صفحه ۱۱
پنجشنبه  ۱۸مرداد ۱۳۹۷
 ۲۶ذیالقعده  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۹۷۴

حوادث ـ اخبارکشور
دادستان تهران هشدار داد

حبس و اعدام به اتهام افساد فیاالرض
در انتظار واردکنندگان متخلف کاال

یک مرد نژادپرست آمریکایی که در سال ۲۰۱۷
یک هندی را به ظن ایرانی بودن کشته بود ،در دادگاه
به سه بار حبس ابد محکوم شد.
به گزارش بیبیسی ،مردی آمریکایی که یک مهندس
هندی را به ظن ایرانی بودن در رستورانی در ایالت کانزاس
کشته بود ،به ســه بار حبس ابد
محکوم شده است.
آدام پورینتــون  ۵۲ســاله،
فوریه سال گذشــته ،سرینیواس
کوچیبوتالی  ۳۲ســاله را به قتل
رساند و همسرش آلوک ماداسانی
را به ضــرب گلوله زخمی کرد .او
تصور میکــرد ایرانیها را هدف
گرفته است.
این مرد نژادپرست روز حادثه قربانیان خود را «تروریست» خواند و فریاد زد
«از کشور من خارج شوید» و دقایقی بعد به سوی آنها شلیک کرد.
دادستانهای فدرال گفتند که پورینتون دو شهروند هندی را «به دلیل نژاد،
رنگ پوست ،مذهب و اصالت خارجی آنها» هدف گرفته است.
قاضی پرونده همچنین به پورینتون دســتور داد  ۱۴هزار و  ۲۰۰دالر غرامت
به خانواده کوچیبوتال بپردازد.
این جنایت با محکومیت جهانی و شوک جامعه هندیهای آمریکا روبرو شد.
شایان ذکر است ،خبر این قتل انعکاس گستردهای داشت و بعضی به قدرت
رســیدن دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،در این کشور که مواضعی خصمانه
علیه ایرانیان را در پیش گرفته است ،علت آن میدانند.

حبس ابد
برای
قاتل
نژادپرست

مقامها در ایالت کالیفرنیــا میگویند انتظار
تاریخ
نمــیرود بزرگترین آتشســوزی طبیعی
ادامه
ِ
آتشسوزیها کالیفرنیا تا پایان ماه جاری میالدی (اوت) مهار شود.
به گزارش بیبیسی ،آتشسوزی موسوم به «مندوسینو
در کالیفرنیا
کمپلکــس» بیش از  ۱۱۷هزار هکتار که تقریبا به اندازه
مساحت لسآنجلس است را سوزانده و به گفته اداره مقابله
با آتشســوزی و محافظت از جنگلهای کالیفرنیا ،تاکنون کمتر از یک سوم این
آتشسوزی مهار شده است.
ماموران آتشنشانی هم اکنون مشغول مقابله با  ۱۸آتشسوزی عمده در سراسر
این ایالت در میان بادهای شدید و رطوبت کم هوا هستند.
حریق مندوســینو که متشکل از دو آتشسوزی مجاور در شمال ایالت است،
روز دوشنبه بزرگترین حریق طبیعی در تاریخ کالیفرنیا اعالم شد.
مقامها برای مهار آتش تا اواسط اوت برنامهریزی کرده بودند ،اما اکنون میگویند
تا اوایل سپتامبر طول خواهد کشید.
این آتشســوزی  ۷۵ســاختمان را ســوزانده و هزاران نفر را مجبور به ترک
خان ههایشان کرده است.
یک آتشسوزی دیگر موســوم به «کار» ( )Carrکه در نقطهای شمالیتر در
جریان اســت ،باعث مرگ حداقل هفت تن و تخریب  ۱۵۰۰بنا شــده است .این
آتش حدود  ۶۵هزار هکتار را سوزانده و تا عصر دوشنبه  ۴۷درصد آن مهار شد.
در همین حال آتشســوزیهای بیشتری شروع شده که بر حجم عظیم کار
دستگاههای مسئول میافزاید.
روز دوشنبه یک ناحیه کوهستانی در اطراف اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا
آتش گرفت و با سرعت گسترش یافت.
گفتنی است ،دستکم  ۱۴هزار مامور آتشنشانی برای مهار آتشسوزیهای
مختلف تالش میکنند و به عالوه نیروهای آتشنشــان از استرالیا و نیوزیلند هم
برای مقابله با آتشسوزی در بوتهزارها وارد کالیفرنیا شدهاند.
توزیع غذای مسموم در مراسم خاکسپاری در

توزیع
پرو به مرگ  ۱۰نفر منجر شده است.
بنا بر اعالم رسانههای محلی در پرو ۵۰ ،نفر از افرادی غذای مسموم
که در این مراسم شرکت کرده بودند به دلیل مصرف غذای در مراسم
آلوده بیمار شدند.
خاکسپاری
 ۱۰نفر از این افراد بر اثر شدت مسمومیت جان باخته

دادســتان تهــران از بازداشــت  65نفــر و
ممنوعالخروجی  106نفــر از متهمان پروندههای
اقتصادی اخیر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب
تهــران ،عباس جعفری دولتآبادی در جمع خبرنگاران با
تاکید بر اینکه رســیدگی پروندههــای جرایم حوزه ارز و
واردات خودرو و گوشی تلفن همراه در شعب ویژه دادسرا
با ســرعت و دقت در حال انجام است ،از بازداشت  65نفر
و ممنوعالخروجــی  106نفر از متهمان این پروندهها خبر
داد و گفــت :از این تعداد  53متهم در پروندههای ارزی و
واردات گوشــی تلفن همراه و  12نفــر در پرونده واردات
اتومبیل بازداشت شدهاند.
جعفــری دولتآبادی افــزود :دادســتانی تهران در

پروندههــای ارزی و تلفــن همــراه تا کنــون  23فقره
کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن  24متهم تحت
تعقیب قضایی قــرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه
خواهند شد.
وی با هشدار به شرکتهای تجاری که در امر واردات
کاال ،ارز  4200تومانی از دولت دریافت نموده و بر خالف
تعهد خود نسبت به واردات کاال اقدام نکرده و یا در صورت
انجــام واردات ،کاالهــای وارده را به نــرخ آزاد به فروش
رساندهاند ،اظهار داشت :تصور مدیران این شرکتها مبنی
بر اینکه میتوانند به صرف پرداخت جریمه گرانفروشــی
بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود
در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کاال شانه خالی
نمایند ،محکوم به بطالن اســت و به مدیران این شرکت

هشــدار داده میشود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به
موجب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب  1369و اصالحات آن مورد رســیدگی قرار خواهد
گرفت که وفق بند «ب» از ماد ه یک آن« ،گرانفروشــی
کالن» و «احتــکار عمده ارزاق» یا ســایر نیازمندیهای
عمومی با توجه به شــاخصهای «میزان خسارت وارده»،
«مبالغ مورد سوءاســتفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن»
چنانچه با وصف فوق رخ دهد ،اقدام مجرمانه محســوب
شده و مجازات آن ،پنج تا بیست سال حبس ،ضبط اموال
حاصل از اعمال مجرمانه و بیســت تا هفتاد و چهار ضربه
شــاق در انظار عمومی است؛ و چنانچه این اقدامات در
چهارچوب اتهام افســاد فیاالرض باشد ،در صورت اثبات
اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

رئیسپلیس آگاهی ناجا توضیحاتی درخصوص
رسیدگی به پرونده کشــتهشدن یک شهروند در
ناآرامیهای اخیر کرج ارائه داد.
ســردار محمدرضا مقیمی درخصوص آخرین وضعیت
تحقیقات انجام شــده درباره مرگ یکی از شــهروندان در
ناآرامیهای کرج که با ضرب گلوله جان باخته اســت ،به
تســنیم گفت :در حال حاضر رســیدگی به این پرونده در
مجموعه پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است.
مقیمی افزود :هماکنون کارآگاهان پلیس آگاهی در حال
انجام تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده هســتند و البته
به یک ســری اطالعات نیز دست یافتهایم ولی تا زمانی که
این پرونده تعیین تکلیف نشده قادر به رسانهای کردن آن
نیستیم .وی با بیان اینکه آزمایشات اسلحهشناسی در این
پرونده تکمیل شده است ،گفت :با توجه به نتایج به دست
آمده از این آزمایشــات با جدیت میتوانم بگویم که سالح
استفاده شده در قتل وی جزو سالحهایی نبوده که نیروی
انتظامی از آنها استفاده میکند.
رئیسپلیس آگاهی ناجا در پاســخ به اینکه آیا سالح
به کار رفته در قتل رضا اوتادی جنگی است یا خیر ،خاطر
نشــان کرد :بر اساس شواهد موجود سالح به کار رفته در
این ماجرا جزو سالحهای جنگی بوده است.
دستور ویژه دادستان کرج
برای دستگیری قاتل رضا اوتادی
دادســتان عمومی و انقالب کرج از ایجاد اکیپ ویژه

برای دستگیری قاتل رضا اوتادی که در اغتشاشات اخیر
کرج کشته شد ،خبر داد.
رضــا شــاکرمی در گفتوگو با فــارس تصریح کرد:
یک گروه ویژه از اسلحهشناسی ،آگاهی ،پزشکی قانونی،
حفاظت ســپاه پاســداران ،حفاظت نیــروی انتظامی و
بازپــرس برای بررســی پرونــده قتل جــوان کرجی در
ل شده است و تحقیقات بهطور ویژه
اغتشاشات اخیر تشکی 
ادامه دارد.
در جریان اغتشاشات جمعه دوازده مرداد در شهر کرج،
رضا اوتادی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشت ه شد ،پیکر
این شهید در روزهای اخیر تشییع و مراسم ختم وی نیز
دیروز برگزارشد.
پیش از این در اغتشاشات دیماه سال گذشته ،عوامل
منافقین و ســلطنتطلبان کشتهســازی در آشوبهای
خیابانی را در دستور کار قرار داده بودند بهطوری که چند
فرد مسلح که وابستگیهای گروهکی داشتند در آن حوادث
بازداشت شده بودند.
پدر رضا اوتادی:
خانوادهام پایبند به نظام هستند
فرماندار کرج از دیدار مسئوالن استان البرز با خانواده
رضا اوتادی جوان کرجی که در اغتشاشات روز جمعه توسط
عوامل ناشناس کشته شد خبر داد.
سیروس شفقی گفت :در این دیدار که حجتاالسالم
کریمی اما م جماعت مســجد محل سکونت مرحوم ،عزیز

اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی
و خیراهلل ترخانی سرپرســت معاونت سیاسی استانداری
حضور داشتند پدر رضا اوتادی بابیان اینکه خواهرزادهاش
از شــهدای دوران دفاع مقدس است گفت :جوان ما هیچ
مشکلی با نظام و انقالب نداشت و ازاینجهت تنها خواهش
ما این است که قاتل پسرم دستگیر شود.
وی بااشاره به اینکه خانواده ما پایبند بهنظام و انقالب
هستند تأکید کرد مراجع قضایی و امنیتی بررسیهایشان
را تا شناسایی و دستگیری قاتل فرزندش ادامه دهند.
در این دیدار همچنین فرماندار کرج گفت :نیروهای
انتظامی و امنیتی مجدانه پیگیر شناســایی و دستگیری
ضارب هستند.
فرماندار کرج این را هم گفت که خانواده مرحوم اوتادی
با دادســتان کرج نیز دیدار داشتند و دادستان نیز به آنها
وعده پیگیری ویژه را داده است.
به گــزارش فارس رضا اوتادی شــهروند کرجی روز
جمعه و در جریان اغتشاشــات شهر کرج به ضرب گلوله
افراد ناشناس کشته شد.
دادســتان کــرج اعــام کــرد یــک گــروه ویژه
از اسلحهشناســی ،آگاهی ،پزشــکی قانونــی ،حفاظت
ســپاه پاســداران ،حفاظت نیروی انتظامــی و بازپرس
برای بررســی پرونده قتل جوان کرجی در اغتشاشــات
اخیــر تشکیلشــده اســت و تحقیقــات بهطــور ویژه
ادامه دارد.

توضیح پلیس درباره کشتهشدن یک شهروند در ناآرامیهای کرج

چهار کارگر زیر آوار
مدفون شدند

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت :بر اثر
فرو ریختن دیوار یک سیلوی گندم در شهرستان مرند
چهار کارگر در زیر آوار مدفون شدند.
وحید شــادینیا افزود :این حادثه ظهر دیروز در یک
ســیلوی گندم در محور مرند -جلفا رخ داد .وی ادامه داد:
با اعالم این حادثه کارشناســان مرکز به محل اعزام شدند
تا اقدامات درمانی پس از بیرون آوردن مصدومان بالفاصله
انجام گیرد .سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی اضافه کرد:
با تالش نیروهای امدادی حاضر در محل تاکنون جسد یکی
از فوتشــدگان این حادثه از زیر خاک بیرون کشیده شده
و تالش برای یافتن بقیه ادامه دارد.
شــادینیا تاکید کرد :هیجان تماشاگران حوادث گاها
منجر به دخالت در امر امدادرسانی میشود که این دخالت
شدت صدمات وارده به مصدومان را باال می برد .وی گفت:
سنگینی گندمهای انبار شده در محل ،موجب ریزش دیوار
سیلو شده است.

باند گروگانگیری در ورامین
متالشی شد

و چندین نفر دیگر نیز به دلیل وخامت حالشان تحت مراقبتهای بیمارستانی قرار
گرفتهاند .بررسیهای اولیه حاکی از آن است که مواد غذایی توزیع شده در این مراسم
خاکسپاری به نوعی ترکیب شیمیایی مورد استفاده در آفتکشها آلوده بوده است.
به گزارش اســکای نیوز ،بررسی جزئیات بیشتر این حادثه و انجام آزمایشات
روی مواد غذایی توزیع شده در این مراسم در حال انجام است.
بر اساس نظریه یک عصبشناس توانایی ذهنی
خطرات
کودکانی که به طرز افراطی به گشــت و گذار در
وقتگذرانی شبکههای اجتماعی و بازیهای رایانهای مشغولاند،
کودکان
در حد سه سالگی باقی خواهد ماند و افسردگی آنها
در اینترنت! را تهدید میکند.
یک عصبشــناس و متخصص انگلیسی در این باره
هشــدار داد ،وقت صرف کردن در شبکههای اجتماعی تاثیر منفی بر رشد ذهنی
و عاطفی کودکان میگذارد و باعث میشود آنها فقط با توان ذهنی یک بچ ه سه
ساله رشد کنند.
بارونس سوزانگرینفیلد ،محقق دانشگاه آکسفورد در گفتوگویی به روزنامه
دیلی تلگراف در این باره گفت :بازیهای ویدئویی و شبکههای اجتماعی از کودکان
توانایی ارتباط برقرار کردن با همدیگر را ســلب کردهاند و آنها دائما دنبال چیزی
میگردند که حواسشان را پرت کند.
این عصبشناس در ادام ه افزود :به اعتقاد من این افراد ،افرادی با توانایی ذهنی
و عاطفی یک بچه سه ساله خواهند ماند که توانایی خطرپذیری و روابط اجتماعی
سطح پائین و هویت درونی ضعیف و دامنه توجه کوتاهی دارند.
سوزانگرینفیلد نظریه خود را بر مبنای اطالعاتی مطرح میکند که برگرفته از
پژوهشهای دانشگاههای هاروارد و ویرجینیا هستند .این مطالعات نشان میدهند
که دانشآموزان ترجیح میدادند یک شوک الکتریکی خفیف به آنها وارد شود تا
اینکه به اندازه  ۱۰دقیقه بدون اینکه چیزی حواسشان را پرت کند بمانند.
گرینفیلــد از این مطالعات نتیجهمیگیرد :این افراد به محرکها از ســوی
محیط پیرامونشان نیاز دائمی دارند و این نشان میدهد آنها توانایی اندیشیدن در
مورد افکار خودشان را ندارند.
این محقق پیشــنهاد میکند والدیــن از فعالیتهایی مثل باغبانی ،ورزش و
خوانــدن برای فرزندان خود کمک بگیرند و بدیــن ترتیب زمانی که آنها جلوی
مانیتور مینشینند را کاهش دهند و خالقیت آنها را تقویت کنند.
به گزارش دویچهوله ،همچنین مطالعهای توسط متخصصان دانشگاه کالیفرنیا
نشان داد گروهی از کودکان که یک هفته کامل ابزارهای دیجیتال از آنها گرفته
شده بود ،توانایی بیشتری در فهمیدن ارتباطات غیرکالمی از خود نشان دادند تا
کودکانی که در طول آن هفته مجاز به استفاده از ابزارهای خود بودند.
بــا توجه به اهمیت مهارتهایی مانند ارتباطات غیرکالمی برای زندگی ،کار،
مدرسه و روابط عاطفی ،محققان بر این باورند که در مورد تاثیرات دراز مدت استفاده
بیرویه از تلفن همراه ،تبلت و رایانه زنگهای خطر از االن بهصدا در آمدهاند.
گرینفیلد در کتابش به نام «تغییر ذهنی» ادعامیکند کودکانی که بیشــتر
در شبکههای اجتماعی یا پای بازیهای دیجیتال وقت میگذرانند در معرض ابتال
به افسردگی و رنج پایین بودن اعتماد به نفس قرار دارند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران از انهدام
یک بانــد گروگانگیر در ورامین خبر داد که از افراد
ربوده شده مبلغ پنج میلیارد تومان پول نقد مطالبه
کرده بودند.
به گزارش ایرنا ،ســرتیپ عبدالرضــا ناظری در جمع
خبرنگاران اظهارداشــت :پلیس آگاهی بــا اطالع از ربوده
شدن یک پدر و پسر در شهرستان ورامین رسیدگی به این
پرونده را در دستور کار خود قرار داد .وی افزود :گروگانگیران
که باندی سه نفره بودند ،صبح شنبه این هفته ،یک پدر و
پســر اهل تهران را به بهانه خرید دام به یکی از روستاهای
شهرستان ورامین کشانده و سپس در پوشش ماموران یگان
ویژه نیروی انتظامی و با استفاده از اسلحههای تقلبی گرم و
سالح سرد به مکان نامعلومی منتقل کردند.
وی اظهار داشت :این افراد برای ایجاد رعب و وحشت
در ربودهشــدگان ،چندین ســاعت را در خیابانها و معابر
گذراندند و ســپس آنان را به یــک باغ در نزدیکی آزاد راه
تهران  -قم منتقل کرده و پس از آنکه یک شــبانهروز آنها
را در این باغ مخفی کردند ،دوباره گروگانها را به روستایی
در ورامین منتقل کردند.
ناظری تصریح کرد :این افراد در ابتدا درخواســت پنج
میلیارد تومان وجه نقد کردند که پس از ناتوانی پدر و پسر
در تأمین این مبلغ ،درخواست خود را به یک میلیارد و 250
میلیون تومان کاهش دادند .وی گفت :ظهر روز یکشــنبه
ربایندگان برای تامین وجه مورد توافق ،پسر را آزاد کردند
که او نیز بالفاصله مراتب را به اداره آگاهی تهران اطالع داد.
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران تصریح کرد:
ساعت  18و  30دقیقه روز یکشنبه مأموران آگاهی با اقدامات
فنی و اطالعاتی  ،محل اختفای ربوده شدگان را کشف و سه
رباینده را دستگیر و فرد ربوده شده را آزاد کردند.

رئیسسازمان زندانها:

خدمات ویژه به هیچ زندانی نمیدهیم

رئیسسازمان زندانها بااشاره به اینکه خدمات
ویژه به هیچ زندانی نمیدهیم گفت :در کشور زندان
لوکس و پنج ستاره نداریم و تالش کردهایم درهمه
زندانها حقوق انسانی افراد رعایت شود.
اصغر جهانگیر در حاشیه جلسه شورای قضایی استان در
گفتوگو با تســنیم در خرمآباد در پاسخ به این سؤال که
شنیده شده برخی زندانهای کشور لوکس و پنج ستاره و
برخی عادیاند اظهار داشت :در کشور زندان لوکس و پنج
ستاره نداریم و تالش کردهایم در همه زندانها حقوق انسانی
افراد رعایت شــود .وی افزود :در نظام جمهوری اسالمی از
زندان بهعنوان یک دانشگاه با هدف اصالح و تربیت استفاده
میشود که باید در زندانها محیط برای حرفهآموزی و تفریح
وجود داشته باشد اما در برخی استانها به دلیل کمبود فضا
و فرسودگی امکان توسعه فضا وجود ندارد.
رئیسســازمان زندانها عنوان کــرد :همه زندانیان از
غذای یکســان بهرهمند هســتند ولی فروشگاههای زندان
مواد غذایی دارند که زندانی خارج از غذای زندان میتواند
غذایی از فروشگاه خریداری کند و تبعیضی بین آنها نیست.
وی بیان کرد :یکی از امکاناتی که نظام جمهوری اسالمی
در زندانها فراهم کرده است که در کشورهای دیگر وجود
ندارد ،بحث مرخصی است که مشکالت زیادی برای مجموعه
قضایــی و زندانها ایجاد میکند چــون باید برای ورود و

خروج هر فردی که مرخصی میرود در زمینه بیماریها و
کنترلاشیا ممنوعه مراقبت و کنترل انجام گیرد چرا که اگر
بیماری وارد زندان شود به سرعت میتواند واگیردار باشد.
جهانگیر در رابطه با فیلم منتشر شده در فضای مجازی
مبنی بر قتل یک زندانی در زندان گفت :در زندانهااشــیاء
ممنوعه وارد نشده بلکه ممکن است برخیاشیاء که در زندان
برای موضوعات دیگر استفاده میشود در دست زندانیان قرار
گیرد .فیلم منتشر شــده تکذیب شد ،این فیلم مربوط به
چندسال پیش بود که ارتباطی با زندانی مورد نظر نداشت و
فلیم منتشر شده را تکذیب میکنیم .وی در مورد تجهیزات
زندانهــا نیز تصریح کرد :دولت باید کمک کند تا زندان را
به ایکس ری تجهیز کنیم تا بتوانیم بدن افراد را بازرســی
کنیم که هیچ شیء ممنوعه وارد زندان نشود ،این امکانات
در کشور کم اســت و دولت باید کمک کند زندانها را به
تجهیزات الکترونیکی تجهیز کنیم تا بتوانیم به جرات بگوییم
هیچ شی ممنوعهای وارد زندان نمیشود.
رئیسسازمان زندانها در پاسخ به این سؤال که گفته
میشــود برای برخی چهرههای سیاســی خاص در زندان
خدمات ویژه ارائه میشود اظهار داشت :کسانی که گفتند
خدمات ویژه میدهیم تکذیب میکنم ،ما خدمات ویژه به
هیچ زندانی نمیدهیم اگر جایی هم ببینیم که خدمات ویژه
داده شده حتما برخورد الزم را انجام میدهیم.

نجات  ۱۰۰نفر از آتشسوزی بامدادی در برج  ۱۲طبقه مسکونی

سخنگوی آتشنشانی تهران از وقوع آتشسوزی
بامدادی در یک برج مسکونی در شمالغرب تهران
خبر داد و گفت :آتشنشانان بیش از  ۱۰۰ساکن مجتمع
را نجات دادند.
جالل ملکی به تسنیم گفت :ساعت  2:41بامداد دیروز
یک مورد مشاهده دود در یک برج مسکونی در شمالغرب
تهران ،میدان ســاحل ،خیابان مختاری به ســامانه 125
اعالم شــد و با توجه به حساسیتی که حوادث در برجهای
مسکونی و اماکن تجمعی به وجود میآورد ،ستاد فرماندهی
آتشنشــانی ،آتشنشانان پنج ایســتگاه آتشنشانی را در
لحظات اولیه بــه همراه نردبانهای هیدرولیکی و امکانات
الزم به محل حادثه اعزام کرد.
ملکی ادامه داد :محل حادثه برج مســکونی  12طبقه
بود که ظاهرا ً  75واحد مسکونی در آن وجود داشت؛ زمانی
که آتشنشانان به محل حادثه رسیدند ،مشاهده کردند در
بیشتر طبقات مخصوصاً طبقات باالیی دود غلیظی متراکم
شده ،تعدادی از ساکنان ضمن آگاهی از این حادثه سراسیمه
در حال خروج از ساختمان بودند اما اطالعات اولیه حاکی
از آن بود بسیاری از آنها از ماجرا آگاه نیستند و در وضعیت
نامناسبی داخل واحدشان حضور دارند .وی افزود :تعدادی
از آتشنشانان با حضور در طبقات ساختمان مشغول خروج
ساکنان و گروههای دیگر مشغول یافتن منشاء دود شدند و
مشخص شد آتشسوزی در سیمکشیهای کابین آسانسور
که در طبقه نهم متوقف بود و در ســقف آسانسور به وقوع
پیوسته و باعث شده دود از قسمت چاهک آسانسور به تمامی

طبقات مخصوصاً طبقات باالیی نفوذ کند.
سخنگوی آتشنشانی تهران گفت :آتشنشانان تمامی
واحدها را جستوجو کردند و بیش از  100نفر از ساکنان
را که در آن ساعات داخل واحدها بودند به سالمت و بدون
آســیبدیدگی خارج کردند .ملکی افزود :خوشبختانه این
حادثه با توجه به اطالعرســانی به موقع و حضور ســریع
آتشنشــانان مصدوم و تلفات جانی در پی نداشــت و در
ساعت  4:43بامداد عملیات به پایان رسید.
جزئیات انفجار مرگبار در مجتمع ورزشی خیابان سئول
همچنین سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران جزئیات
انفجار در مجتمع ورزشــی خیابان ســئول را تشریح کرد.
به گــزارش فارس ،جــال ملکی اظهار داشــت :این
حادثه در ســاعت  21:37سهشنبه در مجتمع ورزشی در
خیابان ســئول به وقوع پیوست که بالفاصله پس از اعالم
این رخداد دو ایســتگاه آتشنشــانی به محل اعزام شدند.
ملکــی افــزود :در این مجتمع ورزشــی در قســمت
تاسیســات یکی از ســاختمانها که مســاحت آن حدود
 300متــر مربع بود کارگران مشــغول کار بر روی یکی از
چیلرها و مخازن بودند که انفجاری در یکی از آنها رخ داد.
وی ادامــه داد :انفجــار منجــر بــه آتشســوزی و
تخریب ســاختمان نشــد اما تمــام شیشــههای همان
بخش شکســته شــد و متاسفانه ســه کارگر که بین 30
تا  60ســال ســن داشــتند جان خود را از دست دادند.
همچنین بازپرس دادسرای جنایی گفت :این رویداد به هیچ
عنوانحادثهامنیتینبودهوتنهایکاتفاقدرحینکاربودهاست.

توضیحات بطحائی درباره مرگ  3دانشآموز در اردوی خارجی

مسببان سفر دانشآموزان به گرجستان تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند
وزیر آمــوزش و پرورش درباره مرگ ســه
دانشآموز در اردوی گرجستان گفت :این اتفاق
بدون اطالع قبلی مقامات مســئول رخ داده لذا
کسی را نمیتوان پیدا کرد تا از او توضیح بخواهیم.
ســید محمد بطحائی صبح دیروز در حاشیه جلسه
هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاســخ به
این پرسش که تمهیدات دولت و وزارت آموزش و پرورش
برای حادثه دیدگان اردوی دانشآموزی در گرجســتان
چیســت؟ گفت :از این اتفاق متاسف هستم و بارها به
اولیای دانشآموزان اعالم کردهایم که اینگونه ســفرها
هیــچ ضرورتی ندارد ،به خصوص که وقتی بدون اطالع

مقامات رسمی این اتفاقات میافتد.
بطحائی بــا بیان اینکه چون این اتفاق بدون اطالع
قبلی مقامات مسئول رخ داده لذا کسی را نمیتوان پیدا
کرد تا از او توضیحی بخواهیم ،افزود :همان طور که پیش
از این در مورد ســفرهای خارجی گفته شده ،برگزاری
این ســفرها هیچ توجیهی نــدارد اال مواردی که در آن
بحث مسابقات بینالمللی دانشآموزان مطرح باشد که
در این صورت تمامی مســائل ایمنی برای دانشآموزان
رعایت میشــود.وی ادامه داد :ما در سطح بینالمللی و
حوزههای ملی مثل ورزشــی ،دانشآموزان را خودمان
بر اساس فرآیندهای تعیین شده به اردوها میفرستیم

که تمام اســتانداردهای الزم و مراقبتهای ایمنی برای
دانشآموزان اتفاق میافتد.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :ما به عنوان وزارت
آموزش و پرورش و همچنین وزارت دادگستری و وزارت
امور خارجه اقدامات مربوطه را انجام میدهند تا مسببان
این موضوع تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
به گزارش ایسنا ،بازیکنان عضو یک مدرسه فوتبال
در یزد به همراه توری گردشگری و به بهانه برگزاری اردو
چند روز پیش راهی گرجستان شدند که در جریان این
سفر دو ورزشکار نوجوان یزدی در رودخانه غرق شدند و
یک نوجوان دیگر هم در بیمارستان درگذشت.

کشف چند انبار احتکار کاال
در فارس

با تالش ســربازان گمنام امــام زمان (عج) در
ســازمان اطالعات سپاه فارس ،انبارهای احتکار در
چند شهرستان فارس کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،با تالش سربازان
گمنام امام زمان (عج) در ســپاه فجر استان فارس ،دو انبار
حاوی  500تن انواع برنج خارجی متعلّق به یک شــخص
با ارزش حدود ســه و نیم میلیارد تومان در شهر الر کشف
و ضبط شد.
در شهرســتان خنج انبار لوازم خانگی احتکارشده به
ارزش یک میلیارد تومان و در شهرستان مرودشت نیز انبار
لوازم یدکی خودرو با ارزش تقریبی دو میلیارد تومان کشف
و برای طی مراحل قضایی به دادگاه ارجاع شد.
همچنین در شهرستان نیریز هم بیش از سه تن برنج
غیراستاندارد قاچاق کشف و ضبط شد.

مسیر ریلی مشهد -نخجوان
مسافر ندارد

مدیرکل راهآهن خراسان گفت :قطار مسیر مشهد
 نخجوان به علت نبود مســافر متوقف شده و درصورتی که ضریب اشغال صندلی این قطار به حد قابل
قبولی برسد ،این قطار مجددا راهاندازی خواهد شد.
توگــو با ایرنا افزود:
محمدهــادی ضیایی مهر ،در گف 
حرکت این قطار از ابتدای تابستان متوقف شده و اگر نیمی
از ظرفیت مسافری این مسیر تامین شود ،میتوان نسبت
به راهاندازی قطار بین مشهد و منطقه خودمختار نخجوان
اقدام کرد.
وی گفــت :پیــش از این قطــار مشــهد  -نخجوان
بــا ســه واگــن  40نفره هــر هفتــه مســافران را بدون
ویــزا بیــن مشــهد و نخجــوان جابهجــا میکــرد.
قطار مســافربری نخجوان  -مشهد دیماه  1395راهاندازی
شد و پس از چند ماه فعالیت به دلیل پارهای اشکاالت فنی
متوقف شــد و دوباره  21دیماه  96ســفر خود را از طریق
جلفا  -تبریز  -تهران به مقصد مشهد از سر گرفت که برای
دومین بار ابتدای تیرماه امسال متوقف شد.

عامالن حمله به مقر پلیس
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی اســتان کردســتان گفت :دو
تروریست که به مقر پلیس آگاهی شهر سقز حمله
کرده بودند پس از دو ساعت دستگیر شدند.
توگو با ایرنا افزود :این دو
سرتیپ مسعود خرمنیا در گف 
تروریست پس از حمله به مقر پلیس آگاهی توسط نارنجک از
محل متواری شده بودند که بعد از دو ساعت توسط نیروهای
اداره اطالعات دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه این حمله هیچ تلفاتی در برنداشته
اســت ،اضافه کرد :از این تروریســتها نارنجک ،مسلسل
سبک ،کلت کمری ،انواع ســاحهای دیگر و مهمات این
اسلحهها کشف شد.
ســردار خرمنیا هدف این گروهکهای تروریســتی را
ناامن کردن اســتان کردستان و ایجاد جو روانی منفی در
این استان اعالم کرد.
وزارت اطالعات همچنین طی بیانیهای از خنثی کردن
دو اقدام تروریستی در کردستان و خوزستان خبر داد.
در ایــن اطالعیه آمده اســت :یکی از ایــن تیمهای
تروریســتی در اقدامی کور به مقر پلیس آگاهی شهرستان
ســقز با نارنجک حمله کرد که با اطالعرســانی به موقع و
هوشیاری نیروی انتظامی خسارتی دربر نداشت.
در بخش دیگر این اطالعیه آمده اســت :ســربازان در
ادارات کل اطالعات خوزستان و کردستان ضمن دستگیری
شــش نفر از عناصر این تیمهای تروریستی از آنان هفت
قبضه اسلحه کالشینکف ،سه قبضه سالح یوزی 17 ،قبضه
کلت کمری و هشــت عدد نارنجک ،دوربین دید در شب و
مقادیر قابل توجهی مهمات کشف و ضبط کردند.

کشف بیش از  2تن
موادمخدر

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان
نیکشهر گفت :در درگیری مسلحانه سوداگران
مرگ با مامورین پلیــس مبارزه با مواد مخدر
شهرســتان نیکشــهر بیش از دو هزار و 300
کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد.
توگو با فارس افزود:
محسن گلمحمدی در گف 
ایــن میزان مــواد مخدر طی یک ســاعت درگیری
مسلحانه در مناطق کوهستانی و صعبالعبور شهرستان
با ماموران انتظامی شهرستان کشف و طی این عملیات
یکدســتگاه خودروی وانت نیسان و دو قبضه اسلحه
جنگی ب ه همراه مهمات مربوطه نیز کشف شد.

دستگیری یک زن کالهبردار
 80میلیاردی در مازندران

قائمشهر  -خبرنگار کیهان:
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
مازندران از دســتگیری زنی کالهبردار که با
وعده ارائه تسهیالت بانکی از شهروندان بیش
از  80میلیارد ریال کالهبرداری کرده ،خبر داد.
سرهنگ علیرضا باقری گفت :در پی ارجاع پرونده
کالهبرداری از ســوی دادســرای عمومی و انقالب
شهرســتان قائم شــهر به پلیس آگاهی شهرستان
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گســترده پلیســی از
مالباختگان در دســتور کار قرار گرفت که در نتیجه
مشخص شد ،زنی کالهبردار به نام «ش-الف» با جعل
عنوان و معرفی خود به عنوان کارمند بانک با اقدامات
متقلبانه و وعده پرداخت تســهیالت بانکی کالن به
شهروندان از آنان کالهبرداری میکرد.
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان
مازندران ،افزود :مامــوران با دریافت این اطالعات و
شناسایی مخفیگاه متهم در یک عملیات غافلگیرانه
متهمه به کالهبرداری را دستگیر کردند که این فرد
در تحقیقات و بازجوییهای فنی پلیس به بز ه ارتکابی
اقرار کرد.
سرهنگ باقری گفت :تاکنون  80شاکی و مالباخته
در این پرونده شناسایی شدند که مبلغ کالهبرداری
صورت گرفته از مالباختگان تاکنون  80میلیارد ریال
بوده است.
وی اضافه کرد :متهمه پس از تشــکیل پرونده به
مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب از سوی
مرجع قضائی روانه زندان شد.

حوادث کوتاه از کشور

مرگ پدر فداکار

اصفهان – خبرنگار کیهان  :فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت  :پدر
فداکاری که برای نجات جان فرزندانش وارد رودخانه کوچری در شهرســتان
گلپایگان شده بود پس از بیرون آوردن دو کودک خود از آب  ،به علت شدت
موج رودخانه  ،غرق شده و جان خود را از دست داد.
ســرهنگ حسين بساطي افزود :این دو کودک در حال غرق شدن بودند
که پدر خانواده برای نجات جانشــان وارد آب شــداما متأسفانه در این حادثه
پدر فداکار پس از بیرون آوردن فرزندانش ،به دلیل شدت موج رودخانه ،غرق
شده و جان خود را از دست داد.

آخرین شنا

ساری – خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی بابلسر گفت  :نوجوان  16ساله
بابلسری به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا در منطقه ممنوعه غرق شد.
سرهنگ عبداهلل رضوانی افزود :گروههای امداد جسد نوجوان را در ساحل
شهرک «علی آباد» پیدا و به سردخانه منتقل کردند.

قاچاق گازوئیل

زاهدان – خبرنگار کیهان  :فرمانده انتظامی شهرســتان سراوان از کشف
«گازوئیل» قاچاق خبر داد.
سرهنگ «احمد آذرکيش» افزود :ماموران ایستگاه ایست و بازرسی گشت
محور «سراوان  -خاش» هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی
حمل ســوخت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند .وی افزود :در بازرسی و
بررسی مدارک بار خودرو 29 ،هزار ليتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مجوز
حمل کشف شد.

دستگیری سارق

کیش – خبرنگار کیهان  :رئیسپلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه کیش
از دستگیری چهار سارق با کشف بیش از  70فقره سرقت در این جزیره خبر داد.
سرگرد روح اهلل زمانی گفت :در بازدیدی که توسط پلیس آگاهی از سایت
نخالههای ســاختمانی جزیره صورت گرفت 205 ،عدد باطری موتور شارژی،
یک تن ســیم کابل 53 ،دستگاه پمپ آب 15 ،دستگاه دوچرخه ،سه دستگاه
موتورشــارژی و  10عدد کپسول گاز هوا کشف شد .وی افزود :در بازجویی از
فرد دستگیر شده و با پیگیری و رصد پلیس ،سه نفر از همدستان وی در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر و با حکم مقام قضائی روانه زندان شدند.

شناگر بیتجربه

رشت – خبرنگار کیهان  :فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی گفت  :مردی
 39ساله دراین بندر به دلیل عدم تسلط و مهارت کافی در شنا ،غرق شد.
سرهنگ مجيد حســيني افزود :در این حادثه ،فردي  39ساله براي شنا
خارج از طرح سالمســازي به دريا رفته بود كه به دلیل عدم تســلط و مهارت
کافی ،غرق شد.

کشف احتکار

ساری – خبرنگار کیهان :رئیسسازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران
از تشــکیل پرونده احتکار  14میلیارد ریالی یک واحد صنفی فروشنده لوازم
خانگی خبر داد.
محمــد پورعمران بااشــاره به الزام واحدهای تولیــدی و پخش به اعالم
موجودی کاالها به ادارات صنعت ،معدن و تجارت شهرســتانها ،از تشــکیل
پرونــده  40میلیون ریالی برای یک شــرکت پخش مواد لبنی به دلیل اعالم
نکردن موجودی انبار خبر داد.

سرقت میلیاردی

اصفهان – خبرنگار کیهــان  :رئیسپلیس آگاهی اصفهان گفت  :اعضای
باند ســه نفرهای که اقدام به سرقت از منازل شهروندان میکردند در عملیات
کارآگاهان پلیس آگاهی استان دستگیر و به سرقت شش میلیارد ریال طال و
نقره از منازل مردم اعتراف کردند.
سرهنگ سعید سلیمیان افزود :کارآگاهان با شناسایی هویت اعضای این باند
طی هماهنگی با مقام قضائی وارد عمل شده و در یک عملیات غافلگیرانه هر
سه نفر که دارای سوابق کیفری هستند را در مخفیگاههای خود دستگیر کردند.
وی اضافه کرد :در بازرســی از مخفیگاه متهمان یک میلیارد ریال طال و
نقره کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

کشف گوشت فاسد

بنــاب -خبرنگارکیهان  :فرمانده نیروی انتظامی بناب از کشــف ،ضبط و
امحای  200کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در بناب خبرداد.
سرهنگ سهراب شفقی افزود :در پی کسب خبری مبنی بر اینکه مقداری
گوشــت فاسد و فاقد مجوز از شــبکه بهداشت جهت تحویل به غذاخوری به
مرکز اســتان ارسال میشــود ،توسط مأموران کشف و ضبط شد .وی تصریح
کرد :مأموران یگان امداد بناب در محور مواصالتی شهرستان در یک عملیات
غافلگیرانه یک نفر متهم را همراه با خودرو پژو 405توقیف و به ستاد انتظامی
داللت دادند .به گفته شفقی ،گوشتهای کشف شده امحاء و متهم با تشکیل
پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کشفاشیای تقلبی

سمنان – خبرنگار کیهان :مسئول واحد حقوقی و امالک اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان سمنان گفت :تعداد  119قطعه
شیء تاریخی و فرهنگی و تقلبی در ایست و بازرسی پلیس راه شاهرود  -میامی
کشف و ضبط و متهم به مراجع قضائی تحویل داده شد.
«یدا ...یحیی پور» افزود :متهم این پرونده در حال حمل و انتقالاشیاء به
صورت غیرقانونی بود که در پلیس راه شاهرود -میامی توسط ماموران نیروی
انتظامی مورد بازرسی قرارگرفت و از خودروی وی تعداد  80قلم شیء تاریخی
و فرهنگی و تعداد  39قلم شی تقلبی کشف و ضبط شد.
وی گفت:اشیای تاریخی و فرهنگی شامل  75قطعه سکه ،یک قطعه نوک
پیکان ،یک عدد آویز قدیمی ،یک عدد لبه دیگ قدیمی ،یک عدد سرمه دان
برنجی و یک عدد پی سوز است .یحیی پور افزود:اشیای تقلبی نیز شامل 26
قطعــه مهره نگین ،دو عدد حلقه فلزی ،چهار قطعه ســنگ کوچک قدیمی،
چهار قطعه مهره استوانهای ،یک قطعه مهره گرد ،یک قطعه مجسمه قدیمی
شکل انسان و یک قطعه سنگ رنگ شیری استوانهای (منقوش به شیر) است.

تصادف مرگبار

سرویس شهرستانها  :رئيس پليس راه شمالي استان فارس  ،گفت :برخورد
شــديد سه دستگاه خودرو در محور فســا-داراب ،پنج كشته و دو مجروح بر
جاي گذاشت.
سرهنگ «احمد احمدي» اظهار داشت :در پي اعالم يك فقره تصادف فوتي
در محور «فسا-داراب» ،بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام و مشاهده
کردند يك دستگاه سواري زانتيا با پنج سرنشين با دو دستگاه كاميون ايسوزو
برخورد و بر اثر آن ،هر پنج نفر از سرنشينان خودرو زانتيا در دم فوت و دو نفر
از سرنشينان خودرو هاي ايسوزو نيز مجروح و به بيمارستان منتقل شدهاند.
وی بيان كرد :كارشناسان پليس راه علت وقوع اين حادثه را تجاوز به چپ
كاميون ايسوزو اعالم كردند.

تولید «پلیآلومینیوم کلراید» در ارومیه

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه گفت :این شرکت اقدام
به تولید محصول پلی آلومینیوم کلراید کرده است.
کریم دلجوان در گفتوگو با فارس اظهار داشــت :این محصول در
سالیان اخیر در کشورهای پیشرفته و صنعتی به منظور تصفیه آب مورد
اســتفاده قرار میگیرد و تا پیش از تولید این محصول توســط شرکت
پتروشیمی ارومیه ،شرکتهای داخلی این ماده مورد نیاز خود را از دیگر
کشورها از جمله چین وارد میکردند که به دلیل کیفیت بسیار نامطلوب
آن واردات آن تا حدود زیادی کاهش یافت.
وی همچنیــن از راهاندازی خط تولید پلیاتیلن نیز خبر داد و گفت:
رایزنیهــا در این خصوص همچنان ادامه دارد و ما نیز مجوز خط تولید
 150هزار تن در سال را کسب کرد ه که این میزان از شرکت پتروشیمی
مهاباد به این شرکت عرضه شود.
دلجوان درخصوصاشتغالزایی این مجموعه تولیدی نیز گفت :در حال
حاضر  250نفر در شرکت پتروشیمی ارومیه مشغول به کار هستند که با
اجرای طرحهای پلی اتیلن کلراید ،سولفات پتاسیم و همچنین عملیاتی
شــدن طرح خط تولید پلی اتیلن ،انتظار میرود این میزاناشتغالزایی به
حدود  600نفر افزایش پیدا کند.

