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مرگ كارگر جوان 
در اعماق چاه

ــتاندارد و رعايت نكردن  ــايل غيراس ــتفاده از وس اس
ــگام كار، مرگ چاهكن جوان را در  اصول ايمنى هن
خيابان گلبرگ رقم زد.به گزارش پايگاه خبرى 125، 
ــاهدان با سامانه  در پى رخداد اين حادثه و تماس ش
125، سيد محمد امامي رئيس ايستگاه 71 در اين باره 
ــانان به محل حادثه زمينى  ــيدن آتش نش گفت:با رس
ــعت تقريبى دو هزار متر مربع ديده مي شد كه  به وس
ــال كار و كندن چاه براى  ــداد زيادى كارگر در ح تع
ــه داد: در يكى از  ــيون بودند.وى ادام برپايى فونداس
ــر كارگرجوانى به نام  ــا 10 مت ــا به عمق تقريب چاه ه
ــار-ق) در حال كار بود كه ناگهان دلوى چاه كه  (غف
ــل خروجى چاه به  ــنگ بود از مح ــر از خاك و س پ
ــده و به شدت با سر و  علت نامعلومي از گيره جدا ش
گردن وى برخورد مي كند.امامي خاطرنشان كرد: آتش 
ــانان بى درنگ كارگر جوان را به خارج از محل  نش
ــده منتقل كرده و با تالش خود سعى  گودبردارى ش
ــده بود با  ــاله را كه بى هوش ش كردند كار گر 20س
اجراى كمك هاى اوليه و تنفس مصنوعى به زندگى 
ــل اورژانس كارگر  ــيدن عوام ــر گردانند كه با رس ب
ــد كه عليرغم تالش هاى  ــپرده ش مصدوم به آنان س

بسيار مرگ وى اعالم شد.

قاچاق ناكام شيشه 
در فرودگاه بندرعباس 

ــتان هرمزگان از  رييس پليس مبارزه با موادمخدر اس
كشف قريب به دو كيلوگرم مخدر شيشه از مسافرى 

در فرودگاه بندرعباس خبر داد.
ــيد احمد خدايى در  ــرهنگ س ــنا، س به گزارش ايس
ــوران فرودگاه  ــريح جزئيات اين خبرگفت : مام تش
ــط  ــافران خروجى، توس بندرعباس حين كنترل مس
دستگاه ايكس رى از وجود شئ مشكوك در جداره 
ــافر مطلع و اقدام به بازرسى از وى  چمدان يك مس
ــافر  ــى به عمل آمده از اين مس ــد كه در بازرس كردن
مقدار يك كيلو و 840 گرم موادمخدر از نوع شيشه 
ــده بود، كشف و  ــازى ش كه به طرز ماهرانه اى جاس
ضبط شد. وى با بيان اينكه متهم به همراه موادمخدر 
ــير مراحل قانونى به پليس مبارزه  ــوفه براى س مكش
ــد، گفت: وى پس از  ــتان منتقل ش با موادمخدر اس
ــير مراحل قانونى به دادسرا  ــكيل پرونده براى س تش

معرفى شد.
ــتان هرمزگان  ــارزه با موادمخدر اس رييس پليس مب
ــاخت، توزيع، توليد،  ادامه داد: برابر قانون هرگونه س
ــه تا پنج  ــد، نگهدارى و فروش هروئين و شيش خري
سانت از 500 هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدى، 
ــش  ــالق، تا يك گرم، يك تا ش ــا 50 ضربه ش 20 ت
ميليون ريال جريمه و 30 تا 70 ضربه شالق، از يك 
ــت تا 20 ميليون ريال جريمه و 30  تا چهار گرم هش
ــالق و دو تا پنج سال حبس، چهار تا  تا 70 ضربه ش
ــون ريال جريمه و 30 تا 74  ــرم 20 تا 40 ميلي 15 گ
ضربه شالق و پنج تا هشت سال زندان، از 15 تا 30 
گرم 40 تا 60 ميليون ريال جريمه و 30 تا 74 ضربه 
شالق و 10 تا 15 سال حبس و بيش از 30 گرم برابر 

بند 6 ماده 8 قانون، اعدام و مصادره اموال است. 

تومـان  65ميليـارد  پرداخـت 
تسـهيالت به واحدهـاى توليدى 

استان اصفهان
ــدن و تجارت اعالم كرد:  ــاون وزير صنعت، مع مع
ــهيالت از محل قانون بودجه  ــارد تومان تس 65ميلي
ــتان اصفهان پرداخت  ــه واحدهاى توليدى اس 91 ب
شده است. محسن صالح نيا در جلسه ستاد تسهيل 
ــنبه برگزار شد،  ــتان اصفهان كه در روز چهارش اس
ــه 91، 3درصد  ــاده 16 قانون بودج ــت: طبق م گف
ــزى جمهورى  ــزد بانك مرك ــا ن ــپرده بانك ه از س
ــى صنعت، معدن و  ــالمى به بانك هاى تخصص اس
ــاورزى براى پرداخت تسهيالت به طرح هاى  كش
ــى و اقتصادى تخصيص ميابد.وى  داراى توجيه فن
ــد از اين ميزان، در اختيار بانك  اضافه كرد: 2درص
ــه كه تاكنون 65  ــور قرار گرفت صنعت و معدن كش
ميليارد تومان از آن توسط واحدهاى صنعتى استان 
ــت. وى بيان كرد: از محل  اصفهان جذب شده اس
ــق مصوبه آذرماه  ــع ريالى صندوق ملى هم طب مناب
ــدود 200 ميليارد تومان به  ــال جارى، تاكنون ح س
ــور پرداخت شده است.وى همچنين از  صنايع كش
ــكالت حدود 250واحد صنعتى استان  بررسى مش
ــتانى خبر داد و گفت:  ــتاد تسهيل اس اصفهان در س
ــن واحدها به تهران ارجاع و  تقريبا پرونده تمام اي
ــورى مورد بررسى قرار گرفته اند  در كارگروه كش
ــهيالت براى آنها به بانك ها ابالغ  و نامه اعطاى تس

شده است.

دو واحد صنعتى متخلف 
در زاهدان پلمب شدند 

ــتان و  ــت سيس ــط زيس ــت محي ــركل حفاظ مدي
ــى متخلف واقع  ــتان گفت: دو واحد صنعت بلوچس
ــل عدم رعايت  ــى زاهدان به دلي ــهرك صنعت در ش
استانداردهاى زيست محيطى پلمب شدند. خسرو 
ــنا، افزود: واحدهاى  ــرى در گفت  وگو با ايس افس
ــتيك و آسفالت به دليل عدم  صنعتى بازيافت پالس
ــى و بى توجهى به  ــت محيط ــت قوانين زيس رعاي
ــدد بخش حفاظت محيط  ــا و تذكرات متع اخطاره
ــانى و حقوقى اين اداره كل بر اساس  ــت انس زيس
ــفندماه سال جارى پلمب  حكم قضايى در اول اس

شدند. 

دستگيرى مادر و دخترى 
ايرانى در مالزى

ــود داراى تابعيت ايرانى  ــادر و دخترى كه گفته مى ش م
هستند، به اتهام قاچاق موادمخدر در مالزى دستگير شدند.

به گزارش ايسنا، خبرگزارى رسمى مالزى از دستگيرى 
يك مادر و دختر ايرانى در فرودگاه بين المللى كواالالمپور 
خبر داد و اعالم كرد كه از اين دو تن 6,76 كيلوگرم ماده 
مخدر كشف شده است. بدرالدين محم رفيك، رييس 
گمرك فرودگاه كواالالمپور با بيان اينكه نوع ماده مخدر 
همراه اين دو فرد 46 و 25 ساله «مت آمفتامين -شيشه-» 
ــازى  بود، افزود: اين موادمخدر درون چمدان آنان جاس
شده بود.به گفته وى، ارزش اين موادمخدر حدود يك 
ميليون و 280 هزار رينگيت (1,5ميليارد تومان) برآورد 
ــت.اين دو نفر از طريق پروازى از بانكوك به  ــده اس ش
ــومين بار است كه به عنوان  مالزى آمده بودند و اين س

توريست وارد مالزى مى شوند.

بازداشـت 2 نفر در رابطـه با انفجار 
مرگبار تهرانپارس

دو نفر در رابطه با انفجار مرگبار مواد محترقه در ساختمان 
5 طبقه در تهرانپارس بازداشت شدند.محمد شهريارى، 
ــراى جنايى تهران با تائيد اين  بازپرس شعبه اول دادس
ــى ها مشخص شد يكى از  خبر به مهر گفت: در بررس
ــاكنين در يك انبار به مساحت حدود 30 متر در اين  س
ساختمان اقدام به نگهدارى مواد محترقه از جمله اكليل 
ــرنج، كاربيت،نارنجك دستى و... مى كرد. در زمان  و س
ــكارى را آورده  حادثه نيز صاحب اين اموال فرد جوش
بود تا در انبارى را محكم كند كه ناگهان اين انفجار رخ 
مى دهد.وى افزود: متاسفانه در اين حادثه چهار تن جان 
ــم اكنون صاحب اموال و  ــت دادند كه ه خود را از دس
ــكار به اتهام قتل شبه عمد بازداشت شده اند.  مرد جوش
تحقيقات از صاحب اموال براى شناسايى فروشنده اصلى 
اين موادمحترقه ادامه دارد. گفتنى است، عصر روز جمعه 
انفجارى مهيبى در يك ساختمان پنج طبقه در تهرانپارس 
ــاكنان خانه جان  رخ داد كه در جريان آن چهار تن از س

خود را از دست دادند.

مرگ كارگر زير آوار 
ــانى گفت: ريزش آوار در  ــازمان آتش نش سخنگوى س
كارگاه تراشكارى مرگ كارگر 30 ساله را رقم زد.جالل 
ــت : ساعت 16 و 48  ملكى در گفتگو با مهر اظهار داش
دقيقه شنبه حادثه ريزش آوار در محله شادآباد به سازمان 
آتش نشانى اطالع داده شد. در ادامه آتش نشانان ايستگاه 
62 و گروه نجات 5 خود را به محل حادثه رساندند.وى 
افزود: در بررسى ها مشخص شد، يك كارگاه تراشكارى 
ــده  در كنار يك زمين كه به عمق پنج متر گودبردارى ش
بود ريزش كرده است. در محل گودبردارى شمع بندى و 
اسكلت سازه نگهبان رعايت نشده بود كه اين موضوع و 
بافت فرسوده كارگاه باعث اين حادثه شده بود.ملكى ادامه 
داد: يكى از كارگران كارگاه تراشكارى زير آوار محبوس 
ــده بودند كه سريع عمليات آوار بردارى در محل آغاز  ش
ــاله از زير آوار  ــد. پس از دقايقى پيكر اين مرد 30 س ش

خارج شد كه عوامل اورژانس مرگ او را تائيد كردند.

كالهبردار 3 ميلياردى 
در خرم آباد دستگير شد 

كالهبردار طالجات در خرم آباد دستگيرشد. سرهنگ 
غالم عباس غالم زاده جانشين فرماندهى انتظامى لرستان 
در گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: در پى شكايت دو تن 
ــو و 500 گرم طالجات  ــه از آنان دو كيل ــردى ك از ف
ــردارى و فرار  ــون تومان كالهب ــه ارزش 300 ميلي ب
كرده است، ماموران اداره مبارزه با جعل كالهبردارى 
ــتان، موضوع شناسايى و دستگيرى  پليس آگاهى لرس
كالهبردار را در دستور كار قرار دادند.وى تصريح كرد: 
ماموران با تالش هاى شبانه روزى، تحقيقات گسترده و 
ــايى و روز  هماهنگى قضايى، فرد كالهبردار را شناس
شنبه در يك عمليات ضربتى دستگير كردند.جانشين 
فرماندهى انتظامى لرستان با اشاره به استرداد طالجات 
سرقتى به مالباختگان، گفت: متهم دستگيرشده پس از 

اعتراف به جرم خود با قرار صادره روانه زندان شد.

بيكارى؛ مهمترين عامل 
تهديد امنيت در ايالم 

ــكارى جوانان را  ــالم بي ــروى انتظامى اي ــده ني فرمان
ــتان عنوان  ــن عامل تهديد كننده امنيت در اس مهمتري
كرد. به گزارش ايسنا، «سردار على دولتى» در نشست 
شوراى پژوهشى استان اظهار كرد: بيشترين آمار جرائم 
توسط افراد بيكار در استان به وقوع مى انجامد كه اين 
مهم نيازمند چاره انديشى است. وى با بيان اينكه كار 
ــاس توسعه يك جامعه محسوب  و فعاليت مثبت اس
مى شود، افزود: اشتغال جوانان باعث مى شود كه امنيت 
ــه مهم در جامعه  ــته و اين مقول ــز ثبات دائمى داش ني
ــان كرد: بيكارى به عنوان  پايدار بماند.دولتى خاطرنش
پديده مخرب و زيانبخش در روابط فردى و اجتماعى 
تلقى شده و هزينه هاى زيادى به افراد و جامعه تحميل 
ــه اينكه معضل  ــاره ب مى كند.فرمانده ناجا ايالم با اش
بيكارى به تبع آن ظهور مشاغل كاذب مى تواند از نظر 
فرهنگى و اجتماعى نيز آثار منفى به دنبال داشته باشد 
ــى و روانى براى افراد  ــكالت روح و باعث ايجاد مش
ــود، تصريح كرد: عالوه بر اين، معضل بيكارى نيز  ش
ــيختگى خانواده ها  موجب افزايش جرم و از هم گس

مى شود. 

ــار تصوير بدون  گروه حوادث:پليس آگاهى با انتش
ــرقت از منزل يكى از  ــش مردى كه اقدام به س پوش
ــت، وى را  ــهروندان خواس اقوامش كرده بود، از ش
شناسايى كنند.در آبان ماه سال جارى فردى با مراجعه 
ــالم كرد كه منزلش در  ــعيد اع به كالنترى 112 ابوس
طبقه سوم يك مجتمع مسكونى واقع در خيابان ولى 
ــدى منش مورد سرقت قرار گرفته  عصرـ  خيابان اس
است. با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت 
منزل» و به دستور قاضى مكرمى، بازپرس شعبه اول 
ــيدگى  ــراى ناحيه 11 تهران، پرونده جهت رس دادس
تخصصى در اختيار پايگاه هشتم پليس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت. مالباخته پس از حضور در پايگاه 
پليس آگاهى، در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: 
ــانزدهم آبان 91  زمانيكه همسرم به منزل  «در روز ش
ــزل دايى خود ) رفته بود،  ــتگان خود (من يكى از بس
ــرقت طال و جواهرات  ــارق يا سارقين اقدام به س س
ــتگاه لب تاپ و  ــك دس ــه و همچنين ي ــل خان داخ
ــه ارزش تقريبى 40  ــردارى (جمعا ب ــن فيلمب دوربي
ــتم، در  ميليون تومان) كرده اند».كارآگاهان پايگاه هش

ادامه رسيدگى به پرونده و با مراجعه به محل سرقت، 
ــرقت اطمينان پيدا كردند كه  ضمن بررسى نحوه س
ــرقت از نوع «داخلى» است و سارق يا سارقين با  س
ــتفاده از كليد درب منزل مالباخته و درب ورودى  اس

مجتمع، اقدام به سرقت كرده اند.
ــرقت از  ــرقت و احتمال وقوع س با توجه به نوع س
سوى افراد مرتبط با خانواده مالباخته، كارآگاهان در 
تحقيقات خود اطالع پيدا كردند كه در زمان سرقت 
تعدادى از ساكنان مجتمع جوانى حدودا 30 ساله را 
در زمان تردد در راه پله هاى مجتمع مشاهده كرده  اند؛ 
ــاله انجام  بالفاصله چهره نگارى تصوير جوان 30 س
و تصاوير بدست آمده از چهره نگارى، به مالباخته و 

همسرش نشان داده شد. 
همسر مالباخته به محض مشاهده تصوير چهره نگارى 
موفق به شناسايى همسر دختر دايى خود شد و ضمن 
ــام . ح» به كارآگاهان  ــت وى به نام «پي معرفى هوي
ــرقت و به اصرار دختر دايى  اعالم كرد: «در زمان س
ــود رفته بودم و زمانيكه به خانه  ام، به منزل دايى خ
ــدم كه تمامى طال و جواهرات  ــتم، متوجه ش بازگش

ــتگاه  داخل خانه، به همراه دوربين فيلمبردارى و دس
ــرقت رفته است» . با شناسايى هويت  لب تاپ به س
ــتم با شناسايى محل  ــارق، كارآگاهان پايگاه هش س
ــكونت «پيام . ح» در شهرك انديشه، با اخذ نيابت  س
ــه در تحقيقات خود اطالع  ــى به اين محل رفت قضاي
ــكونت خود متوارى  ــدا كردند كه پيام از محل س پي
ــى مخفيگاه متهم،  ــت؛ در ادامه و در بازرس شده اس
ــال و جواهرات،  ــف كليه ط كارآگاهان موفق به كش
ــتگاه لب تاپ  ــن فيلمبردارى و دس ــه همراه دوربي ب
ــدند كه ضمن انجام هماهنگى هاى الزم  مسروقه ش
ــوفه به مالباخته بازپس داده  قضايى، كليه اموال مكش

شد.
سرهنگ كارآگاه  ميرزكى، رئيس پايگاه هشتم پليس 
آگاهى تهران بزرگ، در ادامه اعالم اين خبر گفت با 
اشاره به دستور انتشار تصوير متهم پرونده گفت: «با 
توجه به متوارى بودن متهم و احتمال ارتكاب ديگر 
ــتور انتشار  ــتگيرى متهم، دس جرايم و به منظور دس
ــش تصوير متهم «پيام . ح» از سوى مقام  بدون پوش
محترم قضايى صادر شده است؛ لذا از كليه شهروندان 

محترم كه اطالعاتى در خصوص مخفيگاه اين متهم 
ــا هرگونه  ــود ت ــت مي ش در اختيار دارند، درخواس
اطالعات خود را از طريق شماره تماس 21866058 
ــتم  ــار كارآگاهان پايگاه هش و 66469851 در اختي
ــرار دهند؛ همچنين از  ــس آگاهى تهران بزرگ ق پلي
ــود تا جهت  ــكات احتمالى نيز دعوت مي ش كليه ش
طرح و پيگيرى شكايات خود به نشانى پايگاه هشتم 
پليس آگاهى تهران بزرگ واقع در ميدان حرـ  انتهاى 

خيابان 12 فروردين  مراجعه كنند». 

زيرساخت هاى شهرك صنعتى اشتهارد متناسب با تعداد 
ــت، به عنوان مثال  واحدهاى توليدى فعال در آن نيس
اين شهرك از تصفيه خانه مناسبى برخوردار نيست و 
تصفيه خانه اى كه 10 سال پيش در اين شهرك احداث 
شده در حال حاضر جوابگوى واحدهاى متعدد صنعتى 
نيست. اين امر مى تواند آلودگى آب چاه هاى زيرزمينى 
را در پى داشته باشد و اين معضل با بارش شديد باران 
ــهرك  ــود.به گزارش مهر، ش يا تگرگ بحرانى تر مى ش
صنعتى اشتهارد به دليل نزديكى به پايتخت و همچنين 
ــاالى 120 كيلومترى از تهران  ــعاع ب قرار گرفتن در ش
ــبى براى سرمايه گذارى  و معافيت مالياتى، مكان مناس
است. سهولت در دسترسى به شاه راه هاى ايران، وجود 
نيروى انسانى متخصص و همچنين معافيت مالياتى در 
صورت واجد شرايط بودن، ارزانى زمين، امكانات كامل 
آب، برق، گاز و... اين شهرك را به مكان مناسبى براى 
احداث كارخانجات جديد تبديل كرده  است.تمام اين 
ــرايط سبب شده تا اين شهرك به عنوان بزرگ ترين  ش
شهرك صنعتى ايران نام بگيرد و سرمايه گذاران زيادى 
ــت كه  ــهرك مهاجرت كند. اين در حالى اس به اين ش
زيرساخت هاى اين شهرك متناسب با تعداد واحدهاى 
ــت، به عنوان مثال اين شهرك  توليدى فعال در آن نيس
ــب برخوردار نيست.درياچه  از يك تصفيه خانه مناس
ــوخته موتور و  ــات، حاصل از تصفيه روغن س ضايع
ــت كه بحران  ــر واحدهاى توليدى اس ــالب ديگ فاض
ــود و  ــديد هويدا مى ش آن با بارش تگرگ و يا باران ش
ممكن است اتفاقات عجيب و فاجعه انسانى رخ دهد. 
اين معضل و مشكل به صورت جزئى و تخصصى در 
جلسه كارگروه اقتصادى البرز نيز مطرح و مورد پيگيرى 
قرار گرفت.سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع 
انسانى و معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى البرز 
ــت محيطى  گفت: واحدهاى توليدى كه آلودگى زيس
ــترى دارند بايد همكارى بيشترى در زمينه تكميل  بيش
ــد.امير يزدى افزود: مديريت  ــته باش تصفيه خانه داش
بحران استاندارى البرز سريعاً موضوع و محل را بررسى 

ــام دهد.وى تصريح كرد:  ــگيرى را انج و اقدامات پيش
ــيب وارد  ــت آس واحدهاى توليدى كه به محيط زيس
مى كند بايد در اين قضيه ورود داشته باشند و واحدى 
كه آلودگى زياد دارد بايد مشاركت بيشتر در خصوص 
تصفيه آن داشته باشد.يزدى اظهار داشت: سعى كرده ايم، 
تصميماتى كه در اين شورا اتخاذ مى شود مشكل گشا 
باشد و تالش كرده ايم تفاوت هايى با سال هاى قبل در 
ــات وجود داشته باشد. ــات و صورت جلس اين جلس

ــعه مديريت و منابع انسانى و  سرپرست معاونت توس
معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى البرز با بيان اينكه 
تالش كرده ايم كه تمام مصوبات و تصميمات عملياتى 
ــتادى هستيم و بايد  ــود، اضافه كرد: ما مسئوالن س ش
پيگيرى جدى داشته باشيم.مدير كل دفتر هماهنگى امور 
ــتاندارى البرز با اشاره به اينكه  اقتصادى و بين الملل اس
يكى از بزرگ ترين شهرك هاى صنعتى كشور، اشتهارد 
ــت، اضافه كرد: الگون مواد پسماند فاضالب نهايى  اس
شهرك هاى صنعتى اشتهارد در باالدست، در قالب آب 
بندهاى خاكى تجميع شده است.يحيى رمضانى اظهار 
داشت: پسماند فاضالب هر لحظه خاك خور است و هر 
موجودى را در خود هضم مى كند كه دليل آن باال بودن 
شيميايى باال است.وى با بيان اينكه اين پسماند ها خطر 
مشكالت اكوسيتسمى و احتمال ورود به آبخوان هاى 
زير زمينى را به همراه دارند، اضافه كرد: اخيراً بازديدى 
ــتيم و وضعيت و موقعيت آن مورد  از اين محوطه داش
ــركت شهرك هاى  ــى قرار گرفت.مدير عامل ش بررس
ــتان البرز نيز در اين خصوص گفت: فاجعه  صنعتى اس
انسانى در كمين فاضالب صنعتى اشتهارد است كه بايد 
ــاره به اولين  مورد توجه قرار گيرد.عقيل احمدى با اش
بازديد خود از محوطه فاضالب صنعتى اشتهارد، اضافه 
ــاماندهى فاضالب كارى است كه 10 سال قبل  كرد: س
بايد صورت مى گرفت.وى ادامه داد: اگر اين فاضالب 
شيوع پيدا كند فاجعه انسانى رخ مى دهد اگر اين اتفاق 
ــزود: تا حد امكان  ــود.وى اف بيفتد فاجعه ايجاد مى ش
ــاماندهى اين امر كمك  ــهرك صنعتى در راستاى س ش

ــه خانه اى وجود دارد  ــد كرد كه هم اكنون تصفي خواه
ــى ديگرى از آن نيز در حال تكميل است.مدير  و بخش
ــتان البرز افزود: حداقل  كل حفاظت محيط زيست اس
زيرساخت هاى زيست محيطى براى شهرك اشتهارد از 
ابتدا ايجاد نشد.حسن پسنديده افزود: شهرك صنعتى 
اشتهارد باديگر شهرك هاى صنعتى متفاوت است. 25 
سال پيش دولت شهركى را ايجاد كرد و زمانى كه پايه 
گذارى شد حداقل امكانات و زيرساخت هاى زيست 
ــال با بحران  ــد و در طول س محيطى برايش ايجاد نش
زيست محيطى مواجه شد.وى ادامه داد: تا 10سال پيش 
ــهرك تصفيه خانه اى نداشت كه بعد از ده سال  اين ش
ايجاد شد ولى قبل از آن تصفيه خانه اى وجود نداشت.
مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز تصريح كرد: 
ــن تصفيه خانه هم اكنون جوابگوى اين تعداد واحد  اي
صنعتى نيست و طرح توسعه اى براى آن پيش بينى شد 
ــتم فاضالب  ــت تا سيس كه هم اكنون در حال اجرا اس
صنعتى اين شهرك به استاندارد زيست محيطى برسد.
ــنديده با بيان اينكه اين فاضالب ارزشمند است و  پس
نبايد آن را به امان خدا   رها كرد، اضافه كرد: اين فاضالب 
براى مصارف كشاورزى، فضاى سبز و... قابل استفاده 
ــاره به اينكه در طول يك سال گذشته  است.وى با اش
اين شهرك سه مدير عوض كرده است، اظهار داشت: 
ــت را با عقيل احمدى مدير عامل شركت  اولين نشس
شهرك هاى صنعتى استان داشتيم كه تعيين و تكليف در 
خصوص بحث زيست محيطى اشتهارد انجام شد.مدير 
ــت استان البرز گفت: سيستم  كل حفاظت محيط زيس
تصفيه فاضالب احداث شد و سرمايه زيادى نيز براى 
ــد ولى متناسب با فضا و تعداد واحدهاى  آن هزينه ش
ــتهارد در اين خصوص افزود:  صنعتى نبود.فرماندار اش
ــاماندهى فاضالب  بارش باران و تگرگ بحران عدم س
اشتهارد را تشديد مى كند.ابوالفضل اينانلو اظهار داشت: 
ــهرك صنعتى در غرب اشتهارد است و باد همراه با  ش
نخاله و بوى بد فاضالب شهرك همراه مى شود . مردم 
از هر مسئولى كه به اشتهارد مى آيد، درخواست مى كنند 

به اين مسئله رسيدگى شود و تحمل اين معضل براى 
مردم منطقه طاقت فرسا شده است.وى با بيان اينكه در 
ــت حضور فعال در منطقه داشته  اين مدت محيط زيس
است، اضافه كرد: اگر باران و تگرگ بيايد كل شهرك را 

تحت شعاع قرار مى دهد و مشكل ايجاد مى كند.
فرماندار اشتهارد اظهار داشت: شهرك صنعتى اشتهارد 
يكى از مهم ترين شهرك هاى صنعتى كشور است كه و 
ــرفت براى استان البرز به همراه  رونق اقتصادى و پيش
ــال 68 شهرك  ــت.اينانلو با بيان اينكه تا س ــته اس داش
صنعتى اشتهارد منطقه بسته اى بود، اضافه كرد: احداث 
شهرك صنعتى كار مقدسى بود كه براى منطقه اشتهارد 
صورت گرفت و اين منطقه را از حالت كويرى و بسته 
ــتهارد به  ــت.وى تصريح كرد: اش بودن خارج كرده اس
قصد اين احداث شد كه شركت هاى آالينده تهران در 
فاصله 120 كيلومترى مستقر شوند اين در صورتى بود 
ــاخت هاى آن ايجاد شود ولى تا ده سال هيچ  كه زير س

تصفيه خانه اى براى مديريت شهرك وجود نداشت.
ــيرايى مدير كل بحران استاندارى  ــم باقرى س ابوالقاس
ــتهارد  ــهرك صنعتى اش ــرز گفت: آب فاضالب ش الب
ــتفاده است.در  ــاورزى غير قابل اس براى كارهاى كش
ــتاى حل معضل فاضالب شهرك صنعتى اشتهارد  راس
ــات مختلف  بايد با متخصصان و افراد با تجربه جلس
گذاشته شود و اين موضوع به صورت تخصصى حل 
ــود. حل اين مشكل نيازمند اعتبار و هزينه است كه  ش
مهم ترين قسمت كار است.نوروزى يكى از كار شناسان 
و مختصصان محيط زيست افزود: خطرى كه در لجن و 
فاضالب صنعتى وجود دارد اين است كه لجن انباشته 
خطر بالقوه اى براى آب هاى زير زمينى دارد و مانند غده 
ــت و رفع اين مشكل نيازمند تيمى است  سرطانى اس
ــام دهد.وى افزود: اگر اين فاضالب  كه اين كار را انج
ــه آب هاى زير زمينى نفوذ كند اين ضايعات از لحاظ  ب
بهداشتى بر روى آب شرب نسل آينده تاثيرگذار است 

و 200 سال طول مى كشد اين عارضه برطرف شود.
گزارش: مهدى دهقان

فاجعه انسانى و خطر آلودگى چاه هاى زيرزمينى در كمين درياچه 
فاضالب صنعتى اشتهارد 

شهرستا ا

ــتگيري يك  ــرهنگ جوانمرد، صبح ديروز از دس  س
ــرب تهران خبر داد و  ــكناس در محدوده غ جاعل اس
به تشريح نحوه دستگيري اين متهم و جزييات پرونده 
ــرهنگ رضا جوانمرد، سركالنتر  ــخن گفت.س وي س
دوم پليس پيشگيري پايتخت، صبح ديروز در گفتگو 
با پايگاه اطالع رساني پليس، از دستگيري يك جاعل 
ــدوده پونك تهران خبر داد و گفت:» اين متهم  در مح
ــدام به كالهبرداري  ــكناس و چك پول اق با جعل اس
ــريح  ــن مقام انتظامي در تش ــهروندان مي كرد.اي از ش
ــكايت تعدادي از كسبه تهراني  خبر فوق گفت:» با ش
ــوص كالهبرداري هاي انجام  محدوده پونك در خص

شده از آنها به مقام قضايي، دستور بررسي موضوع و 
بازداشت متهم اين پرونده از سوي دادسرا به ماموران 
ــگيري پايتخت ارجاع و  ــركالنتري دوم پليس پيش س
اقدامات تيم هاي عملياتي در اين زمينه آغاز شد.سرهنگ 
ــاي عملياتي اين  ــزود:» تحقيقات تيم ه ــرد، اف جوانم
ــركالنتري آغاز و ماموران موفق شدند فردي به نام  س
ــت تمام اين كالهبرداري ها بود،  «رامتين» را كه در پش
ــده  ــايي كنند كه پس از هماهنگي هاي انجام ش شناس
دستور بازداشت وي از سوي مقام قضايي صادر شده 
ــركالنتري براي دستگيري  و تيم هاي عملياتي اين س
متهم وارد عمل شدند. وي تصريح كرد:» با تحقيقات 

انجام شده از سوي ماموران مشخصات چهره فرضي 
ــت آمده و پس از بررسي هاي انجام شده  متهم به دس
ــز به عنوان  ــد كه اين فرد مدتي پيش ني ــخص ش مش
ــكناس و اوراق بهادار، مدتي را در زندان به  جاعل اس
ــر برده است كه به اين ترتيب ماموران در سوابق به  س
دست آمده است متهم موفق شدند محل زندگي وي 
را نيز شناسايي كنند.سرهنگ جوانمرد، عنوان داشت:» 
در اين عمليات، منزل متهم كه پيش از اين در محدوه 
پونك شناسايي شده بود، محاصره شده و ماموران در 
ــه اين متهم را كه با تجهيزات جعل  اقدامي غافلگيران
ــكناس هاي  ــكناس و چك پول در حال چاپ اس اس

تقلبي بود، بازداشت كردند.
سركالنتر دوم بيان داشت:» متهم كه گمان نمي كرد به 
اين راحتي شناسايي و بازداشت شود، در بازجويي هاي 
ــعي كرد اتهامات را به گردن همدست  انجام شده س
واهي و خيالي خود بياندازد اما موفق نشده و زماني كه 
با شاكيان پرونده روبرو شده و پرونده هاي جعلي وي 
روي ميز بازجويي قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف 

گشود و به جعل اسكناس و چك پول اقرار كرد.
ــه جرم خود و  ــم پس از اعتراف ب ــت، مته گفتني اس
ــرا  ــير مراحل قضايي به دادس تكميل پرونده براي س

تحويل داده شد.

ــى در تعيقب مردى كه در  گروه حوادث:پليس آگاه
ــرقت مى كرد.در پى مراجعه فردى به  ــتان س بيمارس
ــكايت در خصوص  ــه 12 و طرح ش ــراى ناحي دادس
ــايى  ــرقت كيف حاوى وجوه نقد و مدارك شناس س
ــتان خاتم االنبياء، پرونده اى با موضوع  خود در بيمارس
«سرقت» تشكيل و به دستور شعبه 14 بازپرسى دادسرا، 
پرونده جهت رسيدگى در اختيار كاراگاهان پايگاه هفتم 

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
ــم آگاهى، در  ــس از حضور در پايگاه هفت مالباخته پ
ــان گفت: «در روز دهم تير  اظهارات خود به كارآگاه

ــات درمانى يكى از اعضاى  91، جهت پيگيرى اقدام
خانواده به بيمارستان خاتم االنبياء مراجعه كرده بودم؛ 
ــايى و  ــك لحظه كيف حاوى كليه مدارك شناس در ي
ــتان جاى گذاشته  وجوه نقد خود را در داخل بيمارس
و پس از گذشت چند دقيقه، در بازگشت به بيمارستان 
ــرقت  ــدم كه كيف در همين فاصله كوتاه س متوجه ش
ــده است». با توجه به اظهارات مالباخته و همچنين  ش
ــتان،  ــته در داخل بيمارس وجود دوربين هاى مداربس
كارآگاهان به بررسى تصوير بدست آمده از دوربين ها 
ــايى فردى حدودا 40  پرداخته و نهايتا موفق به شناس

ــرقت  ــدند كه وى را در لحظه س ــاله اى ش الى 45 س
كيف مالباخته نشان مى  داد.سرهنگ كارآگاه محمدرضا 
ذاكر استقامتى، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران 
ــاره به دستور انتشار تصوير سارق عنوان  بزرگ، با اش
داشت: «از كليه شهروندان محترم كه موفق به شناسايى 
تصوير سارق بيمارستان شدند درخواست مى  شود تا 
ــارق و  هرگونه اطالعات خود در خصوص هويت س
يا محل هاى تردد و يا مخفيگاه وى را از طريق شماره 
ــاس 21864794 در اختيار كارآگاهان پايگاه هفتم  تم

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار دهند». 

پليس، جاعل اسكناس و چك پول را دستگير كرد

پليس در تعقيب سارق بيمارستان

سارق متوارى را شناسايى كنيد

مردى كه جواهرات اقوامش را دزديد

ــاره به اتفاقات  ــردم اصفهان در مجلس با اش نماينده م
ــته و تخريب خط لوله انتقال آب استان  چند روز گذش
اصفهان به يزد، گفت كه كشاورزان به دليل خشكسالى و 
عدم تامين آب مزارع خود عصبانى شده و خط لوله را 
تخريب كردند كه ما اين كار را تاييد نمى كنيم. حميدرضا 
ــاورزان  ــنا، اظهار كرد: كش فوالدگر در گفت وگو با ايس
استان اصفهان بخصوص شرق اين استان مدت هاست 
كه از انتقال آب زاينده رود به استان يزد معترض هستند. 
البته قرار بود اين انتقال از محل ديگرى غير از زاينده رود 
ــود كه اين امر رخ نداد. وى افزود: قرار بود آبى  انجام ش
كه از زاينده رود به استان يزد انتقال مى يابد صرف تامين 
ــود كه ظاهرا قرار شده  ــتان ش ــرب مردم اين اس آب ش
است كه غير از آب شرب براى مصارف كشاورزى نيز 

مصرف شود. اين عضو مجمع نمايندگان استان اصفهان 
ــح داد: اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه ما بارها  توضي
ــاورزان  ــئوالن تذكر داده ايم كه آب مورد نياز كش به مس
ــارت عدم  ــن كنند تا اينكه خس ــراى زراعت را تامي ب
ــاورزان اين استان بخصوص  كشت بدهند چرا كه كش
كشاورزان شرق استان اصفهان تنها راه امرار معاش شان 
از كشاورزى است و اگر آب در دسترس نداشته باشند، 
ــان مختل مى شود. فوالدگر ادامه داد:  بر همين  زندگى ش
اساس كشاورزان اخيرا تجمعى ترتيب دادند و بحث شان 
ــاورزى بدهند و يا خسارت  اين بود كه يا آب براى كش
خشكسالى اما باز هم اين شكل اعتراض يعنى تخريب 
ــه انتقال آب را تاييد نمى كنيم. نماينده مردم اصفهان  لول
در مجلس با بيان اينكه شوراى تامين استان جلساتى را 

براى پيگيرى موضوع برگزار كرده است، گفت كه بايد 
مسئوالن براى رفع مشكل كشاورزان كارى انجام دهند. 
وى با بيان اينكه اولويت در وهله اول برگرداندن آرامش 
مردم است، گفت:  بايد حقوق حقه كشاورزان به آنها داده 
شود كه طبيعتا مسئوالن در اين راستا وظايف سنگينى بر 
عهده دارند. اين عضو مجمع نمايندگان استان اصفهان 
ــاورزان اين استان به  همچنين با بيان اينكه مشكل كش
دليل خشكسالى و نبود آب كافى در جلسات متعددى با 
مسئوالن مربوطه مورد رسيدگى قرار گرفته است، گفت: 
آخرين جلسه دو هفته گذشته با رييس  جمهور و معاون 

اول برگزار شد كه آنها قول هايى دادند اما متاسفانه تاكنون 
عملياتى نشده است. 

آب انتقالى به يزد صرفاً به گلوى تشنه 
مردم يزد مى رود 

ــى زاينده رود به يزد ابراز  فرماندار يزد از قطع آب انتقال
ــرانه در حالى  ــف كرد و گفت: اين حركت خودس تأس
صورت گرفته است كه آب انتقالى به يزد صرفاً به گلوى 
تشنه مردم يزد مى رود و شايعه استفاده در گلخانه به شدت 
تكذيب مى شود. به گزارش ايسنا، «عزيزاهللا سيفى» در اين 
باره گفت: در چند روز گذشته خطوط انتقال آب به يزد 

توسط برخى معترضين تخريب شده است كه عمليات 
ــكل مواجه ساخته است. فرماندار با  انتقال آب را با مش
ــيرين محدود  ــاره به اين كه يزد از نظر مخازن آب ش اش
است و با اين روند با مشكل جدى مواجه خواهيم شد، 
ــان كرد: در همين زمينه با پيگرى هاى صورت  خاطرنش
ــتان با مسئولين وزارت نيرو و تشكيل ستاد  گرفته در اس
بحران انشاء اهللا اين مشكل به زودى مرتفع و جريان انتقال 
آب به يزد از سر گرفته مى شود. وى ابراز اميدوارى كرد؛ 
با برقرارى امنيت مسير خسارت ديده خط انتقال آب از 
طرف مسئوالن اصفهانى، عمليات بازسازى تأسيسات هر 
ــود. فرماندار يزد تأكيد كرد: وجود  ــريع تر آغاز ش چه س
ــرمايه ملى  ــع، معادن و ذخاير خدادادى به عنوان س مناب
ــعه و آبادانى ايران اسالمى  است كه بايد در جهت توس

ــود و هيچ كس حق ندارد جلوى حق  ــتفاده ش عزيز اس
ــرعى بخشى از ايران اسالمى را بگيرد و اين  قانونى و ش
حركت عده اى به علت عدم آگاهى است كه جاى تأسف 
ــان به خوبى آن را  ــئوالن اصفه دارد و انتظار مى رود مس
ــيفى افزود: اين حركت خودسرانه در  مديريت كنند. س
حالى صورت گرفته است كه آب انتقالى به يزد صرفاً به 
گلوى تشنه مردم يزد مى رود و شايعه استفاده در گلخانه 
به شدت تكذيب مى شود.فرماندار يزد در پايان از عموم 
ــريف دارالعباده يزد خواست با صرفه جويى و  مردم ش
مصرف آب شرب همگام با مسئوالن تا رفع اين مشكل 
همكارى الزم به عمل آورند و بديهى است در صورت 
عدم صرفه جويى تا رفع مشكل آب شرب جيره بندى و 

به صورت تانكر به محالت ارسال مى شود. 

علت تخريب خط انتقال آب اصفهان به يزد 


