
کشف 161 هزار لیتر گازوئیل
سرویس شهرستانها: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل از 

کشف 161 هزار و 78 لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بیله سوار خبر داد.
ســرهنگ کریم نوری، افــزود: با هماهنگی مقام قضایی و تشــکیل گروه 
عملیاتی کارآگاهان پلیس آگاهی به آدرس این جایگاه ســوخت در روســتای 
گوک تپه اعزام و در بازرســی های به عمل آمده 161 هزار و 78 لیتر ســوخت 

قاچاق از نوع گازوییل را کشف کردند.
وی با اشــاره به دســتگیری یک قاچاقچی در این عملیــات گفت: ارزش 
محموله قاچاق کشــف شده 966 میلیون و 468 هزار ریال توسط کارشناسان 

برآورد شده است.
جاسازی مواد مخدر در تریلر

یزد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد از کشف 
117 کیلو انواع مواد مخدر توسط مأموران پلیس این استان خبر داد.

ســرهنگ »محمد حســین ســتوده نیا« گفت: ماموران متوجه شــدند 
قاچاقچیان قصد انتقال یک محموله مواد مخدر را دارند.

وی ضمن اشــاره به شناســایی و توقیف خودرو تریلی »دانگ فنگ« در 
محورهای مواصالتی یزد افزود: مأموران در بازرسی از این تریلی مقدار 64 کیلو 
تریاک، 36 کیلو حشــیش و 17 کیلو هروئین را کــه به طرز ماهرانه ای در بار 

خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد با بیان اینکه در این خصوص 
دو متهم دستگیر و به دادسرا معرفی شدند خاطرنشان کرد: سوداگران مرگ این 
محموله را از شرق کشور بارگیری و قصد انتقال به استان »اصفهان« را داشتند.

برداشت از حساب
اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و 
دستگیری فردی که در یکی از شبکه های اجتماعی با انتشار اپلیکیشن جعلی 
همراه بانک، اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرد خبر داد.سرهنگ »سید 
مصطفی مرتضوی« بیان داشت: در پی شکایت شهروند اصفهانی مبنی بر اینکه 
پــس از دانلود برنامه همراه بانک از یک کانال تبلیغاتی مبلغ 25 میلیون ریال 
از حســاب وی به صورت غیرمجاز برداشت شده است، کارشناسان پلیس را بر 
آن داشــت تا بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.این مقام مسئول 
عنوان داشــت: در بررسی های اولیه مشخص می شود، برنامه ای که شاکی اقدام 
به دانلود و استفاده از آن کرده است جعلی بوده و پس از اولین ورود، اطالعات 
حساب بانکی وی را به سرقت برده است، نهایتاً کارشناسان با اقدامات تخصصی 

خود موفق به شناسایی و دستگیری فرد کالهبردار شدند.
دالرهای جعلی

تبریــز- خبرنــگار کیهان: مأمــوران پلیس تبریز موفق به کشــف دالر و 
اسکناس های جعلی و عتیقه به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال شدند.سرهنگ 
»فرهنــگ نوروزی« رئیس پلیس تبریز گفــت: از محل فعالیت فرد مورد نظر 
29 قطعه 100 دالری جعلی و 93 قطعه اســکناس 500 هزار ریالی بمبلغ 44 
میلیون و 650 هزار ریال به دســت آمد. وی افــزود: 5 کیلو عتیقه جات مفرغ 
دوران اســالم و یک فلزیاب نیز، توســط مأموران کشف شــده است. به گفته 
نــوروزی ارزش اقالم مزبور، در مجموع 10 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد 

شد. متهم تحویل آگاهی شد.
خشخاش به مقصد نرسید

گرگان- ایلنا: مأموران گمرک اینچه برون استان گلستان در بازرسی از یک 
کامیون موفق به کشف 5 هزار و 233 کیلو گرم دانه خشخاش از یک کامیون 
شــدند.مأموران گمرک اینچه برون پس از مشــکوک شــدن به یک کامیون و 
بررسی اسناد و مدارک محموله و بازرسی از آن بیش از 5 تن دانه خشخاش که 
به شــکل ماهرانه ای در تریلر جاسازی شده بود را کشف کردند.این محموله در 
یکی از کشورهای همسایه بارگیری و در حین خروج از مرز اینچه برون با دقت 

و هوشیاری مأموران این گمرک کشف و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
داماد قاتل متواری شد

همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان همدان گفت: داماد 
جوان با اســتفاده از کلت کمری برادر همســرش را مجروح کرده و پدر همسر 
را به قتل رساند.ســرهنگ جمشید باقری اظهار کرد: روز چهارشنبه یک مورد 
درگیری و تیراندازی به مرکز فوریت های پلیســی 110 اطالع رســانی شد که 
تیمی از عوامل کالنتری 14 در محل حضور یافتند و پس از بررسی و تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شد که این درگیری بین داماد و خانواده همسر در محله 
پشت کشــتارگاه قدیم منطقه خضر رخ داده اســت.وی افزود: داماد 27 ساله 
که دارای ســابقه و اعتیاد به مواد مخدر اســت با تهیه یک قبضه کلت کمری 
راهی خانه پدر همســر شــده و با توجه به زمینه اختــالف بین وی و خانواده 
همسرش، با کلت کمری چند گلوله به سمت آنها شلیک کرده سپس متواری 
شده اســت.فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: شلیک گلوله موجب 
زخمی شدن پدر و برادر زن شده که با حضور تیم های فوریت های پزشکی در 
محل، مصدومان به مرکز درمانی منتقل شــدند.وی متذکر شد: پس از گذشت 
2 ساعت از بستری شــدن مصدومان در بیمارستان، پدر زن 65 ساله به علت 
اصابت گلوله به نزدیکی قلب، جان خود را از دســت داد.سرهنگ باقری افزود: 
مشــخصات قاتل در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفته اســت و تالش ها برای 

دستگیری وی ادامه دارد.
جریمه میلیاردی راننده »فورد موستانگ«

کــرج - ایلنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البــرز از صدور جریمه 
میلیاردی برای صاحب فورد موستانگ قاچاق خبر داد.علی  اکبر مختاری درباره 
توقیف خودرو فورد موســتانگ قاچاق در البرز گفت: پرونده مباشرت به حمل 
خودروی آمریکایی 3700 سی ســی با پالک جعلی و دســت نویس با اعتراض 
متهم به حکم بدوی در شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کاال و ارز مورد رسیدگی 

قرار گرفت.
وی افزود: این فرد که توســط پلیس مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی حین 
گشت زنی دستگیر شده بود، در نهایت با حکم شعبه تجدید نظر به ضبط خودرو 
بــه نفع دولت و پرداخت پنج میلیارد و 569 میلیون ریال جزای نقدی در حق 

صندوق دولت محکوم شد.
کالهبردار در دام پلیس

زاهدان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان از 
دســتگیری عامل کالهبرداری با استفاده از همراه بانک جعلی در شهر زاهدان 

خبر داد.
ســرهنگ دوم »علی سرحدی« گفت: با شــکایت یک مالباخته مشخص 
شــد وی یک دستگاه تلفن همراه هوشمند را در یکی از سایت های واسطه در 
اینترنتی به فروش گذاشــته و فردی با تماس با وی با پرداخت مبلغ از طریق 
همراه بانک گوشــی را خریداری و بعد متوجه می شود هیچ  وجهی به حسابش 

واریز نشده است.
رئیس پلیس فتا اســتان سیستان و بلوچســتان تصریح کرد: کارشناسان 
پلیس فتا متهم را شناســایی و با هماهنگی قضائی دســتگیر کردند.سرهنگ 
ســرحدی عنوان کرد: متهم در بازجوئی های به عمل آمده در مواجهه با ادله و 
مستندات کشف شده به بزه انتســابی اعتراف و اعالم داشت با استفاده از یک 
نرم افزار جعلی موبایل بانک و نشان دادن تراکنش موفقیت آمیز جعلی اقدام به 

کالهبرداری از مالباخته کرده است.
قاچاق سوخت

* فرمانده انتظامی شهرســتان مهرســتان از کشف 22 هزار لیتر سوخت 
قاچاق توســط ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.ســرهنگ »اسماعیل 
منصوری« گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند خودرو سنگین اقدام 
به قاچاق ســوخت در محورهای فرعی شهرســتان می کنند ماموران انتظامی 
این فرماندهی در پی گشــت زنی های هدفمند به یک دستگاه کامیون تانکردار 
مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این 
کامیون 22 هزار و دویست لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت گاز را کشف و جهت 

سیر مراحل قانونی و قضائی به ستاد انتظامی داللت داده است.
توقیف خودرو حامل تخم مرغ فاسد

رشت - خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی آستارا از کشف بیش از 3 
تن تخم مرغ فاسد در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ محمد نمازی اظهار داشت: ماموران ایست بازرسی »سه راه قلعه« 
شهرستان آستارا حین کنترل خودروهای عبوری به 2 دستگاه خودروی وانت 
»زامیاد« مشکوک و پس از توقف و بازرسی از این خودروها موفق شدند مقدار 
3 هزار و 600 کیلوگرم تخم مرغ فاسد و غیرقابل مصرف را کشف و ضبط کنند. 
وی در ادامه افزود: در این رابطه 2 متهم 43 و 44 ســاله دستگیر و با تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
گوشت فاسد

فرمانده نیروی انتظامی رودبار از کشف بیش از 350 کیلوگرم گوشت فاسد 
در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ حمیدرضا فیضی اظهار داشــت: ماموران این فرماندهی حین 
کنترل خودروهای عبوری یکی از محورهای شهرســتان رودبار به یک دستگاه 
خودروی وانت پیکان مشــکوک و با توقف و بازرســی از آن موفق شدند مقدار 
364 کیلو و 600 گرم گوســت فاسد گاو و گوسفند را کشف و ضبط کنند.به 
گفته وی راننده و سرنشــین این خودرو دســتگیر و با تشکیل پرونده به مقام 

قضایی معرفی شدند.

صفحه 10
شنبه 10 آذر 1۳۹۷

۲۳ ربیع االول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۲
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

در دومین حادثه در آب های جنوب اقیانوس آرام در هفته جاری، 
یک گروه شامل 28 نهنگ خلبان به طور جمعی با شنا به سوی سواحل 
جنوب شرق اســترالیا در ایالت ویکتوریا به خشکی افتادند و در این 

مناطق تلف شدند.
به گزارش رســانه های اســترالیا ، یک خلبان در پرواز خــود بر فراز ایالت 
ویکتوریا الشه های این نهنگ ها را اتفاقی در سواحل ایالت ویکتوریا پیدا کرده 
است.مســئوالن محلی و داوطلبانی که برای نجات این نهنگ ها اعزام شــدند 
گفتند که هشــت نهنگ را زنده یافتند اما به دلیل ناتوانایی در بازگرداندن این 
حیوانات عظیم الجثه به دریا آنها نیز تلف شدند.رئیس پارک ملی ویکتوریا اعالم 
کرد که علت این حرکت و خودکشــی گروهی نهنگ ها مشخص نیست و باید 
دانشمندان محیط زیســت به آن پاسخ دهند و راه حلی برای جلوگیری از این 
گونه از حیات وحش اقیانوس آرام پیدا کنند زیرا این حوادث در ماه های اخیر 
تکرار شده است.دوشنبه هفته جاری نیز در اقدامی نادر یک گروه بزرگ بیش 
از 145 نهنگ عنبر دسته جمعی در مناطق دورافتاده نیوزیلند در جنوب غرب 
اقیانوس آرام خود را به سواحل رسانده و گروهی خودکشی کردند.مرگ و میر 
این نهنگ ها نیز چهارمین حادثه زیســت محیطی مشابه در هفته گذشته در 
سواحل مختلف نیوزیلند اعالم شد.خودکشــی نهنگ ها به صورت گروهی در 
سواحل نیوزیلند در سال های اخیر افزایش یافته است.براساس گزارش نهادهای 
مســئول در این کشور اقیانوسیه، در سال گذشــته این کشور شاهد85 مورد 
خودکشــی آبزیان اقیانوس آرام بوده که عمدتا این حادثه های زیست محیطی 
ماهیان مختلف به صورت انفرادی دست به این اقدام زده اند.خودکشی نهنگ ها 
و دلفین ها پدیده ای ناشــناخته است که دالیل مختلفی برای آن ذکر شده اما 
در این اقدام نهنگ ها و دلفین ها خود را به ســاحل می رســانند و پس از آن به 
علت کم آبی بدن، فشــار وزن یا خفگی پس از جزر و مد می میرند.در سال 95 
نیز 400 نهنگ با رساندن خود به سواحل نیوزیلند گروهی دست به خودکشی 
زدند که نیروهای امدادی با کمک مردم محل موفق به نجات 100 نهنگ شدند، 
اما 300 نهنگ دیگر جان خود را از دســت دادند.متخصصان محیط زیســت 
می گویند: اگرچه دلیل حرکت نهنگ ها و دلفین ها به سوی ساحل آن هم خالف 
روند طبیعی زندگی آنها به طور کامل شــناخته شده نیست، اما می تواند ناشی 
از عواملی مانند بیماری، خطای ناوبری، نامناسب بودن ویژگی های جغرافیایی، 
جزر )پایین آمدن سطح آب( شدید و ناگهانی دریا، فرار از دست شکارچیان یا 

تغییرات ناگهانی و شدید آب و هوایی باشد.

خودکشی گروهی 

۲8 نهنگ خلبان 

در سواحل استرالیا

خانواده های قربانیان پرواز گمشــده ام اچ 370 مالزی، ســه ماه پس 
از بسته شــدن پرونده تحقیق در مورد علت این سانحه هوایی، پنج 
قطعه را که مدعی هستند متعلق به الشه این هواپیما بوده، به عنوان 

مستندات جدید به وزارت حمل ونقل مالزی تحویل دادند.
بــه گزارش ایرنا ، پرواز ام اچ 370 به مقصد کواالالمپور- پکن در هشــتم 
مارس 2014 )17اســفند 92(، کمی بعــد از خروج از پایتخت مالزی، با 239 
مسافر که دو نفر از آنها تبعه ایران بودند، ناپدید شد تا یکی از بزرگترین رازهای 
تاریخ هوانوردی را در جهان رقم بزند.دولت مالزی هشــتم مرداد امسال پرونده 
تحقیق در مورد علت ســرنگونی هواپیمای ام اچ 370 مالزی را رســما بست.

این در حالی است که تعدادی از نمایندگان اعضای خانواده های قربانیان پرواز 
گمشــده ام اچ 370 مالزی دیروز جمعه، پنج قطعه را که به گفته آنها بقایایی 
از این هواپیماســت، با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف به وزیر حمل ونقل 
مالزی تحویل دادند.»آنتونی لوک سیوفوک« وزیر حمل ونقل مالزی روز جمعه 
پس از دریافت این قطعات از سوی نمایندگان خانواده های قربانیان این سانحه 
 MH370 هوایی گفت که دولت برای ازسرگیری پرونده هواپیمای گمشده پرواز
نیاز به شواهد و مستندات جدید و تایید شده ای دارد.پرونده جست وجو در مورد 
این سانحه هوایی در حالی پس از چهار سال رسما در هشتم مرداد امسال بسته 
شد که نتیجه تحقیقات سازمان هوانوردی بین المللی »ایکائو« نیز نتوانست از 
این بزرگترین راز تاریخ هوانوردی جهان رمزگشایی کند.وزیرحمل ونقل مالزی 
تاکید کرد: این پرونده برای دریافت هر نوع مدرک جدید بســته نیست و اگر 
متخصصان این مدارک را قبول کنند، پرونده تحقیق در مورد این سانحه هوایی 
در صورت تایید مســئوالن می تواند دوباره بازگشایی شود.»گریس ناتان« یک 
وکیل که مادرش از سرنشینان این هواپیما بود، به نمایندگی از خانواده قربانیان 
بــه همراه تعدادی دیگر این قطعــات را به وزیر حمل ونقل مالزی تحویل داد.
وی گفت: این پنج قطعه متعلق به الشــه هواپیمای مذکور از دســامبر 2016 
تا آگوست )شــهریور( سال جاری در سواحل ماداگاســکار یافته شده و شاید 
این قطعات بتواند ســرنخی در مورد علت ســقوط این هواپیما ارائه کند.ناتان 
افزود: پنج قطعه یافته شــده که برای ســاخت بدنه هواپیما استفاده می شود، 
احتماال از یک قطعه بزرگتر بخشــی از پنل کف بوئینگ 777 است که همان 
مدل هواپیمای گمشــده است.طبق آخرین گزارش بازرسان و محققان ایکائو، 
متخصصان ارشد تحقیق در پرونده مفقود شدن هواپیمای ام اچ 370 مالزی با 
239 سرنشین که دو تبعه ایران نیزهمراه آنها بودند، خلبان این هواپیما را در 
ســقوط ومفقود شدن آن مقصر نمی دانند.محققان این پرونده با انتشار آخرین 
نتایج تحقیق خود در ابتدای ســال جاری در مورد این هواپیما اعالم کردند که 
تحقیقات آنها نتوانســت به این سؤال که علت سقوط هواپیما چه بوده ، پاسخ 
دهد.حدود دو ســال پیش استرالیا، چین و مالزی پس از اقدامات گسترده اما 
ناموفــق و صرف حــدود بیش از 180میلیون دالر هزینــه اعالم کردند که به 
عملیات جست وجوی این هواپیما پایان دادند.یک گروه مشترک جست وجو از 
این سه کشور حدود 120 هزار کیلومتر مربع از اعماق اقیانوس هند را در ژانویه 
2017 میالدی مورد جســت وجو قرار دادند و صرفا قطعات کوچکی از هواپیما 
را در اقیانوس پیدا کردند.این گروه اکتشاف از دولت مالزی خواست تا عملیات 
جست وجو به 25 هزار کیلومتر مربع در آب های این اقیانوس گسترش یابد. اما 

این گروه نیز نتوانست جعبه سیاه این هواپیما را پیدا کند.

یافتن قطعات 
جدید از هواپیمای 

گمشده مالزی

جدید نشــان می دهد که در بازه 1۵ ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان 
دستمزد دریافت کرده اند که این نشان می دهد میزان اختالف دستمزد، از 

آن چه تصور می شده خیلی بیشتر است.
به گزارش رویترز، موسســه تحقیقات و سیاست گذاری زنان در واشنگتن، در 
بررســی درآمد زنان از 2001 تا 2015، متوجه شد درآمد زنان، 51 درصد کمتر 
از درآمد مردان اســت که در آن زنان بدون درآمد هم در نظر گرفته شــده است.
ایــن مطالعه که نام آن »این هنوز بازار کاری مردانه اســت«، نشــان می دهد که 
فاصله دســتمزد از 1968 تا کنون کمتر شــده و درآمد متوسط زنان )تورم در آن 
حســاب شده است(، از 14000 دالر در سال، در بازه 1968 تا 1982، به 29000 
دالر در ســال در بازه 2001 تا 2015، رسیده است.اما این مطالعات نشان می دهد 
زنــان، 2 برابر مردان بــا احتمال اینکه حداقل یک ســال مرخصی بگیرند، روبرو 
هستند و بهای سنگینی بابت آن پرداخت می کنند. زنانی که یک سال بازار کار را 
ترک می کنند، در طول سال هایی به کار باز می گردند، به طور متوسط 39 درصد 
کمتر از مردان حقوق می گیرند.طبق یافته های این مطالعه، شرکت ها بدون در نظر 
گرفتن جنسیت، به کارکنانی که در مقطعی کار خود را ترک می کنند، در صورت 
بازگشت به کار حقوق کمتری می دهند؛ اما زنان بیشتر با این کسر دستمزد آسیب 
می بینند، چرا که آنها احتماال بیشــتر نیازمند این هستند که در بازه ای کار خود 
را ترک کنند.این مطالعه خاطرنشــان می کند که با اعمال مرخصی های پزشکی و 
خانوادگی )زایمان( با حقوق، زنان با احتمال بیشتری در نیروی کار باقی می مانند 

و دستمزد باالتری دریافت می کنند.

زنان آمریکا 
نصف مردان 
درآمد دارند

اعالم مشکالت مردم در حوزه سالمت
 از طریق سامانه 1۹0 

* مدیــرکل دفتر نظارت و اعتباربخشــی امور درمان 
وزارت بهداشــت، با اشــاره به اینکه مــردم می توانند تمام 
مشکالتشان را در حوزه بهداشتی و درمانی با سامانه 190 
در میان بگذارند، گفت: مردم همچنین می توانند از طریق 
این ســامانه 190 از میزان تعرفه های پزشکی مطلع شوند 
و اگر پزشــکی بیش از نرخ مصوب ویزیت دریافت کند، از 

طریق این سامانه موضوع را گزارش کنند.

ورود 4/7 میلیون گردشگر خارجی 
در 7 ماهه امسال

و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  *رئیس ســازمان 
گردشــگری گفت: در 7 ماهه سال گذشته شاهد ورود سه 
میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم که امسال این رقم 

به 4 میلیون و 700 هزار نفر در مدت مشابه رسید.

کارمندان اورژانس یار می شوند
*معاون آموزش و پژوهش ســازمان اورژانس کشــور 
گفــت: تمامی کارمنــدان بخش های دولتــی و خصوصی 
می توانند با مراجعه به مراکز اورژانس استان ها و شهرستان ها 
و همچنین در تهــران به مرکز اورژانس تهران یا ســایت 
www.ems.behdasht.gov. ســازمان اورژانس کشور به نشانی
ir در دوره های رایگان آموزشی اورژانس یار ثبت نام نمایند.

اخبار کوتاه
کشف 60 خودرو و موتورسیکلت مسروقه 

در تهران طی 24 ساعت
*رئیس پلیــس آگاهــی تهــران بزرگ روز پنجشــنبه 
گفت: طی 24 ســاعت در عملیات بازرسی از پارکینگ های 
شــهر تهران 45 دســتگاه خودروی ســواری و 15 دستگاه 

موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

صدور اجازه ورود آتش نشانان 
به ساختمان های پایتخت

*معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران گفت: با همکاری دادســتانی مقرر شد تا 
اگر ضرورت انجام بازدید ایمنی از ســاختمانی وجود داشت، 
اما مالکانش مانع از این اقدام شــدند، با دســتور قضایی این 

بازدیدها انجام شود.

تأمین 30 درصد از هزینه های مددجویان 
بهزیستی توسط خیرین 

*مدیرکل ســازمان بهزیستی اســتان تهران با اشاره به 
اینکه 20 الی 30 درصد از نیازهای جامعه هدف بهزیســتی 
توســط خیرین تأمین می شود، گفت: یارانه ای که سازمان به 
مراکز نگهداری معلوالن، سالمندان و سایر مراکز ارائه دهنده 

خدمــات به جامعه هدف بهزیســتی می دهد پاســخگوی 
نیازهای واقعی این افراد نیست.

افزایش ۵ درصدی خطر ابتال به دیابت 
با هر کیلوگرم اضافه وزن

* مدیــر عامــل انجمــن دیابت و عضو شــبکه ملی 
پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر کشــور گفت: چاقی و 
اضافه وزن یکی از مهم ترین عوامل خطر بروز دیابت نوع دو 
اســت و به ازای هر یک کیلوگرم اضافه وزن 5 درصد خطر 

ابتال به دیابت افزایش می یابد.

کاهش سن ابتال به بیماری قلبی-عروقی 
در ایران 

*رئیس پژوهشــگاه غدد و متابولیســم دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران گفت: مطالعات جدید ما نشــان می دهد 
بروز بیماری های قلبی - عروقی در کشــور، 10 ســال به 

جلو افتاده است.

کشف 11 تُن انواع مواد مخدر 
از ابتدای امسال در تهران

*رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: 
با اشراف اطالعاتی در تهران و مبادی ورودی شهر تهران از 
ابتدای سال تاکنون بیش از 11 تُن انواع مواد مخدر کشف 

و ضبط شده است.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه واحد های 
مسکونی روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه تا پیش 
از فصل سرما تکمیل خواهند شــد، گفت: دولت تا 
بازسازی کامل واحد های مسکونی آسیب دیده در کنار 

مردم استان کرمانشاه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اسحاق جهانگیری در بدو ورود 
به فرودگاه کرمانشــاه در گفت و گو بــا خبرنگاران، افزود: در 
زلزله سال گذشــته بیش از 100 هزار واحد مسکونی دچار 
آسیب شد که تاکنون برای جبران خسارات، بیش از 20 هزار 
واحد مســکونی احداث و بیش از 55 هزار واحد بازسازی و 

تعمیر شده است. 
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: واحدهای باقی مانده 
به خصوص در بخش روستایی باید حتماً در روزها و هفته های 
آینده تکمیل شوند تا مردم مناطق زلزله زده استان در فصل 

سرما از سرپناه مطمئنی برخوردار باشند. 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران کشــوری 
زلزله خیز است و باید تمام واحدهای روستایی کشور بازسازی 
و مقاوم سازی شوند تصریح کرد: هم اکنون بیش از 6 میلیون 
واحد روستایی در کشور وجود دارد که باید حتماً بازسازی و 
مقاوم ســازی شوند، تا اطمینان پیدا کنیم که مردم روستاها 

در جریان وقوع زلزله دچار خسارت نمی شوند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: ستاد مدیریت بحران 

باید تــا اوایل هفته جاری برآورد اولیه خســارت های زلزله 
اخیر 6/4 ریشتری غرب کرمانشاه را انجام دهد که دولت تا 
چهارشنبه هفته جاری مصوبه ای در این خصوص ارائه دهد.

جهانگیری اظهار داشــت: اگرچــه در زلزله اخیر تلفات 
جانی نداشتیم اما باید به خسارت های آن توجه کنیم و اگر 
نیاز است فرصت دوباره برای امهال وام ها داده شود و جایی 

که نیاز است کمک های بیشتری ارائه کنیم. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: برخی واحدهایی را که 
مردم در زلزله گذشــته آسیب دیده و تعمیر کرده بودند در 
زلزله اخیر آسیب دیده و دوباره نیاز به تعمیر داشت و برخی 

واحدها نیز باید تخریب و احداث شود.
جهانگیری ادامه داد: چون کشــور ما روی گسل زلزله 
قرار دارد باید به سرعت به سمت بازسازی واحدهای فرسوده 

برویم تا دغدغه ای نداشته باشیم.
وی همچنین با  اشــاره به ســالگرد زلزله 7 و سه دهم 
ریشــتری پارسال غرب کرمانشــاه گفت: ساخت تعدادی از 
واحدها هنوز باقی مانده که نیاز به بازسازی دارند که در چند 
ماه آینده همه واحدهای روســتایی و تا سال 98 واحدهای 

شهری به طور کامل تکمیل و ساخته خواهند شد.
معــاون اول رئیس جمهوری در جریــان بازدید از چند 
روستای زلزله  زده استان کرمانشاه گفت: مشکالت و نیازهای 

مناطق زلزله  زده این استان باید به سرعت رسیدگی شود.

جهانگیری صبح پنج شــنبه از روستاهای »کرکهرک و 
چم امام حسن« در شهرستان قصرشیرین بازدید کرد.

معــاون اول رئیس جمهوری در روســتای کرکهرک در 
منزل یکی از اهالی روســتا حضور یافت و در سخنانی کوتاه 
تاکید کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما مسئوالن باید 
به مشــکالت مردم و تامین امکانات الزم بــرای آنها توجه 

ویژه ای داشته باشند.
در این دیدار مردم روستا خواستار توجه بیشتر مسئوالن 
و دســتگاه های خدمات رســان برای تســریع در بازسازی 

واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله شدند.
جهانگیــری در ادامه ســفر یک روزه خــود به مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه از روســتاهای »چم امام حســن)ع(«، 
»روبیان بزرگ« از توابع شهرستان گیالنغرب و»فتاح بگ« از 

توابع شهرستان سرپل ذهاب هم بازدید می کند.
در زلزله 6/4 ریشــتری شامگاه یک شــنبه چهارم آذر 

شهرستان سرپل ذهاب 771 نفر مصدوم شدند. 
سه هزار و 800 واحد مسکونی تاکنون از سوی 47 تیم 
ارزیاب از ســتادهای معین در مناطق زلزله زده مورد ارزیابی 
قرار گرفته که در مجموع با توجه به بازســازی و تعمیر 80 
درصــد واحدهای مســکونی این مناطق، آســیب جدی به 
واحدهای مسکونی وارد نشــده و 20 درصد واحدها در حد 

تعمیری هستند.

معاون اول رئیس جمهور:

واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده کرمانشاه
تا قبل از سرما تکمیل می شود

دادستان کل کشــور با اشاره به شناسایی حجم 
زیادی از اموال »مظلومین« و »قاســمی«، دو مفسد 
اقتصادی اعدام شــده، گفت: اموال این دو نفر که از 
محل ارتکاب جرم کسب شده باشد به نفع بیت المال 

ضبط خواهد شد. 
حجت االسالم جعفر منتظری در پاسخ به سوالی مبنی 
بر سرنوشــت اموال و دارایی هــای وحید مظلومین و محمد 
اسماعیل قاســمی که اخیراً به جرم افساد فی االرض به دار 
مجازات  آویخته شدند، با اشاره به اینکه تحقیقات و محاکمه 
همه متهمان این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و ادامه دارد، 
اظهار داشــت: از آنجایی که اموال این افراد بسیار گسترده 
بود، توسط قاضی مربوطه و با همکاری دستگاه های امنیتی و 
اطالعاتی شناسایی می شود و حجم قابل توجهی از اموال آنها 
نیز شناسایی شده است.منتظری افزود: اموال، زیاد و پراکنده 
بود و لذا نیاز اســت که بررسی جامعی در مورد اموال هر دو 
محکوم انجام شود که در همین زمینه اطالع رسانی صورت 
خواهد پذیرفت.وی با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی برای شناســایی اموال وحید مظلومین و 
محمداسماعیل قاســمی گفت: این دستگاه ها فهرست های 
گسترده ای از اموال را ارســال کرده اند و همچنان به دنبال 
شناسایی دیگر اموال پراکنده این افراد هستند.دادستان کل 
کشــور ادامه داد: بر اســاس رای دادگاه، اموالی که از محل 
ارتــکاب جرم محکومین نیز تحصیل شــده مصــادره و به 
نفع بیت المال ضبط خواهد شــد. منتظری خاطرنشان کرد: 
شناسایی اموال گســترده و پراکنده محکومان زمان می برد 
و در حال بررســی است، فهرست های گســترده ای از اموال 
به دســت آمده و مصادره شده است و دستگاه های امنیتی و 

اطالعات به دنبال شناسایی بقیه اموال هستند.

دادستان کل کشور خبر داد

شناسایی حجم زیادی
 از اموال 2 مفسد اقتصادی 

اعدام شده

دبیر ســتاد مرکزی اطالع رســانی دارو و سموم 
سازمان غذا و دارو گفت: مونوکسید کربن عامل 12 تا 

16 درصدی مرگ های ناشی از مسمومیت است.
یســنا به منش، با اشاره به اینکه مســمومیت ناشی از 
مونوکسید کربن به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز 
مانند بخاری، آبگرمکن و پکیج، در فصل ســرما شایع است، 
به پایگاه خبری ســازمان غــذا و دارو گفت: بیش از دوهزار 
نفر در ســال گذشته به دلیل مسمومیت با مونوکسید کربن 
به بیمارستان های سراسر کشــور مراجعه کرده و بر اساس 
آمار پزشکی قانونی کشور 766 نفر نیز جان خود را از دست 
 داده اند. به منش افزود: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی 
کشور میزان مرگ ناشی از مونوکسید کربن در پنج ماه اول 
امسال به نســبت مدت مشابه سال گذشــته 14/5 درصد 

کاهش داشته و از 207 نفر به 177 نفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بخاری هایی که با سوخت فسیلی کار 
می کنند یا بخاری های بدون دودکش غیراستاندارد، تنورهاي 
نانوایي، اجاق هــای گازي، موتورهاي بنزینــي و گازوئیلي، 
کباب پز زغالي و شــومینه منبع تولید گاز مونوکسید کربن 
هســتند، اظهارداشــت: مولکول های مونوکسید کربن جای 
مولکول اکســیژن را در بدن گرفته و وارد اندام ها می شوند 
و باال رفتن غلظت مونوکســید کربن در بدن ســبب خفگي 
و مرگ می شــود. این مسئول ســازمان غذا و دارو در مورد 
عالئم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، توضیح داد: افرادی 
که بی هوش نباشند عالئمی شبیه آنفوالنزاي مانند سردرد، 
تهوع، اســتفراغ، درد قفسه سینه و تاری دید پیدا می کنند، 
به  مرورزمان عالئم به صورت خواب آلودگی، احساس ضعف، 
سرگیجه و بی حالی نمایان شده و درنهایت باعث تپش قلب، 

عدم توان تکلم، آسیب مغزی، تشنج و مرگ می شود.

سخنگوی آتش نشانی تهران از تصادف شدید دو 
خودرو در بزرگراه شهید یاسینی خبر داد.

 جالل ملکی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت 20 
پنجشــنبه در مسیر غرب به شــرق بزرگراه شهید یاسینی، 
بعــد از آزمایش رخ داد، به تســنیم گفت: با حضور ماموران 
آتش نشــانی در محل حادثه مشاهده شد دو دستگاه خودرو 
شامل یک دستگاه خودروی ِدوو سییلو با پنج سرنشین مرد 
و یک دســتگاه پژو206 با پنج سرنشین )دو مرد و سه زن( 

به شدت با هم برخورد کرده اند.
ملکی افــزود: ظواهر امر نشــان می داد کــه خودروی 
پژو206 در مسیر مخالف )شــرق به غرب( در حال حرکت 
بوده که به دلیل نامشــخصی از مسیر اصلی منحرف شده و 
پس از برخورد با گاردریل های میانی بزرگراه و شکستن آنها، 

از جلو به شدت با خودروی ِدوو سییلو برخورد کرده است.
وی با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه دو سرنشین پژو206 
)یک آقا و خانم جوان( از خودرو به بیرون پرتاب شده بودند، 
ادامه داد: این دو نفر به علت شــدت جراحات وارده در همان 
لحظات اولیه پس از حادثه جان خود را از دست داده بودند.
سخنگوی آتش نشــانی تهران اظهارداشــت: دو نفر از 
سرنشــینان پژو 206 پیش از رسیدن آتش نشانان از خودرو 
خارج شــده اما یکی از آنها داخل خــودرو محبوس بود که 

آتش نشانان وی را از خودرو خارج کردند.
ملکی با بیان اینکه عالوه بر مرگ دو نفر، 8 سرنشــین 
هر دو خودرو نیز مصدوم شــده بودند، گفت: سرنشــینان 
خودروی پژو206 مصدومیت های شــدید تری داشــتند که 
تمامی مصدومان برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل 

اورژانس شدند.

766 نفر اسیر مرگ خاموش شدند

مراجعه 2 هزار نفر به مراکز درمانی 
بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن 

در سال گذشته

2 کشته و ۸ زخمی در تصادف 
بزرگراه شهید یاسینی

 فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: تعدادی از 
مسببین حمله مسلحانه شامگاه سه شنبه به پاسگاه 
مرزی بروشــکانی بانه شناسایی شدند و یکی از این 
افراد توسط نیروهای هنگ مرزی دستگیر شده است.
ســرتیپ قاســم رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه این افراد تجهیزات غیرمجاز به همراه داشتند و مسلح 
بودند، افزود: متجاوزین مرزی و مســببین حمله مسلحانه 
پاسگاه بروشــکانی بیش از 20 نفر بودند که تعدادی از آنها 

شناسایی شدند.
وی تاکید کرد: پیام ما به آنها این است که تسلیم شوند 
چرا که هر جا باشــند، تحت تعقیب قرار گرفته و دســتگیر 
می شــوند اما در صورتی که خود تسلیم شوند تخفیفی در 

مجازات آنها در نظر گرفته می شود.
وی اظهار داشت: شهید ستوان دوم مصطفی عبدالملکی 
با سابقه 15 سال خدمت در مرز با تجربه و اقتدار برای امنیت 
مرزنشــینان فداکاری کرد و در گزارش عملکرد این شهید 

اجرای دقیق وظایفش به عنوان یک مرزبان دیده می شود.
ســردار رضایی اضافه کرد: این شــهید واالمقام شــب 
چهارشــنبه با مترددین غیرمجاز و کسانی که مخل اجتماع 
مرزنشینان هســتند، مقابله کرد و ناجوانمردانه مورد هجوم 

متجاوزین قرار گرفت و به شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با بیان اینکه با کسانی 
که در پوشش کولبری از نظام سوءاستفاده می کنند، برخورد 
جدی می شــود، افزود: قاچاقچیان باید به سمت شغل های 
مشــروع باز گردند و این افراد خالف قانون عمل می کنند و 
کسی که بین 2 کشور به صورت غیر قانونی تردد کند، مجرم 

است.
ســردار رضایی گفت: کســانی که دنبال منافع سیاسی 
نامشروع هستند و قاچاقچیان مسلح و متجاوزین مرزی که 
نیمه های شــب در ارتفاعات و دره ها دنبال منافع نامشروع 
خود هستند را به عنوان کولبر جلو می دهند خائن هستند و 
پیام مردم به آنها این است که از اظهارنظرهای کذایی خارج 

شوند و با مردم صادق باشند.
شهید ستوان دوم مصطفی عبدالملکی شامگاه سه شنبه 
در پاســگاه بروشــکانی بانه هنگام مقابله با افراد مسلح به 
شهادت رســید. پیکر وی روز چهارشنبه در مقام سپاه بانه 
با حضور خانواده آن شهید و جمع زیادی از مردم شهید پرور 
بانه تشییع شد. این شهید در زادگاهش قروه به خاک سپرده 

  شد.
شهرســتان بانه 84 کیلومتــر مرز مشــترک با اقلیم 
کردســتان عراق دارد و روســتای بروشــکانی هــم در 49 

کیلومتری شهر بانه و در بخش ننور واقع شده است.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی اعالم کرد

 دستگیری یکی از مسببین حمله مسلحانه 
به پاسگاه مرزی بانه

سازمان هواشناسی اعالم کرد: سامانه بارشی 
که دیروز از نوار غربی کشور وارد شده است تا 
روز یکشنبه به تناوب استان های واقع در غرب و 

شمال غرب کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
بنا بر اعالم این سازمان، امروز در غرب کردستان، 
جنوب غرب آذربایجان غربی و شمال غرب کرمانشاه، 
به سبب تشدید بارندگی و بارش رگباری باران، افزایش 
موقت جریان رودخانه هــا، آبگرفتگی معابر و احتمال 

سیالبی شدن مسیل ها پیش بینی می شود.
همچنیــن بارش برف در ارتفاعــات و گردنه های 
کوهستانی در مناطق غرب و شمال غرب و مسیرهای 
کوهســتانی نیمه غربی البرز در شــمال اســتان های 
زنجــان، قزویــن و اردبیل موجــب لغزندگی جاده ها 
می شود لذا به هموطنان توصیه می شود تا روز یکشنبه 
برای سفر در مناطق یاد شده تجهیزات زمستانی همراه 

داشته باشند.

استان های غرب و شمال غرب کشور 
تحت تاثیر سامانه بارشی

استاندار گلســتان با ابراز تاسف از قتل مولوی 
اهل  ایمان  امام جماعت مسجد  عبدالغفور جمالزایی 
سنت روستای رضا آباد این استان گفت: پلیس آگاهی 
سرنخ هایی در این خصوص به دست آورده و به زودی 

ضاربین دستگیر می شوند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمناف هاشمی پس از دیدار 
با خانواده شهید ســیاوش ناصری از شهدای واقعه 12 دی 
گنبــدکاووس افزود: اقدامات خوبی از ســوی پلیس آگاهی 
برای شناسایی ضاربین مولوی جمالزایی انجام شده و عوامل 

قتل بزودی دستگیر می شوند.
وی گفت: دســتگاه قضایی گلستان هم آماده محاکمه 

عوامل قتل مولوی جمالزایی است و اطالعات تکمیلی توسط 
نیروی انتظامی اطالع رسانی خواهد شد.

مولــوی عبدالغفــور جمالزایی 61 ســاله امام جماعت 
مســجد ایمان اهل سنت روســتای رضا آباد از توابع بخش 
فندرســک شهرستان رامیان صبح سه شنبه هفته گذشته با 
اصابت چهار گلوله ساچمه ای سالح شکاری مجروح و پس از 

انتقال به بیمارستان جان باخت.
شهید واالمقام سیاوش ناصری که در سن 17 سالگی و 
در جریان قیام 12 دی سال 57 که به اتفاق تعداد دیگری از 
جوانان گنبدی به کمک مردم شهر گالیکش رفته بودند، در 

راه برگشت با تیراندازی ماموران طاغوت شهید شد.

استاندار گلستان: 

ضاربین مولوی جمالزایی 
رئیس  کالنتری 117 جوادیه تهران از دســتگیری به زودی دستگیر می شوند

سارقانی که با جعل عنوان مامور پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بودند، خبر 

داد.
به گزارش ایســنا، سرهنگ اســدعلی الماسی در این 
باره گفت: حوالی ســاعت چهار صبح چهارشــنبه گذشته 
مأموران گشت کالنتری هنگام گشت زنی در خیابان فداییان 
اسالم به راننده و سرنشــینان یک دستگاه خودروی سمند 
خاکستری رنگ با شیشه های دودی که اقدام به نصب چراغ 
گــردان پلیس کرده و در حال بازرســی یک خودروی تیبا 
بودند مشکوک شده و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
الماسی با بیان اینکه ماموران به سه مرد قوی هیکل که 
تجهیزات پلیسی از قبیل آمپلی فایر مربوط به چراغ گردان 
پلیس، باتوم های فلزی، یک دستبند و کاله های نظامی همراه 
خود داشتند، نزدیک شدند، افزود: در همان بررسی های اولیه 
مشخص شد سه مرد جوان با معرفی خود به عنوان ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخــدر پس از متوقف کردن خودروی 
تیبا که زن میانســال مســافری را از مقصد سوار کرده بود، 
بدون نشان دادن مدارک شناســایی قصد اخاذی و گرفتن 
گوشــی آنها را دارند که با مشخص شــدن این موضوع هر 
سه متهم دستگیر و همراه شاکی به کالنتری منتقل شدند.

وی با بیان اینکه در جریان بازرســی خودروی متهمان 
مقداری مواد مخدر از نوع شیشــه و هرویین نیز کشــف و 
ضبط شــد، گفت: در ادامه شاکیان در کالنتری حاضر شده 
و گفتند که این افراد پس از متوقف کردن آنها قصد گرفتن 
پول و گوشی های تلفن همراهشان را داشتند که ماموران از 

راه رسیدند.
رئیس  کالنتری 117 جوادیه با  اشاره به انجام بازجویی از 
سه متهم دستگیر شده، اظهار داشت: این افراد اعتراف کردند 
که از مدتی قبل با این شــیوه و معرفی خود به عنوان مامور 

پلیس مبارزه با مواد مخدر از مردم اخاذی کرده اند.

با هوشیاری پلیس پایتخت

مامورنماهای قوی هیکل 
دستگیر شدند

مدیر روابط عمومــی اداره کل آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچســتان گفت: عمران زارعی سرباز 
معلم مقطع ابتدایی مدرسه آزادی سردکان شهرستان 
سرباز در جنوب این استان صبح دیروز )چهارشنبه( 

به علت اختالف طایفه ای به قتل رسید.
علی مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
این معلم به علت اختالفات خانوادگی و طایفه ای در منطقه 

»حیط سرباز« به ضرب گلوله 2 فرد مسلح کشته شد. 
وی افزود: بر اســاس اســناد و شــواهد ضاربان از اقوام 
نزدیک مقتول بوده که به دلیل اختالف در مســئله ازدواج 

مقتول با یکی از اقوام شان وی را به قتل رساندند.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان 
و بلوچستان ادامه داد: براساس تحقیقات پلیس متهمان این 

قتل شناسایی و تحت پیگرد قرار دارند.
راسک مرکز شهرستان سرباز در 500کیلومتری جنوب 
زاهدان مرکز اســتان سیستان و بلوچستان و در همسایگی 

کشور پاکستان قرار دارد.

سرباز معلم 
قربانی اختالف طایفه ای شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشــف 
بیش از سه هزار میلیارد ریال تخلف ارزی در این 

استان خبر داد. 
به گزارش  ایلنا، علی اکبر مختاری گفت: سه هزار 
و 101 میلیارد و 178 میلیون و 91 هزار و 447 ریال 
امسال در قالب چند تخلف ارزی در البرز کشف شده 

است.
مختاری افزود: در ایــن زمینه هفت پرونده برای 
متخلفان ارزی به وسیله بانک ها تکمیل و برای بررسی 
و پیگیری الزم به اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 

ارجاع شد.
وی افزود: متخلفان این پرونده ها، ارز های خارجی 
همچــون دالر، یورو، یوان چیــن، وون کره جنوبی و 
درهــم امارات را دریافت کرده بودنــد، اما به تعهدات 

خود عمل نکردند.
مختاری گفت: تخلف های ارزی شامل 2 میلیون و 
510 هــزار و هفت دالر، 19 میلیون و 68 هزارو 912 
یورو، 2 میلیارد و 653 میلیون و 32 هزار و 131 وون 
کره جنوبی، 19 میلیون و 423 هزارو 646 یووان چین 

و 27 هزارو 276 درهم امارات بوده است.
وی گفت: در این زمینه تاکنون 10 نفر دستگیر و 

پرونده آنان درحال رسیدگی است.

کشف 3 هزار میلیارد ریال 
تخلف ارزی در البرز

 استاندار خوزستان خبر وخامت حال اسماعیل 
بخشــی یکی از معترضان جریان کارگری هفت تپه 
را تکذیب کرد و گفت: این شخص در سالمت کامل 

است.
غالمرضا شــریعتی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
نامبرده به هیچ وجه شکنجه یا ضرب و جرح نشده و برای 
تکمیل تحقیقات و بررسی ها در اختیار دستگاه های مربوطه 

است. 
وی گفــت: پس از تکمیل تحقیقات از نامبرده گزارش 

نهایی به مردم ارائه می شود.
رئیس  دادگســتری شهرستان شــوش نیز بیان کرد: 

شــایعات مغرضانه منتشر شــده درخصوص بستری شدن 
یکی از کارگران هفت تپه در بیمارستان صحت ندارد و این 

خبر از اساس کذب است. 
صادق جعفری چگنی افزود: خبر منتشــر شده درمورد 
متهم اسماعیل بخشی در فضای مجازی و رسانه های معاند 
نظام، عاری از صحت است، متهم در صحت جسمانی کامل 
بسر می برد و روز پنجشنبه نیز با خانواده خود تماس تلفنی 

داشته است.
وی با بیان اینکه متهم در چهارچوب قوانین و مقررات 
از تمام حقوق قانونی خــود در جریان تحقیقات مقدماتی 
برخوردار اســت، اظهار داشت: در شــرایطی که بخشی از 

مطالبات قانونی و حقوق معوقه پرســنل شرکت پرداخت 
و مقدمات برداشــت نیشــکر از مزارع فراهم شده، انتشار 
این خبر کذب درجهت تشویش اذهان عمومی و هدفمند 

صورت گرفته است. 
برخی رســانه های معاند خارجی با جوسازی رسانه ای 
مدعی شکنجه فرد یاد شده از سوی دستگاه امنیتی شده و 

از وخامت حال وی خبر دادند.
جمعی از کارگران شــرکت کشــت و صنعت نیشکر 
هفت تپه در هفته های اخیر در اعتراض به پرداخت نشــدن 
حقوق و مزایای معوق خود و نیز برای مطالبه بازگشت این 

واحد صنعتی به بخش دولتی تجمع هایی برپا کردند.

استاندار خوزستان خبر شکنجه یک فعال کارگری را تکذیب کرد

اعضای  از  برخــی 

نتیجــه مطالعــات 


