آب و هوای زاهدان
امروز

اوقات شرعی به افق زاهدان

امروز

اذان صبح4:47 :

طلوع آفتاب6:05 :

اذان ظهر11:40 :

غروب آفتاب17:16 :

اذان مغرب17:33 :

فردا

اذان صبح4:46 :

طلوع آفتاب6:04 :

اذان ظهر11:40 :

غروب آفتاب17:17 :

اذان مغرب17:34 :

فردا

17

3

19

10

روزنامه سیستان و بلوچستان:رتبه هشتم نشریات استانی
خیابان مولوی-نبش مولوی21
سرپرستی زاهدان:
054 33217866
تلفن آگهیواشتراک:
054 33217869
تلفن مسئول تحریریه:
054 33217864
نمابر تحریریه:
054 33217862 -3
تلفنهای تحریریه:
تلفن ونمابرسرپرست دفتر054 33217865 :

صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوق پستی:
چاپخانه:

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمد سعید احدیان
علی ولی زاده
مشهد ،بلوارسازمان آب
511-91735
شهرچاپخراسان

051 - 37634000
تلفن:
نمابرشهرستانها051 37674334 :
2000999
پیامك:

شنبه  27بهمن  10. 1397جمادی الثانی  . 1440شماره 1328

گزارش (ویژهشهدایحادثهتروریستی)

دستور رهبر انقالب:

دستگاه های مسئول موضوع حادثه تروریستی زاهدان را با جدیت دنبال کنند
حضرت آیت ا ...خامنه ای در پیامی شهادت جمعی از
پاسداران انقالب اسالمی در حادثه تروریستی سیستان
و بلوچستان را تسلیت گفتند و خطاب به دستگاه های
مسئول تأکید کردند با تمرکز بر این جنایت که ارتباط
عامالن آن با سازمان های جاسوسی برخی کشورها مسلم
است ،موضوع را با جدیت دنبال کنند .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در متن پیام رهبر

انقالب اسالمی آمده است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم

دست جنایتکار مزدوران بار دیگر به خون جوانان صالح
و خدمتگزار کشور آلوده شد و جمعی از سرمایه های
انسانی که خود را وقف حراست از مرزها و پاسداری
از امنیت مردم کرده بودند ،در حمل ه تروریست های
سیه رو و سنگدل به شهادت رسیدند .ارتباط عامالن

رئیس جمهور :تقاص خون
ن را می گیریم
شهیدا 

این جنایت با سازمان های جاسوسی برخی کشورهای
منطقه و فرا منطقه مسلم است و دستگاه های مسئول
کشور باید بر آن تمرکز و آن را با جدیت دنبال کنند.
اینجانب به خانوادهها و بازماندگان این شهیدان مظلوم
و به خانواد ه بــزرگ سپاه پــاســداران انقالب اسالمی
تسلیت و تبریک می گویم و صبر و پاداش الهی را برای
آنان و علو درجات برای شهدای عزیز و شفای عاجل
بــرای مجروحان از خداوند متعال مسئلت می کنم.
پیگیری قصور احتمالی در این حادثه نیز وظیف ه حتمی
سیدعلی خامنهای ۲۵ -بهمن ماه ۱۳۹۷
سپاه است.
ّ

پایتخت وحدت عزادار حافظان وطن

سیستان و بلوچستان را پایتخت وحدت و برادری نامیده
اند ،سرزمینی که شیعه و سنی در کنار هم با آرامش زندگی
و بــرای توسعه این خطه از ایــران اسالمی با جان و دل
تالش می کنند ،استانی که اندیشه تاریک و نگاه شیطانی
تروریست ها و دل های پر کینه آنان نمی تواند وحدت و
انسجام موجود در آن را تحمل کند .سیستان و بلوچستان
که به مدد توجه مسئوالن بلند پایه نظام جمهوری اسالمی
ایران در حال طی کردن مسیرهای توسعه است و نگاه های
زیادی از داخل و خارج کشور به سمت آن جذب شده و قرار
است به واسطه داشته های بی نظیرش به یکی از قطب
های توسعه تبدیل شود ،اما دشمنان همه تالششان را می
کنند تا این سرزمین پر از قابلیت و ظرفیت را نا امن جلوه
دهند ،بنابراین هدف خود را ایجاد ناامنی و ترورهای کور
قرار داده اند غافل از این که توطئه هایشان نابود و نقش
بر آب می شود .مردم این استان که مقام معظم رهبری بر
توسعه و محرومیت زدایی از آن همیشه تاکید دارند ،حادثه
های غم انگیز زیادی را پشت سر گذاشته اند اما هرگز به
وحدت و بــرادری آن ها خدشه ای وارد نشده است بلکه
استوارتر از گذشته و با انسجام بیشتر وحدتشان را حفظ
کرده اند .آن ها در حادثه چهارشنبه شب گذشته که توسط
کوردالن رخ داد و سبب شهادت و مجروح شدن تعدادی از
حافظان وطن شد ،بار دیگر صحنه های زیبایی از وحدت
خود را نشان دادند و در کنار هم ایستادند ،از زمان وقوع این
حادثه چه آن هایی که در جاده بودند و چه آن هایی که در
شهرهای اطراف حضور داشتند ،شیعه و سنی برای انتقال
مجروحان به بیمارستان و پیکر مطهر شهدا به زاهدان در
کنار مسئوالن ایستادند ،آن شب ،سیستان و بلوچستان
سراسر غم بود ،شبی که دل های بی قرار اشک ماتم می
ریختند و بار دیگر حادثه تلخی را تجربه می کردند ،جویای
احوال مجروحان بودند و اخبار این حادثه را پیگیری می
کردند ،به گونه ای که به محض اطالع از نیاز فوری به خون
برای مصدومان این حادثه خود را به مراکز انتقال خون
رساندند و در این کار خیر سهیم شدند تا بتوانند با اهدای
خون خود ،ذره ای از زحمات مرزداران و حافظان میهن را
جبران کنند و دل های ناآرامشان ،قدری آرام گیرد.

حضور مردم کم رنگ نخواهد شد

نماینده ولی فقیه در استان در این بــاره به خبرنگار ما
گفت :بعد عبور از  22بهمن چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمی و حضور ده ها میلیون جمعیت در خلق این حماسه
اقتدار ،دشمن که از قبل به گزافه گویی در آمده و گفته بود
که امکان ندارد اجازه دهیم چهلمین سال انقالب اسالمی
شکل پیدا کند و مردم برای چهلمین سال پیروزی انقالب
به جشن و شادمانی بر آیند ،وقتی حماسه حضور شکل پیدا
کرد ،خشمناک ،عصبانی و آتشین شد و عوامل مزدورش
را در منطقه تحریک کرد تا چنین فاجعه غم انگیزی را به
وجود آورد .آیت ا« ...عباسعلی سلیمانی» افزود :فاجعه ای
که در قالب آن  27نفر از جوانان پاک که همه مدافع مرز
بودند و در هنگام مرخصی و بازگشت به منزل به شهادت
رسیدند و  12نفر هم به شکل شدیدی مجروحیت پیدا
کردند .وی اظهار کرد :به طور قطع این حادثه در کام مردم
سخت تلخ خواهد بود ،دشمن برای این که شیرینی این
حضور را در کام مردم تلخ کند دست به چنین حادثه ای زد،
این حضور هیچ زمانی کمرنگ نخواهد شد ،چرا که آن قدر
با عظمت و اهمیت است که رهبر معظم انقالب در صدد
صدور بیانیه برآمدند .به گفته امام جمعه زاهدان ،زمانی که
دشمن این موفقیت ها ،چشم اندازها و آینده نگری ها را از
رهبر معظم انقالب می بیند خودش را در مقابل نظام ناکام
مشاهده می کند سعی دارد بتواند در افکار عمومی با این
پیش گویی های غلط و محاسبات احمقانه تاثیر بگذارد ،اما
وقتی مردم چهلمین سال انقالب را قوی و با نشاط برگزار
کردند باید چنین ماجرایی را به وجود می آوردنــد .عضو
مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد :عامالن این جنایت را
محکوم می کنیم ،برای خانواده های آن ها صبر و بردباری
و برای شهدا علو مقام را تقاضا می کنیم و برای مجروحان

درخواست شفای عاجل و کامل داریم.

انزجار اهل سنت از گروهک های معاند

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری هم در
واکنش به جنایت تروریستی اخیر استان گفت :اقدام
تروریستی دشمنان و معاندان نظام سبب تقویت وحدت
مردم استان می شود ،جامعه اهل سنت داخل و خارج
استان هرگز آن ها را از خــود نمی دانــد و ایــن حرکت
ددمنشانه را همچون دیگر اقدام های آن ها محکوم می کند
و بارها انزجار خود از این گروهک ها را اعالم کرده است.
مولوی «نظیر احمد سالمی» افزود :دشمنان تالش داشتند
جشن  40سالگی پیروزی انقالب را کمرنگ جلوه دهند،
در میان مردم و نظام به ویژه جامعه شیعه و سنی استان به
شیوههای مختلف فاصله بیندازند ،اما با هوشیاری مردم
هرگز موفق نشدند ،بنابراین با روی آوردن به حوادث
تروریستی در صدد نا امن جلوه دادن منطقه و سرپوش
گذاشتن بر روی ناکامیهایشان در برابر ملت ایران بودند.
وی اضافه کرد :دشمن هرگز نمی تواند با این گونه اقدام ها
میان مردم شیعه و سنی استان اختالف بیندازد ،بلکه این
گونه حرکات سبب وحدت بیشتر مردم استان خواهد شد،
علمای شیعه و سنی در ابتدای اتفاق با محکوم کردن این
حرکت ددمنشانه خواستار ریشهیابی ،شناسایی و مجازات
عوامل این حادثه از مسئوالن شدند .وی تصریح کرد :این
گروهک ها به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارند ،در نتیجه
کسانی که اعتقادی به یکی از ادیان الهی نداشته باشند
دست به چنین حرکاتی می زنند که از نظر جامعه اهل
سنت رد شده است و به شدت محکوم می شوند.

وفاداری و والیت مداری شیعه و سنی

نماینده مردم خاش ،کورین ،میرجاوه و نصرت آباد در
مجلس شورای اسالمی نیز با تسلیت به خانواده شهدای
حادثه تروریستی محور خاش  -زاهدان و محکوم کردن
این حرکت ددمنشانه گفت :دشمن پس از موفق نشدن
در کمرنگ نشان دادن جشن  40سالگی انقالب و به ویژه
راهپیمایی با شکوه مردم ،رو به نا امن جلوه دادن امنیت
مرزهای کشور و رقم زدن حادثه تروریستی به اتوبوس
سپاه به وسیله ایادی مزدور و خود فروخته در لباس بلوچ زد
و تالش داشت تا این حادثه را به جامعه اهل سنت لقب و
مردم را در برابر آن ها قرار دهد و از این فرصت بهره الزم
را ببرد«.علی کرد» افزود :به لطف الهی ،با هوشیاری مردم
استان به ویژه علما ،ریش سفیدان و سران طوایف مختلف
اهل تسنن این حرکت محکوم و هرگونه ارتباط آن ها با
جامعه اهل سنت رد شد و خواستار بیداری امت اسالمی در
برابر توطئه های دشمنان نظام شدند .به گفته وی ،جامعه
اهل سنت به ویژه سران طوایف برای شناسایی ،تعقیب و
دستگیری عوامل خود فروخته که با نام بلوچ بازی کردند
و قصد برهم زدن وحدت امت اسالمی را داشتند در کنار
دیگر عوامل امنیتی و اطالعاتی استان و کشور دست به کار
شده اند تا بار دیگر وفاداری و والیت مداری خود نسبت به
رهبر معظم انقالب و انقالب و نظام را ثابت کنند .وی ادامه

داد :کسانی که به دشمن خدمت می کنند و خاک خود را
به آن ها می فروشند از اهل سنت نیستند و مردم کشور در
روزهای اخیر با گفتار و رفتار خود این موضوع را به دشمنان
نشان دادند .کرد ،با تذکر جدی به مسئوالن وزارت امور
خارجه از عملکرد ضعیف به وظایفشان گفت :با وجود
چنین اتفاق هایی در گذشته و حال ،مسئوالن امور خارجه
به وظایف خود در قبال این موضوع و به ویژه حفظ امنیت
مرزها و رعایت آن از سوی کشورهای همسایه مبنی بر پناه
ندادن به معاندان نظام و ملت قصور کردند.

امنیت استان از نگاه مسافران

یکی از شهروندان کرمانی که به استان سفرکرده است
در این باره به خبرنگار ما گفت :این حمله ناجوانمردانه
تروریستی را که به اتوبوس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
شد به شدت محکوم می کنم و به خانواده های شهدا
تسلیت می گویم« .ایمان تهی زاده» افزود :این حمله هیچ
تاثیری بر امنیت استان ندارد و به عنوان یک مسافر که به
شهرستان های مختلف استان سفر کردم شاهد امنیت
پایدار و اتحاد مردم هستم .یکی از هموطنان جیرفتی که او
نیز مسافر استان بود گفت :چند روزی است که به زاهدان
سفر کــرده ام ،بعد از حادثه تروریستی چهارشنبه شب
گذشته و شهادت تعدادی از حافظان وطن ،امنیت و اتحاد
مردم استان هم بیشتر شد« .رودباری» افزود :دشمن نمی
تواند به اهداف خودش از جمله ایجاد تفرقه میان مردم این
استان دست یابد ،مردم سیستان و بلوچستان همیشه با
تدبیر و تقویت وحدت سبب ناامیدی دشمنان شده اند.

هوشیاری مردم

یکی از شهرندان زاهدانی گفت :این حمله تروریستی
که چهارشنبه شب گذشته رخ داد از سوی مخالفان نظام
سرچشمه گرفته است ،آن ها به دنبال دلسرد کردن مردم
هستند و با شهید کردن انسان های بی گناه اقــدام بی
شرمانه ای را انجام دادند« .امیر میرشکاری» ادامه داد:
این مخالفان همیشه سعی دارنــد به مردم و نظام ضربه
واردکنند و سبب دو دستگی مردم شوند .دشمنان با این
گونه حمالت تروریستی سعی دارند استان را نا امن جلو
دهند چرا که استان از نظر اقتصادی در حال رشد است
اما هرگز به اهدافشان نمی رسند .وی تصریح کرد :این
گروهک ها با امنیت استان مشکل دارند زیرا امنیت بسیار
خوبی را شاهد هستیم ،در شرایط کنونی مسئوالن به
دنبال قوی تر کردن پایه های اقتصادی هستند و دشمنان
به دنبال ناامن جلوه دان این منطقه که البته با هوشیاری
مردم هرگز به این خواسته خود نخواهند رسید.

افزایش وحدت و همبستگی

مدیر امور روحانیون و مساجد اهل سنت استان در این باره
به خبرنگار ما گفت :حادثه ای که در جاده خاش – زاهدان
توسط گروهک جیش الظلم به وقوع پیوست سبب شهادت
تعدادی از حافظان امنیت کشور و استان شد ،این حادثه
دلخراش را به خانواده های آن ها و جامعه ایرانی به ویژه

مردم اصفهان تسلیت عرض می کنم .مولوی «دهانی»
افزود :چنین اتفاقاتی به اراده و عزم مردم خللی وارد نمی
کند بلکه وحدت و همبستگی مردم بیشتر می شود ،مردم
ما بصیر و روشن هستند و می دانند چه کسانی پشت سر
چنین حوادثی قرار دارنــد و عامالن این حــوادث از کجا
حمایت می شوند .به گفته وی ،به طور قطع سرویس های
جاسوسی آمریکا ،آل سعود و کسانی که دشمنان نظام
هستند و تحمل خوشحالی مردم را بعد از جشن  22بهمن
نداشتند ،آن را به کام مردم تلخ کردند و قصد انتقام داشتند
اما مردم به خوبی می دانند و وحدت و همبستگی خوبی
در کشور و به ویژه استان حاکم است و چنین حوادثی در
اراده مردم و وفاداری آن ها نسبت به نظام و رهبری خللی
ایجاد نمی کند.

فرماندار خاش :تغییری در برنامه ها نیست

قبل از این حادثه ،هیئت وزنه برداری از برگزاری مسابقات
وزنه برداری شرق کشور در هفته اول اسفند به میزبانی
خاش خبر داده بــود ،به همین دلیل در این بــاره نیز با
مسئوالن امــر مصاحبه شــد ،فرماندار خــاش با تسلیت
شهادت تعدادی از نیروهای سپاه در این حادثه گفت:
ایــن حادثه نمایش کــور و رذیالنه جنایتکارانی بــود که
اقتدار و عظمت ملت و نظام اسالمی را نشانه گرفته اند،
آن ها باید بدانند این گونه اتفاق ها نه تنها در عزم و اراده
ملت خللی وارد نمی کند بلکه سبب تداوم راه انقالب که
همان پیشرفت ،عزت ،استقالل ،عظمت و اعتالی ایران
عزیز است ،می شود« .یوسفی» افزود :این حادثه در محور
خاش – زاهــدان رخ داد ،نه در محدوده جغرافیایی این
شهرستان ،در هر صورت این گونه حوادث نمی تواند در
اراده مردم تاثیر بگذارد .به گفته وی ،هیچ تغییری در برنامه
های از پیش تعیین شده چون مسابقات وزنه برداری شرق
کشور ایجاد نخواهد شد بلکه برنامه ها به قوت خود باقی
است و این مسابقات در زمان مشخص شده برگزار می
شود« .اسحاق نارویی» ،رئیس هیئت وزنه برداری استان
هم اظهار کرد :برای شرکت در این رقابت ها تیم هایی از
گلستان ،خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی و هرمزگان
اعالم آمادگی کرده اند ،بعد از این حادثه هیچ گزارشی
مبنی بر حضور نیافتن یا انصراف تیم ها به هیئت وزنه
برداری استان اعالم نشده است.

به گزارش خبرنگار ما ،مقارن ساعت  19چهارشنبه گذشته عوامل خود فروخته
طی اقدامی به اتوبوس حامل کارکنان شیفتی سپاه حمله کردند که با شهادت
 27و مجروح شدن  12نفر همراه بود .حادثه ای که در پی شکست سخت استکبار
جهانی از حضور گسترده و پرشور مردم شریف و قهرمان ایــران در جشن چهل
سالگی انقالب اسالمی و راهپیمایی با شکوه و دشمن شکن  ۲۲بهمن ماه رخ
داد ،این حمله انتحاری با استفاده از یک دستگاه خودروی مملو از مواد منفجره
در مجاورت اتوبوس حامل یگان های قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه انجام شد.

مولوی سالمی:
این گروهک ها
به هیچ دین و
مذهبی اعتقاد
ندارند ،در
نتیجه کسانی که
اعتقادی به یکی
از ادیان الهی
نداشته باشند
دست به چنین
حرکاتی می زنند
که از نظر جامعه
اهل سنت رد
شده است و به
شدت محکوم
می شوند

پیگیری ها برای دستگیری عامالن حادثه

معاون امنیتی و انتظامی استاندار نیز گفت :عامل اصلی
انتحاری خودش را منهدم کرد ،دیگر اعضا نیز در بیرون از
مرزهای ایران هستند ،گروهک جیش الظلم مدعی شده
که این اقدام را انجام داده است اما هنوز کسی در این باره
دستگیر نشده است که به طور قطعی عامالن این حادثه
را اعالم کنیم« .محمد هادی مرعشی» با اشاره به پیگیری
های جدی بــرای دستگیری عامالن این حادثه افــزود:
وزارت امور خارجه مستمر از طریق پاکستان در این باره
مذاکراتی داشته و به طور قطع درباره این حادثه نیز پیگیر
است.

خبرمرتبط
اسامی شهدای حادثه تروریستی

آیت ا...
سلیمانی :این
حادثه در کام
مردم سخت
تلخ خواهد بود،
دشمن برای این
که شیرینی این
حضور را در کام
مردم تلخ کند
دست به چنین
حادثه ای زد،
این حضور هیچ
زمانی کم رنگ
نخواهد شد

بر اساس اعالم پزشکی قانونی میثم عبدا ...زاده ،ابراهیم صیادی ،محمد صابری،
ابوالفضل موسوی ،مهدی نوروزی ،روح ا ...بابایی ،حیدر براتی ،یونس امیری،
علیرضا پناه پوری ،یحیی براتی ،علی اکبر قبادپناه ،علی خادمی ،محسن صفری،
تقی مهرابی ،حسین قدیری ،اسماعیل کرمی ،سعید سلیمی ،عباس کوهی ،داوود
میرزایی ،امید اکبری ،حسن مجیدی ،مرتضی فاضل ،رضا رحیمی ،ابراهیم براتی،
سید ثارا ...موسوی ،حسن علی ترکیان و عبدالرضا بروجی ،شهدای این حادثه
تروریستی بودند.

علی کرد :با
هوشیاری
مردم استان
به ویژه علما،
ریش سفیدان
و سران طوایف
مختلف اهل
تسنن این
حرکت محکوم و
هرگونه ارتباط
آن ها با جامعه
اهل سنت رد
شد

رئیس جمهور نیز با تسلیت شهادت جمعی از پاسداران
انقالب اسالمی به خانواده های معظم این شهیدان،
نیروهای مسلح ،سپاه پاسداران و رهبر معظم انقالب و
فرماندهی کل قوا تاکید کرد :ریشه اصلی تروریسم در
منطقه ما ،آمریکا و صهیونیسم است و متاسفانه برخی
از کشورهای نفتخیز این منطقه نیز حامیان مالی
تروریست ها هستند .حجت االسالم و المسلمین دکتر
ت و بزدلیها در
«حسن روحانی» گفت :این گونه جنایا 
م ملت بزرگ ایران هیچ تأثیری نخواهد
اراده مستحک 
گذاشت و به راهی که انتخاب کرده اند ،قدرتمندانه
ادامه می دهند .مردم ایران در برابر قدرتهای بزرگ
سر تسلیم فرود نمیآورند .این مردم از ابتدای انقالب
اسالمی با تروریست های مزدور مواجه بوده و هستند
و تا ریشهکنی این ها به تالش و مبارزه خود ادامه
خواهند داد و به طور قطع تقاص خون شهیدانمان را
از این گروهک مزدور خواهیم گرفت .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،وی برخی همسایگان
را به انجام رسالت و وظایف قانونی خود در چارچوب
حسن همجواری فرا خواند و از آن ها خواست با عمل
به وظیفه و رسالت خود ،اجازه ندهند تروریست ها با
سوء استفاده از خاک این کشورها ،علیه همسایگان
دست به اقدامات تروریستی بزنند .وی تصریح کرد:
اگر این روند بخواهد ادامه یابد و آن ها نتوانند جلوی
تروریستها را بگیرند ،از لحاظ قانونی و مقررات
بینالمللی روشن است که ما حقوقی داریم و در زمان
الزم حقوق خودمان را استیفا میکنیم.

مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس:

شهدای حادثه تروریستی امروز
در اصفهان تشییع می شوند

مراسم تشیع پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی
جاده خاش  -زاهدان ،امروز در اصفهان برگزار می
شود .مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه پاسداران جنوب شرق کشور با اشاره
به این حادثه تروریستی که چهارشنبه شب گذشته
رخ داد به خبرنگار ما گفت :پیکر مطهر  27شهید،
پنج شنبه گذشته به زادگاهشان اصفهان منتقل
شد و تعدادی از مجروحان نیز در بخش مراقبت
هــای ویــژه تحت درمــان هستند .سرهنگ پاسدار
«قاسم حسنزاده» افــزود :هفت نفر از  12مجروح
این حادثه در شرایط جسمانی نرمال و پایدار بودند
و امکان انتقال آن ها بــرای ادامــه رونــد درمانی به
محل سکونت خــانــواده هایشان مهیا بــود که 25
بهمن به اصفهان منتقل شدند .وی اضافه کرد :پنج
مجروح حادثه نیز در بخش مراقبتهای ویژه ()ICU
در زاهدان تحت درمان هستند و به لحاظ امکانات
درمانی هیچ کمبودی وجود ندارد و تالش می شود
تا سطح هوشیاری این افراد به حالت نرمال بازگردد
و شرایط برای ادامه روند درمانی آن ها دنبال شود.
وی اظهار کرد :مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای
حادثه تروریستی جاده خاش  -زاهــدان ،امــروز در
اصفهان برگزار و در زاهدان نیز مراسمی به همین
منظور اجرا می شود.

با حضور قائم مقام وزیر بهداشت انجام شد

بررسی روند درمان مجروحان
حادثهتروریستی

دکتر « ایرج حریرچی» قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی برای عیادت و بررسی روند درمان
مجروحان حادثه تروریستی در استان به زاهدان سفر
کرد .وی درباره روند درمان مجروحان گفت :بر اساس
بررسی های انجام شده مناسبت ترین و علمی ترین
خدمات تشخیصی و درمانی توسط مجموعه پزشکان،
پرستارانوکارکناندانشگاهعلومپزشکیزاهدانارائه
شده است .وی افزود :با توجه به وخامت حال تعدادی
از مجروحان حادثه ،در ساعات اولیه احتمال افزایش
تعداد شهدا متصور بود اما انجام خدمات امــدادی،
پزشکی و پرستاری علمی و هنرمندانه ای برای این
عزیزان سبب شد به برگشت سالمت آنــان امیدوار
باشیم .به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان ،دکتر حریرچی ،ادامه داد :هفت مجروح این
حادثه پس از دریافت خدمات امدادی اولیه و پایدار
شدن شرایط جسمی ،امکان انتقال را پیدا کردند و به
شهر محل زندگی خود منتقل شدند تا خانواده هایشان
برای دیــدار و مالقات آن ها متحمل سفر به زاهدان
نشوند .به گفته وی ،پنج مصدوم دیگری که در بخش
مراقبت های ویژه ( )ICUبیمارستان خاتم االنبیا (ص)
زاهدان بستری هستند نیز به شرایط به نسبت پایدار
جسمی رسیده اند و تحت مراقبت های خاص درمانی
قرار دارند .به محض این که شرایط جسمی انتقال را
امکان پذیر کند ،برای تسهیل شرایط خانواده های آنان
این کار انجام خواهد شد .وی اظهار کرد :وزیر بهداشت
که در ماموریت خوزستان حضور داشت از نخستین
ساعات وقوع حادثه از روند ارائه خدمات به مصدومان
مطلعبود.

