
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

تهدید افراد 
فاسد پلیس به 

اعدام در برنامه 
زنده تلویزیونی 

غرق شدن 
دوقلوها 

هنگام موبایل 
بازی مادر

پدر و مادر 
همسر ترامپ 
تابعیت آمریکا 

گرفتند

افزایش ابعاد 
سوء استفاده 

جنسی در 
چند مدرسه 

کاتولیک 

صفحه11
 شنبه ۲۰ مرداد  1۳۹۷

۲۸ ذی القعده 1۴۳۹ - شماره ۲1۹۷۵

دفن 4 کارگر زیرآوار
نهاوند - ایسنا: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
نهاونــد از ریزش آوار بــر روی 4 کارگر نهاوندی و جان باختن آنها 

خبر داد.
اکبر مولوی اظهار کرد: در یک حفاری غیرمجاز و غیرایمن یک 

ساختمان ریزش کرد و 4 کارگر جان خود را از دست دادند.
وی افزود: با حضور به موقع سه دستگاه آتش نشانی و نیروهای آنها 
گودبرداری انجام گرفت و اجساد قربانیان از زیرآوار بیرون کشیده شد.
مولوی خاطر نشان کرد: بنا به دستور دادستان عوامل اصلی این 

حادثه دستگیر شدند.
کشف مزرعه ماری جوانا

تبریز- خبرنگار کیهان: با تالش مجموعه اطالعات سپاه عاشورا 
یک مزرعه بزرگ کاشــت ماری جوانا و گراس با ارزش افیونی 36 

میلیارد ریال کشف شد. 
این مزرعه در بستان آباد واقع بود و 5000مترمربع وسعت دارد 
و 625 بوته گیاه ماری جوانا و گراس توســط یک شخص غیربومی 

کاشته شده بود.
قرار بود این مواد به مناطق مختلف کشور، ارسال شود. پاسداران 
اطالعات سپاه عاشورا آذربایجان شرقی3 نفر را در این ارتباط دستگیر 

کردند.
کالهبردار در دام پلیس

کرمان- فارس: بازپرس شــعبه چهار دادسرای عمومی و انقالب 
اسالمی کرمان از دســتگیری یک کالهبردار حرفه ای سابقه دار در 
کرمان خبر داد و گفت: متهم با تهیه اسناد غیراصیل خود را مالک 
زمین ها معرفی و از این طریق میلیاردها ریال کالهبرداری کرده است.
ســعید عباس آبادی اظهار داشت: پس از اعالم گزارشات متعدد 
مردمــی مبنی بــر کالهبرداری در حوزه زمین، پس از شناســایی 
کالهبردار دستورات قضایی الزم برای دستگیری وی صادر و متهم 
52 ساله در محل مخفیگاهش در روستای سیرچ کرمان دستگیر شد.
وی در رابطه با شیوه کار این کالهبردار افزود: متهم با تهیه اسناد 
غیراصیل خود را مالک زمین ها معرفی و سپس اقدام به فروش )اموال 

غیرمنقول( و از این طریق میلیاردها ریال کالهبرداری کرده بود.
عباس آبادی اظهار کرد: تاکنون بالغ بر 35 نفر علیه و ی در این 
پرونده اعالم شــکایت کرده و پرونده ای در سه جلد با بیش از 700 
صفحه علیه متهم در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب اسالمی 

تشکیل و در حال رسیدگی است.
وی بیــان کرد: متهم عالوه بر پرونده مطروحه در این شــعبه، 
دارای محکومیت هایی مشــابه در اجرای احکام دادسرای عمومی و 

انقالب است.
برخورد مرگبار خودرو با گاردریل

سبزوار- فارس: معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشــگاه علوم پزشکی ســبزوار گفت: برخورد یک دستگاه خودرو 
ال90 با گاردریل در کیلومتر 50 محور سبزوار-نیشــابور 4 کشته و 

4 مصدوم برجای گذاشت.
هادی عباس آبادی گفت: در اثر این  حادثه چهار سرنشین خودرو 

به دلیل شدت در سر صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.
وی بیان کرد: مصدومان حادثه نیز پس از اقدامات اولیه برای ادامه 
مراحل درمانی توسط دو دستگاه آمبوالنس اورژانس به بیمارستان 

امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.
مرگ 3 موتورسوار

شــهرکرد - ایرنا: مدیــر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی 
چهارمحال و بختیاری گفت: برخورد ســواری پژو با یک دســتگاه 

موتورسیکلت منجر به مرگ 3 راکب موتورسیکلت شد.
فرامرز شاهین افزود: این تصادف بامداد پنجشنبه در جاده سیاسرد 

شهرستان بروجن رخ داد.
وی ادامــه داد: بــا دریافت خبر حادثه بالفاصله یک دســتگاه 
آمبوالنس اورژانس 115 به محل اعزام شد، اما راکبان موتورسیکلت 

به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده بودند.
جزئیات حادثه ازسوی کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

دستگیری محتکر 50 میلیاردی
ساری - خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی مازندران از 
دســتگیری محتکر لوازم خانگی و کشــف 50 میلیارد ریالی اموال 

احتکار شده در شهرستان بابلسر خبر داد.
سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر احتکار انواع لوازم خانگی توسط فردی در شهرستان بابلسر، 
ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی بابلسر موفق به 

شناسایی محل نگهداری اموال احتکاری شدند.
وی خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی های قضائي، ماموران پلیس 
آگاهی بابلسر به همراه بازرسان اداره تعزیرات حکومتی و کارشناسان 
اداره صنعت و معدن و تجارت، در بازرسی از محل، انواع لوازم خانگی 

ایرانی و خارجی به ارزشی بالغ بر 50 میلیارد ریال کشف کردند.
این مقــام انتظامی، از پلمب محل نگهــداری کاالهای احتکار 
شده خبر داد و اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضائی معرفی شد.
معدوم سازی مواد غذایی فاسد

مراغه - فارس: سرپرســت مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم 
پزشکی مراغه گفت: یک تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته 

در مراغه از چرخه مصرف خارج شد.
آرش خرمی اظهار کرد: این مقدار مواد غذایی شامل انواع کنسرو، 
کمپوت، تنقالت و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشــته در بازرسی از 
مراکز عرضه و فروش مواد غذایی کشــف، جمع آوری و پس از طی 
مراحل قانونی، در محل دفع زباله شهر مراغه به شکل مناسب معدوم 

و از چرخه مصرف خارج شد.
کشف شیشه

زنجان - فارس: فرمانده انتظامی استان زنجان؛ از کشف بیش از 
59 کیلوگرم شیشــه و پیش ساز شیشه در عملیات مشترک پلیس 

مبارزه با مخدر استان زنجان و ناجا خبر داد.
علــی آزادی ادامه داد: ماموران، از توزیــع یک محموله بزرگ 
موادمخدر صنعتی در اســتان تهران مطلع و رسیدگی به موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
وی بــه همکاری و تعامل مشــترک ماموران پلیــس مبارزه با 
موادمخدر اســتان های زنجان و ناجا در این عملیات اشاره و تصریح 
کرد: در این عملیات از منزل متهمان 59 کیلوگرم شیشه، پیش ساز 
شیشه و دستگاه ترازوی دیجیتالی کشف و 3 متهم نیز در این زمینه 

دستگیر شدند.
آزادی همچنین از شناسایی و توقف محموله سوخت قاچاق توسط 
ماموران پلیس آگاهی خبر داد و افزود: از این محموله 28هزار و 500 

لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
ناکامی حفاران عتیقه

رشــت - خبرنگار کیهــان: فرمانده نیــروی انتظامی فومن از 
دستگیری 5 حفار اشیاء عتیقه در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ محسن مرادزاده اظهار داشت: ماموران این فرماندهی در 
پی دریافت خبری مبنی بر اینکه چند نفر در یکی از مناطق شهرستان 
فومن در حال حفاری هستند، با حضور در محل مذکور موفق شدند 

5 حفار اشیاء عتیقه را شناسایی و دستگیر کنند.
وی اضافه کرد: از متهمان 2 دســتگاه فلزیاب، موتور پمپ آب، 

قرقره آهنی، کابل دوربین دار و هیتر برقی کشف و ضبط شد.
بــه گفته فرمانــده نیروی انتظامــی شهرســتان فومن هر 5 
 متهم با تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به مقام قضایی

 معرفی شدند.

سرویس شهرستان ها: 
جانشــین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از 
توقیف دو دستگاه کانتینر حاوی 20 تن کاغذ احتکار 
شده به ارزش 10 میلیارد ریال در بندرعباس خبر داد.

سرهنگ »عباســعلی بهدانی فرد« گفت: در پی رصد 
اطالعاتي و گزارش هاي مردمي رانندگان شــبکه حمل و 
نقل باري و تعدادي از چاپخانه هاي سطح شهر بندرعباس 
مبنــي بر احتکار انواع کاغذ مــورد نیاز در صنعت چاپ و 
نشر با توجه به ترخیص این کاال در طي هفته هاي اخیر و 
دپوي آن در انباري در بندر عباس. مکان مورد نظر توسط 
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي استان شناسایي و با 
هماهنگي قضایي ماموران پلیس با همکاری اداره سازمان 
صنعت و معدن و سازمان تعزیرات حکومتي به محل مورد 

نظر اعزام شدند.
این مقام انتظامی اظهار داشــت: در بازدید اولیه تعداد 
دو دســتگاه کانتینر شامل 77 پالت کاغذ چاپ و تحریر به 
وزن 20 تن به ارزش 10 میلیارد ریال کشف شد.جانشین 
فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: حسب دستور 
مقام قضایي جهت جلوگیري از انتقال کاالها به محل دیگر، 
کانتینرهاي موجود در انبار شــرکت مذکور پلمب، پرونده 
قضایي در این زمینه تشکیل و متصدي برای رسیدگي به 

مراجع قضایي معرفي شد.
وی همچنین از کشف 2 انبار احتکار کاالهای اساسی 

دیگر به ارزش 12 میلیارد ریال در بندرعباس خبرداد.
  بهدانی فرد افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی در 
بازرســی از انبار موصوف مقادیر زیادی انواع کاالی اساسی 
اختکار شده شامل رب گوجه، خیارشور، حبوبات، سبزی های 
خشک شده و آهن آالت ساختمانی کشف کردند.جانشین 
فرمانده انتظامی هرمزگان بر اساس نظر کارشناسان، ارزش 
کاالهای احتکار شــده را 12 میلیارد ریال عنوان و تصریح 
کــرد: در این رابطه پرونده تشــکیل و برای اعالم حکم و 
مجازات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و انبار مذکور 

توسط ماموران پلیس نظارت براماکن عمومی پلمب شد.

دادســتان عمومی و انقالب کرمان گفت: 
در راســتای اجرای مرحله دوم طرح مبارزه با 
محتکران و اخاللگران نظام اقتصادی، دو انبار 
کاالی احتــکار با بیــش از 200 تن برنج و 35 
میلیارد ریال لوازم خانگی در کرمان پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از کرمان، دادخدا 
ساالری اظهار داشت: شامگاه چهارشنبه با همکاری 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات 
اســتان کرمان و در راستای اجرای مرحله دوم طرح 
مبارزه با محتکران و اخاللگران نظام اقتصادی، دو انبار 
کاالی احتکار با بیش از 200 تن برنج و 35 میلیارد 

ریال لوازم خانگی در کرمان کشف و پلمب شد.
وی از تــداوم طرح مبــارزه با احتکار و اخالل در 
نظام اقتصادی تا رسیدن به امنیت مطلوب در استان 

کرمان خبر داد.
در مرحله اول طرح مبارزه با محتکران و اخاللگران 
نظام اقتصــادی نیز به صورت همزمــان هفت انبار 
کاالهای احتکار شــده شــامل لوازم خانگی، وسایل 
گرمایش و سرمایشی، مواد غذایی به ارزش چند صد 

میلیارد ریال در کرمان کشف و پلمب شد.

سرویس شهرستانها:
جانشــین فرمانده انتظامی استان مازندران از 
دستگیری محتکر لوازم خانگی و کشف 50 میلیارد 
ریالی اموال احتکار شده در شهرستان بابلسر، خبر 

داد.
سرهنگ »حســن مفخمی شهرستانی« گفت: در پی 
کسب خبری مبنی بر احتکار انواع لوازم خانگی توسط فردی 
در شهرستان بابلسر، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی 
پلیس این شهرستان موفق به شناسایی محل نگهداری اموال 

احتکار شده شدند.
سرهنگ مفخمی، خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی های 
قضائی، ماموران پلیس آگاهی بابلســر به همراه بازرســان 
اداره تعزیرات حکومتی و کارشناسان اداره صنعت ومعدن 
وتجارت، در بازرســی از محل انــواع لوازم خانگی ایرانی و 

خارجی به ارزشی بالغ بر 50 میلیارد ریال کشف کردند.
این مقام انتظامــی، از پلمب محل نگهداری کاالهای 
احتکار شده توسط متهم خبر داد و اظهار داشت: متهم پس 

از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

انبار بزرگ چند هزار متری پارچه و کاالهای 
چوبی و ام- دی- اف در یک شرکت حمل ونقل در 

خیابان 1۷ شهریور مشهد در آتش سوخت.
معاون عملیات ســازمان آتش نشــانی مشــهد در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا زمان گزارش این آتش سوزی 
را ســاعت یک و 17 دقیقه بامداد صبح روز پنجشنبه 

ذکر کرد. 
»مســعود ظهوریان« گفت: در پی حضور نخستین 
گروه آتش نشانان در محل، به خاطر مواجه با گستردگی 
حریق درخواست نیروهای پشتیبانی در سطح وسیع شد. 
وی افزود: به همیــن خاطر نیروهای اطفا حریق و 
امداد و نجات از تمامی ایســتگاه های سطح شهر مشهد 

به محل حادثه اعزام شدند. 
معاون عملیات ســازمان آتش نشانی مشهد گفت: 

وسعت این آتش سوزی به حدی بود که کل انبار مسقف 
چند هزار متری طعمه حریق شد و آتش نشانان به مهار 

آن پرداختند. 
وی افــزود: در اطفا این حریق عــالوه  بر نیروهای 
آتش نشانی، 11 تانکر سبک و سنگین آبرسانی شهرداری 
برای کمک به محل فرستاده شده و چندین دستگاه لودر 
و بیل مکانیکی هم برای جلوگیری از ســرایت آتش به 

اطراف، وارد عمل شدند. 
ظهوریان گفــت: دو مغازه به صورت 100 درصدی 

در آتش سوختند.
در این آتش سوزی یک آتش نشان هم دچار جراحت 

و روانه بیمارستان شد. 
دود ناشــی از این آتش ســوزی از کیلومترها دورتر 

قابل رویت بود.

امور  توسعه  و  معاونت عمرانی  سرپرست 
شــهری و روســتایی وزارت کشور گفت: 
در  زائران  تردد  برای  زیرســاخت های الزم 
اربعین حسینی امسال در مرزهای چهارگانه 
خسروی، شلمچه، چذابه و مهران فراهم است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، »هوشنگ خندان دل« 
در کمیته زیرساخت های اربعین که با حضور معاونان 
هماهنگی امور عمرانی استانداران کشور در پایانه 
مســافربری خسروی برگزار شد، افزود: برای اینکه 
زمینه هــای اجرایی برای ایجاد زیرســاخت ها در 
مرزها مطلوب تر باشــد، کارها تقسیم و استان های 
معین در منطقه نیز تعیین شدند و وظیفه تمامی 
استان های معین و استان های مرزی خوزستان، ایالم 
 و کرمانشاه در زمینه ایجاد زیرساخت ها در اربعین

 مشخص شد. 
خندان دل، درخصوص بازگشــایی مرز رسمی 
خسروی نیز گفت: با توجه به ایجاد زیرساخت های 
مناسب، مقدمه های الزم برای تردد زائران اربعین 

حسینی از این مرز رسمی فراهم است. 
فرماندار قصرشیرین نیز با  اشاره به سابقه طوالنی 
مرز خسروی در مقایسه با سایر مرزهای کشور برای 

تردد زائران عتبات عالیات، اضافه کرد که بازگشایی 
این مرز رســمی یکی از مطالبه های به حق مردم 

استان کرمانشاه است.
مرادعلی تاتار افزود: بسیاری از زیرساخت های 
اربعین در شهرســتان قصرشیرین در جریان زلزله 
هفت و ســه دهم ریشــتری 21 آبان پارســال از 
بیــن رفت و برخی مکان هایی نیــز که در اختیار 
ستادهای معین قرار گرفت، باید تعمیر شود از این 
رو این استان ها با توجه به محدودیت امکانات، باید 
 برای رفع مشکالت فراروی اهتمام بیشتری داشته

 باشند. 
با پیگیری مسئوالن استان و با ابالغ نامه ای از 
سوی وزارت کشور مبنی بر بازگشایی مرز خسروی 
در 28 اســفند 93 به استانداری کرمانشاه، اکنون 
این مرز رسمی و بین المللی بازگشایی و آماده تردد 

زایران عتبات عالیات است. 
مرز خســروی نزدیک ترین نقطه از کشورمان 
به بغداد، کربال، کاظمین و سامراســت که این مرز 
رســمی تا بغداد پایتخت کشور عراق 190، نجف 
380، کربال 300، کاظمین 203 و تا ســامرا 326 

کیلومتر فاصله دارد.

 معــاون وزیر آموزش و پــرورش و رئیس 
 سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس به 
وجود 98۷ کالس خشت و گلی در کشور  اشاره 
کرد و گفت: تا پایان سال تحصیلی آینده همه 

این کالس ها تخریب و بازسازی می شود.
مهراهلل رخشانی مهر در چهل و نهمین گردهمایی 
مشترک مدیران کل ستادی و اجرایی نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور در تبریز افزود: برای این منظور 
بیش از سه هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته است.
وی اظهار داشت: با حل مشکل مدارس خشتی و 
گلی، مشکل مدارس سنگی و کپری را در دستور کار 

قرارداده و برای حل آنها اهتمام خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مهر امســال بیش از هفت هزار 
کالس جدید تحویل آموزش و پرورش می شود، افزود: 
این تعداد واحد آموزشی جدید نسبت به پارسال حدود 

40 درصد افزایش دارد.
وی میانگین کنونی فضای آموزشــی در کشور را 
5/2 مترمربــع برای هر دانش آموز اعالم کرد و گفت: 
در کنار توســعه واحد های آموزشی، برای تجهیز آنها 
هم تالش می شود.رخشانی مهر اظهار داشت: در برنامه 
نوســازی مدارس ساخت مدارس با معماری سنتی و 
اسالمی پیش بینی شده است تا مدارس سازی به سمت 

معماری ایرانی - اسالمی حرکت کند.

معاون امنیتی- انتظامی استاندار سیستان 
و بلوچستان گفت: شیء صوتی صبح دیروز در 
مقابل بیمارستان رازی و نزدیکی کالنتری شهر 
هیچگونه  که خوشبختانه  منفجر شد  سراوان 

تلفات جانی نداشت.
محمدهادی مرعشی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در سراوان اظهار کرد: این حادثه ساعت 9:45 دقیقه  
صبح دیروز روی داد و تنها شیشه چند منزل شکسته 
شده و به سه خودروی متوقف شده در مجاورت انفجار 

خسارت کلی وارد شده است.
وی با بیان اینکه بررســی های الزم توسط پلیس 

در حال انجام است.
 فرمانده انتظامی ســراوان نیز گفت: انفجار شی 
صوتی صبح دیروز)جمعه( در این شهرستان امنیتی 
نبــوده بلکه پرتاب یک ترقه دست ســاز از ســوی 

قاچاقچیان مواد مخدر بوده است.
به گزارش ایرنا، ســرهنگ احمد آذرکیش اظهار 
داشــت: بامداد دیروز )جمعه( در پی درگیری شدید 
ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرســتان ســراوان با 
قاچاقچیان مسلح مواد مخدر، 900 کیلوگرم انواع مواد 
مخدر و مقادیر زیادی سالح و مهمات از قبیل تیربار 

گیرینف، آرپی جی و کالشینکف کشف شد.
وی افزود: همزمان از طریق عوامل این قاچاقچیان 
ترقه ای دست ساز در خیابان روبروی کالنتری سراوان 
پرتاب و منفجر شد.سرهنگ آذرکیش گفت: این انفجار 

هیچ گونه خسارت جانی نداشته است.

دستگیری محتکر
 50 میلیاردی در بابلسر

کشف 20 تن کاغذ
 احتکار شده در بندرعباس

دادستان کرمان خبر داد

پلمب دو انبار برنج و
لوازم خانگی احتکاری در کرمان

یک انبار بزرگ کاال 
در مشهد طعمه حریق شد

معاون وزیر کشور:

زیرساخت های تردد زائران اربعین از مرز خسروی 
فراهم شده است

کالس های خشتی کشور تخریب می شود

صبح دیروز رخ داد

انفجار شیء صوتی 
در سراوان 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان یزد 
گفت: پس از بازداشت دو نفر از دست اندرکاران 
اعزام دانش آموزان، با ارسال نیابت قضایی در 
کشور گرجستان هم یک متهم دیگر بازداشت 

شد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر شمس درباره این پرونده 
افزود: پس از دستور مستقیم دادستان کل کشور به 
دادستان یزد جهت پیگیری، بالفاصله بعد از تشکیل 

پرونده اقدامات قانونی پیگیری شد.
وی از تحقیق کامــل از خانواده ها و اولیای دم و 
شهود و مطلعان در محل حادثه خبر داد و افزود: فیلم 
صحنه جرم مطالبه و بررسی شده است تا ابعاد دقیق 

حادثه روشن شود.
این مقام قضایی تصریح کــرد: چون بیم جرایم 
مالــی و ســودجویی در ایــن اعــزام دانش آموزان 
 متصور بود، حســاب های بانکی متهمان نیز مسدود

 شده است.
وی با اشاره به لزوم برخورد با عوامل تأسیس کننده 
آموزشگاه های ورزشی که نظارت الزم را بر مجموعه 
خود ندارند، اظهار داشــت: قرار نظارت قضایی مبنی 
بر جلوگیری از هر گونه اردوی این باشگاه ورزشی که 
اقدامات غیر قانونی اخیر در حوزه آن انجام شده بود، 

صادر و ابالغ شده است.
این مقــام قضایی به اقدامــات قضایی از طریق 
مدیر کل بین الملل قوه قضائیه و وزارت خارجه اشاره 
کرد و گفت: مقدمات انتقال اجســاد جانباختگان به 
کشور فراهم شده اســت و از دفتر نمایندگی وزارت 
 خارجه در یزد هم خواسته شد پیگیری الزم را انجام

 دهند.

 معاون فنی و مدیر گروه پیشگیری از حوادث 
دفتر مدیریت بیماری هــای غیرواگیر وزارت 
بهداشت از فوت 128 نفر بر اثر غرق شدگی در 

سال 96 خبر داد.
 به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، علیرضا 
مغیثی گفت: هر سال تابستان آمار کسانی که در اثر 
غرق شــدگی جان خود را از دست داده اند، مرتب از 
رسانه ها پخش می شود و مسئوالن سعی می کنند به 
مردم راجع به این خطر هشدار دهند. اما شاید بسیاری 
ندانند که خطر غرق شدگی فقط در ساحل های شلوغ 
و مناطق طرح سالم سازی دریا نیست. بلکه بیشترین 
موارد غرق شدگی در مناطق خارج از طرح دریا و در 
مناطق خلوت و ممنوع شنا و یا در زمان هایی که دریا 
طوفانی بوده و مناطق حفاظت شده طرح سالم سازی 

دریا تعطیل بوده، رخ می دهد.
مغیثی افزود: متأسفانه تعداد زیادی از هموطنان 
که برای شنا و تفریح وارد آب می شوند به دلیل آشنا 
نبودن به فن شــنا در دریــا و رودخانه با جریان تند 
آب و پدیده های خاصی مانند جریانهاي شــکافنده 
Rip Currents روبرو و در اینگونه موارد غرق می شوند.

وی ادامــه داد: بر اســاس ثبت های موجود، کل 
تعداد غرق شدگان در ســال گذشته، 530 نفر بوده 
است که متأسفانه 128 نفر ) 24 درصد( از آنها فوت 
شدند. از نظر جنسیت، از کل کسانی که دچار حادثه 
غرق شدگی شدند، 73/4 درصد مرد و 26/6 درصد زن 
بودند و از کل فوت شدگان این حادثه 82/03 درصد 

مرد و 17/97 درصد زن بودند.
این مســئول وزارت بهداشــت گفت:  90 درصد 
بیشترین موارد غرق شدگی در گروه سنی 25 تا 30 
سال و بیشترین مرگ ناشی از غرق شدگی در همان 
گروه ســنی بوده اســت. از کل غرق شدگان 14/53 
درصد در محدوده داخل طرح غرق شــدند و 79/81 

درصد حوادث در محدوده خارج طرح بوده است.

همایــش وحدت، هم افزایــی، همدلی و 
اخوت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سپاه 
محمدرسول اهلل)ص( تهران روز پنجشنبه در 
ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار 

شد.
در این مراســم سردار حسین رحیمی فرمانده 
انتظامــی پایتخــت، ســردار کوثری جانشــین 
فرمانده قرارگاه ثاراهلل،  ســردار یزدی فرمانده سپاه 
محمدرسول اهلل و جمعی دیگر از فرماندهان سپاه، 

ناجا و بسیج حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس  پلیس 
تهران بزرگ در این همایش گفت: این همایش در 
راســتای اهداف نظام و در مســیر برقراری امنیت 

برگزار شده است.
سردار حسین رحیمی افزود: تالش دشمن این 
است که مسئوالن و نظام را ناکارآمد نشان دهد که 
باید با هوشیاری توجه ویژه ای به این موضوع داشته 
باشــیم. ایجاد اختالف بین ارکان نظام به خصوص 
بیــن ارکانی که امنیت و نظــم را برقرار می کنند 

هدف آن هاست.
رحیمی همچنین در حاشیه این همایش گفت: 
در تالش هستیم که همکاری های نیرو های بسیج، 
سپاه و نیروی انتظامی را در سطوح پایین تر دنبال 
کنیم تا این همکاری ها نسبت به گذشته افزایش یابد.

وی ادامــه داد: این دومیــن همایش همدلی و 
اخوت است که با حضور همه فرماندهان، مسئوالن، 
روســای کالنتری ها، پلیس های تخصصی و سپاه 

برگزار می شود.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهارداشــت: 
افزایــش امنیت و آرامش مــردم از دغدغه های هر 
دو نیروســت که این موضوع به ســمت اجرا شدن 

پیش می رود.
سردار رحیمی افزود: بسیج نیروی ارزشمندی 
است و اطالعات ذی قیمتی در مسائل مختلف دارند 
که می توانند کمک های فراوانی به نیروی انتظامی 

برگزاری همایش وحدت و اخوت
 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سپاه محمد رسول اهلل)ص(

3 متهم پرونده فوت 
دانش آموزان یزدی در 

گرجستان، بازداشت شدند

90 درصد موارد غرق شدگی
 در گروه سنی 25 تا 30 سال بوده اند

فوت 128 نفر بر اثر 
غرق شدگی در سال 96

داشته باشند.
وی گفت: یکی از مســائل در خصوص امنیت، 
امنیت بوستان ها و تفرجگاه هاست که متاسفانه در 
بخش جنوبی شــهر تهران شاهد حضور معتادان و 
خرده فروشــان در بوستان ها هستیم که هماهنگی 
خوبی برای حضور بسیج و ماموران نیروی انتظامی 

برای آسایش شهروندان در حال انجام است.
ارتباط کالنتری ها با پایگاه های بسیج 

برای هماهنگی در ماموریت ها
فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران نیز 
گفت: ما در این همایش به دنبال آن هســتیم که 
خدمت رســانی به مــردم را در بخش های امنیتی، 
اجتماعــی،  اقتصادی و جلوگیری از آســیب های 
اجتماعی افزایش دهیم و خوشــبختانه هر دو نیرو 

در این راه مصمم و ثابت قدم هستند.
سردار محمدرضا یزدی ادامه داد: خوشبختانه 
همکاری بین نیرو های بسیج، سپاه و نیروی انتظامی 
بسیار خوب است و ماموریت های محوله را در کنار 

یکدیگر به خوبی به سرانجام می رسانند.
یزدی با بیــان اینکه در دومین نشســت بین 

فرماندهان نیروی انتظامی و ســپاه باید به سمت 
چند هدف حرکت کنیــم، افزود: خدمت به مردم، 
قانون مداری، برقرای امنیت و آرامش و نشان دادن 
اقتدار نیروی انتظامی و سپاه مهم ترین اهداف ما از 

برگزاری این همایش است.
وی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در 
خصوص اینکه قانون فصل الخطاب تمام مســائل 
است، گفت: سپاه، بســیج و نیروی انتظامی نشان 
و نماد قانون مندی هســتند و برای رعایت حقوق 
مردم به قانون عمــل می کنند، ما امروز از اتحاد و 
همدلی استقبال می کنیم و در کنار هم برای امنیت 

تالش می کنیم.
سردار یزدی با بیان اینکه ارتباط کالنتری ها با 
پایگاه بسیج برای هماهنگی در ماموریت ها برگزار 
خواهد شــد، اظهار داشــت: در آینده جلساتی در 
سطح فرماندهان پایگاه های بسیج با سرکالنتری ها 
و کالنتری ها برگزار خواهد شــد تا آسیب هایی که 
در جامعه اســت کاهش یابد و کسانی که بخواهند 
قانون گریزی و فســاد ایجاد کننــد ببینند چنین 

جوی است.

رئیس جمهور فیلیپین تهدید کرد افراد 
فاسد پلیس دربرنامه زنده تلویزیونی اعدام 

می شوند.
به گزارش ایرنا از رسانه های فیلیپینی، رئیس 
جمهوری فیلیپین همزمان با انتشار گزارش های 

بین المللی مبنی بر فســاد و سوء استفاده نیروهای پلیس در اجرای 
برنامه مقابله با مواد مخدر در این کشــور، تهدید کرد افراد فاسد در 

این نیرو در برنامه زنده تلویزیونی اعدام می شوند.
»رودریگو دوترته« که از نیمه سال 2016 در فیلیپین قدرت را به 
دست گرفته، تاکنون مقابله با مواد مخدر در این کشور را در اولویت 

برنامه های ملی خود قرار داده است.
طبق گزارش رسانه های فیلیپینی، تاکنون چهار هزار و 500 نفر 
از مردم این کشور در اجرای برنامه های مقابله با مواد مخدر دوترته 
جان خود را از دست دادند، اما طبق گزارش های بین المللی این رقم 

حدود 12 هزار نفر است.
گزارش های منتشــره نهادهای حقوق بشــری در داخل و خارج 
فیلیپین حاکی از فســاد و سوء استفاده نیروهای نظامی فیلیپین در 
جریان اجرای برنامه مقابله با موادمخدر در این کشور در دوسال گذشته 
است.دوترته به مقام های ارشد نیروهای پلیس دستور پاکسازی جدی 
در این نیروها را داده است. تهدید وی مبنی بر اینکه هر یک از افسران 
و نیروهای پلیس که در فساد و پرونده های مواد مخدر دخالت داشته 
باشند، در برنامه زنده تلویزیونی کشته خواهند شد، تازه ترین دستور 

وی در این زمینه است.

 رسانه های آمریکایی گزارش دادند که 
والدین اسلوِونیایی »مالنیا ترامپ« همسر 
رئیس جمهوری آمریــکا با اعمال نفوذ او 
موفق به کسب تابعیت این کشور شده اند.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری »اِی 

بی ســی«، »ویکتور و آمالیا کنــاوس« گرین کارت خود را به تازگی 
دریافت کرده اند. گرچه وکیل این دو هرگونه اعمال نفوذ خاندان ریاست 
جمهوری آمریکا را در این موضوع رد کرده، اما منابع آگاه به »اِی بی 
سی« گفته اند که مالنیا ترامپ خود پیگیر اعطای حق شهروندی به 

والدینش بوده است.
این در شــرایطی اســت که رئیس جمهوری آمریکا پیش از این 
بارها از آنچه که »مهاجرت زنجیره ای« خوانده، انتقاد کرده است. وی 
چند ماه پیش از کنگره خواسته بود که از مهاجرت افراد به آمریکا، به 
صرف اینکه اعضای خانواده آن ها پیش از این به این کشور نقل مکان 

کرده اند، جلوگیری کند.
دولــت ترامپ همواره موضع سرســختی در قبــال مهاجران و 
پناهجویان داشته و برای متوقف کردن روند مهاجرت، دست به اقدامات 
متعــدد از جمله لغو توافق های مربوطه و وضع قوانین محدودکننده 

زده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از بی بی سی، والدین 
مالنیا ترامپ که اهل اســلوونی هستند، پیش از این مجوز اقامت در 
آمریکا را دریافت کرده بودند و در این کشور زندگی می کردند. مالنیا 
ترامپ خود در سال 2006 شــهروندی آمریکا را دریافت کرد. او در 
سال 2001 با ویزای مخصوص افراد دارای قابلیت های خاص به عنوان 

مدل به آمریکا مهاجرت کرده بود.

دو خواهر دوقلو چینی در حالی در دریا 
غرق شــدند که مادر آنها مشغول بازی با 
تلفن همراه خود بود و متوجه مفقود شدن 

دو فرزنش نشده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دو خواهر 

دوقلو در حالی کنار ساحل دریا غرق شدند که مادر آنها در چند قدمی 
ساحل سرگرم به روزرسانی صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی 

بود که ناگهان متوجه مفقود شدن دو فرزندش شد.
جســد این کودکان خردسال روز بعد توســط پلیس در ساحل 

پیدا شد. 

میزان سوء اســتفاده جنسی در چند 
مدرسه معروف کاتولیک در انگلیس بسیار 
بیشتر از چیزی است که قبال اعالم شده بود.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، تحقیقاتی که به 

تازگی در انگلیس انجام شده است نشان می دهد میزان سوء استفاده 
جنســی در چند مدرسه معروف کاتولیک در این کشور بسیار بیشتر 
از چیزی اســت که پیش تر اعالم شده بود و گفته می شود هدف از 
 پنهانــکاری در این خصوص، نوعی تالش برای حفظ آبروی کلیســا

 بوده است.
تحقیقات نشریه »ایندیپندنت« نشان می دهد کشیش ها در دو 
مدرســه کاتولیک، اتهامات مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان 
هفت ساله را پنهان کرده اند. 10 نفر در این دو مدرسه مظنون به سوء 

استفاده های جنسی از شمار زیادی از کودکان هستند.


