حوادث دور دنيا
دهها زخميدر حادثه خارج شدن
قطار از ريل در مصر

وزارت بهداشــت مصــر در بيانيهاي از
زخميشدن دستکم  ۵۸نفر در پي خارج
شــدن يک قطار مســافربري از ريل در
جنوب قاهره ،پايتخت اين کشور خبر داد.
به گزارش ايسنا ،معاون وزير بهداشت مصر
اعالم کرد :بيشتر آسيبهاي ناشي از اين
سانحه جزيي بوده است.در بيانيه وزارت
حمــل و نقل مصر نيز آمده که اين قطار
به سمت استان جنوبي «قنا» در حرکت
بوده که از ريل خارج و باعث زخميشدن
دســتکم  ۵۸تــن ميشود.دادســتان
عموميمصر ضمن به کار گماشتن يک
تيم از اداره مهندســان نيروهاي مسلح
اين کشور ،دستور تحقيقات الزم در مورد
اين سانحه را صادر و همچنين تعدادي از
مقامات راهآهن کشــور را براي سواالت
مربوطــه احضار کرده اســت.به گزارش
رويتــرز ،مصريها مدتهاســت که از
دولت خــود براي عدم موفقيت در تامين
ايمني شــبکه قديميراهآهن اين کشور
شکايت دارند.
گرما و مشکالت بهداشتي تهديد
جدي براي سيلزدگان ژاپني

گرماي هوا و عدم دسترسي به سرويس
بهداشتي سالمت سيل زدگان ژاپني را با
خطر روبرو کرده اســت.به گزارش ايسنا،
يک هفته پس از بارش بارانهاي ســيل
آسا در غرب ژاپن  ۵۸۰۰نفر از سيل زدگان
به دليل افزايش دما و مشکالت ناشي از
کمبود ســرويس بهداشتي با خطر روبرو
هستند.رانش زمين و جاري شدن گل و
الي به  ۶۱۹ساختمان خسارت وارد کرده
و طبق آمارهاي دولتي تا صبح روز جمعه
آب بيش از  ۲۰۷هزار مشترک قطع بوده
ِ
است و اين در حاليست که دماي هوا در
بسياري از مناطق حادثه ديده باالي ۳۰
درجه سانتيگراد است.سازمان هواشناسي
ژاپن از ششم ماه جاري به چندين استان
اين کشور از جمله هيروشــيما ،اوکاياما
و «ا ِهيمه» نســبت به وقوع اين حوادث
طبيعي هشــدار داده بود اما طبق اعالم
پليس بيــش از  ۲۰۰نفــر در اين حادثه
کشته شده و نزديک به  ۵۰نفر ديگر مفقود
شدهاند.به گزارش ژاپن تودي ،طبق اعالم
کارشناسان ،کمبود سرويسهاي بهداشتي
موقت در مراکز اســکان سيل زدگان و
خودداري افراد از خوردن و آشــاميدن به
منظور احتياج پيدا نکردن به ســرويس
بهداشتي آنان را در معرض فزاينده کم آبي
بدن و لختگي خون قرار داده است.
نجات دوقلوهاي برزيلي
از قفس چوبي

پليس برزيل دوقلوهاي ســه ساله را که
داخل قفس چوبي حبس شــده بودند،
نجات داد.به گزارش ايسنا ،پليس برزيل
در حالي اين دو پسربچه را پيدا کرد که
در شــرايط نامطلوب داخل قفس چوبي
حبس شده بودند.پليس اعالم کرد :فرد
ناشناسي اطالعاتي در مورد حبس شدن
دو کــودک داخل قفس چوبي ارائه کرد
کــه نيروهاي پليس پــس از حضور در
محل اين کــودکان را پيدا کردند.پليس
پس از پيدا کردن ايــن دو کودک آنان
را به آسايشــگاه منتقل کرد .همچنين
والدين اين دو پســربچه را که کشاورز
بودند به دليل کودک آزاري بازداشــت
کرد.به گزارش اسکاي نيوز ،والدين اين
دو کودک پس از دســتگيري به پليس
گفتند که براي رسيدگي به امور داخل و
خارج از منزل مجبور بودهاند فرزندانشان
را داخل قفس حبس کنند.
زندگي عجيب يک خالفکار
با چاقوي  10سانتي متري در سر

اين مرد جوان  3سال است با يک چاقو
در ســرش زندگي ميکند جالب اينکه
تا کنون اين جســم تيــز و برنده هيچ
مشــکلي براي او ايجاد نکرده اســت.
پزشکان بيمارستان در «برزيل» موفق
شــدند ،يک چاقوي  10سانتيمتري را
پي از سه ســال از داخل سر يک پسر
جوان بيرون بکشند«.اديلســون ناشي
منتــو»  29ســاله که يــک تعميرکار
خودرو در برزيل اســت ،در مصاحبهاي
با رسانههاي دولتي اين کشور ،تصريح
کرد :سه سال پيش در يک نزاع خياباني
اين چاقوي  10ســانتيمتري وارد سرم
شد ،اما تاکنون احساس بدي نسبت به
آن نداشــتم .تنها گاهي دچار سر درد و
خونريزيبيني ميشدم.وي خاطر نشان
کرد :براي تشــخيص اين موضوع به
بيمارستان در شــمال شرق اين کشور
رفته و پزشکان پس از عکس برداري
متوجه وجود يک جســم تيز در داخل
سرم شدند .پزشکان در آن زمان دسته
چاقو را از سرم بيرون کشيدند و يادآور
شدند که مشکل خاصي برايم به وجود
نيامده است.

 ۵کشته و مجروح بر اثر واژگوني تويوتا در جاده بوئين زهرا
سخنگوي اورژانس کشور از واژگوني
خودروي تويوتا در جــاده بوئين زهرا
خبــر داد.مجتبي خالدي ســخنگوي
اورژانس کشور در گفت و گو با ميزان
در ارتباط با جزئيات واژگوني خودروي
تويوتــا در جاده بوئين زهرا گفت :اين
حادثه شنبه حوالي ساعت  ۷:۳۰صبح
شنبه در جاده بوئين زهرا رخ داده است.
وي افزود :پس از تماس با سامانه ۱۱۵

اورژانس بالفاصله  ۲دستگاه آمبوالنس
جهت اقدامــات الزم به محل حادثه
اعزام شدند.سخنگوي اورژانس کشور
توضيح داد :متاســفانه در اين حادثه
يک نفر فوت و  ۴نفر مصدوم شــدند.
همچنين در راستاي اخبار اين حوزه،
رئيس مرکز اطالعرساني پليس استان
از واژگون شدن يك دستگاه سواري
پرايد در محور«شاهين شهر  -ميمه»

و فوت يک سرنشين و مجروحيت 2
سرنشــين ديگر آن خبر داد.سرهنگ
«جواد درســتکار» گفت :در پي اعالم
مرکز فوريتهاي پليســي  110مبني
بــر واژگوني يك دســتگاه ســواري
پرايــد در محور» شــاهين شــهر -
ميمه» ،بالفاصلــه مأموران پليسراه
«اصفهان  -کاشان» به محل حادثه
اعزام شــدند.اين مقام انتظاميعنوان

داشت :متأسفانه براثر وقوع اين حادثه
رانندگي يک سرنشين خودرو به علت
شــدت جراحات وارده جان خود را از
دســت داد و  2سرنشين ديگر آن نيز
مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.
سرهنگ درســتکار خاطر نشان کرد:
س راه علت وقوع اين
کارشناسان پلي 
حادثه رانندگــي را عدم توجه به جلو
راننــده اعالم کردهانــد .اين در حالي
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اســت كه در سانحه رانندگي كه شب
جمعه در محــور كميجان -وفس در
برخورد  2دستگاه خودروي سواري رخ
داد ،يك نفر جان باخت و 8نفر ديگر
مجروح شدند.

حوادث در ايران
سه نفر در ساحل آستارا غرق شدند

مجرمان سهشنبهها به سرقت ميرفتند

سرقت سريالي پليسهاي قالبي از خودروهاي باربري

گروه حوادث  3 :مرد در نقش مامور قالبي
و با تهديد اسلحه خودروهاي باربري را در
اتوبان خليج فارس هدف قرار داده و دست
به سرقت بار آنها ميزدند .اين دزدان ادعا
ميکردند کــه مامور مبارزه با قاچاق کاال
هستند.
عصر  17خرداد ماه امســال راننده وانت
پيکان در بزگراه خليج فارس نرســيده به
شهرســتان واوان بود که خودروي زانتيا
مشــکي رنگ با  3سرنشين مرد در کنار
خودرو وانت رفت و دستور ايست را براي
راننده راننده وانت پيکان صادر کرد.
راننده وانت بــدون هيچ مقاومتي در کنار
بزرگــراه توقف کرد و  3مرد جوان پس از
پياده شدن از خودروي زانتيا و با چهرهاي
فريبنده خود را به راننده وانت رســاندند و
اين درحالي بود که يکي از آنها تفنگ کلت
کمري  ،دستبند و گاز اشک آور همراهش
بود.
راننــده وانت پيکان که ميثم نــام دارد از
دستور مردان مرموز شوکه شده بود تا اينکه
يکي از مردان با نشــان دادن يک کارت
نظاميخود را مامور مبارزه با کاالي قاچاق
معرفي کرد و با ادعاي اينکه بار خودروي
ميثم قاچاق است به او دستبند زدند.يکي
از ماموران پشــت فرمان خودروي وانت
پيکان نشست و ميثم در حاليکه دستبند
روي دستانش بود همراه  2مرد ديگر سوار
بر خودروي زانتيا شــد.خودروي ماموران
پس از دقايقي در جلــوي پليس آگاهي
توقــف کردند و يکــي از ماموران پس از
پياده شدن به سمت خودروي وانت پيکان
رفت و با همکارش شروع به صحبت کرد
و سپس هر دو سوار بر خودروهايشان شده
و به ســمت اتوبان ياسيني حرکت کردند
و در جلوي شهرک زينبيه خودروي زانتيا
توقف کرد.ميثم نميدانست چه اتفاقي در
انتظارش است و هر چه با  2مامور جوان
صحبت ميکرد بي فايده بود تا اينکه پس

از  10دقيقــه خودروي وانــت پيکان در
جلوي خودروي زانتيا توقف کرد اما اثري
بار خودروي وانت پيکان نبود.
در اين مرحله دســتبند از دستان ميثم باز
شــد و ماموران ادعا کردنــد که فقط بار
خودرويش که لــوازم خانگي بود توقيف
شــده و اگر بار ديگر کاالي قاچاق جابجا
کند خودش نيز دســتگير ميشود.ميثم
سپس پشت فرمان خودرويش نشست و با
توجه به رفتارهاي مرموز  3مرد زانتيا سوار
به کالنتري  128تهران نو رفت و داستان
دستگيري و توقيف بار خودرويش را پيش
روي ماموران قرار داد.جوان  27ســاله به
ماموران گفت :از قم به تهران ميآمدم که
 3مرد زانتيا که ادعا ميکردند مامور مبارزه
با کاالي قاچاق هستند مرا دستگير کردند
و پس از يک ساعت مرا در جلوي شهرک
زينبيه از خودرويشان پياده کرده و عنوان
کردند که تنها بار خودرويم را توقيف کردند
و زمانيکه سوار بر خودرويم شدم توانستم
در تاريکي شب شماره پالک خودرويشان
را بردارم .

تنها سرنخ از دزدان مسلح

بازپرس علي وسيله ايردموسي از شعبه 5
دادسراي ناحيه  34در اين مرحله دستور داد
تا تيمياز ماموران اداره يکم پليس آگاهي
تهران براي دستگيري سارقان مسلح وارد
عمل شــوند.کارآگاهان در گام نخســت
تحقيقات پي بردنــد طعمههاي ديگري
به اين شــيوه و شگرد هدف سرقتهاي
مردان مامورنما قــرار گرفتهاند و در اين
مرحله تيم پليسي با دراختيار داشتن شماره
پالک خودروي زانتيا صاحب خودرو را که
مردي  60ســاله بود در منطقه مشــيريه
دســتگير کردند.صاحب خودرو وقتي در
برابر اتهام سرقت مســلحانه قرار گرفت
خود را بيگناه معرفي کرد تا اينکه ماموران
پي بردند خودروي زانتيا بيشــتر در اختيار
حميد پسر خانواده است.همين کافي بود
تا ماموران اداره يکم پليس آگاهي تهران
روز سه شنبه  19تيرماه امسال در عملياتي
غافلگيرانه متهم را دستکير کنند اما حميد
ادعاي بيگناهي ميکرد تا اينکه ميثم پيش
روي او قــرار گرفت و حميد به ناچار لب

به سخن باز کرد.اعترافات حميد کافي بود
تا  2همدست ديگر او که منصور و رحيم
نام دارد در همان روز ســه شنبه و قبل از
فرار دستگير شــوند.در همان تحقيقات
ابتداي مامــوران اداره يکم پليس آگاهي
تهران با توجه به سرقت مسلحانهاي که
از يک ســوپر مارکت رخ داده بود صاحب
سوپرمارکت مشــخصات يکي از دزدان
دستگير شــده را به عنوان سارق مسلح
مغازه اش معرفي کرد .شامگاه  25فروردين
ماه امســال مرد جواني که صاحب يک
سوپرمارکت در خاني آباد است در تماس
با ماموران پليس از يک سرقت مسلحانه
در مغازه اش خبر داد.
شناسايي و دستگيري متهم

بدين ترتيب تيمياز ماموران براي تحقيقات
ويــژه وارد عمل شــدند و در اين مرحله
مشخص شــد که  2مرد سوار بر موتور به
جلوي در مغازه سوپر مارکت آمده و يکي از
آنها در نقش مشتري وارد مغازه شده و پس
از برداشتن چند کاالي غذايي ناگهان تفنگ

کلت را از زير لباســش بيرون کشيده و به
سمت شاگرد مغازه گرفته و پس از سرقت
گوشي موبايل کارگر جوان اقدام به سرقت
پولهاي داخل دخل مغازه را برداشته و سوار
بر موتور پا به فرار گذاشته اند.رحيم  40ساله
يکي از ســارقان تازه کار در بازجوييهاي
پليســي به ماموران گفت :چندي پيش با
جعل يک مدرک نظاميو تهيه تجهيزات
پليسي براي اجراي نقشه مان دست به کار
شديم.مرد جوان افزود :با  2تن از دوستانم
که از قديم همديگر را ميشناختيم سوار بر
خودروي زانتيا در اتوبان خليج فارس پرسه
زني ميکرديم و زمانيکه خودروهاي شماره
پالکهاي جنوب کشور و شهرهاي ديگر
را ميديديم به سراغشــان ميرفتيم و در
نقش ماموران مبارزه با کاالي قاچاق به آنها
دستور توقيف ميداديم و نخستين بار يکي
از رانندهها از ما خواست که بار خودرويش
را توقيف کنيم اما کاري به او نداشته باشيم.
وي افزود :درخواست نخستين طعمه چندبار
ديگر تکرار شــد و رانندههــا براي اينکه
دستگير نشوند بدون هيچ مقاومتي بار خود
را تحويل ما ميدادند و به همين خاطر فکر
نميکرديم دستگير شويم.رحيم ادامه داد:
بعد از سرقت بار خودروها که بيشتر لوازم
خانگــي بود به خيابان امين حضور رفته و
وسايل را ميفروختيم که حدود  70ميليون
تومان لوازم خانگي فروختيم.اين مرد گفت:
يکبار وقتي قصد توقيف کاالي بار خودرويي
را داشتيم راننده خودرو التماس کرد که اين
وســايل جهيزيه خواهرش است که ما در
اين سرقت با نقش پردازي او را بخشيديم
و دلمان نيامد از مرد جوان سرقت کنيم .به
گزارش ركنا ،بازپرس علي وسيله ايردموسي
از شعبه  5دادسراي ناحيه  34با اعالم اين
خبر خواست تا کسانيکه به اين شيوه هدف
ســرقت قرار گرفتهاند به اداره يکم پليس
آگاهي تهران يا شعبه  5دادسراي ناحيه 34
مراجعهکنند.

معاون مقابله با عرضه و امور بينالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

معاون مقابله با عرضه و امور بينالملل ستاد مبارزه
با مواد مخدر از کشف  15تن و 168کيلوگرم انواع
مواد مخدر و روانگردان در کشور در هفته سوم تير
ماه خبر داد.اسداهللهادينژاد ،معاون مقابله با عرضه
و امور بينالملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
مجموع کشــفيات در هفته سوم تيرماه  15هزار و
168کيلوگرم اســت که نسبت به هفته گذشته که
 8439کيلوگرم بوده 79.7 ،درصد افزايش را نشان
ميدهد.وي افزود :بيشترين حجم مواد مکشوفه از
نوع ترياک به ميزان  9456کيلوگرم بوده که 62.3
درصد از مجموع کشفيات را شامل ميشود.معاون
مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود :از
اين ميزان 1416 ،کيلوگرم حشيش 216 ،کيلوگرم
مرفيــن 437 ،کيلوگرم

هروئيــن 3546 ،کيلوگرم

کشف بيش از ُ 15تن انواع مواد مخدر و روانگردان در کشور

شيشــه 1247 ،کيلوگرم مواد پيشساز 53 ،هزار و
 310عدد قرص روانگردان و  95کيلوگرم ساير مواد
کشف و ضبط شده است.هادينژاد با بيان اينکه اين
ميزان از کشفيات طي  1182فقره عمليات صورت
گرفته اســت ،گفت :سرانه کشفيات مواد مخدر در
ايــن دوره  12.8کيلوگرم به ازاي هر عمليات بوده
است.وي افزود :از مجموع  1247ليتر مواد پيش ساز
مکشوفه در اين مقطع ،بيشترين تعداد به ترتيب با
 1206ليتر به استان تهران 31 ،ليتر استان خراسان
رضوي و  10ليتر اســتان آذربايجان غربي اســت.
معاون مقابله با عرضه و امور بينالملل ستاد مبارزه
با مواد مخدر بيان داشت :از مجموع  53هزارو 310
عدد قرصهاي روانگردان مکشوفه در اين مقطع،
بيشــترين تعداد به ترتيب بــا  34هزارو  876عدد

مربوط به استان آذربايجان شرقي 15 ،هزارو 700
عدد استان ســمنان 1909 ،عدد استان گلستان و
مابقي مربوط بــه اســتانهاي آذربايجان غربي،
هرمزگان ،خراسان شمالي و تهران است.هادينژاد
با بيان اينکه بالغ بر  70.8درصد کشفيات اين دوره
زماني مربوط به  6استان کشور است ،اظهار داشت:
بيشترين حجم کشفيات با  3446کيلوگرم مربوط
به اســتان سيستان و بلوچســتان است که معادل
 22.7درصد کشفيات کشــور است و هرمزگان با
 3225کيلوگرم ،تهران با  1899کيلوگرم ،بوشــهر
با  769کيلوگرم و خراسان رضوي با  741کيلوگرم
و اصفهــان با  665کيلوگرم به ترتيب در رتبههاي
بعدي قرار دارند.وي تصريح کرد :ســهم کشفيات
سه استان اولويت دار حوزه مقابله يعني سيستان و

رييس کل دادگستري تهران از
صدور راي پرونده ناظم مدرسه
غرب تهران خبر داد و گفت که
اين راي قابل تجديد نظر است.
به گزارش تسنيم ،ناظم مدرسه
معين کــه به کــودکآزاري و
تشــويق به فساد و فحشا متهم
است ،از سوي دادگاه به حبس و
شالق محکوم شده است.هفتم
خرداد ماه امســال بود که يکي
از ســايتهاي خبري ،از آزار و
اذيت تعــدادي از دانشآموزان
مدرسهاي در غرب تهران توسط
ناظم مدرسه خبر داد؛ خبري که
بهســرعت در فضــاي مجازي
پيچيد و بهدنبال آن ،فيلمهايي
از ناظم مدرسه منتشر شد.
دســتور رهبر انقالب براي
رسيدگي سريع به موضوع

بهدنبال انتشار اين خبر ،رهبر معظم
انقالب اســاميطي نامهاي به
رئيس قوه قضائيه دستور داد پس
از محاکمه ،در اســرع وقت حدود
الهي در رابطه با متهمان اجرا شود.
در متن نامه معظمله آمده است:
خبر جنايت در يکــي از مدارس
غرب تهران موجب اندوه و تأسف
شد .مقتضي است پس از محاکمه
ســريع ًا حدود الهي را در رابطه با
محکومين اجــرا کنيد.رئيس قوه

قضاييه هم بهدنبال دستور رهبر
معظم انقالب ،طــي نامهاي به
رئيسکل دادگستري استان تهران
دستور داد در اسرع وقت نسبت به
رسيدگي قانوني به پرونده مربوط
بــه حادثه تکاندهنــده يکي از
مدارس غرب تهــران اقدام کند.
در متن دستور رئيس قوه قضائيه
به دادگستري استان تهران آمده
است :در خصوص گزارش واصله
در رابطه بــا حادثه تکاندهنده و
تأسفبار در يکي از مدارس غرب
تهران و تشکيل پرونده و بازداشت
متهم ،با توجه به اهميت موضوع
که موجب جريحهدار شدن عواطف
عموميشده و نگراني خانوادههاي
محترم را فراهم کرده اســت و با
عنايت به دســتور اکيد حاکي از
دغدغه مقام معظم رهبري (دامت
برکاته) ،مقرر است در اسرع وقت
با رعايت موازين شرعي و قانوني
به پرونده رســيدگي و نسبت به
اجراي حکم مقتضي بدون هيچ
اغماضي اقدام و نتيجه به اينجانب
منعکس شود.
بازداشت ناظم مدرسه

نهــم خــرداد امســال ،عباس
جعفري دولتآبادي دادســتان
تهــران در ارتباط با اين پرونده
گفــت :از روزي که خبر مربوط

بــه اين حادثه تلخ را شــنيديم
موضــوع را پيگيــري کرده و
پس از ارجاع پرونده به دادسرا،
بالفاصله متهم توســط پليس
به دادســرا تحويل داده شد و با
ادامه يافتن تحقيقات از متهم،
قرار وي بــه بازداشــت تغيير
کرد.وي با اشــاره به ســرعت
گرفتــن تحقيقات بــا توجه به
تأکيدات مقــام معظم رهبري
در ايــن زمينه تصريــح کرد:
وظيفه خودمان ميدانيم که در
کمترين وقت با رعايت مقررات
به اين پرونده رسيدگي و زودتر
آن را به دادگاه ارســال کنيم.
جعفري دولتآبــادي در رابطه
با تعداد شــکايات صورتگرفته
نيز گفت :در مطبوعات مالحظه
کردم که تا رقم  ٣٦مورد اعالم
شــده ولي طبق آخرين خبرها
که بنده داشــتم  ١٥مورد بوده

اســت البته ممکن است بيشتر
هم باشد.
ادعاي تجاوز مطرح نيست

 20خرداد احمد شجاعي رئيس
سازمان پزشکي قانوني کشور از
معاينه هفت نفر از دانشآموزان
ايــن پرونده خبــر داد و گفت:
با توجــه به اينکــه هيچ کدام
ادعاي تجاوز فيزيکي نداشــتند
معاينه جســماني بهروي آنان
انجام نشــد.وي بــا بيان اينکه
دو دانشآموز دچار مشــکالت
روانشــناختي هســتند افزود:
ناظم اين مدرســه نيــز براي
انجام تســتهاي روانشناختي
و شــخصيتي به روانپزشکان
قانونــي معرفي شــد و در حال
حاضــر برابــر آزمايشهــاي
مختلفــي که تا کنــون بهروي
وي انجام شــده مشکل خاصي

آتش ،جان مادر بزرگ  60ساله
را گرفت

فرمانده انتظاميشهرستان شيروان گفت:
آتش منزل و نشتي گاز جان مادر بزرگ 60
ساله را گرفت.سرهنگ «مسعود وحيدي»
در گفت و گو با پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشت :ماموران انتظاميشهرستان از طريق
مركز فوريتهاي پليسي  110از وقوع يك
فقره آتش ســوزي در منزل واقع در سطح
شــهر مطلع و بالفاصله در محل حاضر
شدند.وي خاطر نشان کرد :با بررسيهاي
انجام شــده مشخص شــد در پي نشتي
گاز و روشن کردن المپ منزل مسکوني
انفجاري رخ داده است.اين مقام انتظاميبا
بيان اينکه يــک کودک به همراه مادرش
توسط مردم از داخل آتش نجات داده شده
اند ،افزود :به علت شدت آتش مادر بزرگ
خانواده در حريق آتش سوخته و در دم فوت
کرده اســت.گفتني است ،بر اساس اعالم
كارشناســان در اين آتش سوزي خسارت
زيادي به اموال منزل وارد شده است.
 45فقره سرقت در كارنامه سياه
سارق حرفهاي

بلوچستان ،کرمان و هرمزگان از کشفيات کل کشور
در هفته مذکور  46.7است.معاون مقابله با عرضه و
امور بينالملل ستاد مبارزه با مواد مخدرتصريح کرد:
طي اين مدت 109 ،دســتگاه خودرو  38 ،دستگاه
موتور سيکلت 4 ،قبضه سالح و  25دستگاه موبايل
توقيف شد.

حکم قابل تجديد است

حکم ناظم مدرسه معين صادر شد

رئيس هيات نجات غريق آســتارا از غرق
شدن سه مرد در مناطق خطرآفرين آبهاي
ساحلي بخش لوندويل اين شهرستان خبر
داد.ايرجهاشم نيا جمعه شب در گفت و گو
با ايرنا گفت :اين حادثه عصر جمعه روي داد
و  2نفر از غرق شدگان  28ساله و ديگري
23ساله بود که بدون داشتن مهارت شنا ،در
مناطق خلج محله و سيبلي بخش لوندويل
وارد آب شدند.وي اظهار کرد :غرق شدگان
از اســتان اردبيل هستند و يکي از آنان در
آب غرق شــده بود و  2نفر ديگر در مسير
انتقال به بيمارستان جانشــان را از دست
دادند.به گفتــه رئيس هيات نجات غريق
آســتارا  39 ،ناجي غريق از  13خرداد ماه
امسال در طرحهاي سالمسازي و مناطق
خطرآفرين آستارا مستقر شدهاند و امروز نيز
در ساحل لوندويل اين شهرستان 2 ،نفر را
از غرق شــدن در دريا نجات دادند و شمار
نجات يافتگان از زمان فعاليت ناجيان غريق
تاکنون 21،نفر است.هاشم نيا به گردشگران
توصيه کرد که در طرحهاي سالمسازي دريا
شــنا کنند و از ورود به مناطق خطرآفرين
بپرهيزند.شهرستان بندرآستارا با 91هزار نفر
جمعيت در غرب استان گيالن واقع شده و
با سه طرح سالمســازي دريا در  18و نيم
کيلومتر نوار ساحلي درياي خزر ،يکي از 20
شهر گردشگرپذير ايران است.

در ايــن فــرد ديده نشــده اما
آزمايشهــاي بعدي نيز بهروي
اين فرد انجام خواهد شد.
صــدور کيفر خواســت با
4عنوان اتهامي

 22خرداد دادستان تهران از صدور
کيفرخواست براي ناظم مدرسه
معين با چهار عنوان اتهاميخبر
داد و گفت :در گام نخست  15نفر
از والدين دانشآموزان اين مدرسه
شــکايت خود را نسبت به ناظم
مدرسه اعالم کردند و در نهايت
هشت نفر در دادگاه حضور يافتند.
وي با بيان اينکه دادستاني تهران
پس از تشکيل پرونده تحقيقات
تخصصي خود را آغاز کرد ،افزود:
در گام نخست دانشآموزاني که
والدين آنها طرح شــکايت کرده
بودند در پزشــکي قانوني حضور
يافته مورد معاينه قرار گرفتند .در
تمام گزارشات پزشکي قانوني به
آن معنا تجاوز جنسي که در اخبار
اوليه آمده بــود بهمعناي جرايم
خاص جنســي ديده نشــد ،ولي
تعرضات جنســي گزارش شد و
متهم هم پذيرفته است.
محاکمه متهــم در مجتمع
قضايي ارشاد

نهايت ًا پرونده ناظم اين مدرسه

به مجتمع قضايي ارشاد ارسال
و جلســه دادگاه در روز شنبه
 16تير با حضــور تعدادي از
اولياي دانشآموزان و دو تن از
دانشآموزان برگزار شد؛ جلسه
چهار ساعت بهطول انجاميد و
نهايت ًا دادگاه ختم رسيدگي را
صادر کرد و صبح شنبه ،حکم
متهم اين پرونــده در مرحله
بدوي ،صادر و ناظم مدرســه
بــه حبس و شــاق محکوم
شد.غالمحسين اســماعيلي
رييس کل دادگستري تهران
گفت :اين راي از ناحيه دادگاه
رســيدگي کننده بــه پرونده
اتهاميناظم مدرســه معين در
مهلت مقــرر قانوني مبني بر
محکوميت نامبرده صادر شده
است.وي ادامه داد :راي صادره
قابل تجديد نظر اســت و در
صورت تجديد نظــر خواهي
جهت رســيدگي بــه دادگاه
تجديدنظر ارســال خواهد شد
و چنانچه ظرف مدت بيســت
روز از تاريــخ ابالغ ،اعتراضي
به راي نشود دادنامه قطعي و
به اجراي احکام ارسال خواهد
شــد.بر اساس شــنيدهها در
حکم صادره حبس کوتاه مدت
و چند ضربه شالق ديده شده
است.

رئيــس پليس آگاهي اســتان اصفهان از
دستگيري يک سارق حرفهاي داخل خودرو
و کشف  45فقره سرقت اموال داخل خودرو
خبر داد.سرهنگ «سعيد سليميان» در گفت
و گو با پايگاه خبري پليس اظهار داشــت:
در پي دريافت شــکاياتي مبني بر سرقت
از داخل خودرو در محدوده جنوب شــهر
اصفهان ،رســيدگي به موضوع در دستور
کار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.وي
تصريح کرد :کارآگاهان ،تحقيقات خود را
در اين زمينه آغاز و يك سارق حرفهاي را
شناسايي و حين سرقت از داخل خودرويي
دستگير کردند.اين مقام انتظاميبيان داشت:
متهم در مواجه ه با مستندات پليس به 45
فقره ســرقت داخل خودرو اعتراف کرد و
بــراي اقدامات قانوني بــه مراجع قضائي
تحويل داده شد .
کشف  ۳۴کانتينر سوخت قاچاق
در بندرشهيدرجايي بندرعباس

ماموران يگان حفاظت بنادر و دريانوردي
هرمزگان  ۳۴دستگاه کانتينر حامل سوخت
قاچاق در بندرشهيدرجايي کشف کردند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اله مراد
عفيفي پور مديرکل بنــادر و دريانوردي
استان هرمزگان گفت ۳۴ :دستگاه کانتينر
حاوي ســوخت قاچــاق گازوئيل در بندر
شهيدرجايي به وسيله يگان حفاظت اين
اداره کل کشــف و توقيف شد.وي افزود:
اين محموله با عنوان محموله «منو اتيلن
گليکول» اظهار شده و قرار بود به کشور
هندوستان ارسال شــود.مديرکل بنادر و
دريانوردي استان هرمزگان گفت :در اين
رابطه پرونده قضايي تشکيل و به مرجع
قضايي ارســال شــد.اله مراد عفيفي پور
افزود:با توجه به آنکه قاچاق اين محموله
در بيرون از منطقه ويــژه اقتصادي بندر
شهيد رجايي ،برنامه ريزي و سازمان دهي
شده بود ،در راستاي شناسايي ،دستگيري
و برخورد با متخلفــان و تکميل مراحل
قضايي ،پيگيري پرونده به پليس انتظاميو
آگاهي بندرعباس ارجاع شد.

