اخبار

مسجدجامعي  :تنها صداي
شهرداري در شورا شنيده ميشود

دو هفتهاي است که
تذکرات ش��فاهي از
صحن شوراي شهر
تهران حذف ش��ده
اس��ت ،تجرب��ه اين
دو هفته نش��ان ميدهد شايد رسيدگي به
دستور جلسات شتاب گرفته باشد اما خبري
از صداي مردم در پارلمان محلي نيس��ت.
احمد مس��جدجامعي عضو ش��وراي شهر
تهران در خصوص حذف تذکرات شفاهي
به مهر گفت :به نظر ميرسد رويه سالهاي
طوالن��ي ش��ورا در خصوص تذک��رات به
ش��فافيت نزديک تر اس��ت.وي ادامه داد:
تريبون مجلس با ش��ورا متفاوت است ،در
مجلس با  ۳۰۰نماينده امکان تذکر شفاهي
همه نمايندگان فراهم نيست اما جنس کار
ش��ورا ،جنس کف خياباني است ،مسئلهاي
پيش ميآيد بايد در صحن نس��بت به آن
واکنش نشان داده شود .دستفروشي مورد
ضرب و ش��تم قرار ميگي��رد يا اتفاقي که
الزم اس��ت به آن ن��گاه ويژهاي داش��ت.
وي با تأکيد بر اينک��ه با اين رويه مخالف
است ،اظهار داش��ت :در جلسات نيز اعالم
کردم اين اتفاق باعث فاصله مردم از شورا
ميشود .مردم با اين شکل و شمايل شورا
با آن احساس نزديکي بيشتري ميکردند و
اين نوع فاصله گذاريها که الگوبرداري از
شکل و شمايل مجلس است ،در آن صداي
ش��هروندان ديده نميشود.مس��جدجامعي
تأکيد ک��رد :در وضعيت فعلي تنها صداي
شهرداري در شورا شنيده ميشود ،در حالي
که شورا محل صداي شهروندان است.
فروشندگان داروهاي تقلبي منتظر
ضربه شديدي از طرف پليس باشند

رييس پليس تهران
ب��زرگ به اف��رادي
که اق��دام به فروش
داروهاي غيرقانوني
و تقلب��ي ميکنن��د،
هشدار داد.سردار حسين رحيميدر گفتوگو
با ايلنا در واکنش به صحبتهاي سخنگوي
وزارت بهداش��ت مبني بر ف��روش داروي
قاچ��اق در مقاب��ل داروخانهه��ا گفت :در
روزهاي اخير کش��فيات خوب��ي در زمينه
قاچاق دارو داش��تيم و محمولههاي بزرگي
از قاچاق دارو کش��ف و ضبط ش��ده است.
وي ادامه داد :به افرادي که اقدام به فروش
داروهاي غيرقانوني و تقلبي ميکنند ،هشدار
ميدهم منتظر ضربه شديد از طرف پليس
باشند.رييس پليس تهران بزرگ خاطرنشان
کرد :در بخشهاي مختلف پليس از جمله
پليس آگاهي و پليس پيش��گيري با شدت
با آنها برخورد خواهي��م کرد.گفتني است؛
ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت از
ورود داروهاي قاچاق از يکي از کشورهاي
حاشيه خليج فارس به ايران و فروش آنها به
صورت موتوري در شهرهاي مختلف کشور
خبر داده است.

سالمت

نقش کمپلکس کافئين
و ترکيبات آن بر روي بدن

امروزه يک��ي از پ��ر مصرفترين ترکيبات
ن و ي��ا محصوالت
غذايي-داروئ��ي کافئي 
متشکل از آ ن هستند .نتايج تازهترين همه
پرسي در ايران نش��ان ميدهد که ايرانيها
بيشترين تاثير کافئين را بر بيخوابي ميدانند.
در حالي که نسبت دادن مصرف کافئين به
بيخوابي يک است��دالل غير علميست و
بيشتر شبيه يک اططالح عاميانه ست.نتايج
همه پرسي مرکز تحقيقاتي دکتر ولف بيانگر
آن اس��ت که چي��زي در ح��دود  70درصد
ايرانيها بر اين باورند که کافئين و ترکيبات
آن باعث بيخوابي ميشود .از سويي تعدادي
معتقدند که مصرف کافئين موجب افزايش
انرژي و برخي نيز فکر ميکنند کافئين باعث
زرد شدن دندانها ميشود .و درنهايت بخش
ديگري از مردم هم بر اين باورند که کافئين
سبب تحريک سلولها و تپش قلب ميشود.
تمام نتايج به دس��ت آمده از اين تحقيقات
ميداني ح��ول باورهاي ش��ايع در جامعه و
تجربيات ش��خصي افراد از مصرف کافئين
به صورت خوراکي است .اين در حاليس��ت
ک��ه نتاي��ج علمياين تحقيق ب��ا آنچه که
مردم از تاثيرات کافئين بر بدنشان ميدانند،
متفاوت است.تحقيقات گسترده دکتر ولف و
همکارانش به هشت اثر کليدي کافئين بر
اعضاي بدن اشاره دارد .دکتر مجتبي اميري،
متخصص پوست و مو در خصوص تحقيقات
ميداني دکتر ول��ف در ايران ميگويد :نتايج
اين تحقيق نشان ميدهد که تأثير بيشترين
پارامتر يعني بي خواب��ي با کمترين پارامتر
يعني تحريک سلولي تنها  10درصد ميباشد
و همين تاثيرتحريک سلولي است که تمايل
مردم رادراغلب کشورهاي جهان در انتخاب
محصوالت آرايش��ي و بهداشتي به سمت
محصوالت حاوي کافئين سوق داده است.
مرکز تحقيقات فوق مدرن دکتر ولف براي
اي��ن گرايش به سمت محص��والت حاوي
کافئين ،يک پاسخ علميمحکم يافته است و
ثابت کرده است که ترکيب کمپلکسکافئين
از مو در مقابل اختالالت هورموني محافظت
ميکند .کافئين کم��ک ميکند تا از حمله
تستس��ترون به موهاکه خود سبب محدود
کردن انرژيرساني به آنها ميشود جلوگيري
شود.

رئيس شوراي شهر تهران تاکيد کرد

غفلت از توسعه شمالي خط  ۴مترو ناشي از ناهماهنگي در شهرداري است

رئيس شوراي ش��هر تهران ،در جريان
بازدي��د س��رزده از خط  ۴مت��رو ،گفت:
غفلت از توسعه ش��مالي خط  ۴ناش��ي
از ناهماهنگي در داخل ش��هرداري بوده
است.به گزارش مهر ،محسنهاشميدر
جري��ان سلس��له بازديده��اي س��رزده
روزهاي پنج شنبه از پروژههاي شهري،
از وضعي��ت پروژه توسع��ه خط  ۴مترو
ته��ران بازدي��د کرد.وي با بي��ان اينکه
بازديده��اي سرزده به اي��ن دليل انجام
ميگيرد که مقامات و مسئولين شهري

را درگير بازديد نکند ،گفت :در اين بازديد
پروژه توسعه ش��مال غربي خط  ۴مترو
مورد بررس��ي ميداني ق��رار گرفت که
طول��ي در حدود  ۴کيلومتر داش��ته و ۳
ايستگاه را در خود جاي داده است.رئيس
شوراي ش��هر تهران اظهار داشت :اين
پروژه از مهمترين پروژههاي مترو است
که با توجه به وسعت عمل خطوط  ۶و
 ۷مت��رو تهران به نظر ميرسد که مورد
غفلت قرار گرفته است.هاشميتصريح
کرد :ب��ا انجام اين پ��روژه ،خط  ۴مترو

ميتوان��د بخش مهم��ياز منطقه  ۵را
خدمترساني کند و همچنين از فش��ار
ترافيک��ي ش��ريانهاي غربي ش��رقي
همچون بزرگراه همت و بزرگراه حکيم
بکاهد.وي تاکيد ک��رد :اتمام اين پروژه
به لحاظ مالي مش��کلي ن��دارد و تامين
آن از ش��يوه ايجاد و سرمايه گذاري در
مجتمعه��اي ايس��تگاهي برنامه ريزي
شده است.هاشميتصريح کرد :در سال
 ۸۹که من مدير عامل مترو بودم با آقاي
سعيدي کيا به عنوان رئيس بنياد مسکن
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و مديرعامل ش��رکت سام��ان محيط،
ق��راردادي در همين خص��وص منعقد
شد که بر اساس آن قرار شد تا مجتمع
ايستگاهي در اکباتان با عنوان افق و در
جهت توسعه و سرماي��ه گذاري در اين
خط ايجاد ش��ود.وي ادامه داد :بر اساس
اين قرار داد ،شهردار منطقه براي زمين
بنياد مس��کن مجوز الزم را صادر کرد و
اعتبارات آن تامين ش��د؛ اما متاسفانه به
دليل کج فهميدر خود شهرداري منطقه
 ۵و در بخش اداري و اجرايي اين منطقه

اين کار خوب ،متوقف ش��د و هنوز هم
مشکل حل نش��ده است.رئيس شوراي
ش��هر تهران گفت :در بازدي��دي که از
اين پروژه انجام ش��د مشخص شد که
ناهماهنگي دروني در شهرداري تهران
موجب توقف ش��ده است و اين موضوع
مايه تاسف است که مسئولين شهرداري
از چنين پروژه مهميغافل شده اند.

کيخا :با تصويب اليحه حفاظت از خاک منافذ قاچاق مسدود ميشود

گروه اجتماعي  :رئيس کميسيون کشاورزي
مجلس با انتقاد از اينک��ه قاچاق خاک به
انحاي مختلف در گذشته اتفاق افتاده است،
گف��ت :با تصويب نهايي اليحه حفاظت از
خاک اگر منفذي براي قاچاق خاک وجود
داشته باشد مسدود و با قاچاقيان به شدت
برخورد شود.
احمدعلي کيخا تصوي��ب اليحه حفاظت
از خ��اک و تبديل آن به قان��ون را يکي از
اولويتهاي مهم مجلس دانست و گفت:
ش��وراي نگهبان ايراداتي ب��ه اين اليحه
گرفته ک��ه در حال رف��ع و تعيين تکليف
نهايي آن در صحن علني هستيم.نماينده
م��ردم زابل ،زهک و هيرمن��د در مجلس
ش��وراي اسالمي ،با انتقاد از اينکه قاچاق
و فرسايش ،خاک کشور را تهديد ميکند،
اف��زود :متاسفانه قاچاق خ��اک به انحاي
مختلف در گذشته اتفاق افتاده که بر همين
اساس طي سالهاي اخير در نش��ريات و
روزنامهها گزارشاتي مبني بر قاچاق خاک
جزيره هنگام منتشر شده که انتظار ميرود
با تصويب نهاي��ي و ابالغ اليحه حفاظت
از خ��اک اين معضل تا ح��دود زيادي حل
ش��ود.وي با بيان اينکه ب��راي حفاظت از
خ��اک خالء قانون��ي وج��ود دارد ،تصريح
کرد :با تبدي��ل اليحه حفاظت از خاک به
قانون حفاظت از خاک افزايش ،از تخريب
و آلودگي خاک جلوگيري ش��ده و مبارزه با
قاچاق خاک در دستور کار قرار ميگيرد.
رتبه باالي ايران در فرسايش خاک


کيخا يادآور ش��د :در شرايط موجود امکان
اينکه قاچاق خ��اک اتفاق بيفتد وجود دارد
و نميت��وان به طور ص��د در صد منکر آن

قاچاق خاک زير سايه خالء قانوني

ش��د زيرا براي مبارزه با قاچاق خاک خالء
قانون��ي وج��ود دارد که انتظار م��يرود با
تصويب نهايي اليحه حفاظت از خاک اگر
منفذي براي قاچاق خاک وجود دارد مسدود
و با قاچاقيان به شدت برخورد شود.رئيس
کميسيون کش��اورزي ،آب و منابع طبيعي
مجلس شوراي اسالمياز رتبه باالي ايران
در فرساي��ش خاک انتقاد ک��رد و به خانه
ملت ،گفت :فقدان قانون و اعمال مديريت
صحيح در منابع خاک کشور باعث تحميل
هزينههاي باال بر کشور شده هر چند خاک
کشور در معرض فرسايش شديد است اما
متاسفان��ه برخي با بي توجه��ي از کنار آن
ميگذرند.
خاک ايران همچنان قاچاق ميشود


در اي��ن راست��ا عل��ي مري��دي مدير کل

دفتر آب و خ��اک سازمان حفاظت محيط
زيس��ت در پاسخ به اي��ن پرسش که آيا از
ايران خاک قاچاق ميشود؟ به ايسنا ،گفت:
قاچاق خاک مرات��ع و مزارع را داريم اما در
مورد قاچاق خاکهاي معدني من گزارشي
درياف��ت نکردهام.اين کارش��ناس سازمان
حفاظت محيط زيس��ت در م��ورد قاچاق
خاکهاي مرات��ع و مزارع ايران اظهارکرد:
قاچاق خاکهاي مراتع و مزارع بيش��تر از
استانهاي جنوب��ي از جمله استان فارس
صورت ميگيرد.مري��دي در پاسخ به اين
ک ايران به کج��ا قاچاق
پرس��ش که خ��ا 
ميش��ود ،گف��ت :مقصد اي��ن خاکهاي
قاچاقشده کشورهاي حاشيه خليج فارس
بهوي��ژه امارات و قطر اس��ت که در امارات
ب��راي ساخت جزاير مصنوع��ي و در قطر

مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت هشدار داد

شيوع چاقي و سوءتغذيه در مناطق محروم!

مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت
ضمن تش��ريح الگوي سوءتغذي ه در کشور گفت:
متأسفانه در همه استانها حتي در مناطق محروم
و کمبرخوردار هم ب��ا اضاف ه وزن و چاقي مواجه
هس��تيم چراکه مصرف مواد قندي ،نشاستهاي،
مصرف بيرويه فس��تفود ،نوشابههاي گازدار و
نوشيدنيهاي ش��يرين در کشورمان شايع است.
دکتر زهرا عبداللهي در گفتوگو با ايسنا با اشاره
به مساله سوءتغذيه در کشور گفت :بايد توجه کرد
که سوءتغذيه در کشور اشکال مختلفي دارد .يک
نوع سوءتغذيه ناشي از کمبود دريافت مواد غذايي
است که عمدتا بهص��ورت کموزني ،کوتاهقدي
و الغري مش��خص ش��ده است و خودش را در
کودکان زير پنج سال نش��ان ميدهد .نوع ديگر
سوءتغذي��ه نيز اضاف�� ه وزن و چاقي است که در
کشورمان بيشتر با اين مشکل مواجه هستيم.وي
با بيان اينکه بي��ش از  ۶۰درصد جمعيت باالي
 ۶۰سال کش��ور دچار اضافهوزن و چاقي هستند
و الگ��وي تغذيهاي نامناسبي دارند ،افزود :بر اين
اساس عواملي چون مصرف بيش از حد قند ،نمک
و چربي ،مصرف کم سبزي و ميوه ،کمبود تحرک
بدني و  ...عامل اين مش��کل هس��تند .از طرفي
مطالعات انجام شده در کشور نشان ميدهند که

طي بيش از دو دهه ،سوءتغذيه کودکان بيش از
 ۵۰درصد کاهش يافته و ايران يکي از کشورهاي
موف��ق در کاهش حذف گرسنگ��ي و سوءتغذيه
کودکان است .به عنوان مثال بر اساس مطالعاتي
که ب��ه صورت دورهاي انجام ميش��ود ،در سال
 ۱۳۷۴م��ا حدود  ۲۰درص��د کوتاهقدي تغذيهاي
داش��تيم که به معني سوءتغذيه مزمن و طوالني
است در حاليکه آخري��ن مطالعهاي که در سال
 ۱۳۹۵انجام شد ،نشان ميدهد که در حال حاضر
کوتاهقديمان ح��دود چهار درصد است بنابراين
ه��م در زمينه کوتاهقدي و هم در زمينه کموزني
بهط��ور معن��يداري روندي کاهش��ي را تجربه
کردهايم .وي با بيان اينکه ش��يوع سوءتغذيه در
مناطق کمبرخوردار و محرومتر کشور از متوسط
کش��وري باالتر است ،افزود :به عنوان مثال اگر
متوسط کش��وري کموزني در ک��ودکان زير پنج
س��ال حدود چه��ار درصد باش��د ،در استانهاي
محرومتر جنوب و جنوبش��رق مانن��د کرمان،
سيستان و بلوچستان ،هرمزگان،کهگيلويه و بوير
احمد و ...باالتر است .به همين دليل در برنامههاي
تغذيهاي و امنيت غذايي تاکيد بيشتري بر مناطق
کمبرخورداري اس��ت که به لحاظ امنيت غذايي
وضعيت نامطلوبي دارند.

براي خش��ک کردن دريا استفاده ميشود.
وي تاکيد کرد :قاچاق خاک از ابتداي دهه
 ۸۰ش��روع ش��د و هنوز ادامه دارد البته در
سالهاي اخير به دليل کم ش��دن تقاضا و
افزايش حساسيتها ،قاچاق خاک تا حدي
کنترل ش��ده است.مدي��ر کل دفتر آب و
خاک سازمان حفاظت محيط زيس��ت در
ادامه با اش��اره ب��ه ارزش باالي خاکهاي
معدني کش��ور گفت :خاکه��اي معدني
ه��م که ب��راي توليد ف��والد ،آهن و مس
استفاده ميش��ود و ارزش اقتصادي بااليي
دارد ،در قالب صادرات و از مبادي رسمياز
کشور خارج ميشوند که با توجه به ارزش
باالي اين نوع خ��اک ،صادرات آن هم به
محيط زيست و هم به اقتصاد کشور ضربه
ميزند.مريدي ب��ا بيان اينکه خاک عنصر

ارزش��مندي است و براي صادرات آن هم
بايد مبلغ واقعي آن گرفته شود،اظهارکرد:
اعتق��اد من اين است که بايد خاک معدني
را که ارزش اقتصادي بااليي دارد در کشور
به فوالد و مس تبديل کنيم و محصول و
کاالي توليدشده را از کشور صادر کنيم تا
ارزشافزوده و فرصتهاي اشتغال آن براي
کشور خودمان باش��د و به عبارت ساده از
خامفروشي خودداري کنيم.
به گزارش ايسنا ،دو سال پيش هم معصومه
ابتکار  -رئيس وقت سازمان حفاظت محيط
زيست -با اشاره به برداشت بيرويه و حتي
قاچاق خاک جزيره هرمز خواستار برخورد
نهادهاي نظارتي ب��ا موضوع قاچاق خاک
شده گفته بود :قاچاق خاک هرمز که امري
غيرقانوني است ،موجب مشکالت زيست
محيطي ميشود.مس��عود منصور -معاون
حفاظت و امور اراض��ي سازمانجنگلها،
مرات��ع و آبخيزداري  -ني��ز در همان سال
 ،۹۵ضمن تاييد خبر قاچاق خاک از کشور،
با اشاره به اينکه قانونگذار صدور هر گونه
خاک کشاورزي ،مرتعي و نباتي را به خارج
از کش��ور ممنوع کرده است ،در گفتوگو
با ايسنا اعالم کرد که دستگاههاي متولي
خاک بايد به سرعت دور هم بنش��ينند و با
قاچاق خاک از کش��ور مقابله کنند .صادر
ک��ردن خ��اک حاصلخيز کش��ور با هيچ
منطقي مجاز ش��مرده نميشود .خواهش
ميکن��م همه دستگاهها حس��اسيتهاي
الزم را داشته باش��ند.در گذشته تعدادي از
نماين��دگان مجلس هم نس��بت به قاچاق
خاک حساسيت نش��ان داده و اعالم کرده
بودند که خاک ايران در پوش��ش سيمان،
قاچاق ميشود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمياعالم کرد

ضرباالجل يکهفتهاي براي نظارت فوري بر مدارس غيردولتي

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مش��ارکتهاي
مردم��ياز ضرباالجل يکهفت��هاي اين سازمان
ب��راي نظارت فوري بر م��دارس غيردولتي بهويژه
سيستمهاي گرمايشي و استحکام بنا خبر داد.
ي زينيوند رئيس سازمان
به گزارش فارس ،مجتب 
مدارس و مراکز غيردولتي و مشارکتهاي مردميدر
نشست آموزشي ـ توجيهي برنامه اجرايي سند تحول
بنيادين که با حضور مدي��رانکل و رؤساي ادارات
مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکتهاي
مردميهمه استانهاي کشور ،رئيس ستاد اجرايي
ش
سن��د تحول بنيادين و دبير ش��وراي عالي آموز 
و پرورش برگزار ش��د ،با تسليت فوت دانشآموزان
دختر مدرسه اسوه حس��نه زاه��دان ،اظهار کرد :به
دنب��ال اين اتفاق تلخ که هم��ه را اندوهگين کرد،
بخش��نامه تفويض اختيار مناط��ق در دو بند تأييد
صالحي��ت و صدور مجوز لغو ش��د و از اين به بعد
صدور مجوز فقط در اختيار ش��وراي نظارت استان
و آ ن ه��م در سامان��ه صدور مج��وز الکترونيکي
انجام ميش��ود.وي با بي��ان اينکه مؤسس مدرسه
غيردولتي بايد هم��واره حضور م��داوم در مدرسه
داشته باش��د و نظارت کند ،افزود :از همه استانها
ميخواهم ه��رکاري دارند زمين بگذارند و در يک
هفته نهايت ًا تا پايان هفته آينده وضعيت همه مدارس

از جمله استحکام بنا ،وضعيت گرمايش��ي و امنيت
دانشآموزان را نظ��ارت و بررسي و گزارش کنند؛
اين هفته بايد تمام هموغم شوراها مسئله نظارت بر
مدارس بهصورت فوري و بهويژه سيستم گرمايشي
و استحکام بنا باشد.زينيوند با بيان اينکه بايد نسبت
بهسالمت بچهها سختگيري شود ،تصريح کرد:
امسال سياست ما کيفيتبخشي به وضعيت مدارس
از حيث پرورشي ،آموزشي ،فضاي فيزيکي ،رعايت
قوانين ،شفافيت امور مالي ،تقويت همکاري با اوليا
و  ...است و بايد م��دارس موجود به يک استاندارد
مطلوب برسند.وي به بحث خريد خدمات اشاره کرد
و گفت :بايد بدانيد که تا زماني که سازمان نوسازي
مدارس ،استاندارد مدرسه را تأييد نکرده است ،عقد
قرارداد با آن مدرسه غيرقانوني است و بايد استاندارد
فضاي آموزشي تأييد شود.رئيس مدارس غيردولتي
گفت :اخيراً تصويب کردهايم بر اساس ماده  2قانون
مدارس غيردولتي بهمنظور تقويت رويکرد نظارت
بر مدارس غيردولتي ،قانونگذار در شوراي نظارت
هم��ه معاونان را عض��و ک knو به همين خاطر،
وظيفه نظارت بر مدارس غيردولتي بر عهده وزارت
ش و پرورش گذاش��ت ه شده و همه واحدهاي
آموز 
ش و پرورش بايد بر مدارس غيردولتي نظارت
آموز 
کنند.

دادستان تهران با اشاره به حادثه اتوبوس دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات مطرح کرد

با هر شخص و نهادي که سالمت مردم را به خطر بيندازد برخورد ميکنيم

جعفري دولت آبادي گفت :با هر ش��خص و نهادي اجازه ورود به آن را نداشت و مسئوالن دانشگاه بايد
که سالمت مردم را به خطر بيندازد برخورد ميکنيم ،نسبت به ايمن سازي اقدام ميکردند.
حتي اگر آن نهاد يک دستگاه نظاميباشد.
 ۷تيم کارشناس�ي براي بررسي حادثه واژگوني

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،عباس جعفري
دولت آبادي دادستان عموم��يو انقالب تهران در اتوبوس دانشجويان تعيين شدند
خصوص حادثه اتوبوس دانشجويان دانشگاه علوم و دول��ت ابادي افزود ۷ :تيم کارش��ناسي حرفهاي از
تحقيقات اظهار کرد :رئيس دانشگاه به دليل اينکه سوي دادستاني براي بررسي حادثه تعيين ش��دند و
در شهريور ماه روي کار آمده است ،اذعان دارد که پليس نيز زمان خواسته تا در حوزه فني و محيطي
بر روي حوزههاي نظارتي پيشبيني الزم را انجام تحقيقات خود را انجام دهد.وي گفت :در خصوص
سوابق ش��رکت حمل و نقلي که اقدام به جابجايي
نداده است.
دادست��ان تهران با بيان اينکه چن��د نفر از مديران دانش��جويان دانش��گاه آزاد ميکرد ني��ز تحقيقات
توس��ط دانش��گاه آزاد ع��زل ش��دند ،تصريح کرد :ش��روع ش��ده است که نياز به زمان دارد و ما قصد
تحقيق��ات قضايي ادام��ه دارد و دو نفر از کارکنان نداريم با هيجان تصميمگيري کنيم.دادستان تهران
دانش��گاه که روز حادث��ه دستگير ش��دند هنوز در گفت:گزارش��ي به دست ما رسيده که روز گذش��ته
بازداش��ت هستند .از پليس درخواست کرديم تا روز حادثهاي مشابه رخ داده و ختم به خير شده است .از
ش��نبه نتيجه نهايي تحقيقات خ��ود را در خصوص بازپرس درخواست کرديم در اين رابطه تحقيق کند
عل��ت حادثه به دادستاني ارائه دهد ،زيرا اين حادثه که آيا اين گزارش صحت دارد يا خير؟جعفري دولت
چندي��ن علت دارد.وي در خصوص داليل احتمالي آبادي گفت :در حال حاضر در اين پرونده پيمانکار و
وق��وع حادثه گفت :يکي از دالي��ل احتمالي وقوع مسئول حمل و نقل دانشگاه آزاد بازداشت هستند.
حادثه نقص فني اتوب��وس است که ميگويند اين وي ادامه داد :در اين حادثه  ۱۰تن فوت کردند و ۱۷
خودرو معاينه فني هم نداشته است.دادستان تهران تن مجروح شدند .بازپرس پرونده سعي کرده است
با اشاره به اينکه احتمال بعدي ،وقوع حادثه به دليل با مجروحاني که توانايي صحبت کردن دارند ،حرف
گ�زارش پليس درباره حادثه اتوبوس دانش�گاه

فرسودگي خودرو و جاده نا ايمن مطرح است ،گفت :بزند و تحقيقات را کامل کند.دادستان تهران افزود:
جاده بايد ايمن سازي ميش��د ،ام��ا به دليل اينکه ما نبايد تمام هجمهها را به دانشگاه آزاد وارد کنيم ،آزاد احتماال شنبه اعالم ميشود
محل حادث��ه جزئي از محيط دانش��گاه بود پليس زيرا در طول سالهاي گذشته شاهد حوادث مشابه سردار محمدرضا مهماندار رئيس پليس راهنمايي
زيادي در خصوص دانش آموزان و مس��افرتهاي
راهيان ن��ور بوديم.جعفري دولت آبادي اظهار کرد:
در تمام اين حوادث يک موج رسانهاي ايجاد و بعد
از چند روز همه موارد به فراموشي سپرده ميشود؛
در حال��ي که بايد به موضوع پيگيري توجه ش��ود.
وي ب��ا تاکيد بر اينکه موضوع پيگيري بايد به يک
موضوع ملي تبديل ش��ود ،گف��ت :زماني که حادثه
پالسک��و رخ داد ،يک موج رسانهاي ايجاد ش��د و
بعد اين موج فرو نشس��ت.دادستان تهران گفت :ما
در دادستاني موارد پيش��گيري را مدنظر داريم ،اما
ب��ه تنهايي نميتوانيم کاري کنيم و دستگاهها بايد
وظيف��ه ذاتي خود براي ايمني مردم را انجام دهند؛
بنابر اين از امروز بايد تصميم بگيريم در فعاليت خود
درست عمل کنيم .واگذاري مسئوليت به نهادهاي
خصوصي رافع مس��ئوليت کيفري مسئوالن دولتي
نيس��ت و همه دستگاههاي خصوصي و دولتي بايد
در حوزههاي خدمترساني خود نظارت کامل داشته
باشند.جعفري دولت آبادي تاکيد کرد :با هر شخص
و نه��ادي ک��ه سالمت م��ردم را به خط��ر بيندازد
برخ��ورد ميکنيم ،حتي اگ��ر آن نهاد يک دستگاه
نظاميباشد.

و رانندگي تهران بزرگ نيز در گفتوگو با ايس��نا،
درباره زم��ان اعالم علت حادثه مرگبار دانش��گاه
آزاد گف��ت :احتما ًال تا ش��نبه ب��ا جمعبندي موارد
و مس��تندات نتيجه را اع�لام ميکنيم.وي با بيان
اينکه سه تيم کارش��ناسي بررسي علت اين حادثه
را در دست��ور کار قرار دادند ،گفت :در ش��ناسايي
عوامل مؤثر در اين حادثه چهار موضوع مد نظر ما
است که بايد آنها را بررسي کنيم؛ خطاي راننده،
اشکاالت و نواقص راه ،اشکاالت و نواقص خودرو
و کوتاهي مس��ئولين پيمان��کار و کارفرما که بايد
ب��ه طور دقيق بررسي ش��ود.به گفته مهماندار ،در
اين زمينه سه تيم تشکيل شدهاند ،تيم کارشناسان
رسم��يو پليس ک��ه حوزه تصادف��ات را رسيدگي
ميکنند ،تيم کارش��ناسان فني و مکانيک هستند
که بحث مکانيک خودرو را بررسي ميکنند و تيم
آخر نيز کارش��ناسان فني و مهندسي در حوزه راه
هستند.
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اخبار حوادث
تصادف زنجيرهاي
در محور مازندران آمل

معاون عمليات سازمان امداد و نجات گفت:
بر اثر تصادف زنجيرهاي در محور مازندران
آمل  ۱۱مسافر مصدوم شدند.شاهين فتحي
در گفت و گو با ميزان ،از تصادف زنجيرهاي
در محور مازندران آمل خبر داد و افزود :اين
حادثه ساعت  ۳:۴۵صبح جمعه در کيلومتر ۶۰
محور هراز به تهران حوالي منطقه بائيجان،
پيچ خانزاد بين سواري سمند ،پژو  ،۲۰۶پرايد
وهايما به وقوع پيوسته اس��ت.وي در ادامه
افزود :در اثر اين حادثه  ۱۱مس��افر مصدوم
شده که  ۶نفر از آنها به نزديکترين مرکز
درماني انتقال يافته و بقيه به صورت سرپايي
مداوا شدند.
ساختمان  ۴طبقه

طعمه شعلههاي آتش شد

سخنگوي سازم��ان آتش نش��اني از آتش
س��وزي در ي��ک ساختم��ان مس��کوني
مس��کوني در خياب��ان مرتضوي خب��ر داد.
ملکي در گفتوگو با ايس��نا ،با بيان اين که
ساعت  ۱۰:۲۴پنجش��نبه ي��ک مورد حادثه
آتشسوزي در ساختمان مس��کوني واقع در
خيابان مرتضوي خيابان خوشياران به سامانه
 ۱۲۵آتش نش��اني اطالع داده شد گفت :در
پي آن بالفاصله دو ايستگاه با امکانات الزم
به محل اعزام ش��دند و در محل مش��اهده
ش��د که آتش سوزي در يک ساختمان که
 ۴طبق��ه روي همک��ف و در هر طبقه يک
واحد حدود  ۵۰متري وجود داش��ت ،رخ داده
است.وي ادامه داد :در قس��مت همکف اين
ساختمان ک��ه پارکينگ ب��ود يک دستگاه
خودروي پرايد و يک دستگاه موتورسيکلت
به همراه يک انباري ش��عله ور بودند و دود
به طبقات باال سرايت ک��رده بود به طوري
که طبقه اول شعله ور و آتش در حال سرايت
به طبق��ه دوم بودوي افزود :پيش از رسيدن
آتشنشانان دو خانم از طبقه اول خارج شده
بودند ،اما در طبقات باالي ساختمان افرادي
حضور داشتند که آتش نشانان به طبقات باال
رفته و  ۴نفر که دو نفر خانم و دو نفر آقا بودند
را نجات دادند.
مادرشوهري عروس
 16سالهاش را سوزاند

رئيس مرکز بهداشت بخش ديشموک از توابع
ش��هرستان کهگيلويه گفت :زن ديشموکي
توس��ط م��ادر ش��وهرش به آتش کش��يده
شد.علي بخش فرامرزي در گفتوگو با ايسنا
با بيان اينکه زن فوت شده  16ساله و متاهل
بوده است ،اضاف��ه کرد :بين اين زن با مادر
شوهر مش��اجره رخ ميدهد .او پس از وقوع
سوختگي به يک��ي از بيمارستانهاي ياسوج
منتقل ميشود اما به علت درجه سوختگي
باال جان خ��ود را از دست ميدهد.وي ادامه
داد :طب��ق اظهارات اين ف��رد قبل از فوت،
مادر شوهر او را آتش زده است .قضيه هنوز
مبهم است و دقيقا مشخص نيست ،دستگاه
قضاي��ي و دادگاه بايد در اين خصوص نظر
دهد.فرامرزي عنوان کرد :اين پنجمين مورد
از نوع حوادث است که در بخش ديشموک
اتف��اق افتاده است و علت اين خودسوزيها
نيز بيشتر اختالفات خانوادگي و فقر فرهنگي
بوده است .به گفته اهالي منطقه ،اين زن ۶
ماهه باردار بوده است.
کالهبرداري در پوشش اعزام نيروي
کار به قطر براي پروژههاي جام جهاني

رييس پليس پيشگيري پايتخت از دستگيري
کالهبرداران��ي خبر داد که در پوش��ش يک
ش��رکت قطري اق��دام به کالهب��رداري از
کارجوي��ان ايراني ميکردند.سرهنگ کيوان
ظهيري در گفت و گو با ميزان ،اظهار داشت:
در پ��ي اخبار و اطالع��ات دريافتي مبني بر
فعاليت دو نفر ايراني در پوش��ش تبعه کشور
قط��ر و اقدام به درياف��ت مبالغي براي اعزام
نيروي کار به کشور قطر و کاريابي در پروژه
ساخت ورزش��گاههاي مربوط به جام جهاني
 ۲۰۲۲تيم عمليات کالنتري  ۱۵۰تهرانس��ر
شناسايي باند مذکور را در دستور کار خود قرار
داد.وي ادام��ه داد :در اطالعات بدست آمده
مشخص ش��د اين دونفر اقدام به ثبت يک
ش��رکت نظافت اماکن خصوصي کردهاند و
در پوشش اين شرکت با ارائه اسناد ومدارک
جعلي و معرفي خود به عنوان نماينده قانوني
يک ش��رکت قطري که پيمان��کار ساخت
ورزش��گاههاي مورد استفاده در جام جهاني
 ۲۰۲۲قطر ميباشند آگهي استخدام در فضاي
مجازي نشر ميدادند و مبالغي از متقاضيان
اخ��ذ مينمودند که تي��م عمليات کالنتري
 ۱۵۰تهرانسر با حضور در محل فعاليت اين
کالهبرداران ضمن اخذ دستور قضايي اقدام
به دستگيري و پلمپ مح��ل کردند.رييس
پليس پيش��گيري پايتخت افزود :با توجه به
تحقيقات و بازجوييهاي اوليه مشخص شد
آنان  ۴۵و  ۲۸ساله و ايراني هستند و با ايجاد
فضاي شبيه به دفتر شرکت قطري مربوط به
جام جهاني قطر از شهروندان زيادي اقدام به
کالهبرداري کرند در حالي که هيچ ارتباطي
با اين شرکت ندارند.

