
اسیدپاشی زن جوان روی همسرش
ظه��ر یکش��نبه در پ��ی یک مش��اجره 
خانوادگی، زن جوان اقدام به ریختن چهار 

لیتری اسید بر روی همسرش کرد.
مهدی رضایی، معاون عملیات سازمان 
آتش نش��انی مش��هد، اظهار کرد: با اعالم 
حادث��ه ای مبنی بر اقدام به خودکش��ی از 
س��وی اهالی محله توس به س��امانه 125، 
نجاتگران به محل حادثه اعزام ش��دند. وی 
افزود: با حضور نجاتگران مشخص شد در 
یک درگیری خانوادگی زنی 30 ساله اقدام به پاشیدن اسیدلوله بازکنی بر روی 
همسرش کرده است. رضایی ضمن اشاره به سوختگی شدید مرد جوان، ادامه داد: 
فرد خاطی بر اثر پاشیده شدن مقداری از اسید بر روی خودش نیز دچار سوختگی 

شده بود؛ هر دو تن جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

قتل یک دانش آموز مقابل مدرسه ای در رباط کریم
دادستان رباط کریم در خصوص نوجوانی که جلوی مدرسه ای در رباط کریم 

به قتل رسید، گفت: هنوز هویت دانش آموزی مقتول مشخص نشده است.
حجت االس��الم قاسم پور  گفت: قاضی کشیک مامور رسیدگی به پرونده 
شد و تیم بازپرسی در صحنه حاضر شدند. دادستان رباط کریم از اعزام تیم 
پزش��کی قانونی هم خبر داد و افزود: دس��تورات اولیه برای رسیدگی به قتل 
این نوجوان صادر ش��ده اس��ت. وی در خصوص هویت مقتول و اینکه گفته 
می شود این نوجوان دانش آموز بوده است، گفت: هنوز هویت دانش آموزی 
مقتول محرز نشده است و تحقیقات در مورد این قتل آغاز شد. گفتنی است، 
روز یکشنبه،  فردی که گفته می شود دانش آموز هنرستان بوده است پس از 
خروج از مدرسه مورد ضرب و شتم توسط اراذل و اوباش قرار گرفته است 

که در نهایت این درگیری منجر به فوت وی می شود.

73 کشته در تصادف والیت غزنی
وزارت بهداشت افغانستان اعالم 
کرد که آمار کشته ش��دگان حادثه 
برخ��ورد دو اتوب��وس با یک تانکر 
سوخت رس��انی در غزنی به 73 نفر 

رسیده است.
اسماعیل کاووسی، سخنگوی این 
وزارت گفت که براس��اس آخرین 
 گزارش ه��ا، تعداد دیگری نی��ز در این تصادف ج��اده ای زخمی و
 13 نفر از آنها به بیمارستان های قندهار منتقل شده اند. وی افزود: 
ممکن است تعداد زخمی ها بیشتر باشد اما در حال حاضر نمی توان 
آمار قطعی آن را اعالم کرد. به گزارش بی بی س��ی، فرمانده پلیس 
غزنی نیز گفت که به دنبال این س��انحه هر س��ه وسیله نقلیه آتش 

گرفته و سرنشینان آن ها در میان آتش گیر افتادند.
کشفاجساد10کارگرچینیاززیرگلوالی

مقامات داخلی چین از کش��ف اجس��اد 10 تن از حادثه دیدگان 
رانش زمین در محل کارگاه یک پروژه برق آبی خبر دادند.

  بارش ش��دید ب��اران طی چن��د روز در جنوب چی��ن به وقوع 
ران��ش زمین در محل یک کارگاه پروژه برق آبی منجر ش��د که 
تاکنون اجس��اد 10 تن پیدا ش��ده اما 31 تن دیگر همچنان ناپدید 
 هس��تند. نیروهای امداد و نجات چین با بی��ان اینکه در این حادثه 
14 نفر نیز مجروح شده اند، اظهار داشتند: انبوهی از گل و الی به 
حج��م 100 هزار مترمکعب س��اختمان اداری این کارگاه و محل 
زندگی کارگران را تخریب کرد. یکی از نجات یافتگان این حادثه 
گف��ت: زمانی که رانش زمین اتفاق افتاد خوابیده بودیم و پیش از 
آنکه متوجه ش��ویم چه حادثه ای در حال رخ دادن است، ساختمان 

زیر گل و الی فرو رفت. 
آتشسوزیدرروسیهقربانیگرفت

 آتش سوزی یک خانه در منطقه اورال روسیه ناشی از نقص فنی 
در بخاری سبب مرگ 9 عضو و بستگان یک خانواده شد.

ای��ن حری��ق بامداد دیروز در ش��هر س��وخوی لوگ اس��تان 
 سوردلوفس��ک، بگون��ه ای گس��ترده ب��ود که چندی��ن واحد 
آتش نش��انی نتوانستند ش��عله ها را خاموش کنند و فضایی به 

مساحت بیش از 100 متر مربع از بین رفت. 

قاتلستایشبهشدتپشیماناست
امااینندامتدیگرسودیندارد

وکیل مدافع تسخیری متهم به قتل 
دختربچه ش��ش س��اله افغانستانی 
می گوید موکلش به شدت پشیمان 
است و در آخرین دفاعیات خود نیز 
اظهار ندامت کرده، اما این پشیمانی 

دیگر چیزی را عوض نمی کند.
مرتضی یاوری در پاس��خ به این 
س��وال که اس��تفاده موکلش از کانال های مس��تهجن در وقوع قتل 
دختربچه شش ساله افغانستانی چه میزان تاثیر داشته است، اظهار 
کرد: قطعا این مس��ئله تاثیرات بسیار زیادی را متوجه موکل کرده 
اس��ت و در صحبت هایی هم که با وی داش��تم، یکسری اتفاقات به 
وقوع پیوسته در گذشته، زمینه این حادثه را ایجاد کرده است. وکیل 
مدافع متهم به قتل ستایش اضافه کرد: موکل در یکسری ارتباطات 
غیرشرعی، تجربیاتی داشته و در واقع به رغم سن پایینش، می شود 
گفت که ذهن موکل نس��بت به این موضوعات خالی نبوده اس��ت. 
یاوری در پاس��خ به این س��وال که آیا در خصوص اقدام موکلش، 
جای دفاعی در محکمه وجود دارد یا خیر گفت: به طور قطع دفاع، 
وظیفه وکیل است؛ البته ما از غیرحق دفاع می کنیم زیرا مأموریت 
اصلی وکیل این است که قاضی را برای رسیدن به حقیقت موضوع 
کمک کند. در دادگاه دفاعیات الزم را مطرح می کنیم اما تشخیص 
موضوع با قاضی پرونده خواهد بود. 21 فروردین ماه امس��ال بود 
که رس��انه ها از قتل یک دختربچه شش س��اله افغانستانی توسط 
نوجوان 17س��اله ایرانی در ش��هر خیرآباد شهرستان ورامین خبر 
دادند. متهم این پرونده هم اکنون در کانون اصالح و تربیت به سر 
می برد و پزشکی قانونی نیز ضمن ارائه گزارش علت فوت، سالمت 

روانی متهم را تایید کرده است. 
در ای��ن پرونده همچنین عالوه ب��ر اظهارنظر مددکار اجتماعی، 
پرونده شخصیت نیز برای متهم تهیه شده است. این پرونده در شعب 
دادگاه های کیفری یک اس��تان تهران رسیدگی می شود اما هنوز به 
دادگاه ارس��ال نشده و دادس��را برای صدور قرار مجرمیت و سپس 
کیفرخواست، منتظر اظهارنظر اداره تشخیص هویت ناجا در خصوص 
آلت قتاله است. به گفته دادستان ورامین در کیفرخواست این پرونده 

در خصوص قتل عمد، تجاوز و جنایت بر میت اظهارنظر می شود.

زیرمیزیحقمسلمماست!

 نائب رئیس جامعه جراحان کش��ور گفت: تا زمانی که تعرفه ها 
ناعادالنه باشد، زیرمیزی و رومیزی حق پزشکان است.

                                                                                       *فیروزه مظفری

گ�روه ح�وادث: رئی�س پایگاه س�وم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری جاعلی که با 
مدرک دکترا اقدام به جعل ایران چک و مدارک 

تحصیلی کرده بود، خبر داد.
چندی پیش در پی کس��ب اخبار و اطالعات در 
خص��وص تالش ب��رای فروش ت��راول چک های 
مجعول توس��ط فردی به نام "مجید . ف" 24 ساله 
در مح��دوده میدان ونک ، مأموران تیم تجس��س 
کالنتری 103 گاندی در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 
امس��ال در میدان ونک حاضر ش��ده و بالفاصله با 
شناس��ایی مجید اقدام به دس��تگیری او کردند. در 
بازرسی اولیه از موتورسیکلت آپاچی همراه مجید 
نیز ده ها چک پول 50 هزار تومانی مجعول کشف 
شد. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل و به 
 دس��تور دادی��ار ش��عبه دوم دادس��رای ناحی��ه
 36 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه 
س��وم پلی��س آگاهی تهران بزرگ ق��رار گرفت و 
مجی��د پس از انتقال به پایگاه س��وم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ صراحتا به تالش برای فروش تراول 

چ��ک های مجعول اعتراف کرد و گفت: قصد داش��تم تا تع��داد 80 برگ تراول چک 50 هزار 
تومانی مجعول را مجموعا به مبلغ 150 هزار تومان بفروشم که دستگیر شدم. 

تراول چک ها را در داخل ایستگاه مترو از فردی به نام میثم گرفته بودم و هیچگونه آدرس و 
نش��انی مش��خصی از میثم ندارم.  در حالیکه مجید در اظهارات اولیه ، فردی به نام میثم را به 
کارآگاهان معرفی و مدعی شده بود که هیچگونه آدرس و نشانی مشخصی از این شخص در 
اختیار ندارد اما در ادامه تحقیقات به ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن اعتراف به کذب بودن 
اظهارات اولیه در خصوص فردی با هویت میثم، گفت: تراول چک های جعلی را از شخصی به 

ن��ام غالمرض��ا. خ 33 س��اله تحویل گرفت��م.  با 
شناسایی مخفلیگاه غالمرضا در بزرگراه رسالت، 
خیابان مجیدیه شمالی، کارآگاهان پ به این محل 
مراجع��ه و ضمن دس��تگیری غالمرض��ا . خ ، در 
بازرس��ی از این محل موفق به کش��ف ده ها برگ 
ت��راول چک مجع��ول، مهرهای مجعول متعلق به 
مراک��ز تحصیالت تکمیلی ، ده ها برگ گواهینامه 
مجعول پایان تحصیالت دوره متوسطه، ده ها برگ 
گواهینامه مجعول پایان دوره پیش دانشگاهی، یک 
دس��تگاه کپی تمامی رنگی مورد استفاده در چاپ 
مدارک جعل شده و .... شدند . با دستگیری و انتقال 
غالمرضا . خ به پایگاه س��وم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ و بررس��ی سوابق وی مشخص شد که وی 
از مجرمان س��ابقه داریس��ت که پیش از این نیز به 
اتهام صدور ده ها مدرک تحصیلی مجعول دستگیر 
و به هش��ت س��ال زندان محکوم شده که با تأمین 

قرار وثیقه از زندان خارج شده است.
  متهم در خصوص س��ابقه اش در جعل مدارک 
تحصیلی، با اشاره به داشتن مدرک معادل دکتری 
در رشته IT گفت که که در آن پرونده ده ها برگ مدرک جعلی مربوط به پایان دوران متوسطه 
) اخذ دیپلم ( را به ده ها نفر فروخته که دستگیر و روانه زندان شده است. بر اساس اعالم مرکز 
اطالع رس��انی پلیس آگاهی پایتخت، س��رهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعالم این خبر گفت : خوشبختانه با اقدامات پلیسی به عمل آمده 
در ای��ن پرون��ده تمامی تراول چک های جعلی آماده ش��ده برای توزی��ع ، قبل از هرگونه اقدام 
متهمان کش��ف و توقیف ش��د و هر دو متهم نیز با صدور قرار قانونی و برای انجام تحقیقات 

تکمیلی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند. منبع: ایسنا

تراول چک های 50 هزار تومانی تقلبی بودند!

جاعل تحصیلکرده روانه زندان شد

فرزند پدر کش در دام پلیس
 رئیس پلیس آگاهی همدان گفت: فردی که اقدام 
به قتل پدر خود در یكی از روس�تاهای ش�هر همدان 

کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ رضا زارعی افزود: بر اثر اختالف خانوادگی 
یکی از اعضای خانواده با استفاده از سالح گرم پدر خود 

را ه��دف گلوله قرار می ده��د. وی اضافه کرد: با اطالع 
رس��انی و حض��ور کارآگاه��ان، این موضوع توس��ط 
بازپرس ویژه قتل بررسی و منجر به دستگیری قاتل شد. 
وی بی��ان ک��رد: همچنین ف��ردی در مس��یر گنجنامه به 
تویس��رکان با استفاده از س��الح گرم قصد متوقف کردن 
ی��ک خ��ودرو و س��رقت از وی را داش��ت.رئیس پلیس 
آگاهی اس��تان همدان اظهار کرد: فرد مس��لح به س��مت 

راننده ش��لیک ک��رده که 
راننده با وجود زخمی شدن 
به مسیر خود ادامه می دهد. 
س��رهنگ زارع��ی اضافه 
ک��رد: با اطالع رس��انی به 

موق��ع به پلیس 110و حض��ور بهنگام عوامل پلیس در 
محل، سارق مسلح دستگیر شد.
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حـــوادث ایران

حـــوادث جهان

کاریکاتور

گزارش

آیین پنجاه بدر در قزوین سمینار زنان،صلح و توسعه پایدار جشنواره اسب دوانی عشایر -ارسباران تشییع پیکر چهار شهید مدافع حرم -مشهد 

کالهبرداريباترفنددوستیابي
 رئیس اداره پیشگیري از جرائم سایبري پلیس فتا با اشاره به جعلي و سرقتي بودن بسیاري از اسامي 
وعکس هاي موجود در شبکه هاي اجتماعي به شهروندان هشدار داد: مراقب کالهبرداري و اخاذي با 

ترفند دوست یابي در شبکه هاي اجتماعي باشید.
س��رهنگ دوم علیرضا آذردرخش گفت: متاس��فانه بس��یاري از کاربران شبکه هاي اجتماعي به هر 
درخواست دوستي پاسخ مثبت مي دهند و با توجه به پروفایل ها و عکس هاي موجود در شبکه هاي 
اجتماعي براي بسیاري از کاربران درخواست دوستي مي فرستند. وي تاکید کرد: مهم ترین نکته اي 
که کاربران در بس��تر ش��بکه هاي اجتماعي باید رعایت کنند محدود س��ازي دوس��تي هاست، چرا که 
بس��یاري از اس��امي و عکس هاي موجود در ش��بکه هاي اجتماعي جعلي و س��رقتي اس��ت و حتي در 
خصوص جنسیت خود نیز صادق نیستند. آذردرخش تصریح کرد: برخي کاربران فکر مي کنند هر چه 
دایره دوس��تان آنها در ش��بکه هاي اجتماعي گسترده تر باشد بهتر شناخته مي شوند که این امر، اشتباه 
 اس��ت. این ش��ناخته ش��دن براي کاربر چه س��ودي دارد؛ در حالي که زیان هاي این امر بسیار بیشتر از 
منفعت هاي آن اس��ت. وی افزود: کاربران باید بدانند در ش��بکه هاي اجتماعي نیز دوس��تي هاي آنان 

همچون فضاي حقیقي شناخته شده و محدود باشد و با هر کسي دوست نگردند.
مرگمرد49سالهدرمیانشعلههايآتش

 مدیر عامل آتش نشاني مشهد از مرگ مرد میانسال در آتش سوزي منزل مسکوني خبر داد.
آتشپاد دوم حسن جعفري گفت: حوالي ساعت 11 دیروز حریق منزل مسکوني 50 متري در خیابان 
نظام دوست مشهد به این سازمان اعالم شد. وي با بیان اینکه کانون حریق قسمت پذیرایي این منزل 
بود افزود: به دلیل مکان نامناسب منزل و واقع شدن آن در کوچه باریک 10 متري و اعالم حریق در 
شرایط توسعه آتش سوزي، نیمي از منزل در آتش سوخت. وي با اشاره به حضور مرد 49 ساله در این 
منزل هنگام وقوع حریق اظهار کرد: این فرد بر اثر آتش سوزي و شدت سوختگي جان خود را از دست 
داد. جعفري با بیان اینکه علت حریق در دست بررسي است گفت: جسد این مرد براي بررسي هاي الزم 

به پزشکي قانوني منتقل شد.
کشف48هزارلیترگازوئیلقاچاق

 جانش��ین فرمانده انتظامي ویژه غرب تهران با اش��اره به شناس��ایي محل دپوي س��وخت قاچاق در 
اسالمشهر گفت: 48 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان کشف شد.

س��رهنگ افضل گلزاري افزود: بررس��ي موضوع و کش��ف مواد سوخت قاچاق در پي اخبار بدست 
آمده مبني بر این که افرادي در احمد آباد مستوفي اسالمشهر اقدام به دپو و تصفیه نفت و گاز مي کنند 
در دس��تور کار پلیس قرار گرفت. وي تصریح کرد: در این راس��تا ماموران با هماهنگي مقام قضایي و 
همکاري ماموران اداره قاچاق کاال و ارز شهرس��تان اسالمش��هر و کارشناس��ان شرکت نفت، از محل 
بازرسي کردند. سرهنگ گلزاري گفت: در این عملیات دو نفر دستگیر و در بازرسي از محل، پنج عدد 
مخزن نفت، یک دیگ 30 هزار لیتري آماده براي انجام عملیات فرآورده هاي نفتي کشف شد. جانشین 
فرمانده انتظامي ویژه غرب تهران خاطرنش��ان کرد: با توجه به اندازه گیري هاي انجام ش��ده توس��ط 
کارشناسان شرکت نفت 48 هزار لیتر فرآورده نفتي )گازوئیل( به ارزش یک میلیارد و 342 میلیون 

ریال کشف و همراه متهمان به اداره تعزیرات حکومتي اسالمشهر  اعزام شد.
سقوطآسانسور،مرگکارگرجوانرارقمزد

سقوط یک آسانسور در ساختمانی در خیابان مطهری، مرگ کارگر جوان و مصدومیت شدید دو نفر 
دیگر را رقم زد.

ساعت 10:30  دیروز خبر سقوط مرگبار آسانسوری در یک ساختمان در حال ساخت اداری تجاری 
واقع در خیابان مطهری، خیابان ترکمنس��تان از س��وی مرکز فوریت های پلیس به مأموران کالنتری 
عباس آباد اعالم شد. با حضور مأموران در محل حادثه، مشخص شد آسانسوری که برای حمل مصالح 
 م��ورد اس��تفاده ق��رار می گرفت از طبقات باالیی س��اختمان به طبقه منفی 4 س��قوط ک��رده و کارگر

 24 ساله ای در این حادثه جان خود را از دست داد ضمن اینکه دو مصدوم 50 و 19 ساله این حادثه نیز 
توسط مأموران اورژانس به بیمارستان فیروزگر انتقال یافتند. با اعالم مراتب این حادثه به سعید احمد 
بیگی، بازپرس ویژه قتل پایتخت، دس��تور انتقال جس��د پسر جوان به پزشکی قانونی و حضور بازرس 

اداره کار و بررسی کارشناسان آتش نشانی در محل حادثه را صادر کرد.
برخوردخودروبادیوارساختمانمسکونی

سخنگوی آتش نشانی تهران از وقوع حادثه تصادف در پایتخت خبرداد.
سید جالل ملکی گفت: در ساعت 8:41 صبح دیروز برخورد یک دستگاه خودرو با دیوار ساختمان 
واقع در خیابان آزادی،  بلوار شهید اکبری به سامانه آتش نشانی شهر تهران اعالم و ماموران دو ایستگاه 
به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه 
پژو 206 صندوق دار پس از برخورد با یک خودروی پراید از مسیر اصلی خود منحرف، وارد پیاده راه 
شد و با یک دستگاه خودوری سمند که مقابل یک ساختمان 4 طبقه پارک شده بود برخورد می کند. 
سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: خودروی سمند به شدت با دیواره های این ساختمان برخورد می کند 

که خوشبختانه در این حادثه هیچکس مصدوم نشده است.

اطالعیه ثبت نام
كاندیداهای احراز پست ریاست 

هیات ورزش دانش آموزی استان خوزستان
بدینوس�یله از کلیه متقاضیان احراز پست ریاست هیات ورزش دانش آموزی استان 
خوزس�تان دعوت به عمل می آید که برای دریافت برگ ثبت نام و ارائه مدارك مورد 
نی�از از تاری�خ 95/02/25 لغایت 95/03/03 به مدت 10 روز ش�خصا به دبیرخانه 
مجمع، واقع در اداره کل آموزش و پرورش اس�تان، س�اختمان معاونت تربیت بدنی 

و سالمت، طبقه دوم، دفتر اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی مراجعه نمایند.

شرایط احراز پست ریاست هیات ورزش دانش آموزی استان
1-  اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2-  تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3-  معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور

4-  نداشتن سوء سابقه کیفری
5-  دارا بودن حداقل 25 سال سن

6-  دارا بودن حداقل تحصیالت لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
7-  کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش

8-  دارا بودن حداقل 4 سال سابقه مدیریت اجرایی و یا تدریس درس تربیت بدنی 
در مدارس و در بخش های مختلف تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی.

مدارك مورد نیاز برای ثبت نام متقاضیان
الف-  روگرفت از صفحات شناسنامه و کارت ملی

ب-  روگرفت از آخرین مدرك تحصیلی
ج-  تکمیل فرم اعالم آمادگی )فرم شماره1(

د-  تعداد 2 قطعه عکس 4 *6
ه� - حکم کارگزینی وزارت آموزش و پرورش

 اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان 
 معاونت تربیت بدنی و سالمت دبیرخانه هیات ورزش دانش آموزی استان خوزستان


