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حادثه

پنجشنبه  18 مرداد 1397 |  سال ششم |  شماره 1471

10
یک میمون بازیگوش در محله نارمک تهران که باعث مزاحمت همسایگان شده بود،  توسط آتش نشانان 
صید شد. با توجه به چابکی و بازیگوش بودن این حیوان و تغییر مکان سریع آن از نقطه ای به نقطه دیگر 
و عبور از میان درختان و چند منزل مسکونی، درنهایت آتش نشانان موفق شدند که در قسمت پارکینگ 
یک ساختمان مسکونی میمون بازیگوش را بدون کمترین آسیبی صید کرده و برای انتقال به محیط 

 زیست به ایستگاه منتقل کنند.

میمون 
بازیگوش 
در دستان 
آتش نشانان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت 2686 و شناسه ملی 10860112294 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه 
کثیراالنتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 29/12/1396 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 10100174240 به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به عنوان 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )223076(

__________________________________________________________
شماره نامه : 139604905183000137                  تاریخ نامه : 1396/03/06

شماره پرونده : 139504005183000019/1            شماره بایگانی : 9500019
آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی اسناد رسمی الزم االجرا 

بدینوسیله به آقایان هادی حاجی محمدی به شماره ملی 0520194276 و حسین حاجی محمدی به 
شماره ملی 052092204 و مهدی حاجی محمدی به شماره ملی 6179943621 و حسن حاجی محمدی به 
شماره ملی 0520922190 و خانم مهناز حاجی محمدی به شماره ملی 6170038667 و خانم ملیحه شهباز 
احمد آبادی به شماره ملی 6179088896 ابالغ می شود که : بانک ملی شهرستان خنداب در قبال مبلغ 
20،934،218 ریال موضوع الزم االجرا و مبلغ 20،808،341 ریال اصل طلب و مبلغ 877،125 ریال خسارت 
تاخیر تادیه علیه شما مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9500019 در این اداره 
تشکیل و در جریان اقدام است چون شما طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در اجراییه شناسایی 
نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست لذا باستناد ماده 18 
آیین نامه الزم االجرا و بنا به تقاضای بستانکار مفاد اجراییه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار آگهی میشود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر این آگهی که ابالغ اجراییه محسوب میشود 
اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب و به جز آگهی مزایده در 

صورت بازداشت اموال _ آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی خنداب - ابوالفضل محتشم کیا                     م الف / 274
___________________________________________________________

شماره نامه : 1397040905183000141                     تاریخ نامه : 1397/3/7 
شماره پرونده : 1/139404005183000023                 شماره بایگانی پرونده : 9400023 

اخطار اداری 
خانم مژگان هندودری مدیون پرونده اجرایی کالسه فوق 

از : واحد اجرای اسناد رسمی خنداب 
دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  ،طبق    139404005183000023 کالسه  اجرایی  پرونده  بدهکار 
پالک ثبتی مورد رهن به مبلغ 288،000،000 ریال ارزیابی گردیده ، با توجه به اینکه بیش از یک سال از 
ارزیابی کارشناسی سپری شده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ، اعتراض 
کتبی خود را ظرف  مدت پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید 
نظر به مبلغ 5،000،000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
       مدیر واحد اجرای اسناد رسمی خنداب ابوالفضل محتشم کیا     م الف / 273

_________________________________________________________
آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االاجرا 

ش  ش   0531849831 کدملی   1358/06/08 متولد  رحیم  فرزند  هزاوه  سجادی  لیال  به  وسیله  بدین 
3341 به نشانی : اراک ،خیابان حافظ،کوچه شهید رضا عسگری کدپستی )3816664594(  ابالغ می شود 
وصول  جهت   93/05/25  - قرارداد93090409755  استناد  به  اراک  شیرودی  شهید  شعبه  ملی  بانک  که 
مبلغ 29/494/756 ریال موضوع الزم االجرا علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه 
9600450 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین 
شده در اجرائیه شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره معلوم نیست 
نامه اجرا مفاد اجرائیه  لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 880 - 97/02/25 و ماده 18 آئین 
فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید 
عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به جز آگهی مزایده ، در صورت بازداشت اموال 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک - منصوری

تاریخ انتشار : 97/05/16                         شماره پرونده : 1/139604005031000401
شماره بایگانی پرونده : 9600450              شماره ابالغیه : 139705105031000606

تاریخ صدور : 1397/05/09                       284 / م الف
________________________________________________________

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : ۹60000۹
بدینوسیله به - داوود عباسی نام پدر : محمدصفر تاریخ تولد: 1347/02/04 شماره ملی : 6179240809 
کالسه  پرونده  بدهکار   384913844 کدپستی  علیا  حک  روستای   : نشانی  به   937 شناسنامه:  شماره 
9600009 ابالغ می شود. که بانک ملی شهید شیرودی اراک به استناد به قرارداد بانکی 9407071259 - 
31/3/94 شماره جهت وصول 137،365،089 ریال )صد و سی و هفت میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار 
و هشتاد و نه ریال( تا تاریخ 96/1/17 به انضمام مبلغ خسارت دیرکرد روزانه تا یوم الوصول 83،333 ریال 
و مبلغ 6868254 ریال حقوق دولتی به انضمام نیم عشر اجرایی خسارت دیرکرد طبق مقررات علیه شما 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600009در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 96/4/1 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند ، شناخته نگردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محل آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.و بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت 

اموال اگهی دیگری منتشر نخواهد شد .
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک منصوری

شماره پرونده : 1/139604005031000008               شماره بایگانی پرونده : 9600009
شماره ابالغیه : 139705105031000064                 تاریخ صدور : 1397/01/27

م الف 16
________________________________________________________

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  رنگ  مشکی  اتوماتیک  وی  استپ  ساندرو  خودروی  کمپانی  سند 
R105905-K4MC697 و شماره شاسی NAPBSRBYNJ1092914 و سال ساخت 1397 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری 
جعفرساالري نسب مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاري 
از 3041نفرســاعت آموزش متصدیان وکاربران مجاری عرضه سوخت مایع تحت پوشش این 
شــرکت خبر داد و گفت این دوره های آموزشي به منظور ارتقاي سطح ایمني ، حفظ آمادگي ، 
افزایش توانمندي و ارتقاء عملکرد و کیفیت خدمات کاربران به مشتریان مجاری عرضه سوخت 
مایع در سطح استان و از ســویی رعایت حرمت و تکریم ارباب رجوعان برگزار شده است.   وی 
افزود  این دوره ها با تمرکز بر  چهار بخش ایمنی ، بهداشــت ومحیط زیست و پدافند غیرعامل 
در  آمادگی کاربران و متصدیان مجاری عرضه سوخت در پیشگیری از حوادث و افزایش ضریب 
ایمنی خدمات سوخت  رسانی به شهروندان متقاضی سوخت در جایگاه های عرضه فرآورده های 

نفتی استان موثر است . 

3041 نفرساعت  آموزش کاربران مجاری عرضه سوخت 
مایع درپخش منطقه چهارمحال و بختياري

استان

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلســتان از تشکیل ســتاد مبارزه با احتکار و اختفاء کاال در 
گلستان خبر داد.

محمدعلی شربتدار:گلستان|  به گزارش واحد روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گلستان، حسینقلی قوانلو در اولین جلسه ستاد مبارزه با احتکار کاال با اشاره به فضا سازی 
روانی ایجاد شده در بازار، گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از سودجویان، ستاد مبارزه 
با احتکارو اختفاء کاال در گلســتان تشکیل شد. رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان 
تشــکیل این ستاد را در راســتای سیاســت های ابالغی دولت برای نظارت مطلوب بر کاالهای 
اساسی و اقالم ضروری مورد استفاده مردم ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از عوامل موثر بر 

افزایش قیمت ها و برهم زدن موازنه تنظیم بازار استان، احتکار و اختفا است.
قوانلو از شروع تشــدید نظارت و برخورد همه جانبه با محتکران کاالهای مصرفی مردم خبر 
داد و عنوان کرد: اقالم و کاالهای پرمصرف واساس و حســاس، به اندازه کافی در انبارها و مراکز 
ذخایر موجود است. وی اضافه کرد: بازرسان و کارشناســان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، به 
اتفاق کارشناس نظارت و بازرسی این سازمان به صورت دو شیفته با انجام بازرسی های مشترک 
با همکاری دســتگاه امنیتی به صورت مداوم در حال رصد بازار هســتند و با متخلفین در حوزه 
بازار به شدت و فوریت برخورد می گردد. حسینقلی قوانلو به استفاده از کلیه ظرفیت ها در جلسه 
ستاد تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور همراهی و همت همگانی تشکل های 
صنفی صنعتی و عموم مردم هوشیار و متعهد استان گلستان در کشف مکان های اختفا و احتکار 
کاالهای پر مصرف خانوار بسیار حائز اهمیت است، لذا سامانه 124 این سازمان به صورت شبانه 

روزی آماده دریافت و پاسخگویی به گزارشات مردمی است.

ستاد مبارزه با احتکار و اختفاء کاال در گلستان تشکيل شد
استان

شهروند|مرد جوان زمانی که متوجه شد همسر 
ســابقش قصد ازدواج با مرد دیگــری را دارد، روی 
صورتش اسید پاشید. عامل اسیدپاشی پس از این کار 
دست به خودکشی زد. ناصر عتباتی، دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان اردبیل درباره این پرونده گفت: 
»چند وقت پیش مردی با مطلع شدن از اینکه همسر 
ســابق او قصد ازدواج دارد، اقدام به اسیدپاشی کرد. 
این مرد بعد از ارتکاب جرم اقدام به خودکشی کرد.« 
به گفته دادستان عمومی و انقالب اردبیل، فردی که 
مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت، دچار سوختگی 
شدید شــده و در حال حاضر در بیمارستان تبریز در 

حال مداواست.
وی با اشــاره بــه این که دلیل اصلی اسیدپاشــی 
مربوط به تصمیم زن برای ازدواج مجدد بوده اســت، 
افزود: »شــوهر قبلی این زن بعد از ایــن که از قصد 
همسر سابقش برای ازدواج مجدد آگاه  شد، اقدام به 
اسیدپاشی کرد که در این حادثه همسر سابقش دچار 
سوختگی شدید شــد و در حال حاضر به تبریز اعزام 
شده است. عامل اسیدپاشــی نیز پس از ارتکاب این 
جرم اقدام به خودکشی کرد که در نهایت سبب فوت 
وی شد. این زوج دارای دو فرزند هستند و  دو سال قبل 

از هم جدا شدند و حضانت فرزندان نیز با مادر آنها بود.« 
دادستان عمومی و انقالب اردبیل هم در این باره گفت: 
»کینه توزی شوهر سابق باعث شــد تا زن با فاجعه 
اسیدپاشی روبه رو شود. به دنبال طرح ازدواج مجدد 
خانم، همسر ســابق این بانوی اردبیلی با کینه توزی 
اقدام به اسیدپاشی علیه همسر سابقش کرد تا به نوعی 
از او انتقام بگیرد. پلیس و دادستانی به محض وقوع این 
حادثه وارد ماجرا شدند ولی عامل اسیدپاشی بعد از 
ارتکاب جرم اقدام به خودکشــی کرد و تا رسیدن به 

بیمارستان جان خود را از دست داد.«
دادســتان عمومی و انقالب اردبیل ادامه داد: »این 
زن و شــوهر پیش از این، طالق رسمی گرفته بودند 
و سرپرستی دو فرزند برعهده قربانی اسیدپاشی بود. 
زن جوان بارها توسط همسر سابقش تهدید شده بود 
که در نهایت با طرح موضوع ازدواج زنش اقدام به این 
عمل هولناک کرد و زن بر اثر اسیدپاشی بشدت دچار 

سوختگی و به بیمارستان تبریز اعزام شد.«
عتباتی گفت: »این جنایت توســط دادستانی در 
حال پیگیری و بررســی ابعاد همه جانبه اســت که 
گزارش های جدیــدی را در این زمینــه در اختیار 

هموطنان قرار خواهیم داد.«

شهروند|دکتر کلیه در بیمارستان 
بود که توســط مردی ناشناس مورد 
حمله با چاقو قرار گرفت. پزشــک 
سرشــناس یکی ازبیمارستان های 
دولتی تهران، شــامگاه  دوشنبه  در 
بیمارســتان هدف ضربات کارد یک 
مهاجم قرار گرفت و به شدت زخمی 
شد. دکترسیداحمد تارا، فوق تخصص 
بیماری های کلیــه و رئیس بخش 
پیوند یکی از بیمارستان های دولتی 

پایتخت، درکلینیک هدف ضربات کارد یک مردجوان 
قرار گرفت و به شــدت زخمی شد. دکترتارا که ازاین 
سوء قصد خونین جان ســالم به دربرده است گفت: 
شامگاه دوشنبه و پس از ویزیت بیماران دربیمارستان، 
درحالی که دراتــاق کارم تنها بودم ناگهــان  در به 
طرز هولناکی بازشــد و مرد جوانی که گازاشک آور 
دردست داشت به طرفم حمله کرد. او همان طور که 
گازاشک آور را به سروصورتم می پاشید ومن هم قادر 
به هیچ دفاعی نبودم با چاقوی بزرگی که دردســت 
داشــت گردنم را هدف قرارداد. بعد هم درحالی که 
روی زمین افتاده بودم چند ضربه دیگر به شــکم و 

پهلوهایم زد و همزمان با ســروصدا 
و فریادهای کمــک خواهی ام ازآنجا 
فرارکرد. فوق تخصص بیماری های 
کلیه اظهارداشت: درحالی که نیمه 
جان و خونین روی زمین افتاده بودم 
کارکنان بیمارســتان که با شنیدن 
صدای فریادهای کمــک خواهی ام 
به اتاقم آمده بودنــد بالفاصله مرا به 
اتاق عمل انتقال دادند.خوشبختانه با 
لطف خدا و اقدام به موقع همکارانم 
خونریزی شــدید مهارشــد. دکترتارا افزود: تمامی 
شواهد نشان می دهد که مهاجم چاقوکش باطرح و 
نقشه قبلی و برنامه ریزی دقیق وارد بیمارستان شده و 
درفرصتی مناسب به طرفم حمله کرده است. دکترتارا 
با صراحت اعالم کرد که این موضوع ارتباطی به مسائل 
درمانی و پزشکی نداشــته و ماموران پلیس سرگرم 
تحقیقات تخصصی برای کشف علت و انگیزه این اقدام 
جنایتکارانه هستند. ضمن اینکه ضارب نیز هنگام فرار  
دستگیرشده وبازجویی های فنی، تخصصی پلیس 
درباره علت و انگیزه اصلی این اقدام جنایتکارانه ازسوی 

کارآگاهان ادامه دارد.

این بار  با انفجار غیرعمد گاز

آکادمی ملی المپیک باز هم قربانی گرفت

المپیک انفجارآکادمیملی شهروند|
غیرعمدیاســتوهرســهکشتهاین
حادثههمهویتشــانشناساییشد.سه
مرد45،30و57سالهکهبراساسآنچه
تاکنوناعالمشدهاســت،برایتعمیرو
سرویستأسیساتآکادمیملیالمپیک
بهموتورخانهاینمجموعهرفتهبودندکه
دراینحادثهجــانباختند.اینآخرین
خبردرخصوصحادثهعجیبیاستکه
غروبسهشنبهشباهالیخیابانسئولو
محلههایاطرافراسراسیمهبهخیابانها
کشــاند.صدایمهیبانفجارموتورخانه
آکادمیملیالمپیکحتیدرمحلههای
اطرافهمشــنیدهشــد.موجانفجار
بیشترشیشههایاینمجموعهوبرخی
پنجرههایساختمانهایمجموعهورزشی
انقالبراتخریبکرد.دراینحادثه،هر
سهکارگریکهدرموتورخانهاینمجموعه
حضورداشتند،دردمجانباختند،امابه
کسدیگریآســیبنرسید.بااینوجود
ازهمانلحظهوقوعانفجار،آکادمیملی
المپیکبهحالتنیمهتعطیلدرآمدوهمه
تیمهاوورزشکارانحاضردراینمجموعه
بزرگورزشــیبهخارجازاینمجموعه
منتقلشدند.هرچندهنوزکارشناسان
درحالبررسیهستندتاعلتدقیقاین
حادثهوقصوراحتمالیشناســاییشود
امابراساسشنیدهها،نشتگازوانفجار
مخازنچیلرهاوالبتهخطایانسانیدلیل

بروزاینانفجاربودهاست.
ساعتحدود8:30سهشنبهشبصدای
انفجارمهیبیخیابانســئولرالرزاند.
صدایانفجاربهقدریزیــادبودکهدر
محلههایاطرافهمشــنیدهشد.محل
انفجارجاییدرآکادمیملیالمپیکبود.
دقایقیبعدچندیندستگاهآمبوالنسو
ماشینآتشنشانیبهمحلحادثهرسیدند.
باورودنیروهایامدادیبهمحل،مشخص
شدکهموتورخانهمجموعهآکادمیملی
المپیکبهدلیلنامعلومیمنفجرشــده
اســت.باورودنیروهایامدادیوباورود
بهمحلانفجار،باپیکربیجانسهکارگر
مواجهشــدندکهبهگفتهمسئوالناین
مجموعه،برایســرویستأسیساتاین
ساختماندرآنجاحضورداشتند.درهمان
معایناتاولیهمشخصشدکههرسهنفردر
دمکشتهشدند.جاللملکیسخنگوی
سازمانآتشنشانیدقایقیبعدازوقوع
اینانفجاردربارهاینحادثهبهرســانه
گفت:»ســاعت۲0:37شامگاهسهشنبه
یکموردحادثهانفجــاردرآکادمیملی
المپیکدرخیابانسئولبهسامانه1۲5
آتشنشانیاعالمشــدوبهدنبالآن،۲
ایستگاهآتشنشانیبهمحلاعزامشدند.«
اوهمچنینباتأییدکشتهشــدنسهنفر
دراینحادثهدربارهمنشأاینحادثههم
توضیحداد:»دربخشتأسیســاتیکی
ازساختمانهایاینمجتمعکهبیشاز

300متروسعتداشت،کارگرانمشغول
کارروییکیازچیلرهابودندکهبهیکباره
مخزنمنفجرشد.البتهاینانفجارمنجربه
آتشسوزیوتخریبساختماننشدامابه
دلیلشدتانفجار،شیشههایهمانبخش

تخریبشد.«
همزمانموضوعبهبازپرسکشــیک
قتلپایتختهماعالمشدوتیمجنایی
همخودشــانرابهمحلحادثهرساندند
وتحقیقاتاولیــهدرخصوصاینحادثه
راآغازکردند.قاضیدشــتباندرباره
اینحادثهوروندرســیدگیقضائیآن
بهخبرنگار»شــهروند«گفت:»براساس
شواهدومستنداتموجود،هیچعمدی
درکارنبودهوبهاحتمالزیادقصورانسانی
باعثبروزاینحادثهشدهاست.«اواضافه
کرد:»البتهدســتوربررسیکارشناسی
درخصوصاینحادثهصادرشــدهاست،
اماباتوجهبهغیرعمدیبودناینحادثه،
پروندهبرایادامهرسیدگیبهدادسرای
محلارجاعشدهاست.«بازپرسجنایی
تهرانهمچنیندربارهسهجانباختهاین
حادثههمتوضیــحداد:»اینافرادبرای
سرویسوتعمیرتاسیساتبهموتورخانه
رفتهبودند،کهمخــزنیکیازچیلرهابه
دلیلیکههنوزبهطورقطعبرایمامشخص
نیست،منفجرشد.اینافرادهمگیایرانی

بودندوبین30تا60سالسنداشتند.«
اماانفجارسهشنبهآکادمیملیالمپیک،

اینمجموعهورزشیرابهحالتنیمهتعطیل
درآوردهاست.اینمجموعهدرطولسال
میزبانتیمهایمختلفورزشــیاستو
اردوهایآمادهسازیرشتههایمختلفی
دراینمجموعهبرگزارمیشوداماازلحظه
وقوعاینحادثه،بیشــترتیمهایحاضر
دراینمجموعهبهنقــاطدیگریاعزام
شدهاند.دقایقیپسازوقوعاینحادثه،
صالحیامیریرئیسآکادمیملیالمپیک
بااینمجموعهحاضرشــدوبهرسانهها
گفت:»هیچکدامازورزشکاراناعزامی
بهبازیهایآسیایی،دراینحادثهآسیب
ندیدهاند.«اوهمچنینباابرازتأســفو
همدردیباخانوادههایکشتهشــدگان
دراینحادثهدربارهعلتاینانفجارهم
گفت:»اقدامبرایدرمــدارقرارگرفتن
چیلرهواییتعمیرشدهتوسطپیمانکار
درمحیطیکهنشتیگازداشتهواتصال
بهبرقداشته،علتانفجاربودهاست.«در
همینحالشاهرخشهنازیدبیرکمیته
ملیالمپیکهمگفت:»کشتهشــدگان
اینحادثهازنیروهایشرکتپیمانکاری
تاسیساتیهستندکهبامجموعهآکادمی

المپیکقراردادداشتهاند.«
ازســویدیگراینحادثــهباعثبه
همخوردگیبرنامهآمادهســازیبرخی
تیمهایحاضردراینمجموعهشــده
است.ورزشــکارانتیمهایاسکواشو
شمشیربازیوکاراتهبهسایرخوابگاههای
ورزشیانتقالیافتهاند.امااعضایتیم
کبدیکهبرقسالنشانتأمینشده،در
آکادمیباقیماندهانــد.بهگفتهیکیاز
افرادنزدیکبهتیمملیکبدی،اعضای
اینتیمحتیبرایتهیهغذایشــانهم
دچارمشکلشــدهاند:»اینموتورخانه
کهمنفجرشــد،دقیقاپشتدیوارسالن
غذاخوریوخوابگاهبود.بعدازاینحادثه،
مســئوالنآکادمیدستوردادندتابرای
حفظایمنیخوابگاهتخلیهشــود.صبح
چهارشنبهرستوراناینمجموعهتعطیل
شد.باایناوضاع،مابایدبرایبچههای

تیمازبیرونغذاتهیهکنیم.«
ایندرحالیاستکهسالگذشتهیک
زنجوانبهدلیــلنامعلومیدرمجموعه
ورزشیانقالببهدلیلسقوطدریکچاه
عمیقبهشدتآسیبدید.درآنحادثهکه
درآبانماهسال96رخدادیکزن27ساله
بهدلیلنامعلومیدریکچاهعمیقسقوط
کرد.اینزنتوسطنیروهایآتشنشانی
ازخطرمرگنجاتپیداکرد،امابهدلیل
شــدتجراحاتواردهچندهفتهایدر

بیمارستانبستریشد.

خودکشی عامل اسیدپاشی در اردبیل

ازدواج دوم همسر سابق دليل اسيدپاشی بوده است
ماجرای حمله شبانه به یک پزشک

گاز اشک آور و چاقوکشی در بيمارستان معروف تهران 


