
زمینهای ،برای تعیین علت فوت و پاسخدهی به سوال
مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع میشود .الزم
است نمونههای اخذ شده در بخشهای سمشناسی،
آسیبشناسی و بعضا ًسرولوژی و ژنتیک مورد بررسی
قرار گیرند .با استفاده از روشهای آزمایشگاهی و
به کارگیری دستگاههای تخصصی نمونهها مورد
بررسی قرار گرفته و با توجه به شواهد موجود و نتایج
آزمایشگاهی اظهار نظر کارشناسی مقدور میشود.
وی ادامه داد :ورودی دستگاهها بر اساس نمونههای
اخذ شده از متوفیان در تاالر تشریح و افراد سرپایی
است .با توجه به نیاز به بررسی های تخصصی بعضا ً
ممکن است حجم ارجاعات یک دستگاه به  ۶۰نمونه در
روز برسد .بالطبع بررسی حجم زیاد نمونههای ارجاعی
در زمان کوتاه امکانپذیر نبوده و همکاران آزمایشگاه در

شیفتهای دوم و سوم کاری نیز مشغول ارائه خدمات
هستند .با توجه به استفاده تمام وقت از ظرفیت کاری
دستگاهها فرسودگی آنها دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی
قانونی با بیان اینکه نیاز به ورود دستگاههای جدید
و تامین قطعات و مواد مصرفی آزمایشگا ه از موارد
ضروری سازمان است ،گفت :برای شناسایی داروها
و مواد جدید مورد سوء مصرف ،مکاتبات الزم از سوی
سازمان پزشکی قانونی کشور با نهادهای بینالمللی
مبنی بر تهیه استانداردهای دارویی و تامین تجهیزات
الزم به عمل آمده است.
وی چالش دیگر را مربوط به جذب نیروهای فنی و
متخصص دانست و گفت :بسیاری از نیروهای سازمان
در سالهای آتی بازنشسته خواهند شد و نیازمند
جایگزینی نیروهای جدید آموزش دیده هستیم.
اخگری در مورد ایجاد بانک ژنتیک و تهیه پروفایل
ژنتیک نیز گفت :یکی از فعالیتهای ارزشمند سازمان
پزشکی قانونی کشور تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با
بهرهگیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات
کارآمد است.

برخورد پلیس با هنجارشکنان از مطالبات مردم است
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب از
توقیف دو دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا  ۱۳۰۰و ۱۰۰۰
سی سی در بزرگراه شهید چمران و شهرک کیانشهر خبر
داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ علی همه خانی از توقیف دو
دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا  ۱۳۰۰و  ۱۰۰۰سی سی
در بزرگراه شهید چمران و شهرک کیانشهر خبر داد.
این موتورسیکلتهای سنگین مشغول تردد و انجام
حرکات مخاطره آمیز بودند که با هماهنگیهای صورت
گرفته توسط تیمهای بزرگراهی و منطقه  ۱۵و با اجرای طرح
مهار متوقف شدند.
سرهنگ علی همه خانی در توضیح این خبر گفت :در
رصد شبانه روزی معابر و بزرگراهها جهت بررسی لحظه به
لحظه ترافیک شهر تهران و با کمک رصد تصویری همکاران
بنده در مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور فاتب،
دو دستگاه موتورسیکلت سنگین که مشغول تردد و انجام
حرکات مخاطره آمیز بودند متوقف و توقیف شوند.
سرهنگ همه خانی ادامه داد :موتورسیکلت سنگین هوندا
 ۱۰۰۰سی سی در ساعت  ۱۱:۰۰روز جمعه توسط عوامل
منطقه  ۱۵در موقعیت شهرک کیانشهر و موتورسیکلت

سنگین هوندا  ۱۳۰۰سی سی در ساعت  ۱۲:۳۰در محدوده
بزرگراه شهید چمران (منطقه  )۲۳با اجرای طرح مهار
توقیف شدند.
وی ادامه داد :با توجه به الیی کشی و سرعت باالی این
موتورسیکلت سنگین و احتمال بروز حادثه برای راکبین و
خطراتی که برای سایر شهروندان متصور بود با هماهنگی
بعمل آمده با تیمهای گشتی بزرگراهی منطقه ۲۳و منطقه
 ۱۵پلیس راهور تهران بزرگ ،توقیف این موتورسیکلتها در
دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ همه خانی ادامه داد :پلیس به محض رویت
موتورسیکلتهایی که با الیی کشی و ایجاد سر و صدا
نظم ترافیک را برهم زده و فاقد مجوز بوده و هیچ گونه
مدارک و بیمه همراه ندارند اعمال قانون مرده و اینگونه
موتورسیکلتها را با توجه به درخواست شهروندان و
خواست ایشان مبنی بر برخورد با هنجار شکنان به پارکینگ
منتقلمیکند.
وی از همشهریان تهرانی خواست تا با مشاهده این نوع
موتورسیکلتها که باعث سلب آسایش عمومی میشوند
حتما با پلیس  ۱۱۰تماس حاصل کنند و همکاران بنده را در
جریان تردد این موتورسیکلتها قرار دهند.
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– معلق در هوا – جایگاه و منزلت  -10ضمیر اول شخص جمع – ینگه
دنیا – بازیکن نامدار تاریخ انگلستان که در تیمهای منچستریونایتد
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 -12عملی که ترک آن مطلوب است ولی انجامش عذاب ندارد – از
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 -14اشاره – کاسه سر  -15پرهیزگار – پرآوازه  -باالترین نقطه.
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سردار هادیانفر از هوشمند نبودن پایش
رفتارهای رانندگان اتوبوسها توسط سامانه
سپهتن خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار سید
کمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور انتظامی
جمهوری اسالمی ایران ،درباره سامانه سپهتن
گفت :سیستم سپهتن سامانهای است که
فقط در اتوبوسها فعال است .البته در دولت
قبل مصوب شد که برای  ۳۸۰هزار کامیون نیز
استفاده شود تا کامیونها نیز به صورت هوشمند
پایش شوند.
هادیانفر ادامه داد :سامانهای که در اتوبوسها
وجود دارد ،دارای نقصهایی است .در واقع این
سامانه هوشمند نیست و هشدار تخلف راننده را
خودکار نمیدهد .وقتی پایش تصویر به صورت
مستمر و هوشمند باشد ،پلیس به صورت آنالین
تشخیص می دهد که راننده خطا کرده است و
بالفاصله در بین تمام اتوبوسهای در حال تردد،
اتوبوس متخلف را متوقف می کند .اما االن
سامانه سپهتن به صورت دستی و موردی توسط
همکاران ما کنترل میشود و در صورت گزارش
تخلف راننده اتوبوس و اعمال قانون ،دوربین
راننده متخلف را بازبینی میکنیم تا رفتار راننده را
در طول مسیر رصد کنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :امیدواریم که
بتوانیم با سامانههای جدیدی که وزارت دفاع و
وزارت راه مسئولیت راه اندازی آن را بر عهده
گرفتن ،گام موثری در حوزه کنترل ناوگان
عمومی به صورت هوشمند اتفاق بیفتد.

سرهنگ جهانی مطرح کرد

برخورد با افرادی که درتوقفگاههای
معلوالن و جانبازان پارک میکنند

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا از برخورد
با رانندگانی که در توقفگاه های جانبازان و
معلوالن پارک می کنند خبر داد و گفت۱۰۰ :
هزار تومان جریمه و انتقال به پارکینگ در انتظار
این رانندگان است.
سرهنگ عین الله جهانی در گفتوگو با مهر
اظهار کرد :برخی از جانبازان و معلوالن اخیرا ً
تماسهایی با پلیس داشته اند و خواهان برخورد
با رانندگانی شدهاند که در توقفگاههای جانبازان
و معلوالن پارک میکنند.
وی افزود :پلیس تابلوهای توقف جانبازان و
معلوالن در محلهایی که توقف برای این عزیزان
راحت تر است نصب کرده تا این افراد بتوانند به
راحتی با ویلچر از پیاده رو به سمت خودرویشان
بیایند اما متأسفانه برخی از رانندگان در این
محلها پارک و این افراد را با مشکل مواجه
میکنند.
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا از برخورد
با رانندگانی که در این محلها پارک میکنند
خبر داد و گفت :پلیس با تمام افرادی که قوانین
راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنند برخورد
میکند ،افرادی که در توقفگاههای معلوالن پارک
میکنند به مثابه پارک در محل توقف ممنوع با
آنها برخورد میشود.
جهانی افزود :این افراد  ۱۰۰هزار تومان جریمه
میشوند و همچنین خودروی آنها با جرثقیل به
پارکینگ منتقل میشود.
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اخبار

چالشهای پزشکی قانونی چیست؟

فوت راننده پژو بر اثر واژگونی
خودرو در بزرگراه عالمه جعفری

اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از
واژگونی سواری پژو  ۲۰۶در بزرگراه عالمه جعفری
و فوت راننده آن در این حادثه خبر داد.
به گزارش میزان ،به گزارش مرکز اطالع رسانی
پلیس راهور فاتب سرهنگ علی همه خانی ،معاون
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ،
به نقل از رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران
بزرگ اعالم داشت :مقارن ساعت  ۰۲:۲۰جمعه
شب در مسیر غرب به شرق شهید عالمه جعفری
قبل از شقایق ،یک دستگاه سواری پژو  ۲۰۶که
در این مسیر در حال تردد بوده ناگهان از مسیر
منحرف و پس از برخورد با جداول واژگون میشود.
سرهنگ همه خانی گفت :تیم کارشناسی منطقه
 ۲۷پلیس بزرگراه بالفاصله در محل حاضر و
اقدامات ترافیکی خود را جهت ایمنی محل و بررسی
علل حادثه انجام داد که متاسفانه در این حادثه
راننده این سواری فوت و یک نفر دیگر مصدوم
میشود که با حضور عوامل اورژانس به مراکز
درمانی منتقل شد.
وی بیان کرد :کارشناس پلیس راهور تهران بزرگ
علت این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل
وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیر مجاز اعالم کرده
است.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
تهران بزرگ :از رانندگان خودروها خواست حین
رانندگی تمام حواس و توجه خود را به رانندگی
اختصاص دهند و از عجله و شتاب در رانندگی
پرهیز کرده و به هیچ عنوان از تلفن همراه استفاده
نکنید .همچنین از سرعت و سبقت در معابر
خلوت جدا خودداری کرده و قبل از حرکت حتما به
اندازه کافی استراحت و با خستگی و خواب آلودگی
هیچ گاه رانندگی ننمایند تا شاهد اینگونه حوادث
نباشیم.

حوادث
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