 18صندوق بازنشستگی دچار ورشکستگي شدهاند

اخبار
مجوز ورود اتوبوس دست دوم
را نميدهيم

مديرکل محيط زيســت استان تهران در
واکنش به طرح جديد شهرداري براي وارد
کردن اتوبوسهاي دست دوم به ناوگان
حمل و نقل عموميپايتخت گفت :چنين
مجوزي به شهرداري داده نميشود.
معاون حمل و نقل و ترافيک شــهرداري
از طــرح جديــد خــود از وارد کــردن
اتوبوسهاي دســت دوم به پايتخت خبر
داده است.محسن پور ســيد آقايي گفته
اســت«به منظــور رفع مشــکل کمبود
ناوگان اتوبوســراني کميســيون حمل و
نقل و ترافيک کالنشهرها پيگيري کرده
است که از ساير کشورها اتوبوسهايي با
عمر باالي پنج ســال خريداري شود».اما
کيومرث کالنتري مديرکل محيط زيست
اســتان تهران و دبير کارگــروه کاهش
آلودگــي هــواي تهــران در گفتوگو با
خبرنگار گروه اجتماعي خبرگزاري فارس،
در خصوص خريد اتوبوسهاي دست دوم
با عمر  5سال براي تزريق به ناوگان حمل
و نقل عموميشــهر تهران ،اظهار داشت:
دولت و ســازمان محيط زيســت ورود
اتوبوسهاي دست دوم را مصوب نکرده و
چنين مجوزي به شهرداري داده نميشود
که اتوبوس استوک وارد کند.کالنتري با
اشــاره به اينکه کارگروه کاهش آلودگي
هواي اســتان تهران به دنبال جايگزيني
خودروهــاي تجاري با  5هزار دســتگاه
اتوبوس است ،گفت :مکاتباتي در اين زمينه
با شــهرداري انجام شده و قطعا خودروي
وارداتي به کشور بايد استانداردهاي قابل
قبول محيط زيست همراه باشد.
بيش از  ۹۶درصد دانشآموزان
تهراني ثبتنام شدند

مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران با
بيان اينکه بيش از  ۹۶درصد دانشآموزان
تهراني در مدارس ثبتنام شــدند ،گفت:
ثبتنــام مابقي دانشآمــوزان نيز در اين
روزهــا در حــال انجام است.عباســعلي
باقري مديرکل آموزش و پرورش شــهر
تهران در گفتوگو با فارس در خصوص
آمادگي مدارس شــهر تهران براي آغاز
سال تحصيلي ،اظهار کرد :مدارس مانند
روال هميشــه براي آغاز سال تحصيلي
جديد آماده ميشــوند و اين آمادگي در از
جهات مختلف اســت که مهمترين آن،
ثبتنام دانشآموزان ،تأمين نيروي انساني
و آمادهسازي فضاســت.وي ادامه داد :در
بحث فضاي آموزشي ،معضل هميشگي
ما يعني فرســودگي فضــا را داريم و اين
موضع فقــط با يک عــزم ملي برطرف
ميشود.باقري به مشکالت تأمين نيروي
انساني در مدارس شهر تهران اشاره کرد
و افزود :در بخش تأمين نيرو ،هيچ راهي
نداريم جز اينکه سراغ حقالتدريس برويم
يعني خواهش کرديم يک تعداد از افرادي
که به سن بازنشستگي رســيدند ،کار را
اســتمرار دهند و از حقالتدريس شاغالن
نيز استفاده کنيم.وي درباره نقل و انتقاالت
فرهنگيان گفت :تعداد  ۱۵۰۰معلم به شهر
تهران منتقل شــدند البته ثبتنام نقل و
انتقال اضطــراري نيز از ابتداي اين هفته
آغاز شده است.مديرکل آموزش و پرورش
شهر تهران با بيان اينکه بيش از  ۹۶درصد
دانشآموزان تهرانــي در مدارس ثبتنام
شدند ،گفت :اکثر تعدادي که باقي ماندند
دانشآموزاني هستند که تجديدي داشتند
و در اين چند روز تا پايان شــهريورماه در
مدارس ثبتنام ميشوند.
بودجه شهرداري امسال انقباضي
بسته شده است

عضو شوراي شــهر تهران گفت :بودجه
شهرداري تهران براي امسال انقباضي در
نظر گرفته شد و اما ماموريت هوشمندسازي
تنها بخشي بود که نه تنها انقباضي نبود،
بلکه  ۲۰درصــد افزايش را نيز به همراه
داشــت.به گزارش فارس ،مجيد فراهاني
در دومين نشســت هم انديشي نخبگان
شهر تهران گفت :شهر هوشمند و رسيدن
به شــاخصهاي کليدي آن در تهران به
عنوان يک ضرورت مطرح اســت .عضو
شوراي شــهر تهران با بيان اينکه کسي
شک ندارد که الزمه خدمترساني و جلب
رضايتمندي مردم بــه عنو ان مهمترين
ذينفعــان شــهر و همچنيــن کاهش
هزينههــا از دســتاوردهاي مهم تحقق
شهر هوشمند خواهد بود ،گفت :اهميت
تحقق شهر هوشــمند تا به آن جا ادامه
پيدا ميکند.وي گفت :بودجه شــهرداري
تهران براي امســال انقباضــي در نظر
گرفته شد و اما ماموريت هوشمندسازي
تنها بخشي بود که نه تنها انقباضي نبود،
بلکه  ۲۰درصــد افزايش را نيز به همراه
داشــت.فراهاني افزود :نيازي نيست نگاه
سخت افزاري به موضوع هوشمند سازي
داشته باشيم .نبايد پروژههاي بلند پروازانه
عمراني در شهر تهران تعريف شود چرا که
با محدوديتهاي مالي مواجه هستيم.
عضو شــوراي شــهر تهران با اشاره که
موضوع هوشمندســازي در برنامه سوم
شهر تهران تا سطح تعريف پروژهها ديده
شده است ،گفت :لذا پروژههاي متعددي
در اين حوزه تعريف شــده است هر چند
که الزم اســت زمان بندي آنها به طور
مشخص تعيين شود.

رئيس کارگروه ساماندهي صندوقهاي
بازنشســتگي ميگويــد از  20صندوق
بازنشستگي موجود در کشور  18صندوق
دچار ورشکســتگي شــدهاند و اگر اين
روند ادامه يابد تا کمتر از  10سال آينده
 60درصــد بودجــه عموميبايد به اين
صندوقها اختصاص يابد.رسول خضري
در گفتوگو با پانا با اشــاره به استراتژي
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــي
براي احياي صندوقهاي بازنشســتگي

و خــروج اين صندوقهــا از بنگاهداري
گفت :واقعيت اين اســت کــه در همه
جاي دنيا صندوقها بنگاهداري نميکنند،
همانطــور کــه بانکها بنــگاهداري
نميکنند .بارها براي خروج صندوقهاي
بازنشستگي از بحران ،موضوع خروج از
بنگاهداري را مطرح کرديم و به شــدت
معتقديم که يکي از پاشــنه آشيلهاي
ايــن صندوقها ،بنگاهداري اســت.اين
نماينده مجلس تصريح کرد :در کشــور

با ســه ابرچالش بيــکاري ،تأمين آب و
صندوقهاي بازنشستگي روبهرو هستيم
و معتقديــم صندوقهــا به انــدازه دو
مورد اول اهميــت دارد.رئيس کارگروه
ســاماندهي صندوقهاي بازنشستگي با
بيان اينکه از  20صندوق بازنشستگي 18
صندوق دچار ورشکستگي هستند ،گفت:
اکنون سوناميورشکستگي صندوقهاي
بازنشستگي در کشور کليد خورده است
و به جز صندوقهاي بازنشستگي تأمين
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اجتماعــي و بانکها ،همــه صندوقها
ورشکســته شــدهاند .عضو کميسيون
اجتماعي مجلس شوراي اسالميگفت:
بيش از يک سال است که طرحي براي
احيــاي صندوقهاي بازنشســتگي در
مجلس تهيه شده است و اکنون در دستور
کار کميسيونهاي مربوط قرار دارد .اين
طرح داراي هشت ماده است که يکي از
موارد آن ،خروج از بنگاهداري و رفتن به
سمت سرمايهگذاري در بورس است.

www.asre-iranian.ir

حوادث در ايران
زندگي دوباره دو محکوم
به قصاص در گرگان

تاثیر داروهاي ايراني سرطان مشابه خارجی است

گروه اجتماعــي  :اين روزهــا بيماران
ســرطاني از اثربخشــي داروهاي توليد
داخــل نگرانند اما اين در حالي اســت
که بنابر گفته رييس اداره پيشــگيري از
ســرطان وزارت بهداشت ،داروهايي که
در کشور توليد ميشوند ،داروهاي خوبي
ي ب ه طور کلي بگويند،
هستند و اينکه برخ 
داروهاي ضد سرطان ايراني بيکيفيت
هستند و اثربخشي ندارند ،قابل بررسي
نيست .قرباني عضو کميسيون بهداشت
مجلس شــوراي اسالمينيز در اين باره
گفت :داروهاي ايراني بيماران سرطاني
کيفيــت خوبي دارند اما برخــي از وارد
کنندگان دارو و پزشــکان به ديد منفي
مردم نســبت به داروهاي ايراني دامن
ميزنند.
«محمدحسين قرباني» عضو کميسيون
بهداشــت مجلس شــوراي اسالميدر
گفــت و گو با «عصــر ايرانيان» اظهار
داشــت :توليد دارو در سراســر دنيا بر
اســاس يک پروتکل صورت ميگيرد و
شــرکتهاي توليد داخلي بر اساس آن
گام بــر ميدارند .در اين ميان مواد اوليه
داروها ممکن است از فرانسه ،سوئيس و
يا از هند وارد شوند؛ به هر حال اين مورد
خيلي نميتواند در توليد محصول نهايي
تاثير خاصي داشته باشد.
وي تصريح کرد  :متاسفانه اين فرهنگ
که در ايران جا افتاده که هر محصول يا
داروي خارجي از کيفيت خوبي برخوردار
اســت؛ شــايد مقصر اصلي اين اتفاق
شرکتهاي وارد کننده دارو باشند البته
در اين ميان نبايد نقش برخي از پزشکان
را که بيماران را تشــويق به استفاده از
داروهاي خارجي ميکنند  ،ناديده گرفت
.
بســياري از داروهــاي بيمــاران
ســرطاني در داخــل ايــران توليد
ميشوند

قرباني ادامه داد :بســياري از داروهاي

حداقلي و در درجه بعد پيشــرفته درمان
سرطان در زمينه راديوتراپي ،برنامهريزي
شده اســت .در اين برنامه اقدامات الزم
براي تامين دستگاههاي درمان سرطان،
بخصــوص شــتابدهندهها ،از طريق
معاونــت درمان و هيــات امناي صرفه
جويي ارزي انجام ميشود.

اســتفاده از داروهــاي خارجــي
ضدسرطان ممنوع نيست

بيماران ســرطاني در داخل ايران توليد
ميشوند و مارکتينگ کشورهاي حاشيه
از جمله روســيه در دست ماست و اين
موضوع که داروهاي ايراني کيفيت الزم
را ندارند صد درصد اشتباه است.
عضو کميسيون بهداشت مجلس شوراي
اسالميتاکيد کرد  :براي تغيير نوع نگاه
مردم بــه کاال و داروهــاي ايراني بايد
تماميمــا کمک کنيم و از داروهايي که
با تالش دانشمندان ايراني توليد ميشود
حمايت کنيم  .بيمــاران بايد بدانند هر
جا که برويم آســمان همين رنگ است
و دارو همين اســت ولي ممکن اســت
بســته بنديهاي آن زيبا تر و يا تحت
عنــوان برندي که تبليغ زيــادي براي
آن شــده  ،ارائه شــود  .اما بايد بيماران
بدانند که کليت داروها يکي است و هيچ
تفاوتي هم ندارد.
وي ادامه داد  :مــا در ايران  85درصد
داروهــا را توليد ميکنيــم و علي رغم
اينکه تورم باالســت نتوانســتيم هزينه
تمام شده دارو را باال ببريم و دارو بسيار

ارزان در کشور ارائه ميشود که بايد مورد
توجه قرار گيرد .ولي بايد تاکيد کنم که
داروهاي توليد داخــل از کيفيت خوبي
برخوردار است و بايد همه کمک کنيم تا
ذائقه مردم نسبت به محصوالت ايراني
تغيير پيدا کند .
داروهاي ايراني اثربخشاند

دکتــر علي قنبري مطلــق رييس اداره
پيشگيري از ســرطان وزارت بهداشت
نیز در گفتوگو با ايسنا ،درپاسخ به اين
سوال که آيا داروهاي ضد سرطان ايراني
کيفيت و اثربخشي الزم را دارند؟ گفت:
تعداد زيادي از داروهاي ضد ســرطان
در کشــور توليد ميشوند و نميتوان به
صورت کلي اظهــار کرد داروها کيفيت
الزم را ندارند .داروهايي که در کشــور
توليد ميشوند ،داروهاي خوبي هستند،
امــا در عين حال ممکن هم اســت به
صورت موردي يک قســمتي از داروها
داراي مشکلي شود که اين موضوع بايد
ي ب ه طور کلي
گزارش شــود .اينکه برخ 

بگويند ،داروهاي ضد ســرطان ايراني
بيکيفيت هســتند و اثربخشي ندارند،
قابل بررسي نيست و بايد بسته دارويي
که کيفيت الزم را ندارد به طور مشخص
معلوم شود.
وضعيت داروهاي ضد ســرطان در
کشور

مطلق همچنين درباره وضعيت داروهاي
ضد ســرطان در کشــور گفت :در حال
حاضر در داروهاي سرطاني کمبود جدي
وجود ندارد و مشکلي در تامين داروهاي
سرطاني نداريم .در عين حال اميدواريم
در آينده نيــز اين موضوع پايدار بماند و
مشکلي در اين زمينه به وجود نيايد.
تامين تجهيزات درماني ســرطان
بخصوص شتابدهندهها

وي با بيان اينکه براي تامين تجهيزات
مهم درمان ســرطان اقداماتي در حال
انجام اســت ،گفت :اين برنامه طي دو
 -سه سال گذشــته براي ارائه خدمات

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره
سياســتهاي وزارت بهداشت مبني بر
محدوديــت در واردات داروهاي داراي
مشابه داخلي و با بيان اينکه ممنوعيت
کامل براي برندهــاي خارجي داروهاي
ضدسرطان وجود ندارد ،افزود :بسياري
از داروهاي ضدسرطان يا در کشور يا به
صورت مشترک با کمپانيهاي خارجي
توليد ميشــوند و سازمان غذا و دارو نيز
براي بيماراني که عالقهمند به مصرف
داروهــاي خارجي هســتند ،درصدي از
بازار داروهاي ضد ســرطان را در اختيار
برندهاي خارجي قرار داده است.
قابليتهاي سامانه سيماي سرطان

مطلق درباره قابليتهاي سامانه سيماي
ســرطان گفــت :اين ســامانه قابليت
تبــادل اطالعــات با ديگر ســامانهها
از جملــه ســامانههاي داروخانــهاي،
بيمارســتاني و ســامانههاي بيمهگر را
دارد .هدف کلي اين ســامانه اين است
که با تســهيل نسخه و تدابير پزشکي،
زحمات و ســردرگرداني بيماران براي
تاييد نسخ شــيميدرماني کاهش يابد.
همچنين اين ســامانه امکان نظارت بر
دســتورالعملهاي تشخيصي و درماني
سرطان را افزايش ميدهد .به طور کلي
سامانه سيماي ســرطان ميتواند يک
نظام اطالعاتي طبقهبندي را در سطح
کشور براي ســرطان که يک بيماري
مزمن و هزينهبر است ،راهبري کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

نژاد بهرام مطرح کرد

کودکان زباله گرد طعمه قاچاقچیان انسان

جزيياتي از پرونده فردي که مقابل شهرداري خودسوزي کرد

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس ،گفت :درصد
بســیاری از کودکان کار اتباع خارجی هستند که
بدون هیچ ضابطه و سازوکار مشخصی وارد کشور
شدند.عبدالرضا عزیزی درگفت وگو با خانه ملت،
در خصــوص علت جلوگیــری از ورود به بحث
کــودکان کار به ویژه کودکان زباله گرد توســط
برخی مســئوالن ،گفت :پشت پرده فعالیت اکثر
کودکان کار به ویژه کودکان زباله گرد فرماندهی
باندهای مافیایی است ،برای جمع آوری کودکان
کار باید با اســتفاده از حکم قوه قضاییه و کمک
نیروی انتظامی  ،شهرداری و بهزیستی وارد عمل
شد؛ اما مسئوالن سازمان بهزیستی تاکید دارند که
در جمع آوری کودکان کار مشکلی با افراد ایرانی
وجود نداشته و به راحتی می توان از آنها حمایت
کرد ،تنها کــودکان کار خارجی و اتباع خارجی را
نمی توان به طور صد درصد ساماندهی کرد.وی
با بیان اینکه هزاران اتباع بیگانه در کشور درحال
حاضر بدون کارت اقامت بــوده و غیر قانونی به
کشور وارد شدند ،تصریح کرد :متاسفانه مشخص
نیست که بنا به کدام دلیل و بهانه ای دولت اقدامی
برای ساماندهی کودکان کار و برخورد قاطعانه با

باندهای توزیع کودکان کار درسطح کشور انجام
نمــی دهد ،یعنی اراده الزم بــرای این کار وجود
نــدارد ،در واقع کودکان کار اتباع که به شــکل
غیرقانونی به کشــور وارد می شوند تحت عنوان
قاچاق انســان هستند؛ به طورحتم ورود این افراد
به کشور نه تنها به افزایش آسیب های اجتماعی
کمک می کنــد بلکه منجر به وقــوع جرائمی
می شــود که شاید جبران آن ممکن نباشد.عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس ،با تاکید براینکه تعداد
زیادی از کودکان و متکدیان خیابانی از اتباع بیگانه
و افراد ســودجو هستند ،گفت :برخی هم به دلیل
مشــکالت اقتصادی در دام مافیای فعال تکدی
گری افتاده و به نوعی عامل دســت مافیا شدهاند
بنابراین تنها تعداد اندکــی از آنها نیازمند واقعی
هستند که باید شناسایی و تحت پوشش دستگاه
های حمایتی قرار گیرند ،متاسفانه برخی مسئوالن
کشور برای فرار از واقعیت ها به دنبال جلوگیری
از طرح مسائل و مشکالت جامعه در سطح رسانه
ها هستند؛ این درحالی است که عدم اطالع رسانی
مناسب و کشف واقعیت ها به افزایش معضالت و
به روز ناهنجاری های اجتماعی کمک می کند.

عضو کميســيون معماري و شهرسازي شوراي
شهر تهران جزئيات بيشتري را در خصوص علت
خودسوزي فردي در مقابل شهرداري تهران بيان
کرد.به گزارش فارس ،زهرا نژادبهرام در نشست
خبري عملکرد يک ســاله کميسيون معماري و
شهرسازي در پاســخ به پرسشي مبني بر اينکه
در خودســوزي فردي که در مقابل شــهرداري
اتفاق افتاد مديريت شهري چه مقدار مقصر بوده
است ،گفت :پرونده اين فرد به دوره مديريت قبلي
بازميگردد که درخواست تغيير کاربري ملک خود
را داده بود و مديريت قبلي نيز پيشنهاد ميدهد اگر
رضايت معارضين را به دســت بياوريم با پرداخت
مبلغي تغيير کاربري انجام ميشود.وي ادامه داد:
فردي توافق ذينفعان را به شــهرداري ارائه داد و
موفق شد که تغيير کاربري انجام دهد ولي هنوز
سندي زده نشــده بود و در دوره فعلي شهرداري
منطقه با توجه به اينکه يکي از معارضين جان خود
را از دست داده بود درخواست کرد که توافقنامه را
تجديد کند و اين فرد وقتي براي تجديد توافقنامه
مراجعه کرده بود ورثه نپذيرفته بودند و شــکايت
کردند و اعالم کردند تمايلي ندارند تغيير کاربري

انجام شــود و اين موضوع منجر به اين ميشود
که اين فرد خود را در مقابل ساختمان شهرداري
تهران آتش بزند و آن اتفاق ناخوشايند اتفاق بيفتد.
وي ادامه داد :شــهرداري با توجه به اينکه تغيير
کاربري داده بود اين اجازه را شهرداري داشت که
نسبت به صدور پايان کار در دوره قبلي اقدام کند
ولي علت اين کوتاهي نيز بايد مشخص شود که
چرا با صدور پايان کار اخذ شده سند تغيير نکرده
است .عضو کميسيون معماري و شهرسازي شوراي
شهر تهران بيان داشت :در شرايط فعلي شهرداري
تالش ميکند که کمترين فشار به ذينفعان وارد
شــود .نژادبهرام در پاســخ به پرسشي مبني بر
نوسازي بافت فرسوده تهران نيز بيان داشت :بافت
فرسوده شهري در طول ساليان دراز به وجود آمده
است و دو دهه است که در خصوص بافت فرسوده
اقداماتي در حال انجام است .وي ادامه داد :اتفاقي
که بتوان به يکباره بافت فرســوده شهر تهران را
نوســازي کرد انجام نشده است و طرح بازآفريني
شهري مطرح شده و شهرداري تهران نيز رئيس
ستاد بازآفريني شهر تهران است و  5کارگروه نيز
در اين خصوص انجام شده است.

متهم:برق طالهاي مقتول وسوسهام کرد

معاون مبــارزه با جرايــم جنايي پليس
آگاهي تهران بزرگ ،از کشف جنايت در
پرونده فقدان خانمي ۵۵ساله خبر داد که
قاتل پس از ارتکاب به جنايت جسد وي
را در فضاي سبز داخل مجتمع مسکوني
مدفون کرده بود.
به گزارش ميزان ،ســرهنگ علي وليپور
گودرزي گفت :در  ۶شهريورماه پروندهاي
با موضوع فقدان افراد در کالنتري ۱۴۰
باغ فيض تشکيل و جهت ادامه تحقيقات
در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهي تهران
بزرگ قرار گرفت.همسر فقداني با حضور
در اداره يازدهــم پليــس آگاهي تهران
بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:
همسرم ساعت  ۱۵:۰۰روز  ۶شهريور ماه
به قصد خريد از بازار ميوه تره و بار از خانه
خارج شد ،اما پس از آن مراجعتي به خانه
نداشته و پاســخگوي تماسهاي تلفني
من و فرزندانش نيز نبوده است.کارآگاهان
اداره يازدهــم پليس آگاهي با مراجعه به
محل ســکونت فقداني و بررسي تصاوير
بدســت آمده از دوربينهاي مداربســته

افشاي راز قتل زن  ۵۵ساله در باغ فيض

محــدوده محل زندگــي فقداني در يک
مجتمع مســکوني اطمينــان پيدا کردند
که فقداني جهــت مراجعت به بازار ميوه
و تره بار از داخل کوچه محل سکونتش
ترددي نداشــته اســت؛ لذا تحقيقات بر
روي ســاکنين مجتمع تمرکز پيدا کرد و
مشخص شد مردي افغانستاني حدودا ۵۰
ســاله در اين مجتمع به عنوان سرايدار
مشــغول به کار اســت و اتاقکي نيز به
عنوان اتاقک ســرايداري براي استراحت
و زندگي در اختيار او قرار گرفته اســت؛
همچنين کارآگاهــان در ادامه تحقيقات
پليســي اطالع پيدا کردند که ســرايدار
ســاختمان به نام «عبدا »...فاقد هرگونه
مجوز اقامت قانوني در کشــور بوده و به
صورت غيرقانوني وارد کشور شده است.
با توجه به داليل و مستندات بدست آمده
که همگي حکايت از آن داشت که فقداني
از مجتمع محل زندگي خود خارج نشده
و همچنين کســب اطالع کارآگاهان از
تالش سرايه دار براي انجام تسويه مالي
با مديريت مجتمع به بهانه بازگشــت به

کشورش ،کارآگاهان ضمن هماهنگي با
بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه ۲۷
تهران  ۱۸شهريور اقدام به بازرسي اتاقک
سرايداري کرده و در بازرسي از اين محل
موفق به کشــف طالهاي فقداني شامل
دستبند ،زنجير ،چهار انگشتر و همچنين
گوشي تلفن همراه متعلق به فقداني شدند
که تمامياموال کشف شــده نيز توسط
اعضاي خانواده فقداني مورد شناسايي قرار
گرفت.با وجود تماميداليل و مستندات و
کشف اموال متعلق به فقداني ،عبدا ...که
در همان تاريخ دستگير و به اداره يازدهم
پليس آگاهي منتقل شده بود در تحقيقات
اوليه منکر هرگونه اطالع از سرنوشــت
فقداني شــده ،اما نهايتــا در کمتر از ۲۴
ساعت از زمان دستگيري لب به اعتراف
گشــود و بــه ارتکاب جنايت بــا انگيزه
ســرقت طالجات همراه فقداني اعتراف
کــرد .وي در اعترافاتش بــه کارآگاهان
گفت« :زمانيکه مقتول قصد خارج شدن
از مجتمع را داشت ،در يک لحظه متوجه
طالهاي همراهش شدم؛ به بهانهاي او را

جامعه

پيگيــري عــدهاي از فعــاالن اجتماعي،
مديران قضايي و دولتي شهرستان گرگان،
به زندگي دوبــاره دو محکوم به قصاص
منتهي شد.به گزارش ميزان ،دو محکوم به
قصاص لحظاتي قبل از اجراي حکم مورد
عفو مشروط اولياي دم قرار گرفتند.اين دو
قاتل پس از قطعي شــدن حکم و صدور
استيذان رئيس قوه قضاييه ،قرار بود بامداد
روز  ۱۸شهريور به دار مجازات آويخته شوند
که يکي از آنها يک روز قبل ازاجراي حکم
طي توافقي که با اولياي دم صورت گرفت
به صورت مشروط از اجراي قصاص نجات
يافت.همچنين محکــوم به قصاص ديگر
نيز لحظاتي قبل از اجراي حکم مورد عفو
مشــروط اولياي دم قرار گرفت و مقرر شد
ظرف مدت  ۳ماه نسبت به برآوردن شروط
خانواده مقتوله اقدام کند.گفتني است جرم
قتل عمد داراي جنبه عمومينيز اســت و
مجرم در صورت منتفي شدن قصاص به ۳
تا  ۱۰سال حبس محکوم خواهد شد.
بازي کودکانه يک روستا را
به آتش کشيد

مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات
ايمني شــهرداري ميانــدوآب گفت :بازي
کــودکان با آتش موجب ايجاد خســارت
ميلياردي به روســتاي گل ســليمان آباد
مياندوآب شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،داريوش لندنيان گفت :بازي کودکان
با آتش و ورش باد موجب ايجاد خســارت
ميلياردي آتش ســوزي در روســتاي گل
سليمان آباد مياندوآب شد.ماموران تالشگر
ايستگاه شماره يک و دو سازمان آتش نشاني
پس از کسب اطالع از طريق سامانه ۱۲۵
از وقوع آتش ســوزي در انباربزرگ علوفه
(يونجه و گاه) در روستاي گل سليمان آباد
سريع ًا به محل اعزام و با همکاري ماموران
آتش نشاني شهرداري باروق و روستاي گل
سليمان آباد نســبت به اطفاء حريق اقدام
نمودند.وي ادامه داد :در اين حادثه بيش از
 ۵۰۰۰بسته يونجه و  ۴۵تن کاه و  ۵راس
گاو  ۴بــاب منزل و انبار علوفه دچار حريق
شده و که طبق برآورد کارشناسان اين آتش
سوزي دست کم يک ميليارد ريال خسارت
وارد کرده است.لندنيان ،عامل آتش سوزي
را بي احتياطي و روشن کردن آتش توسط
بچههاي روستا در کوچه مجاور اعالم کرد
و گفت :آتش روشن کردن کودکان و وزش
باد عاملي بوده است تا انبارهاي کاه و يونجه
دچار آتش سوزي شوند.

حوادث دور دنيا
«قاتل توييتري» در ژاپن
به  ۹فقره قتل متهم شد

يک مرد ژاپني که مظنون به کشتن و مثله
کردن قربانياني بوده که از طريق شبکههاي
اجتماعي با آنها آشــنا شده بود در دادگاهي
در توکيــو ،پايتخت اين کشــور به  ۹فقره
قتل عمد متهم شده است.به گزارش ايسنا،
«تاکاهيتو شيرايشي» در نهايت اعتراف کرد
که هشت زن و يک مرد را به آپارتمان خود
دعوت کرده و بعد از کشــتن و قطعه قطعه
کردن آنها اعضاي بدنشــان را در يخدان و
جعبه ابزار نگه داشته است.زنان قرباني بين
 ۱۵تا  ۲۵ساله بودند .گفته ميشود اين فرد
از توييتر براي برقراري ارتباط با اشــخاصي
اســتفاده ميکرده که به فکر خودکشــي
بودهاند.گزارش ايــن قتلها براي اولين بار
در اواسط پاييز سال گذشته رسانهاي شد .در
آن زمان پليس توکيو در جســتجوي يک
زن گمشده ،آپارتمان تاکاهيتو شيرايشي را
جســتوجو کرد.به گفته پليس حدود ۲۴۰
قطعه اســتخوان در خانه متهم پيدا شــده
بود .در آن زمان همســايه مظنون گفته بود
که حدود ســه ماه از آپارتمان مظنون بوي
عجيبي ميآمده است.به گزارش بي بي سي،
دادستاني ميگويد که بعد از پنج ماه تحقيقات
روانشناسي روي متهم او اکنون بايد براي
جرايميکه مرتکب شده مجازات شود.
 ۱۰۵زنداني از يک زندان
در برزيل گريختند

به ســمت اتاقک سرايداري کشانده و به
سمت او حمله ور شدم؛ سرش را محکم
به زمين کوبيدم؛ [پس از سرقت طالها]
جسد را به داخل باغچه انتهاي ساختمان
برده و جسد را دفن کردم».
با اعتراف متهم به ارتکاب جنايت و دفن
کردن جسد در داخل فضاي سبز مجتمع،
هماهنگي الزم با تشخيص هويت پليس
آگاهي ،آتش نشــاني و بازپرس پرونده
انجام و کارآگاهان با هدايت متهم پرونده
موفق به کشف جسد دفن شده در داخل

فضاي سبز داخل مجتمع شدند.سرهنگ
کارآگاه علي وليپور گودرزي ،معاون مبارزه
با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ،
گفت :در ادامه رسيدگي ب ه اين پرونده و
با توجه به کشف جسد متعلق به فقداني،
پرونــده با موضوع قتل عمد تشــکيل و
متهم پرونده نيز با قرار بازداشت موقت در
اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي
تهران بزرگ قرار گرفته است و تحقيقات
در اين پرونده در مراحل مقدماتي و اوليه
قرار دارد.

در پي حمله افراد مســلح به زنداني امنيتي
در شــمال شرق برزيل ۱۰۵ ،زنداني از اين
زندان فرار کردند.بــه گزارش مهر به نقل
از خبرگزاري فرانســه ،مقامــات برزيل از
فرار دست کم  ۱۰۵نفر از يک زندان فوق
امنيتي در ايالت پارايبا واقع در شمال شرق
اين کشــور خبر دادند.بر اين اســاس اين
افراد ،پس از يک حمله مســلحانه به اين
زندان موفق به فرار شــدند.حدود  ۲۰فرد
مســلح پس از حمله به محافظان زندان و
پرتاب مواد منفجره توانســتند درب اصلي
ورودي اين زنــدان را منهدم کنند که اين
امر به زندانيان فرصت فرار داد.مســئوالن
همچنين اعــام کردند تا کنون  ۴۱نفر از
زندانيان فراري دستگير و به سلولهاي خود
بازگردانده شده اند.

