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رييس پليس پايتخت از ساماندهى بيش از 7000 مامور نامحسوس پليس امنيت 
در راستاى اجراى طرح امنيت اخالقى در پايتخت خبر داد.

ــاجدى نيا صبح ديروز در مراسم آغاز به كار  ــردار حسين س ــنا، س به گزارش ايس
ــوس پليس امنيت اخالقى كه با حضور معاون دادستان تهران برگزار  گشت نامحس
ــر موضوع مزاحمت براى  ــال هاى اخي ــد، اظهار كرد: يكى از مطالبات مردم در س ش
نواميس در سطح شهر بود. از اين رو پليس در سال هاى گذشته طرح هاى مختلفى 
را در دستور كار قرار داد. از حدود دو سال پيش نيز پليس اقدام به رصد ناهنجارى ها 
ــطح بزرگراه ها و انجام  كرده كه چهار موضوع آلودگى صوتى، رانندگى پرخطر در س
حركات نمايشى، ايجاد مزاحمت براى نواميس و كشف حجاب در خودروها جزو چهار 

محور اصلى بودند كه با آنها برخورد شد.
ــوس و  ــكل محس وى با بيان اينكه از ابتداى اين هفته طرح امنيت اخالقى به ش
ــترده اى در سطح ميادين، مجتمع هاى تجارى و بزرگراه هاى پايتخت  در سطح گس
ــت نامحسوس پليس  ــت، گفت: عالوه بر اين طرح، از امروز گش به اجرا در آمده اس
امينت اخالقى نيز در سطح معابر فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. براين اساس بيش 
از 7000 نيروى زن و مرد با حضور در معابر نسبت به رصد اين موارد و اطالع آن به 

پليس امنيت اقدام خواهند كرد.
رييس پليس پايتخت با بيان اينكه فعاليت اين ماموران به چه صورت خواهد بود، 
گفت: اين افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجارى همچون مزاحمت براى نواميس، 

آلودگى صوتى، كشف حجاب در خودرو و انجام حركات نمايشى در خيابان، شماره 
ــامانه پيامكى به مركز پليس امنيت اخالقى  ــته و از طريق س پالك خودرو را برداش
ــاس گرفته و از آنان  ــوى پليس امنيت با اين افراد تم ــپس از س اطالع مى دهند س

خواسته مى شود كه در موعد تعيين شده به پليس مراجعه كنند.
ساجدى نيا ادامه داد: اگر اين افراد از دستور پليس سرپيچى كرده و به آن تمكين 

نكنند با توجه به اينكه پليس آدرس اين افراد را در اختيار دارد به منازل آنها مراجعه 
مى كند و اگر آدرس اين افراد مخدوش يا به هر دليل تغيير كرده باشد، با آنان تماس 
گرفته شده، تخلف خودروى مذكور در فهرست افراد خاطى ثبت شده و هنگام نقل 
و انتقال پالك خودرو و يا فروش خودرو يا هنگام دريافت خدمات براى خودرويشان 
ــده و با آنان برخورد خواهد شد ضمن آنكه تا اطالع بعدى به  ــايى ش اين افراد شناس

اين افراد خدماتى نيز ارائه نخواهد شد.
وى با اشاره به فعاليت اين 7000 نيروى نامحسوس اظهار كرد: آموزش هاى الزم 
به اين افراد داده شده و آنها به عنوان پليس و ضابط قضايى شناخته شده و در اين 

زمينه عمل خواهند كرد و احكام قضايى الزم نيز در اين خصوص اخذ شده است.
به گفته رييس پليس پايتخت، اين افراد به طور مستقيم حق برخورد با شهروندان 
را نداشته و تنها اطالعات را به پليس امنيت منتقل خواهند كرد، چراكه تنها پليس به 

شكل محسوس و با لباس نيروى انتظامى حق برخورد با شهروندان خاطى را دارد.
ــاجدى نيا تاكيد كرد: شهروندان در صورت مواجهه با افرادى كه خود را پليس  س
نامحسوس ناميده هوشيار بوده و بدانند پليس نامحسوس حق برخورد با شهروندان 
ــطح  را ندارد. رييس پليس پايتخت با تاكيد بر اينكه طرح امنيت اخالقى نيز در س
ــت، خاطرنشان كرد: طرح هاى ديگرى نيز از سوى پليس  پايتخت ادامه خواهد داش
ــان موادمخدر، برخورد و  ــد كه برخورد با خرده فروش در روزهاى آتى اجرا خواهد ش

جمع آورى معتادان متجاهر و برخورد با اراذل و اوباش و... از جمله آنهاست.

انفجار مهيب گاز در شهرك برق اهواز
ــار جايگاه غير مجاز ال پى جى اين جايگاه به طور كامل تخريب و دو  در انفج
خودرو منفجر شد. به گزارش ميزان، در اين حادثه كه در جايگاه غيرمجاز ال پى 
ــير اتوبان كارگر در شهرك برق رخ داد اين كارگاه و جايگاه به طور  جى در مس
كامل تخريب و دو خودرو منفجر شد. امير نجفى مديرعامل سازمان آتش نشانى 
ــاعت 22:20 يكشنبه  ــهردارى اهواز گفت: اين حادثه در س و خدمات ايمنى ش
ــب در جايگاه غيرمجاز ال پى جى شهرك برق اهواز رخ داد. وى ادامه داد: در  ش
اين حادثه كارگاه و جايگاه غيرمجاز تخريب و دو خودرو نيز منفجر شد.در اين 

حادثه دو كارگر هم مجروح شدند.

كالهبردارى 13ميلياردى از تاجرپسته سيرجانى
ــيرجان» از دستگيرى فردى كه 13 ميليارد ريال از يك  فرمانده انتظامى «س
تاجر پسته كالهبردارى كرده بود، خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  
از كرمان وبنا به اعالم پايگاه خبرى پليس، سرهنگ محمدرضا ايران نژاد گفت: 
در پى شكايت يكى از شهروندان مبنى بر اين كه فردى ، وى را فريب داده و 45 
ــته به ارزش 13 ميليارد ريال از او خريدارى كرده است، بررسى موضوع  تن پس
در دستور كار ماموران پليس آگاهى سيرجان قرار گرفت.  وى افزود: شاكى در 
ــت، مدتى پيش توسط يكى از دوستانم متوجه شركت  اظهارات خود بيان داش
ــركت  ــدم كه پس از تماس با اين ش ــهرهاى اصفهان ش بازرگانى در يكى از ش
توانستم مقدار چهار تن پسته را به اين شركت بازرگانى بفروشم و پول را به طور 
ــيرجان گفت: مجددا شاكى كه توسط اين  نقد دريافت كنم.  فرمانده انتظامى س
ــركت بازرگانى اعتمادش جلب شده بود مقدار 45 تن پسته را به اين شركت  ش
مى فروشد و در قبال آن تعدادى چك و سفته به ارزش 13 ميليارد ريال دريافت 
مى كند كه در هنگام نقد كردن چك و سفته ها متوجه مى شود كه صاحب اين 
ــت.  ايران نژاد افزود:  ــت و ديگر پاسخگوى وى نبوده اس ــركت كالهبردار اس ش
ماموران پليس آگاهى با انجام يكسرى اقدامات پليسى ، متهم را شناسايى و در 
يك عمليات غافلگيرانه وى را در استان اصفهان دستگير كردند.  وى خاطرنشان 
ــم جعلى اقدام به اين كار كرده بود در مواجهه با مدارك و  كرد: متهم كه با اس

مستندات پليس به بزه انتسابى اعتراف كرد.

افشاى قتل مادر توسط دختر 3 ساله
چناران  انتظامى شهرستان  فرمانده 
ــات و اطالعات  گفت: پليس با تحقيق
ــاله در اقدامى غافلگيرانه  ــر 3 س دخت
ــده را در مخفيگاهش واقع  متهم پرون
ــه گزارش  ــتگير كرد. ب ــهد دس درمش
ــهد؛  ــگاه خبرنگاران جوان از مش باش
ــرهنگ قربان صنعتي گفت:ساعت  س
ــال در  ــاه پارس ــم دى م 13 روز ده

ــتان چناران «آتنا» كنار مادرش فاطمه در خانه مشغول بازى بود كه به  شهرس
ــم خود فردى را ديد كه با ضربات پى در پى چاقو مادرش را به قتل رساند  چش
و طالهاى زن 22 ساله را با خود به سرقت برد. وي افزود: اين كودك سه ساله 
كه تنها شاهد اين جنايت بود با مشاهده جريان قتل دچار شوك شده و قدرت 
تكلم خود را از دست داده بود و همسر اين زن نيز بر اساس ادعاي وي در زمان 
ــرهنگ صنعتي اظهار كرد: پس از گذشت  ــت. س جنايت در محل حضور نداش
سه ماه، ماموران آگاهي ضمن پيگيري هاي پليسي و دست يافتن به سرنخ هاي 
ــبي وضعيت روحي و گفتاري كودك  ــود، دو روز قبل با توجه به بهبود نس موج
ــب كردند كه اين امر منجر به شناسايي فرد مظنون  مزبور، اطالعات جديد كس
ــد. فرمانده انتظامى شهرستان چناران گفت: مظنون اين حادثه كه در مشهد  ش
مخفي شده بود دستگير و در تحقيقات اوليه منكر جنايت شد اما در برابر شواهد 
و ادله به اين قتل با انگيزه سرقت اعتراف كرد. وي افزود: تحقيقات از فرد مزبور 

براي روشن شدن ديگر ابعاد مبهم اين جنايت ادامه دارد.

رييس پليس پايتخت خبر داد

فعاليت 7000 مامور در قالب گشت ارشاد نامحسوس

شهرستانها

ــيل زده بخش شعيبيه مقابل بخشدارى شعيبيه حاضر شده  تعدادى از مردم س
ــدند، با اين حال مسئوالن  ــيدگى بيشتر به روستاهاى سيل زده ش ــتار رس و خواس

مى گويند هيچ نيازى نداريم و همه امكانات مهيا است.
ــيالب رفته رفته به سمت روستاهاى پايين دست شعيبيه در  به گزارش مهر، س
حال پيشروى است. در امتداد مسير تصفيه نيشكر به روستاى بيت حسين فريح كه 
ــيد مردان اين روستا را بيل به دست مى بينيد كه سراسيمه منتظر هستند. از  برس
ــى و مى گويند سيالب به روستاى باال دستى رسيده  آنها دليل تجمع را كه مى پرس

و ما مى خواهيم مقاومت كنيم.
ــئوالن هشدار دادند كه  ــتا مى گويد: از دو روز پيش مس احمد از اهالى اين روس
ــتا را تخليه كنيد. خانواده و دام هايمان را به  ــت و بايد روس ــتا در خطر اس اين روس
ــتاديم و ما جوانان براى مقاومت و حفظ روستا اينجا مانديم. دام هايمان  گوريه فرس
ــدند و مجبور شديم به زور آنها را وارد شركت  ــكل علوفه مواجه ش در گوريه با مش
كشت و صنعت كنيم تا تغذيه كنند. متاسفانه هيچ امدادى به ما نشده و تنها ديشب 
ــد و مى گويند هر كسى چادر بخواهد بايد بيايد از  ــت چادر در گوريه توزيع ش هش

بخشدارى بگيرد.
ــيمه شده مى افزايد: مسير قطع شده و مسئوالن چطور  وى كه از نگرانى سراس

انتظار دارند براى چند چادر در اين شرايط تا بخشدارى برويم؟
ــين مى گويند: جلوتر نبايد رفت چون روستاها به زير  ــتاى بيت حس اهالى روس
ــته شده را رد كنى.  ــاهده اوج فاجعه مجبورى جاده هاى بس آب رفتند اما براى مش
ــتاى يذاب مى رسى. آنجا نيز جوانان در جاده  چند كيلومتر جلوتر كه برانى به روس
مقابل روستا ايستادند اما نه سراسيمه. بلكه سرتا پا خيس و خشمگين. ابتدا گمان 
ــئول هستى و مى خواهند با پرخاش لب به اعتراض بگشايند اما وقتى  مى كنند مس
مى شنوند «احنا صحفى» با استقبال به پيشوازت مى آيند و سفره دل روستا را پيش 

چشمت پهن مى كنند.
ــتا كه نگاه بكنى خانه ها را نيم تنه مى بينى. تنها سر صندوق صدقات و  به روس
ــت. وسايل خانه ها همه در باالى بام خانه ها با  ــى از تابلوى يك شهيد پيدا اس بخش
ملحفه پيچانده شدند. روبروى روستا نيز تنها كاكل هاى طاليى گندم هاى زرد رنگ 

چشم نوازى مى كنند. اين يعنى روستا بيش از نيم متر در آب فرو رفته است.
ــى كرم اهللا چعب از فعاالن اجتماعى اين روستا آرام تر از همه اما با دلى پر  موس
توضيح مى دهد: امروز روز دوم است كه روستاى يذاب سيراب شده و زير آب رفته 
اما مسئوالن تنها براى عكس يادگارى به ما سر زدند. تنها 20 چادر به ما رساندند 
كه هيچ دردى از ما دوا نمى كند. يكى از اهالى انتهاى روستا پايش شكسته و هيچ 

وسيله اى نداريم كه برويم و او را به بيرون روستا بياوريم.
ــتا، شركت كشت و صنعت كانال  وى مى گويد: در فاصله چند صد مترى از روس
ــتا واقع شده را بشكنند  ــى از اين كانال كه در مقابل روس بزرگى دارد كه اگر بخش
ــتاهاى ديگر كه در پايين دست ما و در آستانه غرق شدن هستند، نجات پيدا  روس
مى كنند. روستاى ما كه از بين رفت، حداقل جلوى پيشروى آب به روستاهاى ديگر 

با اين روش گرفته شود. اين كانال آب را به سمت رود شطيط مى برد.
اهالى مى گويند: چهار ساعت پيش مدير كل بحران آمد و قول هايى داد. دو شب 
ــر زد و بعد از آن هيچ اتفاقى رخ نداد. حتى بيل مكانيكى كه  پيش نيز فرماندار س

نياز داشتيم به هزينه خودمان تهيه كرديم.
ــتا زده و مردم براى نجات  ــيل به اين روس ــال 1373 نيز س ــود س گفته مى ش
ــتاهاى پايين دست بخشى از كانال را شكستند تا آب وارد مجراى كانال شود  روس
ــت آب به سمت روستاهاى ديگر جلوگيرى شود و تنها روستاى يذاب را  و از برگش
آب برد و باقى روستاها در امان ماندند. طبق مشاهدات، تا كنون روستاهاى ايشان 
ــيخ حسن، بيت  ــيخ رحمه، ش ــخى، دهول، عبدالنبى، بيت يريح، يذاب، بيت ش س
اخضير، بيت طالل، شيخ ثامر، بيت حسن، بيت زروك، بيت جاسم، بيت مولى، بيت 
ــتاهاى بيت مريوش و  ــيخ مجيد الثيل زير آب رفتند. روس خليف الحتوت و بيت ش

بيت فنيان و ديگر روستاهاى پايين دست نيز در خطر هستند.

ــان و دام ها را ببينى بايد به  ــى همچنين مى گويند: اگر بخواهى وضعيت زن اهال
گوريه بروى. به سمت گوريه مى رانى و در تاريكى مسير تعدادى چادرهاى پراكنده 

را مى بينى كه برخى خانواده ها در آنها ساكن شدند.
ــى جمعيتى را مقابل بخشدارى مى بينى كه فريادزنان نياز به  به گوريه كه برس
امداد دارند. فرمانده نيروى انتظامى در باالى پله ها ايستاده و مرتب مى گويد : «چادر 

داريم اما تا تعدادشان به اندازه مورد نياز نرسد آنها را توزيع نمى كنيم»
ــى چادر بخواهد بايد به  ــن مامور نيروى انتظامى همچنين مى گويد: «هر كس اي
ــن دهيارانتان توزيع  ــا به او بدهيم يا اينكه چادرها را بي ــدارى مراجعه كند ت بخش

مى كنيم»
به گفته مسئوالن هالل احمر، اين سازمان نمى تواند چادرهاى امداد را به غير از 
مقر امدادرسانى به جاى ديگر بدهد و اگر اين كار را بكنند توبيخ مى شوند. از جهتى 

بسيارى از مردم حاضر به اسكان در مقرهاى هالل احمر نمى شوند .
ــتقيم به ما  مردم هم مى گويند: «دهياران مديريت خوبى ندارند، چادرها را مس
ــده بود و صدايش گرفته  ــرخ ش بدهيد» در اين هرج و مرج جوانى كه چهره اش س
ــيد تنها يك گريدر يا لودر مى خواهيم. روستا دارد زير آب  مى گويد: به دادمان برس

مى رود چرا كمك نمى كنيد؟»
ــه اى از حياط بخشدارى تعدادى از زنان روستاى بيت زروك در گوشه  در گوش
ــاال برده بودند و مى گفتند: «انريد  ــرده بودند و از خجالت عبا را تا بينى ب ــز ك اى ك

عشا» يعنى شام مى خواهيم.
ــئوالن مجبورى هر طور شده بخشدار را ببينى. از ال به  ــنيدن پاسخ مس براى ش
ــدارى مى رسانى. نيم ساعتى منتظر  الى مردم خودت را از حياط به در اصلى بخش

بخشدار مى شوى و در نهايت بخشدار را مى بينى و پاى سخنانش مى نشينى.
قاسم نبهانى بخشدار شعيبيه است. او در توضيح درباره وضعيت موجود مى گويد: 
پنج روستا را آب گرفت و 11 روستا در خطر هستند. وضعيت روستاى ايشانسخى 
ــده است. شكستگى هاى سيل بند را  ــته و تردد ممكن ش هم به حالت عادى بازگش
ــركت تعاونى  ــه مقر در ش ــيل زدگان نيز س ترميم كرديم اما بى فايده بود. براى س
ــتايى، بنه كاظم و بيت يريح در نظر گرفتيم و حدود 500 نفر در اين سه مقر  روس

اسكان پيدا كردند.
ــپاه به  نبهانى همچنين توضيح مى دهد: از لحظات اوليه نيز نيروهاى ارتش و س
ــتاها  ــتاها بودند و وقتى آب پايين آمد از روس كمك آمدند. تا ديروز ادوات در روس
خارج شدند كه به يكباره آب باال آمد و ادوات مجبور شدند دوباره به سمت روستاها 

بروند.
وى افزود: تيم تكاور و نيروهاى هالل احمر نيز به صورت صد در صد آماده باش 
ــغول كمك رسانى هستند. مديريت بحران استان نيز قول رساندن 200  كامل مش

تخته چادر را داد كه قرار است هرچه زودتر به دستمان برسد.

راضى عنافچه عضو شوراى بخش نيز مى گويد: به طور معمول هر روستا نياز به 
يك بيل مكانيكى و لودر داشت كه در روز نخست سيل تنها هفت بيل و هشت لودر 

بود كه در روزهاى بعدى تعداد ادوات بيشتر شد.
ــوراهاى بخش نيز مى افزايد: از مردم مى خواهيم  ــويع نژاد از ديگر اعضاى ش ش
آستانه تحمل خود را باال ببرند، مسئوالن دلسوزانه پيگير حل و رفع نيازمندى هاى 
آنان هستند. حين گفتگو با بخشدار، فرماندار شوشتر وارد مى شود. با اينكه موبايلش 

متصل زنگ مى خورد اما در فواصل تماس ها به سواالت پاسخ مى دهد.
ــتر مى گويد: وضعيت منطقه طورى است كه الجرم  حيدر نجفى، فرماندار شوش
ــان ها. ما مسئول  آبگرفتگى صورت مى گيرد و راهى وجود ندارد جز نجات جان انس
ــد را مديريت و توزيع  ــتيم و كمك هايى كه به ما مى رس تامين خوراك مردم نيس
مى كنيم. وى در پاسخ به اينكه چرا بخشى از كانال روبروى روستاى يذاب شكسته 
ــود، مى گويد: اين كار علمى نيست و حاال راه ديگرى  ــيل وارد آن ش ــد تا آب س نش
ــكر  ــركت نيش ــت حدود 20 بيل مكانيكى را مردم بيارند و ش وجود دارد و قرار اس

هزينه اش را تقبل كرده است.
ــتر مى گويد: دو هزار و 775 خانوار نياز به چادر دارند. 14 روستا  فرماندار شوش
ــت و  ــر به زير آب مى روند. تالش ها بى فايده اس ــتاى ديگ ــر آب رفتند و 6 روس زي
كمك ها در حد رفع آالم مردم نيست و هم اكنون سه روستاى دهول، يذاب و شيخ 
رحمان به صورت صد در صد تخريب شدند. سعى مى كنيم 13 تا 14 روستا با مزارع 

كاملشان را نجات دهيم.
ــاميدنى مردم تا  ــيل مى گويد: آب آش ــات پس از س ــوص اقدام ــى در خص نجف
وضعيت عادى به صورت بسته توزيع مى شود. فردا به اهالى ايشانسخى مى گوييم به 

روستايشان برگردند. پس از سيل نيز همه خانه ها بايد سمپاشى شوند.
وى در خصوص خسارات وارده به كشاورزان گفت: بخش شعيبيه باالترين توليد 
كشاورزى را نسبت به استان دارد و شخصا متعهد مى شوم كه برآورد خسارت دقيق 
ــوم. تاكنون 46 هزار تن  ــارت كشاورزان مى ش صورت گيرد و پيگير مطالبات خس

گندم را از دست داديم.
ــعيبيه همچنان بحرانى است و مردم و  ــتر بخش ش ــتاهاى شوش وضعيت روس
ــانى  ــدن خدمات رس نهادهاى خيريه مى توانند كمك هاى خود را براى منظم تر ش
ــبى انجام دهند.  ــانند تا آنها طبق آمارى كه دارند توزيع مناس به هالل احمر برس
مردم بيش از هر چيز نگران دام و زمين هاى كشاورزى خود هستند و انتظار دارند 
ــارات وارده اقدام كند. مردم معتقدند  ــبت به خس مديريت بحران هرچه زودتر نس

دولت كمترين كمك را به آنها كرد.
آمار قربانيان به 7 تن رسيد

ــخنگوى سازمان امداد و نجات هال ل احمر از 7 كشته در سيل 6 روز گذشته  س
در 21 استان كشور خبر داد.

ــگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين  ــيدمصطفى مرتضوى در گفت وگو با باش س
ــانى سوانح سيل در كشور گفت: در طى 6 روز گذشته 21 استان  وضعيت امدادرس
خوزستان، لرستان، ايالم،كرمانشاه، فارس، چهارمحال، همدان، اصفهان، خراسانهاى 
جنوبى،شمالى و رضوى، كهگيلويه، كردستان، البرز، يزد، سمنان، گيالن، گلستان، 
آذربايجان شرقى، مازندران و زنجان و 351 شهر، روستا و مناطق عشايرنشين دچار 

سيل و آبگرفتگى شده اند.
وى افزود: تاكنون بيش از 26 هزار و 800 نفر در اين استانها امدادرسانى شده اند 

و از 697 واحد مسكونى تخليه آب صورت گرفته است.
سخنگوى سازمان امداد و نجات هال ل احمر به اسكان اضطرارى 7490 هموطن 
ــتان هاى سيل زده اشاره كرد و گفت:   ــتگاه چادر امدادى در اس و برپايى 1360 دس
ــدند و 10 تن نيز به مراكز درمانى انتقال  تاكنون  31 تن به مناطق امن منتقل ش
يافتند. مرتضوى خاطر نشان كرد: متاسفانه در جريان سانحه سيل در اين 21 استان 
ــتان هاى  ــانى در اس ــت دادند و امدادرس 7 تن از هموطنانمان جان خود را از دس

خوزستان،لرستان و ايالم ادامه دارد.

سيالب در حال پيشروى است

14 روستاى شوشتر زير آب رفتند
جذب سرمايه گذارى بخش خصوصى 

در بنادر كشور توسط منطقه ويژه اقتصادى
 بندر امام خمينى(ره)

گروه شهرستانها- سيامك شالويى: مدير كل بنادر و دريانوردى استان 
ــتان و مدير منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى(ره) ضمن تأكيد بر  خوزس
تحقق  اقتصاد دريا محور، اظهار داشت: اين اداره كل با اتخاذ رويكرد بهره گيرى 
ــاخت ها و  حداكثرى از منابع غير دولتى و توان بخش خصوصى در تأمين زيرس
تجهيزات بندرى و دريايى، حضور سرمايه گذاران براى  توسعه بنادر و دريانوردى 
ــت.مهندس عبداللهى در تشريح جزييات قرار دادهاى منعقد  را فراهم آورده اس
شده در اين راستا بيان كرد: 15 فقره قرارداد در زمينه هاى احداث و بهره بردارى 
ــاير  ــيلوى غالت و س ــاى نگهدارى كاال، مخازن فرآورده هاى نفتى و س از انباره
فعاليت هاى لجستيك بندرى طى دوازده ماه سال گذشته با شركت هاى مختلف 
ــيده است.مهندس عبداللهى در ادامه  بخش خصوصى سرمايه گذار به امضا رس
ــزود: مجتمع بزرگ بندرى امام خمينى(ره) به لحاظ برخوردارى از ظرفيت ها  اف
ــاحت 11044 هكتار، 40  ــيع به مس ــاى  رقابتى از جمله اراضى وس و مزيت ه
پست اسكله فعال با قابليت ارائه خدمات مناسب به كشتى هاى پست پاناماكس، 
برخوردارى از مزاياى مناطق ويژه اقتصادى، همجوارى با منطقه ويژه اقتصادى 
ــيمى و نزديكى به منطقه آزاد تجارى اروند، قرار گرفتن در مسير كريدور  پتروش
بين المللى حمل و نقل شمال – جنوب (INSTC)، نزديكى به مرزهاى ترانزيتى 
كشورهاى عراق، تركيه، كشورهاى حوزه قفقاز و آسياى ميانه، دسترسى آسان 
ــور، محلى امن و مناسب  به راه هاى مواصالتى ريلى، جاده اى و فرودگاه هاى كش
براى سرمايه گذارى محسوب شده و مورد توجه سرمايه گذاران كشور مى باشد. 

بررسى تأمين آب شرب سالم
 بهره مند از حوضه آبريز زاينده رود

ــى وضعيت تأمين آب شرب سالم و  ــه بررس  گروه شهرسـتانها: در جلس
ــهرهاى بهره مند از حوضه آبريز زاينده رود دبير ستاد مقابله با كم  ــتى ش بهداش
ــهم برداشت آب شرب و بهداشتى از  آبى وزارت نيرو گفت : باتوجه به كاهش س
حوضه زاينده رود تغييرات كيفى آب شرب بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد چرا 
كه كيفيت آب شرب خط قرمز وزارت نيرو مى باشد . تشيعى به چگونگى تأمين 
ــرب در فصل تابستان پرداخت و اعالم كرد: آبفاى استان اصفهان بايد در  آب ش
ــرب جهت آبيارى فضاى سبز شهردارى  ــتان جارى پيگير باشد كه آب ش تابس
مورد استفاده قرار نگيرد و نيز فشار شبكه توزيع مديريت شود و به رغم مديريت 
ــرب مدنظر قرار گيرد . وى افزود:  مصرف تالش ها در جهت كيفى بودن آب ش
پيش بينى هواشناسى حاكى از آن است كه در فصل تابستان نسبت به تابستان 
ــته دما يك يا دو درجه افزايش مى يابد بنابراين با توجه به افزايش  ــال گذش س
دما كه مصرف بيش از پيش مشتركين را به دنبال دارد تدابيرى جهت مديريت 

مصرف اعمال شود تا مردم با كم آبى مواجه نشوند .

386 روستاى آذربايجان غربى نيازمند ايمن سازى
گروه شهرسـتانها: مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى  آذربايجان غربى 
ــتاى آذربايجان غربى نيازمند ايمن سازى بوده كه 90 ميليارد  گفت: 386 روس
ــتان مورد نياز  ــتاهاى در معرض خطر اس ــازى روس تومان اعتبار براى ايمن س
ــت. ايوب عزيزى اقدامات در راستاى ايمن سازى روستاهاى در معرض خطر  اس
ــت : مجموع 487 روستاى در معرض  ــاره كرد و اظهار داش آذربايجان  غربى اش
ــتان شناسايى شده كه در اين راستا تاكنون 101 روستا با اقداماتى  خطر در اس
نظير احداث ديوار ساحلى، اجراى كانالهاى سنگى يا بتنى و اليروبى مسير آبهاى 
جارى ايمن سازى مى شوند در غير اين صورت جابه جا مى گردند. مديركل بنياد 
ــكن انقالب اسالمى  آذربايجان غربى با بيان اينكه 386 روستاى در معرض  مس
ــه داد: 90 ميليارد تومان  ــازى بوده، ادام خطر آذربايجان غربى نيازمند ايمن س

اعتبار براى ايمن سازى 386 روستاى در معرض خطر استان مورد نياز است.

جوان سنگدل برادرش را به رگبار بستدستگيرى سارق لوازم خودرو در كمپ دستگيرى جاعالن اسكناس خارجى
ــرقت مى كرد توسط  ــارق معتاد به مواد مخدر كه ازداخل خودروها س يك س
ــر در كمپ دستگير شد. به گزارش ميزان، يك سارق معتاد  پليس آگاهى رامس
ــرقت مى كرد توسط پليس آگاهى رامسر  به مواد مخدر كه از داخل خودروها س
ــرقت لوازم داخل خودرو،  ــد. در پى گزارش مالباختگان مبنى بر س ــتگير ش دس
ــرگرد بابايى رئيس پليس آگاهى رامسر به همراه كارآگاه آتش فراز پرونده اى  س
ــارق  ــتگيرى  س ــكيل دادند و پس از تحقيقات موفق به دس ــن زمينه تش در اي
دركمپ معتادان شدند.  با دستور رضايى نژاد بازپرس شعبه اول دادسراى رامسر 
و نيابت قضايى به رودسر عازم شدند و سارق را در كمپ معتادان بخش چابكسر 
ــارق پس از بازجويى و شيوه هاى فنى و  ــتان رودسر دستگير كردند. س شهرس
پليسى به سرقت محتويات داخل چهار خودرو اعتراف كرد و مدعى شد كه تحت 
تاثير مواد روان گردان دست به سرقت زده است، هم چنين غرامت مالباختگان 

توسط سارق پرداخت و وى  با قرار مناسب روانه زندان شد.

ــال  ــلح پس از چهار س ــتگيرى قاتل فرارى مس فرمانده انتظامى دلفان از دس
ــگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ على  ــتان خبر داد. به گزارش باش در اين شهرس
نجات كرمى فرمانده انتظامى دلفان اظهار داشت: در پى دريافت اطالعاتى مبنى 
ــلحه كالش برادرش را به  ــال 91 در درگيرى خانوادگى با اس بر اين كه فردى س
ــاند و متوارى مى شود و تاكنون تالش براى دستگيرى وى نتيجه اى  قتل مى رس
ــت، موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس آگاهى دلفان  ــته اس در بر نداش
ــبانه روزى و تحقيقات گسترده به صورت  قرار گرفت. ماموران با انجام اقدامات ش
ــايى مخفيگاه قاتل در كوه هاى اطراف اين شهرستان  نامحسوس موفق به شناس
شدند و در عملياتى غافلگيرانه وى را دستگير كردند. فرمانده انتظامى دلفان افزود: 
از قاتل دستگير شده يك قبضه اسلحه كالش و 114 فشنگ جنگى كشف و ضبط 
ــد. كرمى با اشاره به اين كه متهم با اعتراف به جرم خود انگيزه قتل را اختالف  ش

خانوادگى اعالم كرد و گفت: قاتل همراه پرونده تحويل مراجع قضايى شد.

ــتگيرى جاعالن اسكناس خارجى در حوزه  رئيس حوزه قضايى خواجه از دس
ــوى رئيس حوزه  ــيد احمد موس ــى خواجه خبر داد. به گزارش ميزان،  س قضاي
ــتگيرى جاعالن اسكناس خارجى در حوزه قضايى خواجه  قضايى خواجه از دس
ــكايت فردى به هويت (م- ع) اشخاصى احتماالً  خبر داد و گفت: در خصوص ش
ــد و فروش عتيقه  جات با  ــتعار مبنى بر اخاذى و كالهبردارى و خري ــا نام مس ب
ــتورات و پيگيرى هاى الزم و  ــدات رئيس حوزه قضايى خواجه و صدور دس تمهي
ــتان  ــط پليس اطالعات و امنيت شهرس نيز انجام عمليات فنى و اطالعاتى توس
هريس، سه نفر متهم به هويت (ن- غ)، (الف- ث) و (و- ث) به همراه مقاديرى 
ــك دالرى) و دالر اصلى (صد قطعه يك دالرى و ده  ــى (514 قطعه ي دالر تقلب
ــه صد دالرى) كه دالرهاى تقلبى به طرز ماهرانه با دالرهاى اصلى مخلوط  قطع
شده بودند و مقادير مواد مخدر دستگير و با قرار وثيقه روانه زندان تبريز شدند.  

تحقيقات در اين خصوص تا دستگيرى ساير عوامل احتمالى ادامه دارد.

رئيس پليس فتا كرمان گفت:روزانه پيامك هايي از سوي 
كالهبرداران به مخاطبان درباره برنده شدن در قرعه كشي، 
مسابقه و ديگر عناوين ارسال مى شود كه مخاطبان را دچار 
ــر مى كند. به گزارش باشگاه خبرنگاران  سردرگمى  و دردس
ــاره به اين كه آگاه  ــرهنگ كامبيز اسماعيلي با اش جوان، س
سازي به عنوان مقدمه و مكمل برخوردهاي پليسي مى تواند 
ــيار موثر باشد، گفت: هيچ  ــگيري از وقوع جرائم بس در پيش
برنده اي در قرعه كشي با پيامك مطلع نمى شود. وي افزود: 
ــت كننده وجه ،  ــت فرد درياف ــراي دريافت پول الزم نيس ب
ــتگاه كند بلكه اين كار به  ــر بانك خود را وارد دس كارت عاب

ــه عملي خواهد  ــط واريز كننده وج صورت يك طرفه توس
بود.  اسماعيلي گفت: زبان انگليسي دستگاه خودپرداز بانك 
ــاني است كه با زبان فارسي آشنا نيستند اين  مخصوص كس
ــام انتظامى تاكيد كرد:  ــت. اين مق كار يك كالهبرداري اس
ــه كارت بانكي فقط موجودي  ــراي اطمينان از واريز پول ب ب

بگيريد اصرار براي ورود به قسمت انتقال وجه، نيست.
ــهروندان بدانند براي  رئيس پليس فتا در پايان گفت:ش
ــود بنابراين در  ــه اي پرداخت نمى ش ــت جايزه هزين درياف
مواجهه با چنين پيامك هايي در اسرع وقت با پليس تماس 

بگيرند.

ــتان گفت:  ــتان و بلوچس ــتان سيس فرمانده انتظامى اس
ــياه بانك مركزى بود،  ــت س كالهبردار حرفه اى كه در ليس

سرانجام شناسايى و دستگير شد.
ــين رحيمى در گفتگو با ميزان گفت:چندى  سردار حس
ــهر زاهدان  قبل در جريان فعاليت يك فرد كالهبردار در ش
ــال با فريب تجار اين استان در قالب  قرار گرفتيم.مرد ميانس

خريد و فروش كاال از آنها كالهبردارى مى كرد.
ــديم  ــايى هويت متهم متوجه ش وى ادامه داد: با شناس
ــاى كالن بانكى و  ــن وام ه ــه علت گرفت ــال 93 ب او  در س
ــياه بانك مركزى قرار  ــت س ــاط در ليس عدم پرداخت اقس

ــس پليس  ــه گفته رئي ــت. ب ــه اس ــه و ممنوع المعامل گرفت
ــرانجام ماموران پليس زاهدان در  ــتان، س سيستان و بلوچس
ــتگير كنند. مرد  ــبانه موفق شدند متهم را دس عملياتى ش
ــردارى 80 ميليارد  ــتگيرى به كالهب ــال پس از دس ميانس
ريالى از تجار استانهاى سيستان و بلوچستان، كرمان و تهران 
ــبه در  ــرد و گفت: پس از اينكه با تعدادى از كس ــراف ك اعت
ــه انجام دادم با  ــم و زاهدان معامل ــتان هاى تهران، ب شهرس
پرداخت پول نقد اعتماد آنان را جلب و در معامله هاى بعدى 
با اين افراد، در قبال خريد كاال ، چك بال محل صادر و از آنان 

80 ميليارد و 850 ميليون ريال كالهبردارى كردم.

دستگيرى كالهبردار 80 ميلياردى پيامك هاي دردسرساز قرعه كشي 




