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معاون پشتیبانی جمعیت هالل احمر برکنار شد

معاون پشتیبانی جمعیت هالل احمر از سمت خود برکنار شد .به گزارش ایلنا هالل احمر اعالم کرد :ابوالقاسم گرجی معاون پشتیبانی
جمعیت هالل احمر به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه در امداد رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه از سمت خود برکنار شد.بر اساس این
گزارش این تصمیم درپی کوتاهی های این معاونت در تهیه هیترهای مناسب گرمایشی برای مناطق زلزله زده اتخاذ شده است.

...

ازمیان خبرها
قاتل نامرئی ،جشن عروسی را به هم ریخت
سخنگوی اورژانس کشور از گازگرفتگی  15تن در یک
تــاالر عروسی در شهرستان پردیس خبر داد .مجتبی
خالدی در گفتوگو با ایسنا ،در اینباره گفت :در ساعت
 20:13سه شنبه شب گذشته خبر وقوع گاز گرفتگی در
تاالر پذیرایی تشریفات در شهر پردیس به مرکز فوریتهای
 115اعالم شد که به دنبال آن شش دستگاه آمبوالنس
به محل حادثه اعزام شدند .وی با بیان این که درپی این
حادثه  13زن دچار مسمومیت با گاز منواکسید کربن
به بیمارستان شفای پردیس منتقل شدند ،افزود :دو نفر
از زنان نیز به شکل سرپایی خدمات درمانی را در محل
دریافت کردند .به گفته سخنگوی اورژانس کشور این افراد
بین  15تا  55سال سن داشتند و هم اکنون وضع عمومی
شان مطلوب گزارش شده است.

توقیف جرثقیل قاچاق در گراش

وی افزود :پس از توقف تریلر و بررسی مدارک مشخص
شد ،جرثقیل با مارک  katoاز مسیر غیرقانونی وارد کشور
شده اســت .سرهنگ بابایی بیان کــرد :ارزش محموله
مکشوفه برابر نظر کارشناسان سه میلیارد ریال برآورد
شده است که در این خصوص یک نفر دستگیر شد و به
همراه خودرو و محموله برای سیر مراحل قانونی در اختیار
اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفت .فرمانده
انتظامی شهرستان گراش افزود :ماموران انتظامی این
شهرستان در راستای طرح مبارزه با کاالی قاچاق تدابیر
الزم را اتخاذ کرده اند و در برابر قاچاقچیان کاال و مخالن
عرصه اقتصادی مقتدرانه ایستادگی می کنند.

دستگیری هکر میلیونری
که رتبه  113کنکور بود!

تخلیه هزاران خانواده
در پی آتشسوزی در جنوب کالیفرنیا
حدود  ۳۰هزار نفر در دو شهر ونچورا و سنتا پائوال در جنوب
کالیفرنیا به علت آتشسوزی گستردهای که به سرعت در
حال پیشروی است ،ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
به گزارش ایسنا ،ساکنان این دو شهر که در حدود ۱۰۰
کیلومتری شمال لسآنجلس واقــع شد هاند با دریافت
هشدار فوری آتشسوزی ناچار شدند منازل خود را ترک
کنند .همزمان آتشنشانها هشدار دادهاند که با توجه به
وزش باد که مسیر آتش را غیرقابل پیشبینی کرده است
و آن را به سرعت گسترش میدهد ،قادر به مهار حریق
نیستند.
در تصاویر مخابره شده از این آتشسوزی چندین خانه
ویالیی چند میلیون دالری دیده میشوند که طعمه حریق
شدهاند .تا ظهر روز گذشته (سهشنبه) بیش از  ۱۵۰بنا
دچار حریق و  ۲۶۰هزار نفر از ساکنان این مناطق با قطع
برق روبه رو شدهاند .در گزارشهای اولیه این آتشسوزی،
آسوشیتدپرس از مرگ یک نفر در جریان سانحه واژگون
شدن خودرویی که قصد فــرار از مهلکه را داشــت ،خبر
داد اما ساعتی بعد سازمان آتشنشانی ونچورا اعالم
کرد در خودروی واژگون شده کسی را پیدا نکرده است
بنابراین نمیتواند خبر مرگ نخستین قربانی مربوط به
این آتشسوزی را تایید کند .یک بیمارستان و آسایشگاه
روانی و یک مجموعه آپارتمانی در میان ساختما نهای
آتش گرفته گزارش شدهاند اما از تلفات احتمالی در این
اماکن هنوز خبری در دست نیست.

به مراکز درمانی منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
وی ادامه داد :بر اساس اطالعات موجود ،این نوجوانان
خانوادههای فروپاشیده با آسیبهای متعدد اجتماعی
دارند و بادستورمقام قضایی دریکیاز مراکزشبه خانواده
مشهدپذیرششدهبودندوپسازمدتی،اقدامبهخودکشی
کردهاند.دفترامورشبهخانوادهسازمانبهزیستیبهعنوان
یکیازدفاترپنجگانهحوزهمعاونتاموراجتماعیسازمان

مسئول روابــط عمومی بهزیستی خــراســان رضــوی از
خودکشی چهار دختر در یکی از مراکز شبه خانواده
بهزیستیخبرداد.بهگزارشرکنا،مسئولروابطعمومی
بهزیستی خراسان رضوی گفت :عصر دوشنبه ۱۴ ،آذر،
چهار نوجوان در یکی از مراکز شبه خانواده بهزیستی
خراسانرضویاقدامبهخودکشیکردهاندکهخوشبختانه
بادخالتبهموقعمدیراناینمرکز،هرچهارنفربالفاصله

است که مسئولیت مراقبت  ،تربیت و پرورش کودکان و
نوجوانانی را دارد که به دالیل مختلف خانواده خود را از
دست داده اند یا سرپرست مناسب و با صالحیت ندارند.
هنوز اطالعات کافی از انگیزه این چهار نوجوان نداریم
زیرا آن ها تحت درمان هستند اما اطالعات اولیه حاکی
است ابتدا یکی از آن ها به خاطر افسردگی شدید اقدام به
خودکشی کرده است سپس سه نوجوان دیگر در حالتی

شبه نمایشی ،از نوجوان اول پیروی و اقدام به خودکشی
کردهاند .وی اظهار کرد :بر اساس اظهارات مدیران مرکز
ومندرجاتپروند ه پزشکیوپذیرشایندونوجوان،آنها
سابق هاختالالتروانیوآسیبخانوادگیداشتهومدتیرا
دربیمارستانروانیگذراندهاندواکنونحالآنهامساعد
است و فرایند مشاوره و اقدامات روانشناسی و مددکاری
برایبهبودکاملآنهادرجریاناست.

بازداشت افسر نیروی انتظامی پس از تیراندازی مرگبار
سیدخلیل سجادپور -یکی از افسران ارشد کالنتری
شهیدرجایی مشهد به اتهام غیرقانونی بودن شلیک
مرگبار بازداشت شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،چندی قبل تعدادی از
اوباش ضمن ایجاد درگیری در شهرک شهیدرجایی
مشهد و با شکستن شیشه ها ،موجب اخالل در نظم
عمومی شدند.
با گزارش این حادثه به پلیس  ،110بالفاصله مأموران
کالنتری شهیدرجایی به تحقیق در این باره پرداختند
تا عامالن اخالل در نظم عمومی را شناسایی کنند.
مأموران انتظامی دامنه تحقیقات خود را به کوچه پس
کوچه های شهرک گسترش دادند تا سرنخی از اوباش
فراری به دست آورند.
گزارش خراسان حاکی است :شب بعد از این ماجرا ،در
حالی که مأموران انتظامی مشغول گشت زنی و انجام
وظیفه در حوزه استحفاظی بودند ،وارد خیابان پورسینا
شدند و چند جوان موتورسوار را دیدند که داخل کوچه
سرگرم گفت وگو بودند.
در همین حــال مــوتــورســواران بــا مشاهده مــأمــوران
انتظامی ،موتورسیکلت ها را روشن کردند تا از محل
بگریزند .هنگامی که سرنشینان یکی از موتورسیکلت
ه ــا گــریــخــتــنــد ،جــــوان 20ســـالـــه ای نــیــز ب ــه تــرک
موتورسیکلت دیگر پرید تا آن ها نیز از محل فرار کنند

اما ناگهان صفیر گلوله ای فضا را شکافت و بر پشت
جوان 20ساله نشست .این جوان که «هــادی .ر» نام
داشت و به تازگی خدمت سربازی را به پایان رسانده
بود ،با اصابت گلوله نقش بر زمین شد .لحظاتی بعد آژیر
خودروی نیروهای امدادی به صدا در آمد ولی دیگر دیر
شده و جوان مذکور بر اثر عوارض ناشی از شلیک گلوله
جان خود را از دست داده بود.
بنابراین گزارش ،با مرگ این جوان ،ماجرا به بازپرس
ویــژه قتل عمد گــزارش شد و بدین ترتیب با حضور
شبانه بازپرس «کاظم میرزایی» در محل وقوع حادثه،

پیک نیک جان مردی را در ولنجک گرفت
سخنگوی ســازمــان آتــش نشانی و خدمات ایمنی
شهر تهران از مرگ یک تن درپی وقوع گازگرفتگی
در ولنجک خبر داد .سیدجالل ملکی در گفتوگو
با ایسنا در اینباره گفت :وقوع حادثه گازگرفتگی در
ساعت  9:42روز چهارشنبه به سامانه  125اطالع
داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان
گــروه نجات  16را به محل حادثه واقــع در ولنجک
اعزام کرد .وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در
محل افزود :پس از حضور آتشنشانان در محل حادثه
مشاهده شد که حادثه در یک اتاقک پنج متری در
طبقه پنجم یک ساختمان پنج طبقه مسکونی رخ داده
است .در این اتاقک مردی  60ساله به همراه پسر 30
سالهاش شبها استراحت و برای گرمایش اتاق از یک
گاز پیکنیک استفاده میکردند.
وی با بیان این که نشت گاز از پیکنیک سبب وقوع این

حادثه شده بود ،افزود :ظاهرا این افراد در نیمههای
شب متوجه نشت گاز و از خواب بیدار شدهاند اما تنها
گاز یکی از دو پیک نیک را خاموش کرده و برای خارج
کردن منواکسید کربن از فضای اتاق اقدامی نکرده و
دوباره خوابیده اند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر
تهران ادامه داد :صبح امروز پسر  30ساله پس از بیدار
شدن ،متوجه وقوع حادثه برای پدرش شد و بالفاصله
با  125تماس گرفت که پس از حضور آتش نشانان
در محل و تحویل مرد  60ساله به عوامل اورژانــس
مشخص شد که وی جان خود را از دست داده است.
ملکی با بیان این که شواهد اولیه حاکی از این است
که این مرد به دلیل مسمومیت با گاز جان خود را از
دستداده  ،افزود :البته علت قطعی مرگ را عوامل
پزشکی قانونی باید بررسی و اعالم کنند.

تحقیقات گسترده قضایی در
این باره ادامه یافت .شاهدان
عینی و اهــالــی مــحــل اظــهــار
کردند که فقط صدای شلیک
یک گلوله را شنیده اند و پس
از آن جوان 20ساله ای که به
همراه دوستانش وسط کوچه
ایستاده بود ،خون آلود نقش بر
زمین شده است.
در همین حال ،سرگرد نیروی
انتظامی که از خودروی گشت
انتظامی پیاده شده و به سوی
موتورسواران شلیک کرده بود،
با صدور دستوری از سوی بازپرس میرزایی ،احضار و
مورد بازجویی قرار گرفت اما او برخالف اظهارات اهالی
محل ،مدعی بود که سه گلوله شلیک کرده که دو گلوله
برای اخطار فرمان «ایست» بوده است .اظهارات این
افسر ارشد نیروی انتظامی در حالی بیان می شد که پس
از جست و جوهای زیاد در محل وقوع حادثه ،تنها یک
پوکه گلوله شلیک شده به دست آمد و بدین ترتیب مقام
قضایی ،از کارشناسان سالح نیروی انتظامی خواست
تاچگونگی و نحوه شلیک ،در این حادثه را مورد بررسی
های دقیق کارشناسی قرار دهند.

درامتدادتاریکی

اخت

صاصی

یک قدم تا مرگ!

قصه زندگی من آن قدر تلخ و دردآور است که حتی از
یــادآوری حوادث و رویدادهای گذشته و حال زجر می
کشم اما نمی توانم مقصری برای این همه تلخ کامی هایم
بیابم و در نهایت همه چیز را به گردن جبر زمانه می اندازم
با وجود این همه سختی ها را به گونه ای تحمل کردم که
گاهی تا یک قدمی مرگ هم پیش رفتم اما اکنون که
موفق شدم دخترم را از چنگال مرگ نجات بدهم دیگر
نمی توانم این وضعیت وحشتناک را تحمل کنم و ...
زن  30ساله که با کمک همسایگانش خود را به کالنتری
رسانده بود درحالی که بیان می کرد دیگر من و فرزندانم
امنیت جانی نداریم ،چشمان اشک بارش را به سنگ
فرش های کف اتــاق دوخــت و به کارشناس اجتماعی
کالنتری شهید رجایی مشهد گفت :در خــانــواده ای
کم بضاعت و تنگدست به دنیا آمــدم .پدرم درحالی از
فقر مالی رنج می برد که اعتیاد و بی کاری اش نیز بر
مشکالت خانوادگی ما می افــزود به همین دلیل من
در مقطع راهنمایی تــرک تحصیل کــردم و به انتظار
خواستگار نشستم تا با ازدواجــم اندکی از هزینه های
زندگی خانواده ام کاسته شود .اما شرایط خانوادگی ما
طوری بود که هیچ خواستگاری نداشتم به همین دلیل
زخم زبان های پدرم همواره آزارم می داد تا این که شش
ســال قبل مــردی به خواستگاری ام آمــد که همسرش
فوت کرده بود .پدرم که سال ها منتظر چنین روزی بود
بالفاصله در قبال دریافت پول نقد به عنوان شیربها به
«قــادر» پاسخ مثبت داد درحالی که هیچ شناختی از
وضعیت اخالقی و اجتماعی او نداشتیم .آن زمان من
هم مانند همه دختران آرزو داشتم با عشق و عالقه لباس
سپید عروسی را بر تن کنم و در کنار پسری جوان پا به
خانه بخت بگذارم اما به اجبار پدرم که در واقع مرا فروخته
بود ،زندگی مشترکم را با قادر آغاز کردم .چند هفته اول
روزگار خوبی را سپری کردم اما هنوز یک ماه بیشتر از
ازدواجمان نگذشته بود که بداخالقی ها ،بهانه جویی ها
و کتک کاری های همسرم آغاز شد .او برای موضوعات
پیش پا افتاده و بی اهمیت دعوا راه می انداخت و به شدت
مرا کتک می زد اما من فقط می سوختم و می ساختم و
جرئت شکایت هم نداشتم چرا که احتمال داشت کارمان
به طالق بکشد و در حالی که صاحب دو دختر زیبای پنج
و سه ساله شده بودم ،مجبور شوم به خانه پدرم بازگردم.
اگر ذره ای از خودم دفاع می کردم ،همسرم مرا به گوشه
اتاق می کشید و چنان با انگشتانش گلویم را فشار می
داد که مرگ را مقابل چشمانم می دیدم.چند بار او چنان
گلویم را فشرد که برای لحظاتی دیگر نمی توانستم نفس
بکشم .به همین دلیل همواره از مشاجره با او وحشت
داشتم چرا که احساس می کردم همسر قبلی او نیز به
سبب همین رفتارهای هولناک جان خودش را از دست
داده است .من همه این رفتارها را تحمل می کردم تا
زندگی ام متالشی نشود .تا این که برای انجام کاری به
خانه همسایه رفتم و دخترانم را نزد همسرم گذاشتم.
دختر پنج ساله هنگام بازی با خواهرش سروصدا می
کرد و از هیجانات کودکانه لذت می برد .چند دقیقه بعد
وقتی وارد خانه شدم هیچ کس در پذیرایی نبود .صدای
نفس های تند و عجیبی مرا به داخل اتاق کشاند همسرم
را دیدم که گلوی دخترم را فشار می دهد و او ناامیدانه
دست و پا می زند .همسرم را محکم هل دادم و درحالی
که دخترانم را در آغوش گرفته بودم و فریاد می زدم با
کمک همسایگان خودم را به کالنتری رساندم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

خر
اسان

این گونه بود که تحقیقات در این پرونده ادامه یافت تا
این که اوایــل هفته جــاری ،کارشناسان سالح پس از
انجام بررسی های تخصصی و فنی ،شلیک گلوله توسط
مأمور انتظامی را براساس به کارگیری اصول صحیح
قانون حمل سالح تشخیص ندادند.
بازپرس ویژه قتل عمد مشهد با تأیید این موضوع در
گفت وگوی اختصاصی به خراسان گفت :گروهی از
کارشناسان سالح که مأمور تحقیق درباره چگونگی و
نحوه شلیک گلوله در این پرونده بودند ،طی گزارشی
به شعبه  211دادســـرای عمومی و انقالب مشهد،
تیراندازی را با توجه به موقعیت محل و نحوه شلیک وفق
مقررات ندانستند و اعالم کردند که قانون به کارگیری
سالح رعایت نشده اســت .بنابراین ،مأمور انتظامی
مذکور با صدور قرار قانونی مناسب بازداشت شد تا این
پرونده دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.
بازپرس ویژه قتل عمد مشهد همچنین تأکید کرد :در
همه مــواردی که اقدامات ضابطان وفق مقررات و بر
اساس رعایت دقیق نکات قانونی باشد ،دستگاه قضایی
نیز با تمام توان خود از این اقدامات در هر جایگاه و پست
و مقامی دفاع می کند اما در موارد بسیار نادری که رخ
می دهد و نکات قانونی مورد توجه افراد قرار نمی گیرد،
دستگاه قضایی نیز اجازه نمی دهد حقی از شهروندان
تضییع شود و مطابق قانون با متخلفان برخورد می کند.

مرد استرالیایی به قاچاق همسر و فرزندش متهم شد
یک مرد  ۲۷ساله در سیدنی که سعی داشت همسر
و فرزند دو ماههشان را به اجبار از استرالیا به هند
بفرستد به قاچاق انسان متهم شد.
به گــزارش ایسنا ،پلیس استرالیا در این باره اعالم
کرد :در ماه مارس این مرد با تهدید ،فریب و اعمال
زور همسرش را وادار کرد تا به همراه نوزاد دختر دو
ماههشان استرالیا را به مقصد هند ترک کند .این
در حالی است که همسر این مرد تمایلی به این کار
نداشت.
این مرد همچنین سعی کرد تا روادیــد استرالیایی
همسرش را که متولد هند بوده لغو کند .او در دادگاه
روزسهشنبه در سیدنی حاضر و با اتهاماتی چون قاچاق
انسان و جعل اسناد مواجه شد.
به گزارش پلیس این مرد که شهروند استرالیاست و به
دالیل قانونی نام او فاش نشده در نهایت موفق به لغو

روادید این زن و گذرنامه استرالیایی فرزندشان نشد.
به گزارش دیلی میل ،این زن پس از بازگشت به خانه
خود در استرالیا با یک سازمان مبارزه با بــردهداری
تماس گرفت و آن ها مقامات استرالیایی را از این
موضوع مطلع کردند.
اگرچه شوهر این زن به قید وثیقه آزاد شده است اما
دوباره در اواخر همین ماه باید در دادگاه حاضر شود.

زلزله از شمال تا جنوب

زلزله حدود  5ریشتری لنگرود و بوشهر را لرزاند
این روز ها ایران روی ویبره است و از شمال تا جنوب و
غرب شاهد زلزله و پس لرزه های متعددی هستیم  .پس از
زلزله کرمانشاه که همچنان پس لرزه های آن ادامه دارد،
زلزله  4.9ریشتری روز سه شنبه حوالی "بنک" بوشهر را
لرزاند .در همین روز زلزلهای به بزرگی  4.8ریشتر در ۹
کیلومتری شهرستان لنگرود در استان گیالن به وقوع
پیوست  .همچنین منطقه زلزله زده کرمانشاه طی دو روز
گذشته پس لرزه های شدیدی داشت که بزرگ ترین آن
در ازگله با  4.9ریشتر ثبت شد .
▪  16مصدوم بر اثر زلزله در بوشهر

زمینلرز های به بزرگی  4.9در مقیاس امــواج درونی
زمین،امروز سهشنبه بوشهر را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری
کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت
 ۱۰:۵۶:۴۲روز سهشنبه  ۱۴آذر ایــن زمینلرزه را
ثبت کردند.مختصات این زمینلرزه که در عمق ۱۸
کیلومتری زمین رخ داده در  27.98درجــه عرض
شمالی و  51.94درجه طول شرقی ثبت شده است.این
زمینلرزه در فاصله  ۱۵کیلومتری بنک ۱۶ ،کیلومتری
ریز و  ۱۶کیلومتری بندر دیر در استان بوشهر به ثبت
رسیده است.
سخنگوی اورژانــس کشور از مصدومیت  16نفر بر اثر
زلزله  4.9ریشتری در استان بوشهر خبر داد.
مجتبی خالدی روز سه شنبه در گفتوگو با ایلنا درباره
آخرین جزئیات زلزله بوشهر گفت :ساعت 11:17
روزس ــه شنبه زلــزلــه  4.9ریشتر شهر بنک از توابع
شهرستان کنگان در استان بوشهر را لرزاند.او با بیان
این که در این حادثه پنج آمبوالنس به ماموریت اعزام
شده است ،ادامه داد :بر اثر این زمینلرزه  16نفر مصدوم
شدند .مجتبی خالدی همچنین در گفت و گو با ایسنا

درباره آخرین وضعیت ارزیابی مناطق متاثر از زلزله در
بوشهر گفت :مصدومانی که دیر به بیمارستان مراجعه
کرده اند ،همگی بر اثر وحشت ایجاد شده ،دچار آسیب
های جزئی شده بودند .هیچ کدام از مصدومیتها به
دنبال ریزش آوار نبوده است .همچنین جمعیت هالل
احمر اعــام کــرد :در پی ایــن زلزله هفت تیم ارزیــاب
متشکل از  28نفر به دو شهر بنک و دیر اعــزام شدند.
بررسیها نشان داد که در پی این زمین لرزه دیوار برخی
منازل مسکونی در شهر بنک و دیر ترک برداشته اند.
زمینلرز های به بزرگی  4.2ریشتر در مقیاس امواج
درونی زمین ،نیز دیروز چهار شنبه بندر دیر در استان
بوشهر را لرزاند.
▪ زلزله گیالن  ۳۰مصدوم برجای گذاشت

همچنین روز سه شنبه زلزله ای به بزرگی  4.8ریشتر
لنگرود دراستان گیالن را لرزاند .براساس اعالم سایت
لرزه نگاری کشور در ساعت 18:57روز سه شنبه 14 ،
آذر زلزلهای به بزرگی  4.8ریشتر در عمق  23کیلومتری
زمین در شهرستان لنگرود ثبت شده است .
در همین حال مدیر اورژانس گیالن با بیان این که سقوط
اشیا از ارتفاع علت اصلی مصدومیت این افراد بوده است،
افزود :تعداد مصدومان زلزله شب گذشته در گیالن به
 ۳۰نفر رسید .دکتر پیمان اسدی در گفتوگو با ایسنا
افزود 13 :نفر در لنگرود ،سه نفر در املش ،سه نفر در
رودسر 10 ،نفر در الهیجان و یک نفر در آستانه اشرفیه
به بیمارستانها مراجعه کردند.وی با بیان این که سقوط
اشیا از ارتفاع علت اصلی مصدومیت این افراد بوده است،
افزود :حال مصدومان خوب است و سرپایی مداوا و راهی
منزل شدند.
در همین حــال حجت شعبانپور مــعــاون هماهنگی
امــور عمرانی استاندار گیالن گفت :مــردم گیالن به

تخریب بخشی از اثری تاریخی در بوشهر

رتبه  113کنکور با هک کــردن یک سایت بانکی و راه
اندازی یک سایت قمار  ،درآمد میلیاردی برای خود راه
اندازی کرده بود.به گزارش رکنا ،احمد رحمانیان معاون
پیشگیری از وقــوع جرم دادگستری فــارس با اشــاره به
دستگیری و تشکیل پرونده برای هکری که رتبه 113
کنکور را داشت ،گفت :این هکر ظرف یک ماه اخیر با هک
کردن سایت یکی از بانک های این استان ،هشت میلیارد
ریال برداشت کرد .احمد رحمانیان ،دوشنبه در همایش
علمی «جرایم فضای مجازی ،مقابله و پیشگیری» در شیراز
اظهار کرد :این هکر همچنین با راه اندازی یک سایت قمار،
ماهانه درآمدی معادل چهار میلیارد ریال کسب می کرد.
وی افزود :پرونده این هکر فضای مجازی در دست بررسی
است تا به تخلفات احتمالی دیگر او نیز رسیدگی شود.
این مقام قضایی ادامه داد :باید به موضوع آموزش برای
گروه های هدف در زمینه نحوه استفاده مفید از فضای
مجازی به صورت جدی پرداخته شود و دانشگاه ها در
این باره می توانند کمک شایانی کنند تا فرهنگ صحیح
استفاده از فضای مجازی در جامعه ایجاد شود.
رحمانیان ادامه داد :در دسترس بودن فضای مجازی یکی
از نکاتی است که باید به آن اهتمام ویژه داشت .همچنین
حضور توامان این پدیده با زندگی فردی و اجتماعی نیز
از مسائلی است که در آسیب شناسی این مقوله مهم و
ضروری است .وی بیان کرد :متاسفانه به دلیل آموزش
ندیدن دربــاره نحوه استفاده درست از فضای مجازی،
شاهد افزایش پرونده های قضایی در این زمینه هستیم و
از سوی دیگر استفاده غیر متعارف و بیش از حد از این فضا
به اعتیاد اینترنتی و فرد گرایی منجر شده است.

...

خودکشی ناکام  ۴دختر نوجوان در مرکز شبه خانواده بهزیستی مشهد

عکس تزئینی است

خـــودروی جرثقیل قاچاق در عملیات پلیسی گراش
توقیف شد .به گزارش رکنا ،سرهنگ علی بابایی رئیس
پلیس گراش استان فارس با اعالم این خبر گفت :ماموران
پلیس در حال گشت زنی به خــودروی کامیون کشنده
حامل یک دستگاه جرثقیل مشکوک شدند و آن را متوقف
کردند.
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دلیل داشتن خاطره تلخ از زلزله رودبــار ترسید هاند.
امیدواریم شاهد اتفاق تلخی در هیچ کجای کشورمان
نباشیم.شعبانپور اضافه کرد :با دستور استاندار تمامی
دستگاههای خدمترسان در آمادهباش قرار گرفتهاند و
مردم گیالن میتوانند شب را هوشیار بخوابند و به نکات
ایمنی درخصوص زلزله توجه کنند .مهرداد الهوتی
نماینده مردم لنگرود نیز به تسنیم گفت :با وجود این که
مرکز زلزله در منطقهای بود که تراکم جمعیتی زیادی
دارد اما به دلیل عمق زیاد زلزله نسبت به سطح زمین
خسارات زیادی به خانهها وارد نشده است.
نماینده مردم لنگرود با اشاره به این که زلزله در اکثر نقاط
استان گیالن و برخی مناطق استان قزوین حس شده
است  ،تصریح کرد :با وجود آن که این زلزله خسارات
زیــادی در بر نداشته اما در بیش از  50واحد شهری و
روستایی لنگرود ترکهای عمیقی ایجاد کرده است که
به سرعت باید بازسازی شوند.
الهوتی درب ــاره آسیب دیــدگــان ایــن زلزله نیز گفت:
خوشبختانه هیچ کس به دلیل ریزش آوار صدمه ندیده

است تنها تعدادی از شهروندان به دلیل هیجان پس از
زلزله آسیبهای جزئی دیدند که به شکل سرپایی مداوا
شدند.همچنین غرب کشور نیز در دو روز گذشته شاهد
چند زلزله خفیف بود  .به گــزارش ایسنا زمینلرز های
به بزرگی  4.6در مقیاس امــواج درونــی زمین ،دیروز
چهارشنبه حوالی قصر شیرین استان کرمانشاه را لرزاند.
همچنین زمینلرزهای به بزرگی  4.9در مقیاس امواج
درونی زمین ،نیز دیروز عراق و حوالی «ازگله» در استان
کرمانشاه را لرزاند.
در همین حال فرهاد نوروزی مسئول شبکه لرزهنگاری
اســتــان کرمانشاه گفت :ایــن زمین لــرزه هــا در رونــد
پسلرزههای زلزله اصلی  7.3ریشتری ازگله قرار دارند
و این روند پسلرزهها ممکن است تا چند ماه آینده ادامه
داشته باشد.فروزی گفت :وقوع این پسلرز هها جای
نگرانی نــدارد و به طور معمول پسلرز هها هیچ گاه به
بزرگی زلزله اصلی نخواهند بودو در چند ماه آینده به
مــرور زمــان کاهش مییابد تا این که به حالت طبیعی
برسد.

زن سرمایه دار طعمه کوسه شد
یک زن سرمایه دار آمریکایی در حمله کوسه
جان خود را از دست داد .به گزارش خبرنگار
اجتماعی خبرگزاری تسنیم ،این حادثه
در سواحل کاستاریکا رخ داد .جایی که
گردشگران بسیاری به دلیل وضعیت آب و
هواییمناسبدر اینفصلسالبرایتفریح
به آن جا میروند.
بر اساس گــزارش تلگراف ،این زن که در
آبهای ساحلی کاستاریکا مشغول غواصی
بود ،در حمله یک کوسه کشته شد .وزارت

محیط زیست ایــن کشور ضمن تایید ایــن خبر اعالم
کرد که خانم «روحنا بــانــداری»()Rohina Bhandari
 49ساله ،مدیر ارشد شرکت  Co. LL&WL Rossدر
حالی که به همراه دوستانش در ساحل مشغول غواصی
بود با حمله کوسهها مواجه شد و جان خود را از دست داد.
این حادثه در حالی رخ داد که مربی  26ساله غواصی نیز
به شدت مجروح و بالفاصله به بیمارستان منتقل شد و هم
اکنون هوشیاری خود را بازیافته و شرایط او نسبتا پایدار
گزارش شده است .وی به مسئوالن گفته است که کوسه
زمانی به او و گروه همراهش حمله کرد که در منطقه مرزی

بین آبهای شیرین و آب های ساحلی نزدیک «جزیره
کوکو»( )Cocos Islandدر حدود  300مایلی ساحل
قرار داشتند .یک روزنامه محلی کاستاریکایی در این
باره نوشته است که مربی با دیدن کوسهها سعی کرده
است آنها را از گروه همراهش دور کند اما ظاهرا کوسه
به پاهای «روحنا» رسیده است .کوسه یکی از ساکنان
بومی سواحل کاستاریکا محسوب میشود و هر از گاهی
به تعدادی از ساکنان بومی و گردشگران حمله می کند.
اقتصاد این کشور آمریکای مرکزی به شدت به صنعت
گردشگری وابسته است.

فحاشی  ۲مرد در بازار
به قتل انجامید
فحاشی دو مرد در بازار منجر به نزاع و قتل یکی از آن ها
شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،ساعت پنج بعدازظهر روز
سه شنبه مأموران کالنتری  113بازار با بازپرس کشیک
قتل پایتخت تماس گرفتند و خبر یک درگیری منجر به قتل
را به بازپرس اعالم کردند.
بنابر اظهارات اولیه مأموران ،مرد سی سالهای در یک
نزاع در مغازه پتوفروشی در خیابان مصطفی خمینی،
سید اسماعیل دوم دچار جراحت شده و پس از انتقال به
بیمارستان سینا به علت شدت جراحات جان خودش را
از دست داده بود.
با دستور بازپرس امور جنایی تهران ،جسد مقتول برای
بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت و یک متهم که
درباره این پرونده بازداشت شده بود ،پیش از ظهر امروز به
دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.
متهم این پرونده که  30سال دارد در اظهاراتش به محسن
مدیرروستا ،بازپرس ویژه قتل پایتخت گفت :من در خیابان
سیروس پتوفروشی دارم و قتل در مغازه من اتفاق افتاده
است .روز گذشته حدود ساعت  13:30از مغازه خارج
شدم و حدود ساعت  14:30به مغازه بازگشتم که سعید
(کارمندم) گفت مقتول با تلفن مغازه تماس گرفته و به وی
فحاشی کرده است.
وی ادامه داد :من با مقتول اختالف حساب مالی داشتم
و زمانی که در مغازه حضور نداشتم او با سعید تلفنی
صحبت و ظاهر ًا فحاشی کرده که سعید نیز به او فحاشی
کرده بود اما من به سعید گفتم تو نباید به مقتول فحاشی
میکردی.
این متهم در ادامه اظهاراتش به بازپرس گفت :در نهایت
یک مشتری به مغازه آمد و من به یکی از کارگرانم گفتم
ناهار بگیرد که او رفت و ناهار خرید .زمانی که کارگرم
بازگشت مشغول خوردن غذا بودم که ناگهان مقتول وارد
مغازه و در وسط مغازه با سعید درگیر شد .در این حین
ناگهان سعید یک چاقو از زیر لباسش درآورد و به مقتول
ضربه زد .سرانجام من و یکی از همسایهها آن ها را از هم
جدا کردیم که در یک لحظه مقتول روی زمین افتاد .به
سعید گفتم با اورژانــس تماس بگیردکه وی با اورژانس
تماس گرفت و متواری شد.
پس از اظهارات این متهم و با توجه به بازبینی فیلم ضبط
شده از هنگام وقوع قتل و مشخص شدن دخالت نداشتن
این متهم در مرگ مقتول ،بازپرس وی را آزاد کرد و تالش
برای بازداشت سعید ادامه دارد.
CMYK

