اخبار
نتيجه پرونده آزار دانشآموزان
اصفهاني بهزودي اعالم ميشود

رئي��س پزش��کي
قانون��ي کش��ور از
برررسي پرونده آزار
تعدادي دانش آموز
دبستاني در اصفهان
خب��ر داد و گف��ت :نتيج��ه اي��ن پرونده
بهزودي اعالم ميش��وداحمد ش��جاعي
رئيس پزشکي قانوني کشور در گفتوگو
با فارس ،در ارتباط با پرونده آزار تعدادي از
دانشآموزان دبستاني در استان اصفهان،
اظهار داشت :پرونده اين افراد و خاطيان
به پزش��کي قانوني ارجاع شده و جزئيات
آن در حال بررسي است.وي افزود :نتيجه
اين پرونده به زودي مش��خص و اعالم
خواهد شد.
استقرار آمبوالنس
در ميادين اصلي پايتخت

مــــدي��ر رواب��ط
عمومياورژان��س
ته��ران ب��ا اش��اره
ب��ه اس��تقرار 14
آمبوالن��س و 4
اتوبوسآمبوالن��س در ميادي��ن اصل��ي
پايتخ��ت به دلي��ل تش��ديد آلودگي هوا
گفت:هموطن��ان در ص��ورت دارا بودن
عالئميهمچون سرگيجه ،تهوع و تنگي
نفس ب��ه نزديکترين پاي��گاه اورژانس
مراجعه کنند.محمد ُدرآبادي مدير روابط
عمومياورژان��س ته��ران در گفتوگو با
فارس ،در ارتباط با تمهيدات اورژانس در
شرايط آلودگي هوا اظهار داشت :به دليل
تش��ديد آلودگي هوا در پايتخت از صبح
امروز در  10ميدان اصلي پايتخت از جمله
ميدان انقالب ،وليعصر ،آزادي ،امام حسين
(ع) ،تجريش و  14 ...دستگاه آمبوالنس
و  4اتوبوسآمبوالنس استقرار يافته است.
وي با اش��اره به آمادگي اورژانس جهت
ارائه خدمات به هموطنان در صورت ابتال
به مشکالت ناشي از آلودگي هوا ،گفت :در
صورتي که هموطنان با عالئميهمچون
سردرد ،سرگيجه ،تهوع ،دوبيني و تنگي
نفس مواجه ش��دند حتم ًا به نزديکترين
پايگاه اورژانس در ميادين اصلي مراجعه
کنند.
هشدار بهزيستي نسبت به نگهداري
کودکان در مراکز بدون مجوز

مدي��رکل ام��ور
کودکان و نوجوانان
س��ازمان بهزيستي
نسبت به نگهداري
ک��ودکان در برخي
مراکز بدون مجوز از س��ازمان بهزيستي
هش��دار داد.محمد نفري��ه در گفتوگو با
ايس��نا ،با بيان اينکه اکثر مراکز متخلفي
که از س��وي س��ازمان بهزيستي تعطيل
ميش��وند مجوز براي فعالي��ت ديگري
غي��ر از مهدک��ودک دارند ،گف��ت :براي
مثال مجوز اين مراکز مربوط به آموزش
صنايع دستي ،زبان آموزي ،ورزش ،خانه
خالقيت و ...است که به شکل غير قانوني
کار مهدکودکه��ا را انجام ميدهند .اين
مراکز عمدتا فضاي��ي را تهيه ميکنند و
به ش��کل غير قانوني اقدام به نگهداري
ک��ودکان در زمان طوالني و بدون مجوز
سازمان بهزيس��تي ميکنند.وي با بيان
اينک��ه مراکز داراي مجوز از بهزيس��تي،
تحت نظ��ارت مس��تقيم اين س��ازمان
هس��تند به خانوادهه��ا هش��دار داد تا از
نگهداري کودکانشان در مراکزي غير از
مهدکودکها خودداري کنند و گفت :اين
مراکز غير قانوني عمدتا کودک را از صبح
تا شب نگهداري ميکنند اين درحاليست
که مهد کودک به جايي اطالق ميشود
که حتما تابلوي مش��خص ،آرم سازمان
بهزيس��تي ،کد شناسه و سامانه شکايات
با شماره  ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳را در معرض ديد
قرار داده است.
کمتر از  20روز تا پايان مهلت
بخشودگي برخي از جرائم رانندگي

آخرين مهلت بهرهمندي از بخش��ودگي
جريمه دو برابري ديرکرد جرايم رانندگي
تا پايان آذر ماه اس��ت.به گزارش ايس��نا،
ب��ر اس��اس مصوب��ه مجلس ش��وراي
اس�لاميجريمههاي دو برابري ناشي از
ديرک��رد پرداخت جرايم رانندگي تا پايان
آذر ماه امس��ال بخش��يده خواهد ش��د و
بنابراين رانندگاني که جريمه صادر شده
براي آنان مشمول قانون دوبرابري شده
اس��ت ،تنها کمت��ر از  20روز ديگر براي
بهره مندي از اين بخشودگي مهلت دارد.
سردار تقي مهري ،رييس پليس راهنمايي
و رانندگي ناجا دراين باره به ايسنا گفت:
بر اساس مصوبه مجلس جريمههاي ثبت
شده در سامانه پليس که تا پايان سال 96
به ثبت رسيده و مشمول جريمه دو برابري
شده بخشيده شده و جريمه به همان مبلغ
اوليه باز ميگردد ،بنابراين شهروندان تنها
تا پايان آذر ماه فرصت دارند تا نسبت به
پرداخت جريمه خود با اين بخش��ودگي
اقدام کنند در غي��ر اين صورت و پس از
آن ،جريمه دو برابري به مبلغ اصل جريمه
اضافه خواهد شد .مهري درباره تمديد اين
بخشودگي نيز گفت :به نظر نميرسد که
اين بخشودگي در سال آينده تمديد شود.

محسني بندپي:

ورود نيازمندان جديد به چرخه حمايتي سازمان بهزيستي تا پايان سال

رئيس س��ازمان بهزيس��تي کش��ور
از ورود نيازمن��دان جدي��د به چرخه
حمايتي اين س��ازمان تا پايان س��ال
ج��اري خب��ر داد و گف��ت :ت�لاش
ميکنيم ب��ا برنامهريزي مدون تعداد
پشت نوبتيها را کاهش دهيم.
انوشيروان محسني بندپي در گفتوگو
با تس��نيم  ،با اشاره به اقدامات انجام
شده از س��وي اين س��ازمان طي 8
ماهه گذشته از سال  ،97اظهار کرد:
م��ا در اين مدت توانس��تيم اقداماتي

را در حوزهه��اي مختل��ف حمايتي،
درمان��ي ،توانبخش��ي ،پيش��گيري،
ساخت مس��کن براي جامعه هدف و
 ...انجام دهيم.
وي تصري��ح ک��رد :جامع��ه ه��دف
بهزيس��تي از اقش��اري هس��تند که
نيازمند حمايت بيش��تر هستند که در
همين رابطه دول��ت تدبير و اميد نيز
تدابي��ري براي افزايش خدمات براي
اين اقشار پيشبيني کرده است.
رئيس س��ازمان بهزيس��تي کش��ور

عن��وان ک��رد :افزاي��ش مس��تمري
مددجويان ،توزيع بستههاي حمايتي
به اين اقش��ار ،س��اخت مسکن براي
معلوالن و همچنين واگذاري مسکن
ب��ه معتادان بهبود يافت��ه از اقداماتي
است که در اين ماهها صورت گرفته
است.
محس��ني بندپ��ي ب��ه فرصته��اي
اش��تغالهاي ايجاد ش��ده از س��وي
سازمان بهزيستي اشاره کرد و گفت:
طي  8ماهه گذش��ته بالغ بر  27هزار
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فرصت شغلي براي مددجويان تحت
پوش��ش انجام شده اس��ت که سهم
معل��والن بال��غ بر  13ه��زار فرصت
شغلي بوده است.
وي ادام��ه داد :يک��ي از برنامههاي
س��ازمان بهزيس��تي ورود نيازمندان
و فق��راي جدي��د به چرخ��ه حمايتي
اس��ت ک��ه در همين رابطه امس��ال
نيز اقداماتي انجام ش��ده اس��ت و بنا
داريم تا پايان امسال تعدادي از پشت
نوبتيها را وارد چرخه حمايتي کنيم.
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وي گفت :البته براي ورود نيازمندان
جديد ب��ه چرخ��ه حمايت��ي نيازمند
اعتبارات مورد نظر هستيم که در اين
رابط��ه دولت وعدههايي داده اس��ت
ک��ه اميدواريم تا پايان س��ال بخش
ديگري از پشت نوبتيها وارد چرخه
حمايتي شوند.

نشت فلزات سنگين در غذا؛ هشداري که جدي گرفته نميشود

آلودگي خاک با امنيت غذايي گره خورده است

گروه اجتماعي :ش��ايد در نگاه اول اين
طور به نظر برسد که کشور ما در حوزه
خاک هيچ مش��کلي ن��دارد اما واقعيتي
که کمتر بدان پرداخته ش��ده آن است
ک��ه گرچه هنوز خ��اک مثل آب عامل
محدودکنندهاي براي توسعه در کشور
به حس��اب نميآيد اما اگر روند کنوني
در بهرهبرداري از اين عنصر حياتي طي
شود و هيچ تدبير حفاظتي اتخاذ نشود،
وضعيت خاک هم مش��ابه آب بحراني
ميشود.
عل��ي مريدي مدي��ر کل دفت��ر آب و
خاک س��ازمان حفاظت محيط زيست
ب��ه آلودگ��ي خ��اک از طريق س��موم
کش��اورزي هشدار داد و به ایسنا گفت:
فلزات سنگين باقيمانده در مواد غذايي
که ناش��ي از س��موم دفع آفات است؛
مهمترين علت ابتال به انواع س��رطان
اس��ت.وي با تاکيد ب��ر اينکه خاک در
کن��ار دو عنص��ر آب و ه��وا ،حيات را
ميسازند،اظهارکرد :متاسفانه در کشور
ما هميش��ه ب��ه «خ��اک» و ضرورت
حفاظت آن کمتر توجه شده است.
اگرچ��ه س��رزمين اي��ران بهرهمن��د از
خ��اک مس��اعد و حاصلخي��ز اس��ت و
کمتر «خ��اک» محدوديتي براي حوزه
کش��اورزي ايج��اد کرده اس��ت اما اگر
نس��بت به حفظ اين عنصر هوش��يارانه
عمل نکنيم قطعا در اين زمينه هم دچار
بحران خواهيم شد.شايد عامل ديگر در
کمتوجهي به آلودگي خاک آن اس��ت
که برخالف هوا و آب آلودگي خاک به
راحتي به چشم نميآيد .علي مريدي با
تاييد اين موضوع و با اشاره به احتمال

آلودگي خاک به فلزات س��نگين ناشي
از س��موم دفع آفات کش��اورزي گفت:
آلودگي خاک بهطورمس��تقيم با امنيت
غذايي گره خورده اس��ت ،بهطوري که
اگر خاکي از طريق س��موم آلوده باشد،
آلودگ��ي بهطور قطع ج��ذب گياهان و
محصوالت غذايي ميشود.
اين کارشناس سازمان حفاظت محيط
زيس��ت ادام��ه داد :در ح��وزه آلودگي
خاک ،مهمترين عامل ،فلزات س��نگين
اس��ت که بر اث��ر اس��تفاده بيرويه از
س��موم باعث آلودگي خ��اک و به تبع
آن آلودگي محصوالت غذايي ميشود
و دليل عمده ابتال به سرطانها فلزات
س��نگين باقيمان��ده در م��واد غذاي��ي
اس��ت.مدير دفتر آب و خاک س��ازمان

حفاظ��ت محيط زيس��ت در پاس��خ به
اين پرس��ش ک��ه آيا اطالع��ات و آمار
دقيقي در مورد باقيمانده فلزات سنگين
در محصوالت کش��اورزي در دسترس
اس��ت و آيا س��ازمان حفاظ��ت محيط
زيس��ت در اين زمينه مطالعهاي داشته
اس��ت ،گفت :اين موضوع در کارگروه
امنيت غذايي با حضور سازمان حفاظت
محيط زيس��ت ،وزارت جهاد کشاورزي
و وزارت بهداش��ت پيگيري ميش��ود.
رون��د بررس��يها بدين ش��کل اس��ت
ک��ه از محص��والت کش��اورزي نقاط
مختلف کش��ور ،نمونهبرداري ميشود.
نتيجه همين مطالعات نش��ان ميدهد
که س��موم و فلزات س��نگين باقيمانده
در محص��والت غذاي��ي بي��ش از حد

اظهارات خانم بازيگر درباره داروي «نالوکسان»رد شد

سلبريتيها در درمان دخالت نکنند

س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو در واکنش به
اظهارنظر مهناز افش��ار مبني بر مصرف داروي
نالوکس��ان براي جلوگيري از مرگ ناش��ي از
س��وءمصرف مواد ،گفت :سراسر اين اظهارات
اشتباه اس��ت و داروي نالوکسان دارويي است
که حتم��ا بايد با تجويز پزش��ک تهيه ش��ود.
دکت��ر کيانوش جهانپور در گفتوگو با ايس��نا،
در واکنش ب��ه اظهارات مهناز افش��ار ،بازيگر
سينما درباره معرفي آمپول نالوکسان و بازتاب
آن در فض��اي مج��ازي ،گفت :اظه��ارات اين
بازيگ��ر صحت ندارد و کس��ي غير از صاحبان
ح��رف پزش��کي ح��ق اظه��ار نظ��ر در حوزه
س�لامت و درمان را ندارد .متاسفانه در کشور
ما ظاهرا افراد وقتيکه اش��تغاالت ديگرش��ان
کمتر ميش��ود ،ف��ورا به اظهار نظ��ر در حوزه
پزش��کي و طب مبادرت ميکنن��د که اين کار
فقط موجب بروز مشکالت براي مردم ميشود
و ميتوان��د پيامدهايي را ب��راي مردم به دنبال
داشته باش��د.وي تاکيد کرد :اوال هيچ آمپول و
فرآورده تزريقي در دنيا نيست که بدون تجويز
پزش��ک مصرف ش��ود .دوما داروي نالوکسان
دارويي اس��ت که کامال بايد با تجويز پزش��ک
تهيه ش��ود و هيچ داروخانهاي حق ندارد بدون
نسخه پزش��ک اين دارو را در اختيار قرار دهد.
س��وما اين دارو ،دارويي اس��ت که در اورژانس
پيشبيمارس��تاني ،اورژانس بيمارس��تاني ،اتاق
عمل و ريکاوريهاي اتاق عمل با تجويز پزشک
و تحت نظر اف��راد آموزشديده و متخصص و

تحت مانيتورينگ اس��تفاده ميشود.جهانپور با
بيان اينک��ه تجويز اين دارو حت��ي براي افراد
معت��اد که به مواد مخدر اعتي��اد دارند ميتواند
عوارض و پيامدهايي به دنبال داش��ته باش��د و
حتي ممکن اس��ت ع��وارض قلبي دهد ،گفت:
بنابراين بايد در ش��رايط اورژانس ،اتاق عمل يا
ريکاوري يا آيس��ييو تحت نظر پزش��ک و با
مانيتورينگ تزريق ش��ود و به هيچوجه تزريق
خودس��رانه و خودتجوي��زي آن توس��ط افراد
غيرپزشک نميتواند براي بيمار مفيد باشد.وي
افزود :بايد توجه کرد که اظهار نظر در اين موارد
نوعي خالف و اخ�لال در امر درمان و دخالت
اف��راد غيرمتخصص در امر درمان محس��وب
ميشود .اظهارات اين بازيگر هم شائبه دخالت
در امر درم��ان را دارد .ما توصيه ميکنيم افراد
و س��لبريتيها و افراديکه ممکن است در حوزه
خودشان به شهرتي دست پيدا کرده باشند ،در
مس��ائلي که ربطي به آنها ندارد ،دخالت نکنند،
به حرفه خودشان مش��غول باشند و امر دارو و
درمان را به اهل فن آن بسپارند.

اس��تاندارد و نگرانکننده اس��ت چون
اين گزارشات پراکنده و محرمانه است،
من اطالع��ات دقيق��ي از جزييات آن
ندارم.مريدي ضم��ن انتقاد از وضعيت
کشاورزي کش��ور اظهار کرد :به دليل
مص��رف بيروي��ه ک��ود و س��موم در
حوزه کش��اورزي اکولوژي��ک و پايدار،
وضعيت مناس��بي نداري��م البته وزارت
جهاد کش��اورزي س��عي دارد به سمت
کش��اورزي اکولوژي��ک و محصوالت
ارگانيک پيش رود تا باقيمانده س��موم
در محص��والت غذاي��ي ب��ه حداق��ل
ممک��ن برس��د و کمتري��ن مخاطره را
براي سالمت انس��ان داشته باشد .وي
تاکيد کرد :بررس��ي آماري بين الگوي
غذاي��ي و باقيمانده م��واد خطرناک در

محصوالت غذاي��ي خيلي جدي گرفته
نش��ده اس��ت درحاليکه بايد مطالعات
گستردهاي در اين زمينه صورت گيرد.
به ه��ر ح��ال آلودگي خ��اک عليرغم
غيرقاب��ل مش��اهده ب��ودن ميتواند به
ش��دت خطرن��اک باش��د.پيش از اين
کيوان غيبي کارش��ناس مس��ئول ثبت
سرطان اس��تان کرمانش��ا ه با اشاره به
شيوع سرطان دستگاه گوارش در کشور
در دهههاي اخير ،يکي از داليل شيوع
اين نوع س��رطان را استفاده بيرويه از
سموم و کودهاي ش��يميايي در بخش
کش��اورزي مطرح کرده و گفته بود که
اين سموم شيميايي در طبيعت بهآساني
تجزيه نميشوند و به اندازه کم يا زياد
در خاک  ،آب  ،محصوالت کشاورزي،
گوشت و ش��ير حيوانات سپس در بدن
انس��ان ذخيره ميشوند و بيماريهايي
چ��ون ان��واع س��رطان ،معلوليتهاي
جسميو ذهني مادرزادي ،حساسيتها،
بيماريه��اي عصبي و حت��ي نازايي و
سقط جنين در زنان و عقيميدر مردان
را ايج��اد ميکنند.همچني��ن محم��د
حقاني  -رئيس کميته محيط زيس��ت
دوره چهارم ش��وراي اسالمي -اعالم
ک��رده بود که در ش��هر ته��ران فلزات
س��نگين همچون سرب ،نيکل و کروم
وارد خ��اک و گياه��ان و از آن طريق
وارد زنجيره غذايي انس��ان و حيوانات
ميش��ود .اين آاليندهها آثار مخربي بر
جانداراني که در چنين مناطقي زندگي
ميکنند ،بر ج��اي ميگذارند و اين اثر
در انسانها به مراتب بيشتر است.

بطحائي:

نظام رتبهبندي در بودجه  98قرار گرفت

وزير آموزش و پ��رورش از قرار گرفتن نظام
رتب��ه بندي معلمان در بودجه س��ال  98خبر
داد.به گزارش ايس��نا ،س��يدمحمد بطحائي با
حضور در جمع خبرنگاران در حاش��يه جلسه
هيئت دولت اظهار کرد :کار نظام رتبه بندي
در حال پيشرفت اس��ت ،تا آخرين خبرهايي
که من دارم نيز اين موضوع در بودجه س��ال
 98ه��م در نظر گرفته ش��ده اس��ت .منتظر
ارائه بودجه به مجلس هس��تيم تا تکليف اين
موضوع روشن شود.وي ادامه داد :پيشنهادي
که در کميس��يون اجتماعي دولت ارائه شد به
تصوي��ب رس��يد و در دس��تور کار دولت قرار
ميگيرد.وزير آموزش و پرورش گفت :هدف
اصلي رتبه بندي افزايش حقوق نيست ،بلکه
ارتقاي شايستگيها و توانمنديهاي معلمان
اس��ت اما يکي از آثار توانمندي اين است که
با ارتقاي شايس��تگيها حقوقها هم افزايش
مييابد .در اين راس��تا حمايت ميرزاده عضو
کميس��يون آموزش و تحقيق��ات مجلس در
گفتوگو با تس��نيم  ،درباره جلسه فراکسيون
امي��د با حضور آق��اي نوبخ��ت و صحبت او
درب��اره اختصاص اعتبار در بودجه س��ال 98
ب��راي رتبهبندي معلمان اظه��ار کرد :در اين
جلس��ه آقاي نوبخت به موض��وع تخصيص
اعتبار براي رتبهبندي معلمان در بودجه سال
 98اش��اره کرد و حدود  2هزار ميليارد تومان
براي اين موضوع در نظر گرفته ش��ده است.
وي افزود :با توجه ب��ه اين که تقديم اليحه

بودجه از س��وي دولت ب��ه مجلس به  25آذر
موکول ش��د ،ت�لاش خود را ب��راي افزايش
اين اعتبار انجام خواهي��م داد.همچنين جبار
کوچکي ن��ژاد عض��و کميس��يون آموزش و
تحقيقات مجلس درباره بررس��ي بودجه سال
 98آموزش و پرورش در اين کميسيون گفت:
آنچه دولت در اليحه بودجه س��ال  98براي
وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته است،
رقميح��دود  42هزار ميليارد تومان اس��ت و
 2ه��زار ميلي��ارد تومان نيز ب��راي رتبهبندي
اختصاص دادهاند ،اين در ش��رايطي است که
براي اج��راي کامل رتبهبن��دي به  11تا 15
هزار ميلي��ارد تومان نياز اس��ت.کوچکينژاد
اف��زود :با توج��ه به اعتبار تعيين ش��ده براي
وزارت آموزش و پرورش در سال  98به نظر
ميرس��د وضعيت خوبي را شاهد نباشيم البته
در فرص��ت موجود ،تالش خود را انجتم داده
و بودج��ه تعيين ش��ده را افزايش خواهيم داد
همچنين رايزنيها از سوي آموزش و پرورش
هم در حال انجام است.

قاتل جسد را به آتش کشيد

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران
بزرگ ،از کشف جنايت خانوادگي خبر داد که طي
آن فرزند مقتول ،جسد پدرش را به آتش کشيد تا
مانع از کشف واقعيت شود.
سرهنگ علي وليپور گودرزي اظهار داست:ساعت
 ۲بام��داد دوازدهم آذرم��اه  ۱۳۹۷وقوع يک آتش
سوزي در طبقه دوم يک خانه وياليي به کالنتري
 ۱۲۳نياوران اعالم شد.
با پايان عمليات اطفاي حريق ،در بررس��ي محل
آتش سوزي بقاياي جسد سوخته شدهاي بر روي
مبلمان داخل خانه کشف شد که بالفاصله موضوع
به اداره دهم و تيم تشخيص هويت پليس آگاهي
تهران بزرگ اعالم شد.
ب��ا انتق��ال بقاياي جس��د ب��ه پزش��کي قانوني و
اعالم نظريه پزش��کي قانون مبني ب��ر وجود آثار
شکس��تگي در ناحيه پش��ت س��ر به علت اصابت
جس��م س��خت ،پرونده مقدماتي ب��ا موضوع قتل
عمـد تشکيل و تحقيقات جهت کشف جنايت در
دس��تور کار کارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس
آگاه��ي تهران بزرگ قرار گرفت.با آغاز تحقيقات،

قتل پدر با ضربات چکش

کارآگاه��ان اداره ده��م ضمن شناس��ايي هويت
مقتول ( ۶۰س��اله) اطالع پيدا کردند که همس��ر
مقتول در حال حاضر در مس��افرت خارج از کشور
اس��ت و مقتول به همراه پسر  ۱۹سالهاش به نام
وحيد در خانه زندگ��ي ميکرده ،اما از زمان وقوع
آتش س��وزي پسر مقتول هيچ مراجعتي به خانه و
يا پليس نداش��ته است؛ در ادامه تحقيقات ميداني،
کارآگاهان اداره دهم اطالع پيدا کردند که مقتول
و پس��رش با يکديگ��ر اختالف داش��ته و بارها با
يکديگر با هم درگير شدند.
ب��ا توجه به جمع بن��دي اطالعات ب��دت آمده از
محل جنايت و  ،...احتمال وقوع جنايت خانوادگي
قوت پيدا کرد و در ادامه ،تحقيقات پليس��ي جهت
دس��تگيري وحي��د (پس��ر مقتول) در دس��تور کار
کارآگاهان قرار گرف��ت؛ در ادامه تحقيقات جهت
دس��تگيري وحي��د کارآگاهان اطالع پي��دا کردند
که وي از زمان وقوع آتش س��وزي چندين بار در
محدوده محل جنايت مش��اهده شده ،اما به محل
جنايت مراجعتي نداش��ته اس��ت لذا محل رؤيت و
تردد وحي��د به صورت نامحس��وس تحت کنترل

کارآگاهان قرار گرفت تا س��رانجام ساعت ۰۵:۳۰
بعدازظهر سيزدهم آذرماه  ،۱۳۹۷وحيد در نزديکي
محل جنايت شناس��ايي ،دس��تگير و به اداره دهم
ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.
پس��ر مقتول پ��س از انتقال ب��ه اداره دهم پليس
آگاه��ي صراحت��ا به ارتکاب جناي��ت و آتش زدن
جس��د پدرش اعتراف کرد؛ وحي��د که به مصرف
شيش��ه اعتي��اد دارد در اعترافاتش ب��ه کارآگاهان
گف��ت :من و پدرم هميش��ه با يکديگر جر و بحث
داش��تيم؛ پدرم هميش��ه به داليل مختلف به من
ايراد ميگرفت .آن شب (شب جنايت) من از ايراد
گرفتنهاي پدرم به ش��دت عصباني شده بودم؛ با
ب��اال گرفتن جر و بحث ،ب��راي لحظهاي از طبقه
دوم خانه به پايين آمده و پس از دقايقي مجدد به
طبقه باال برگشتم ،اما اينبار يک چکش در دستم
بود؛ پدرم روي مبل نشس��ته و در حال تماش��اي
تلويزي��ون بود و متوجه آمدن م��ن به داخل خانه
نش��د؛ از پشت س��ر به او نزديک شده و با چکش
چندين ضربه به پش��ت س��رش وارد کردم؛ پدرم
روي زمين افت��اد و خون تمام خانه را برداش��ت؛

جامعه

پدرم ديگر نفس نميکش��يد .به س��رعت از خانه
خارج شدم؛ به پمپ بنزين رفته و يک گالن بنزين
خريداري کردم؛ به خانه برگش��تم و جنازه پدرم را
آغشته به بنزين کردم؛ مابقي بنزين را نيز بر روي
وسايل خانه پاشيدم .با يک فندک طبقه دوم خانه
را به آتش کشيده و به سرعت ،قبل از باال گرفتن
ش��علههاي آت��ش از خانه خارج ش��دم.به گزارش
ميزان،سرهنگ کارآگاه عل وليپور گودرزي ،معاون
مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ
گفت :با اعتراف صري��ح متهم به ارتکاب جنايت،
قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس شعبه ششم
دادس��راي ناحيه  ۲۷تهران ص��ادر و متهم جهت
انجام تحقيقات تکميلي در اختيار اداره دهم پليس
آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

اخبار حوادث
تشکيل تيميويژه براي شناسايي
عامل آتش زدن شهروندان

پلي��س پايتخ��ت از
تش��کيل تيميويژه
ب��راي شناس��ايي
فردي ک��ه اقدام به
آتش زدن شهروندان
ميکرد ،خبر داد.ب ه گزارشايسنا ،به دنبال
انتش��ار کليپي از به آتش کش��يدن برخي
از ش��هروندان در پارکها از سوي فردي،
تيم ويژه در پليس پايتخت تش��کيل شده
اس��ت و با دستور رياست پليس پايتخت،
يگانهاي مختلف ني��روي انتظاميبراي
شناسايي و دستگيري اين فرد وارد عمل
شدند.مرکز اطالعرساني پليس با تاييد اين
دستور اظهار کرد :از تماميشهرونداني که
از چنين فردي اطالع داشته و يا جزئيات
بيشتري از اقدامات وي را در دست دارند،
درخواست ميشود که اطالعات خود را به
نزديکترين واحد پليس گزارش دهند.
رشد  ۷۱درصدي جرايم
فضاي مجازي

رييس پلي��س فتاي
ناج��ا از برنامهريزي
پليس براي اس��تفاده
از رمزه��اي يک بار
مص��رف کارتهاي
بانکي ب��راي هم��ه تراکنشه��ا در آينده
نزديک خبر داد.ب ه گزارشايس��نا ،س��ردار
کمالهاديانفر در حاش��يه همايش مديران
و فرماندهان پليس فتا که صبح چهارشنبه
در مقر پليس فتا ناجا برگزار شد ،اظهارکرد:
يکي از اهداف اين همايش پيگيري س��ند
نظام پيش��گيري و مقابله و اجراي وظايف
محوله ب��ه پليس فتا در اي��ن خصوص از
سوي ش��وراي عالي فضاي مجازي است.
وي با اشاره به اينکه در هشت ماهه امسال
در مقايس��ه با سال گذش��ته جرايم فضاي
مجازي  ۷۱درصد رشد داشته است ،گفت:
ط��ي اين م��دت  ۴۱هزار ج��رم در فضاي
مجازي رخ داده است که پيشبيني ميشود
تا آخر سال اين جرايم به حدود  ۵۸تا ـ ۵۹
هزار مورد برسد.رييس پليس فتا ناجا افزود:
درعينحال قدرت کشف پليس نيز ،قدرت
کشف بااليي بوده است به عنوان مثال در
آمريکا چيزي حدود  ۲۰تا  ۲۵درصد جرايم
فضاي مجازي کشف ميشود ،اما در کشور
ما توان کش��ف پليس فتا بالغ بر  ۸۰درصد
است .وي درباره بيشترين جرايم در فضاي
مجازي خاطرنشان کرد :برداشت غير مجاز
از حساب بيشترين جرم رخ داده در فضاي
مجازي اس��ت که در اين راس��تا از مدتها
قبل تدابيري به منظ��ور توقف اين فرايند
انج��ام داديم .حتي چندي پي��ش فرمانده
ناجا نيز از رييس جمهور درخواس��تي را در
خصوص رمزهاي ي��ک بار مصرف بانکي
مطرح کردند که خوشبختانه با دستور رييس
جمهور ب��ه بانک مرکزي و صدور ابالغيه،
تماميبانکه��ا موظ��ف به ارائ��ه خدمات
مربوط به رمزهاي يک بار مصرف شدند.
برج در حال ساخت دچار حريق شد

سخنگوي س��ازمان
آتشنشاني از حريق
در يک ساختمان بلند
مرتبه در حال ساخت
خبر داد.جالل ملکي
در گفتوگو با ايلنا درباره جزييات اين حادثه
گفت :در ساعت  ۱۲:۰۲ظهر چهارشنبه يک
آتشسوزي در يک س��اختمان بلند مرتبه
(رزمال) در حال س��اخت در انتهاي بزرگراه
خ��رازي به س��مت غرب به س��امانه ۱۲۵
سازمان آتشنش��اني اطالع داده ميشود.
وي ادامه داد :با توجه به کثرت تماسهاي
شهروندان  ۵ايستگاه آتشنشاني به همراه
نردب��ان هيدروليکي و س��اير تجهيزات به
محل حادثه اعزام ش��دند .آتشنش��انان در
محل حادثه مش��اهده ميکنند که در يک
ساختمان  ۵طبقه در حال ساخت که هنوز
بهرهبرداري نش��ده بود کارگران مش��غول
کار بوده و در طبقه همکف قس��مت موتور
خانه دچار آتشس��وزي ميشود و به علت
ش��علههاي آتش و حرارت به س��قفهاي
کاذب و بخش��ي از نماي ساختمان و ساير
مواد س��اختماني که در آن بخش انبار شده
بود س��رايت ميکند.س��خنگوي سازمان
آتشنش��اني خاطرنش��ان کرد :دود بسيار
غليظ��ي طبق��ات باالي��ي را فراگرفته بود
و بي��ش از  ۴۰نف��ر از کارگ��ران در هنگام
آتشس��وزي در طبق��ات مختل��ف حضور
داشتند که با در همان لحظات اوليه حضور
آتشنش��انان با راهنمايي آتشنش��انان به
پشتبام منتقلشدند .آتشنشانان همزمان
با خاموش کردن آتش و ايمنس��ازي اين
افراد را از طريق نردبانهاي هيدروليکي به
پايين منتقلکردند.ملکي خاطر نشان کرد:
سه تن از آتشنشانان که در همان لحظات
اولي��ه اقدام به خاموش کردن آتش ش��ده
بودند از ناحيه دست دچار سوختگي شدند و
به عوامل اورژانس تحويل داده شدند.

