
خرب   حوادث     ٥ دوشنبه  ١٠ تیر ٣٩٢ ١- ٢٢ شعبان  ١٤٣٤ -١ جوالی ٢٠١٣ - سال دوازدهم - مشاره  ٣٢٣٠اخبار کوتاه

2 كشته و 16 مجروح 
در حوادث رانندگى

ــته شدن 2  رئيس مركز كنترل ترافيك راهور ناجا از كش
نفر و مصدوميت 16 نفر طى حوادث رانندگى روز شنبه 
در جاده هاى كشور خبر داد. سرهنگ رضا سلبى، رئيس 
مركز كنترل ترافيك راهور ناجا در گفت وگو با فارس اعالم 
كرد:  ساعت 9:20 روز شنبه بر اثر تصادف بين يك دستگاه 
ــتگاه موتور در كيلومتر 3 جاده  ــوارى پرايد با يك دس س
ــهميرزاد به فوالدمحله در استان سمنان، 8 نفر مجروح  ش
شدند كه كارشناسان پليس راه علت اين تصادف را عدم 
ــوارى پرايد اعالم كردند.  توجه به جلو از جانب راننده س
ــاعت 9:15 روز شنبه  وى در ادامه گفت: همچنين در س
بر اثر تصادف بين سه دستگاه وسيله نقليه شامل سوارى 
سمند، سوارى پرايد و موتور سيكلت در كيلومتر 50 جاده 
ــندرك در استان هرمزگان، 8 نفر مجروح شدند  فرعى س
كه كارشناسان پليس راه علت اين تصادف را انحراف به 
چپ از جانب راننده سوارى سمند اعالم كردند. سرهنگ 
ــلبى در خصوص حادثه ديگرى گفت: ساعت 21:30  س
شنبه شب بر اثر تصادف بين يك  دستگاه موتورسيكلت 
با يك دستگاه كاميون بنز در كيلومتر 81 جاده باغ ملك به 
ايذه استان خوزستان، 2 نفر جان خود را از دست دادند و 
كارشناسان پليس راه علت اين تصادف را عدم رعايت حق 

تقدم از جانب راكب موتورسيكلت اعالم كردند.

6 تن در حريق پژو سوختند 
رييس مركز فرماندهى و كنترل پليس راهور ناجا از مرگ 
ــژو و حريق 405 اين  ــش تن در اثر برخورد پرايد و پ ش
ــلبى در گفت و گو با  ــرهنگ رضا س خودرو خبر داد.  س
ايسنا، در تشريح مهمترين تصادفات 48 ساعت گذشته درر 
كشور به تصادف يك دستگاه تريلى ماك و سوارى پرايد 
در كيلومتر 28 آزادراه قزوين به زنجان اشاره كرد و گفت: 
در اين حادثه كه در ساعت 23:45 روزجمعه رخ داد، سه 
تن كشته شدند.  وى افزود: كارشناسان پليس راه علت اين 
تصادف را عدم توجه به جلو از جانب راننده تريلى ماك 
اعالم كردند. رييس مركز فرماندهى و كنترل پليس راهور 
ناجا همچنين در تشريح تصادف مرگبار در جاده ماهشهر 
ــتان خوزستان در  به اميديه گفت: برابر اعالم پليس راه اس
ساعت 21 روز پنجشنبه، بر اثر برخورد يك دستگاه سوارى 
پژو 405 با يك دستگاه سوارى پرايد در كيلومتر 15 جاده 
ــش تن كشته شدند كه كارشناسان  ماهشهر به اميديه ش
ــى از  پليس راه علت اين تصادف را انحراف به چپ ناش

سبقت غيرمجاز از جانب راننده پژو 405 اعالم كردند.  

يكى از دبيران روزنامه كيهان 
مورد اصابت چاقو قرار گرفت

يكى از دبيران روزنامه كيهان توسط اراذل و اوباش منطقه 
ــو قرار گرفت. به  ــرود و چم خاله مورد اصابت چاق لنگ
گزارش فارس يكى از دبيران سرويس هاى خبرى روزنامه 
ــتم  كيهان در منطقه لنگرود و چم خاله مورد ضرب و ش
اراذل و اوباش اين منطقه قرار گرفت. وى گفت: اين اراذل 
و اوباش با موتور خود جلوى ماشين ما را گرفتند و شروع 
به فحاشى كردند سپس با چاقو به دبير سرويس خبرى 
روزنامه كيهان حمله ور شدند و وى به بيمارستان منتقل و 

تحت عمل جراحى قرار گرفت.

مجازات قصاص براى قاتل ورزشكار
پسر تبهكار كه در جريان نزاع خيابانى جوان ورزشكارى 
ــانده بود، با حكم قضات دادگاه كيفرى به  را به قتل رس
ــر، در اين پرونده  ــد.به گزارش مه قصاص محكوم ش
مصطفى و يوسف متهم هستند در جريان يك درگيرى 
ــكارى به نام امين را به قتل رساندند. صبح  پسر ورزش
ديروز جلسه محاكمه متهمان در شعبه 71 دادگاه كيفرى 

و به رياست قاضى عزيزمحمدى برگزار شد.
در ابتداى جلسه نماينده دادستان با تشريح كيفرخواست 
ــابقه دار و  ــاله، س گفت: در اين پرونده مصطفى 21 س
ــابقه دار متهم به مشاركت در يك  ــف 23 ساله س يوس
فقره قتل هستند. همچنين حميد 23 ساله و مجتبى 24 
ــاله متهم به مشاركت در نزاع منجر به قتل مى باشند  س
ــه با توجه به محتويات پرونده براى متهمان تقاضاى  ك
قصاص دارم. متهمان ديگر پرونده نيز در ادامه به دفاع از 
خود پرداختند كه  با اخذ آخرين دفاعيات متهمان رئيس 
دادگاه ختم رسيدگى به پرونده را صادر كرده و مصطفى 
را به قصاص محكوم كردند. ديگر متهمان نيز به سه سال 

حبس محكوم شدند.

محكوميت مرد دامپزشك 
به اتهام قتل نوزاد 2 ماهه

دكتر دامپزشك كه نوزاد دو ماهه اش را با سيانور به قتل 
رسانده بود، پس از محاكمه در دادگاه كيفرى به 16 ماه 
حبس محكوم شد.به گزارش مهر،در اين پرونده سعيد 
ــت 20 بهمن ماه سال 89 با سم سيانور دختر  متهم اس
ــيانور به قتل رسانده است.  ــم س دو ماهه خود را با س
ــعبه 74  با تكميل تحقيقات پرونده براى محاكمه به ش
دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد و همزمان مادر 
ــوان اولياى دم رضايت  ــا با مراجعه به دادگاه به عن رؤي
خود را اعالم كرد. پس از آخرين دفاعيات متهم قضات 
دادگاه براى صدور حكم وارد شور شده و با اكثريت آرا 

سعيد را به 16 ماه حبس محكوم كردند. 

نجات سه قاتل از چوبه دار
سه مرد جنايتكار كه به خاطر جنايت  هاى جداگانه در يك 
قدمى چوبه دار قرار داشتند با رضايت اولياى دم از اعدام 
نجات يافتند.به گزارش مهر، نخستين اعدامى مردى به 
نام عبدالحسن بود كه 14 شهريور سال 89 برادر زنش را 

در جريان يك درگيرى در شهر قدس به قتل رساند.
عبدالحسن پس از محاكمه در دادگاه كيفرى به قصاص 
محكوم شد كه ديروز با رضايت اولياى دم برگه آزادى 
ــه مرگ مرد  ــرد. دومين محكوم ب ــود را دريافت ك خ
ــال 87 در جريان  ــت كه 14 فروردين س ميانسالى اس

درگيرى در يك كبابى در كرج مرتكب قتل شد.
ــده بود ديروز  ناصر در حالى كه به قصاص محكوم ش
با رضايت اولياى دم از جنبه عمومى جرم در شعبه 71 
ــه و حكم آزادى خو را دريافت  دادگاه كيفرى محاكم
كرد. آخرين قاتل آزاد شده نيز مردى به نام حسن بود 
ــته در جريان درگيرى در يك البراتوار  ــال گذش كه س
ــا درآورد. با  ــت خود به نام متين را از پ ــه دوس شيش
ــكار نيز ديروز از چوبه  ــر جنايت رضايت اولياى دم پس

دار نجات يافت.

ــرى از  ــراى جلوگي ــيجى كه ب ــاله بس ــوان 23 س ج
ــده بود، توسط  زورگيرى با اراذل و اوباش درگير ش
ــاطور  اين افراد مورد اصابت چندين ضربه چاقو و س
ــه گزارش  ــد. ب ــدت مجروح ش قرار گرفت و به ش
فارس، شب 21 خردادماه طى يك فقره زورگيرى در 
بلوار دريا - پارك دالوران، جوان 23 ساله بسيجى كه 
براى كمك به دو نوجوان وارد ماجرا شده بود توسط 
چند نفر از اراذل و اوباش مورد اصابت چندين ضربه 
ــاطور قرار گرفت و به شدت مجروح شد.  چاقو و س
ــعيد-ز درخصوص وقوع  ــه ديده به نام س فرد حادث
ــب والدت امام حسين(ع)  حادثه به فارس گفت: ش
ــود كه بعد از هيئت به قصد رفتن به خانه با خودرو  ب
ــيه  ــا در حال حركت بودم كه در حاش ــوار دري در بل

پارك دالوران متوجه شدم چند نفر درحال زور گيرى 
ــتند.  و آزار و اذيت دو نفر از نوجوانان هيئت ما هس
ــين  وى در ادامه گفت: براى پيگيرى و كمك از ماش
پياده شده به جلو رفته كه وقتى آن  افراد متوجه شدند 
من بسيجى هستم با من درگير شدند و با صدا كردن 
ــالح سرد  چند نفر ديگر از داخل پارك آن ها هم با س
به من حمله ور شدند و ضربات زيادى به ناحيه كمر، 
ــالح هاى همچون قمه، ساطور  سر و دست من با س
ــه 10 نفر بودند و  ــو زدند. اين افراد نزديك ب و چاق
ــتند در حالت  ــت داش تعدادى از آنها كه قمه در دس
مستى بودند؛ من بر اثر شدت ضربات به زمين افتادم 
و مى شنيدم كه آنها مى گفتند در حال مرگ است، در 
همين حال به خودرويى كه براى كمك به من توقف 

ــرد آن فرد  كرده بود حمله كردند و با تهديد سالح س
را از آن منطقه دور كردند. وى در ادامه اظهارات خود 
ــختى از جاى خود بلند شده و به سمت  گفت: به س
ــتند به من  هيئت حركت كردم و وقتى دوباره خواس
ــوند آن دو نوجوان كه براى آوردن كمك  حمله ور ش
رفته بودند به همراه بچه هاى هيئت رسيدند و اراذل و 
اوباش با ديدن آن ها متوارى شدند وى در خصوص 
ــن را به  ــيج م ــت خود گفت: بچه هاى بس مصدومي
ــتان بهمن در فاز يك شهرك غرب رساندند،  بيمارس
6 ضربه چاقو به كمرم و چندين ضربه به سر و دست 
ــده است و دو ضربه از اين ضربات يكى  من وارد ش
ــت.  ــده اس به كنار نخاع و ديگرى از زير قلبم رد ش
ــر از ضاربين اصلى به  ــت: دو نف ــعيد در ادامه گف س

نام هاى (عرشيا.ر) و (پوريا.ت) توسط عوامل پايگاه 
ــهيد فخار مقدم حوزه 107 بيت المقدس شناسايى  ش
ــهرك  قدس  و با همكارى مأمورين كالنترى 134 ش
دستگير شده اند و روز گذشته به دادسراى سعادت آباد 
ــعبه 11 آورده شدند كه متأسفانه سريعاً با گذاشتن  ش
ــدند. اشخاصى هم از  وثيقه 15 ميليون تومانى آزاد ش
طرف اين اراذل و اوباش با مراجعه به پايگاه و محل 
سكونتم اعالم مى كنند در صورت عدم رضايت آزارم 
خواهند داد. وى از مسئولين خواست با اين افراد كه 
به صورت آزادانه در زمينه حمل سالح سرد و آزار و 
اذيت مردم اقدام مى كنند توجه بيشترى داشته باشند 
تا اين افراد نتوانند دوباره به تهديد و اعمال مجرمانه 

خود بپردازند.

ــر آنها را در  ــاوز كه با ربودن دو خواه ــر متج دو پس
ــرار داده بودند، صبح  ــت ق ــورد آزار و اذي ــى م باغ
ــدند. به گزارش مهر، سال  ديروز در مالء عام اعدام ش
گذشته دو خواهر با مراجعه به اداره آگاهى كرج راز 
ــر شيطان صفت را فاش كردند. آنها در  جنايت دو پس
شكايت خود مدعى شدند به عنوان مسافر سوار يك 
ــده كه پس از طى مسافتى دو  ــخصى ش خودروى ش

ــر جوان كه سرنشين خودرو بودند با تهديد ما را  پس
به باغى در حوالى برغان برده و در آنجا مورد آزار و 

اذيت قرار دادند. 
ــكايت تيمى از ماموران تحقيقات  پس از طرح اين ش
ــس هاى گسترده  در اين زمينه را آغاز كرده و با تجس
دو پسر جوان را دستگير كردند كه متهمان در جريان 
ــر  ــود اعتراف كردند.دو پس ــا به جرم خ بازجويى ه

ــتان البرز  جوان پس از محاكمه در دادگاه كيفرى اس
ــراض آنها به حكم  ــده كه با اعت به اعدام محكوم ش
مجازاتشان پرونده به ديوان عالى كشور فرستاده شد. 
با تاييد حكم در ديوان عالى كشور پرونده براى اجرا 
به دادسرا بازگشت و با انجام مقدمات اجراى حكم، 
دو پسر متجاوز صبح ديروز در چهارراه گلزار كرج به 
ــدند. قاضى فرهادى، دادستان  دار مجازات آويخته ش

ــه مهر گفت :  ــراى اين حكم ب ــيه اج ــرج در حاش ك
ــتگاه قضايى  متجاوزان و مزاحمان نواميس بدانند دس
ــرد و اجازه  ــور قاطع برخورد خواهد ك ــا آنها به ط ب
نمى دهد با اقدامات مجرمانه خود امنيت جامعه را به 
خطر بيندازند. وى افزود: افرادى كه فكر مجرمانه در 
سر دارند نيز از اجراى اين حكم درس عبرت گرفته 

و قبل از هر اقدامى مجرمانه توبه كنند.

ــتگيري يك  ــرهنگ جوانمرد، صبح ديروز از دس س
ــارق مغازه در محدوده اشرفي اصفهاني خبر داد و  س
گفت:» اين سارق به خاطر اختالف با صاحب كارش 
ــرهنگ رضا  ــرقت از مغازه كرده بود.  س اقدام به س
ــركالنتر دوم پليس پيشگيري پايتخت،  جوانمرد، س
صبح ديروز در گفتگو با پايگاه اطالع رساني پليس، 
ــازه در  ــارق مغ ــتگيري يك س ــاره به دس ضمن اش
محدوده اشرفي اصفهاني به تشريح جزييات پرونده 
اين متهم پرداخت. اين مقام انتظامي در تشريح خبر 

ــبه محل مذكور  ــكايت يكي از كس فوق گفت:» با ش
ــازه اش تيم هاي  ــرقت از مغ در خصوص وقوع س
عملياتي كالنتري 101 براي بررسي موضوع به محل 
اعزام شدند.  وي افزود:» با تحقيقات و بررسي هاي 
صورت گرفته مشخص شد كه اين سرقت كار يكي 
ــاني است كه با كليد وارد مغازه شده و طبيعتا  از كس
ــنا باشد يا به طريقي كليدهاي  بايد با مالك مغازه آش
فروشگاه را به دست آورده باشد.  سرهنگ جوانمرد، 
ــت:» در تحقيقات تكيملي مشخص شد كه  بيان داش

ــاگرد در اين فروشگاه  پيش از اين فردي به عنوان ش
ــالف به مالك  ــوده كه پس از اخت ــغول به كار ب مش
ــده است كه اين احتمال  فروشگاه از آنجا اخراج ش
ــتر كرده و تحقيقات  ــوي وي را بيش ــرقت از س س
ــركالنتر دوم تصريح  ــد.  س پيرامون اين فرد آغاز ش
ــخصات و محل زندگي  ــت آمدن مش كرد:» با به دس
ــن فرد اعزام و  ــرد ماموران به محل زندگي اي اين ف
ــت و به كالنتري  ــراي بازجويي اين فرد را بازداش ب
ــم در كالنتري بيان  ــد.  وي افزود:» مته منتقل كردن

ــك خطاي  ــب كارش به خاطر ي ــه صاح ــت ك داش
ــرده و او نيز پس  ــراج ك ــك وي را از كار اخ كوچ
ــرقت و انتقام از صاحب كارش  ــه س از بيكاري نقش
ــت، متهم كه «محمد»  ــت.  گفتني اس ــيده اس را كش
ــا تخصصي به جرم خود  ــت در بازجويي ه نام داش
ــت به خاطر اختالف هايي كه با  اعتراف و بيان داش
مالك فروشگاه داشت دست به اين سرقت زده است 
ــرا  كه با اقرار صريح متهم، پرونده تكميل و به دادس

منتقل شد.

ضرب و جرح جوان بسيجى در تهران

اجراى حكم اعدام 2 شيطان صفت در مالءعام

سرقت از مغازه صاحب كار پيشين به خاطر انتقام از اخراج 

ــتان كرج از دستگيرى سه زن  فرمانده انتظامى شهرس
جوان كه به شيوه «كش روى»، اقدام به سرقت مى كردند، 

خبر داد. 
سرهنگ عبدالرضا خيرخواهان در گفت وگو با ايسنا، در 
تشريح جزئيات خبر دستگيرى اين سه زن شيك پوش 
ــال جارى  ــت: در اواخر خردادماه س ــه فيوج، گف طايف
ــرى 44 ولدآباد از طريق دريافت پيام از  ماموران كالنت
مركز فوريت هاى پليسى 110 در جريان وقوع سرقتى 
ــازه اى در منطقه جعفرآباد قرار گرفتند كه پس از  از مغ
وصول اين خبر، موضوع براى رسيدگى به نزديك ترين 
گشت انتظامى كه در حال رصد حوزه استحفاظى بود 

اعالم شد. ماموران به محل سرقت اعزام شدند. 
وى با بيان اينكه ماموران در مسير اعزام به محل اعالمى 
ــينان يك دستگاه  ــرقت ها به حركات سرنش وقوع س
ــكوك مى شوند و سرانجام دستور  خودروى ماتيز مش
ــودرو را صادر مى كنند، گفت: راننده خودرو  توقف خ
ــود اضافه كرده و  ــرعت خ ماتيز به جاى توقف به س
ــت اقدام به تعقيب  ــاهده اين وضعي ماموران نيز با مش
خودروى ماتيز كردند و پس از تعقيب و گريزى كوتاه 
مدت، ضمن توقف خودروى ماتيز نسبت به دستگيرى 
سرنشينان آن اقدام و سه زن به نام هاى «شيرين» «سحر» 
و «سيما» را دستگير كردند.  خيرخواهان با بيان اينكه پس 

از انتقال متهمان به كالنترى مشخص شد كه «شيرين» 
ــبت خانوادگى دارند، گفت: بررسى هاى  و «سحر» نس
كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پليس نشان داد كه هر 
سه متهم از سارقان حرفه اى عضو طايفه فيوج هستند. 

فرمانده انتظامى كرج با بيان اينكه متهمان در ابتدا منكر 
هر گونه سرقت شدند، گفت: اين ادعا در حالى مطرح 
شد كه ماموران در بازرسى از خودروى آنها پنج دستگاه 
گوشى تلفن همراه، دو عدد كارت عابربانك و دو جلد 
ــنامه متعلق به غير و تعداد زيادى اموال مسروقه  شناس
ديگر كشف و ضبط كردند.  خيرخواهان با بيان اينكه 
ــرانجام سارقان جوان در مواجهه با ادله پليس لب به  س

ــراد در اعترافات خود  ــودند، گفت: اين اف اعتراف گش
ــتفاده از خودروهاى مدل باال به  عنوان كردند كه با اس
مغازه ها مراجعه كرده و پس از ورود به مغازه، به قصد 
خريد، دو تن از اين زنان صاحب مغازه يا فروشنده را 
ــوم با روش «كش روى» اقدام به  سرگرم كرده و نفر س
ــرقت از داخل مغازه مى كرد.  به گفته خيرخواهان،  س
ــايى ديگر  ــال حاضر تالش ماموران براى شناس در ح

مالباختگان احتمالى اين پرونده ادامه دارد.

  جدول مشاره ٣٢٣٠
افقى:

ــوع تغييرات پيش رو  ــد مى رود با وق 1- امي
ــور بار ديگر شاهد  ــاختار اجرايى كش در س
ــيم- ــگ و تاثيرگذار آنها باش ــور پررن حض

گرامى و بزرگ
2- آخرين توان- علم، معرفت- طلبه دينى، 

روحانى مذهبى
ــب و  ــوه- مواج ــان دو ك ــكاف مي 3- ش

مستمرى- كناره كتاب و درب
4- آنكه در صحت كارها زياد شك مى كند- 

مركز بوليوى- حيوان اهلى
5- ترشى چاشنى غذا- حروف قرآنى 

ــران فرمان دهد-  ــتم به ديگ 6- آن كه به س
ــى توليد لوازم  ــا- از مارك هاى خارج گرم

برقى
ــكاى  ــورهاى آمري ــدا- از كش ــرف ن 7- ح

التين- ضربه به صورت با كف دست
8- عفو- از فرق چهارگانه اهل تسنن

9- شادمانى و خوشحالى- سوءظن- درخت 
زبان گنجشك

ــق- رزمايش نظامى- از  ــتن، ضدفت 10- بس
ــانى كه به  ــد ساس ــى در عه ــازهاى ايران س

صورت طبل كوچكى بود
ــهرهاى  ش از  ــب-  مراق ــب،  مواظ  -11

افغانستان
12- عضو رونده- اميدوار به خدا در كارها- 

سرنگونى، واژگونى
ــپانيا نزد  ــردن- نام قديم اس ــن ك 13- روش

مسلمانان- گل نوميد
14- عطر شيميايى- دانه ميوه- واحد بازى تنيس

ــن رئيس  جمهور  ــن و جوان تري ــن- غيراخالقى تري ــوزناك و اندوهگي 15- س
آمريكا.

عمودى:
ــور جنوب شرق آسيا- نخستين فرعون مصر كه در كتيبه هايش  1- كش

نامى از قوم بنى اسرائيل برده است
2- نگهبان، پاسدار- اقارب و خويشاوندان

ــروف الفباى  ــان- از ح ــك- لباس صوفي ــت كم ــاد درخواس 3- فري
انگليسى

4- ادب نشده- غذاى سنتى ايرانى- طلوع كردن خورشيد
5- يكى از دو تيم قدر اسپانيايى- باقيمانده

ــاهان بود اما بعد از اين  ــاعران قرن 6 ه ق كه در ابتدا مداح ش 6- از ش
كار توبه كرد و به عرفان روى آورد- وجيه و خوشگل- گرداگرد دهان 

قرار دارد
ــنگ هاى با  ــتا- ناپديد گرديدن- س ــى از پنج بخش اصلى اوس 7- يك

عناصر ثابت را مى گويند
8- كريستالى- گلدوزى با نخ ضخيم روى طرح آماده

9- ناوگان مسافربرى هوايى ارتش- كاخى زيبا و از آثار تمدن اسالمى 
در اسپانيا- قلعه اى كه زندان مسعود سعد سلمان بود

ــده- نوعى ماهى گوشتخوار و كوچك رودخانه اى  10- آب منجمد ش
ــت جمعى و ناگهانى به هر حيوانى  در آمريكاى جنوبى كه به طور دس

حمله مى كنند- پى در پى، تيربار
11- منصب وزيرى- عيدى نزد يهود به مناسبت نزول الواح به موسى 

نزد نصارا به مناسبت نزول روح القدس بر حواريون
ــراييل كه بر  ــت خورده و هزيمت كرده- از پيامبران بنى اس 12- شكس

جن و انس فرمانروايى داشت- نفس خسته
ــير،  ــرف غذايى- برگه ميانى روزنامه- اس ــى بوته اى با مص 13- گياه

زندانى
14- پيكره اى بزرگ به شكل شير خفته با سر آدمى در مصر- موش خرما

15- از مارهاى پر سروصدا و سمى آمريكايى- نگاه كردن.

حل جدول مشاره ٣٢٢٩

خرب
رتبه نخست بيشترين مصرف آب در 
استان به ايالم و ايوان اختصاص يافت

ــتانها، مريم نورى: مديرعامل شركت  گروه شهرس
ــى از اصحاب  ــتان ايالم درحضور جمع آبفاى اس
رسانه گفت: ايالم و ايوان بيشترين مصرف كنندگان 
ــه داد: بنا بر اعالم  ــتند. وى ادام ــتان هس آب در اس
ــهرهاى ايالم و ايوان  كارشناسان امور مشتركين ش
به ترتيب 8/7 و 8/6 بوده است. اين مسئول اضافه 
كرد: همچنين كمترين ميزان مصرف آب شرب نيز 
مربوط به شهرهاى مهران و آبدانان در جنوب استان 
ايالم بوده است. وى ادامه داد: در سال 1335 سرانه 
ــر 6860 متر مكعب در  ــرف آب به ازاى هر نف مص
ــال به ازاى هر نفر سرانه مصرف  ــال بوده و امس س

آب 1750 مترمكعب در سال كاهش يافته است. 
بيرانوندى افزود: حدود 13 ايستگاه پمپاژ در استان 
وجود دارد و يك باب تصويه خانه آب با 41 هزار 
ــود دارد و  ــتان ايالم وج ــب ظرفيت دراس مترمكع
ــدود 180 هزار نفر جمعيت   ــث فاضالب ح در بح
ــتند كه چيزى حدود  ــتان تحت پوشش هس دراس
ــامانه دفع  ــهرى ما داراى س 45 درصد جمعيت ش

بهداشتى فاضالب هستند . 
ــركت آب وفاضالب استان ادامه داد:  مديرعامل ش
ــتان ايالم  ــده  در برنامه پنجم براى اس پيش بينى ش
ــال 94 حدود 47/5 درصد سامانه  يعنى تا پايان س
ــتى فاضالب داشته باشيم كه االن حدود  دفع بهداش

45 درصد است. 
ــد:در سال گذشته ميزان مصرف آب  وى ياد اور ش
استان حدود 25 ميليون متر مكعب بوده، كه نسبت 
ــته هفت درصد افزايش داشته است.  به سال گذش
ــال 89 ،52 درصد  ــت : درس بيرانوندى اظهار داش
ــاه آب مصرف  ــا 20 متر مكعب در م ــتركين ت مش
ــيد كه  ــال 91 به 60 درصد رس ــد كه درس مى كردن
ــان مى دهد مردم از مصارف باال به مصارف  اين نش
پايين روى مى آورند ومديريت مصرف را در پيش 

مى گيرند. 
ــتركين  ــاره به اينكه حدود 98 درصد مش وى با اش
ــتان  كمتر از 40 متر مكعب در ماه آب مصرف  اس
مى كنند، بيان كرد: درسال گذشته شش هزار و154 
ــتركين آب اضافه شد وسال  ــترك جديد به مش مش
ــى از 22 ميليارد  ــته دربحث اعتبارات عمران گذش
ــركت آب  ــان اعتبار مصوب ش ــون توم و500 ميلي
وفاضالب شهرى حدود 14 ميليارد و 500 ميليون 
ــركت آب  ــدود 65 درصد به ش ــان چيزى ح توم
وفاضالب استان تخصيص يافت كه بيشترين سهم 
را به خود اختصاص داده است. وى افزود: دربحث 
كارهاى عمرانى حدود 28 كيلومتر تعمير و اصالح 
و بازسازى اساسى شبكه توزيع آب درسطح استان 
ــزار متر مكعب  ــتان نه ه ــورت گرفت و در اس ص
ــزن ذخيره آب داريم كه دو هزار متر مكعب آن  مخ
به بهره بردارى رسيده است. همچنين سه حلقه چاه 
ــال گذشته حفر شد. براى اولين بار در استان  در س
از نمك طعام براى ضدعفونى آب شرب شهر ايالم 

استفاده كرديم. 

با گذشت 35 سال از پيروزى انقالب اسالمى ايران و 
ــعه بسيارى از زير ساخت ها و بسترهاى صنعتى  توس
ــرق  ــور اما هنوز مردم جنوب ش و اقتصادى در كش
ايران اسالمى به دليل عدم برخوردارى از آب شرب و 
بهداشتى در رنج و عذاب هستند.به گزارش خبرنگار 
مهر منطقه سيستان بيش از 34 سال است كه از داشتن 
ــهرى  ــبكه توزيع ش ــرب در ش تصفيه خانه و آب ش
ــت.  كلنگ زنى احداث تصفيه خانه  محروم بوده اس
آب شهرهاى سيستان در سال 1387 بارقه اى از اميد 
ــرب  ــردم به منظور برخوردارى از آب ش را در دل م
ــود راه اندازى اين  ــاد كرد اما با وج ــتى ايج و بهداش
ــال جارى تا كنون هنوز يك  تصفيه خانه از ابتداى س
ليوان آب خوش از گلوى مردم اين منطقه پائين نرفته 
ــاله كمبود اب و يا وضعيت  ــت. متاسفانه همه س اس
ــتى آب در اين منطقه امنيت روانى خانواده ها  بهداش
را دستخوش نگرانى و اضطراب ساخته است. خرداد 
ــاهده كرم هاى قرمز رنگ در  ــال گذشته با مش ماه س
ــرب  و شبكه لوله كشى شهر زابل بسيارى از  آب ش
خانواده بر سالمت آب و ضعف دستگاه هاى نظارتى 
ــگاه علوم  ــهرى و دانش ــه آب و فاضالب ش از جمل
پزشكى شك بردند و نداى اعتراض ها در مطبوعات 
ــتان باال گرفت. در همين زمان مدير عامل شركت  اس
ــام در مصاحبه اى  ــع اته ــتان به منظوررف ــاى اس آبف
ــر آب و فاضالب، آبي  ــت: از نظ مطبواتى اعالم داش
كه تصفيه نشده باشد آب شرب محسوب نشده و به 
ــتان زابل آب شرب محسوب  همين دليل آب شهرس

نمي شود.
شكايت يكى از شهروندان از آب و فاضالب باالخره 
ــور به موضع  ــكى را مجب ــگاه علوم پزش رييس دانش
ــا مطبوعات گفت:  ــرد و وى در مصاحبه ب ــرى ك گي
ــده در آب از نوع الرو هستند و  كرم هاي مشاهده ش
الرو تخم پشه است كه در مرحله قبل از پشه شدن به 

شكل كرم ديده مي شود.
ــد دانشگاه علوم  ــته يادآور ش ــال گذش اژدري در س
ــكي زابل همچنان بر آب سيستان نظارت دارد و  پزش
ــت كه بيماري يابي مي كند و سيستم  تنها يك ناظر اس
ــاهده هر نوع  ــالب بايد در خصوص مش آب و فاض

ميكروب در آب جوابگو باشد.
حال با تمامى سختى هاى سال هاى گذشته و رنج هايى 
ــال جديد به  ــت در س كه بر مردم اين منطقه رفته اس
دليل جارى شدن آب گل آلود در شبكه توزيع شهرى 
ــتان باال گرفته  بارى ديگر موج اعتراضات مردم سيس
است. به گفته تعدادى از كارشناسان آب و فاضالب 
هر چند كه استاندار هاى جهانى حداكثر ميزان كدورت 
ــت اما  آب را به ميزان يك ان.تى .يو تعريف كرده اس
اين استاندار در كشور ما  رقم 5  و متاسفانه در حال 
حاضر در سيستان تا 5 برابر بيش ازحد استاندار و به 

رقم 25 ان.تى .يو رسيده است.
ــهروندان سيستانى است كه  ــن بزى يكى از ش محس

ــال گذشته تا كنون بار ها مسئوالن آبفا  مى گويد: از س
ــتان و رفع محروميت  از راه اندازى تصفيه خانه سيس
ــخن گفته اند اما همين مسئوالن حاضر  در منطقه س
ــاميدن آب تصفيه خانه نيستند و از آب معدنى  به آش
ــتفاده مى كنند. وى افزود: آب شرب داراى امالح  اس
ــيار زياد و گل آلود است وقابل خوردن نيست اما  بس
مردم بايد بهاى آب تصفيه را به شركت آبفا بپردازند.

ــهرى  ــركت آب و فاضالب ش معاون بهره بردارى ش
سيستان و بلوچستان در اين رابطه گفت: به دليل حجم 
و فشار كم آب در شبكه انتقال و با توجه به استفاده از 
خط جديد لذا اين شبكه به طور كامل شستشو نيافته 

و آب مصرفى شهروندان داراى كدورت است.
ــزود: با نصب و راه اندازى دو  محمد رضا لكزايى اف
ــار در شبكه توزيع  موتور پمپ جديد و افزايش فش
ــكل تا پايان ماه جارى به طور كامل برطرف  اين مش
ــكالت  ــد. فرماندار زابل با بيان اينكه مش خواهد ش
ــم از اقتصادى،  ــتان در همه بخش ها اع ــروز سيس ام
اجتماعى و زيربنايى ريشه ديرينه دارد گفت: متاسفانه 
ــا پس از  ــائبه دولت ه ــم حمايت هاى بى ش على رغ
پيروزى انقالب اسالمى اما مشكالت موجود ناشى از 
عدم مديريت صحيح و كار هاى غير كارشناسى است 
كه همچنان مردم با آن درگير هستند. هوشنگ ناظرى 
در پاسخ به خواسته مردم در خصوص آب اشاميدنى 
ــعه اى و  ــه فقدان برنامه هاى توس ــالم گفت: نتيج س
عدم توانمندى هاى دستگاه هاى اجرايى و بكارگيرى 
ــط و نه به دليل تخصص  ــى كه به دليل رواب نيروهاي

وارد ميدان مى شوند همين مشكالت امروز است.
ــل ورود گل و الى در هنگام  ــه دلي ــه داد: ب وى ادام
ــبكه آب  عمليات اجرايى خطوط انتقال و به داخل ش
ــه طول 300  ــادى گل و الى ب ــرب لذا مقادير زي ش
ــت روزانه  ــوب كرده اس كيلومتر در خط توزيع رس

موجب كدورت آب تصفيه خانه مى شود.
وى افزود: در پايان سال گذشته هنگامى كه مقرر شد 
تصفيه خانه در راستاى سياست هاى محروميت زدايى 
ــره بردارى واقع  ــا صرف اعتبارات كالن مورد به و ب
ــرب وارد مدار شود كارشناسان تصور  شود و آب ش
ــاژ اب به داخل  ــه حداكثر ده روز با پمپ مى كردند ك
ــبكه، شستشوى الزم صورت پذيرد كه متاسفانه به  ش

دليل قطر رسوبات اين امر اتفاق نيفتاد.
ناظرى اذعان داشت: تاكنون عمليات پمپاژ آب توسط 
ــت كه به گفته مسئوالن  ــتگاه انجام گرفته اس دو دس
آبفا ظرف مدت ده روز آينده با قرار گرفتن دو پمپ 
جديد در مدار و افزايش سرعت آب گل و الى باقى 

مانده از بين رفته و شبكه كامال تميز خواهد شد.
وى اظهار داشت: با توجه به توضيحات داده شده لذا 
ــدورت آب در طى هفته هاى آينده نيز دور از ذهن  ك
ــاس اعالم مديران مربوطه اميدواريم  ــت و بر اس نيس
حداكثر تا پايان ماه جارى كدورت آب از بين رفته و 

به حد قابل قبول برسد.

محروميت مردم سيستان از 
آب شرب بهداشتى
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دستگيرى دختران سارق شيك پوش


