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گروه حوادث: شوخى آتشين دو دوست منجر به مرگ يكى از آنها شد و پليس 
ــت عامل قاتل را در زندان پيدا كند.در بهمن ماه سال گذشته فردى با لباس  توانس
هاى شعله ور در آتش وارد محوطه بيمارستان... در خيابان مصطفى خمينى شد!؛ 
پرسنل بيمارستان با مشاهده صحنه، ابتدا اقدام به مهار اين شخص بنام امان اهللا ( 
45 ساله ) و در ادامه خاموش كردن آتش كرده و فرد مصدوم جهت انجام اقدامات 
درمانى به اتاق عمل منتقل مى شود.  همزمان با انتقال امان اهللا به داخل اتاق عمل، 
موضوع از طريق مركز فوريت هاى پليسى 110 به كالنترى 113 بازار اعالم شد؛ با 
ــتان، پرسنل بيمارستان عنوان داشتند كه فرد  حضور مأمورين كالنترى در بيمارس
مصدوم (امان اهللا) در زمانيكه آنها مشغول خاموش كردن آتش لباس هايش بودند، 
ــايگانش بنام «پيمان» را به عنوان عامل آتش سوزى معرفى  دائما نام يكى از همس
ــكونت «پيمان» (23 ساله) و  ــت.  مأمورين كالنترى با شناسايى محل س كرده اس
ــه اين محل رفته و در  ــى در منطقه پانزده خرداد، ب ــان اهللا» در خانه اى قديم «ام
تحقيقات اوليه اطالع پيدا مى كنند كه پيمان با تهيه مواد آتش زا، در زمان خروج 
امان اهللا از داخل اتاق محل سكونتش واقع در زيرزمين اقدام به پاشيدن بنزين و به 

آتش كشيدن وى كرده است. 
در روز بيست و يكم بهمن94 به كالنترى 113 بازار اعالم شد كه مصدوم آتش 
ــدت سوختگى فوت  ــوزى (امان اهللا) با وجود انجام اقدامات درمانى و به علت ش س
كرده است.  با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمد» و به دستور بازپرس 

ــراى امور جنايى تهران، پرونده جهت رسيدگى در اختيار اداره  ــعبه هشتم دادس ش
ــان اداره دهم با حضور در  ــرار گرفت.  كارآگاه ــم پليس آگاهى تهران بزرگ ق ده
ــاهدان صحنه به آتش كشيده شدن  محل جنايت به تحقيق از اهالى پرداختند؛ ش
مقتول در اظهارات خود به كارآگاهان گفتند: «همه چيز از يك شوخى شروع شد؛ 
ــى اقدام به ريختن آب در داخل كفش هاى پيمان كرده بود و همين موضوع  متوف
ــمانى امان اهللا بيشتر از پيمان  ــد اما قدرت جس انگيزه درگيرى اوليه پيمان با او ش
بود؛ پس از پايان درگيرى، پيمان از خانه خارج و امان اهللا نيز به خانه اش در اتاقى 
در زيرزمين رفت؛ پس از گذشت دقايقى، پيمان با يك شيشه نوشابه خانواده پر از 
ــده و به طرف اتاق متوفى مى رود؛ در همين زمان امان اهللا از  بنزين وارد حياط ش
اتاق بيرون آمد و در حاليكه روى پله ها قرار داشت، پيمان بنزين را روى او پاشيد 
و او را به آتش كشيد».  در ادامه تحقيقات مشخص شد در حاليكه اهالى ساختمان 
قصد كمك كردن به متوفى را داشته اما وى از شدت ترس و در حاليكه لباس هايش 
همچنان شعله ور بوده به سمت بيمارستان حركت كرده است !! كه همين موضوع 

باعث شعله ور شدن آتش و در نتجيه افزايش ميزان سوختگى ها شده است. 
ــدن متهم از محل جنايت  ــيدگى به پرونده و با توجه به متوارى ش در ادامه رس
ــتگيرى وى در  ــايى مخفيگاه جديد متهم جهت دس ــكان بودن وى، شناس و بالم
ــوابق پيمان مشخص شد كه وى  ــى س ــتور كار كارآگاهان قرار گرفت.  با بررس دس
ــابقه دار در زمينه موادمخدر است؛ لذا همزمان با انجام اقدامات ويژه  از مجرمين س

پليسى،هماهنگى هاى الزم نيز با پليس مبارزه با موادمخدر انجام شد تا در صورت 
دستگيرى متهم از سوى آن پليس، پيمان جهت انجام تحقيقات در خصوص ارتكاب 

جنايت در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گيرد. 
ــاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى  ــرهنگ كارآگاه آريا حاجى زاده، مع س
تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: «در ادامه رسيدگى به پرونده، كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهى تهران بزرگ اطالع پيدا كردند كه متهم در شهرستان ورامين به 
اتهام موادمخدر دستگير و در آنجا خود را با هويت مجعول رضا غفورى معرفى كرده 

كه در ادامه و با بررسى سوابق، هويت واقعى وى مشخص شده است». 
سرهنگ كارآگاه آريا حاجى زاده، در پايان اين خبر گفت: «برابر هماهنگى هاى 
ــل آمده، متهم جهت انجام تحقيقات در خصوص پرونده قتل عمد و با  قضايى بعم
ــت موقت در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار  قرار بازداش

گرفته است». 

سركرده توزيع هروئين در شمال پايتخت شكار شد
ــاخه اصلى توزيع  رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: سرش
مواد مخدر افيونى در پاتوق هاى شمال پايتخت در يك عمليات پليس دستگير 
شد. سرهنگ محمد بخشنده رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در 
ــگاه خبرنگاران جوان، درباره دستگيرى سركرده توزيع هروئين  گفت وگو با باش
ــازى پاتوق هاى فروش مواد مخدر و  ــمال پايتخت گفت: در راستاى پاكس در ش
ــگاه دوم پليس مبارزه با مواد  ــمال تهران، ماموران پاي روانگردان در محدوده ش
مخدر تهران شناسايى سرشاخه هاى اصلى توزيع مواد را در دستور كار خود قرار 
ــترده پليسى و بكارگيرى شيوه هاى نوين  دادند. وى افزود: با انجام اقدامات گس
اطالعاتى مشخص شد مردى به هويت حميد معروف به آرش اقدام توزيع مواد 
ــه به صورت گسترده در بين پاتوق داران تهران مى كند.  مخدر هروئين و شيش
ــت  رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران ادامه داد: با تجميع اطالعات به دس
ــمارش معكوس براى دستگيرى توزيع كننده اصلى هروئين آغاز شد و  آمده ش
ــى مخفيگاه متهم در خيابان  شيخ بهايى  ــرى اقدامات فنى پليس با انجام يكس
شناسايى شد. سرهنگ بخشنده تاكيد كرد: تيمى از ماموران زبده پليس شامگاه، 
ــى يكم فروردين ماه مخفيگاه متهم را محاصره كرده و در يك اقدام ضربتى  س
آرش را دستگير و به مقر انتقال دادند. وى تصريح كرد: در بازرسى از مخفيگاه 
ــتگاه شوكر، 5  ــه، 2 دس متهم مقدار 11 كيلو 500 گرم هروئين، 43 گرم شيش
ــتگاه ترازوى ديجيتال و مبلغ 19 ميليون ريال كشف و ضبط كردند. رئيس  دس
ــس مبارزه با مواد مخدر تهران درد پايان گفت: پرونده متهم همچنان تحت  پلي

رسيدگى است تا ساير افراد مرتبط با آرش شناسايى و دستگير شوند.

تبهكاران خوشتيپ 150 بيمار ديابتى را سركيسه كردند
فرمانده انتظامى استان قم از دستگيرى سه متهم كه از طريق پيش فروش 
ــان از 120 بيمار ديابتى، 50 ميليارد ريال كالهبردارى كرده بودند، خبر  آپارتم
ــگاه خبرنگاران جوان، سردار كاظم مجتبايى صبح ديروز در  داد. به گزارش باش
ــكايت 120 نفر از بيماران ديابتى كه از  جمع خبرنگاران، اظهار كرد: با طرح ش
ــاز مورد كالهبردارى قرار گرفته بودند، موضوع در  ــركت انبوه س طريق يك ش
ــتور كار مأموران آگاهى استان قم قرار گرفت. وى مجموع مبالغ دريافتى از  دس
ــگان را بيش از 50 ميليارد ريال عنوان و تصريح كرد: متهمان با علم و  مالباخت
اطالع قبلى بر خالف قانون پيش فروش آپارتمان ها اقدام به خريد زمين مزروعى 
ــده را با تقلب و  ــهردارى كرده و ارزش زمين خريدارى ش بدون اخذ مجوز از ش
تنظيم قول نامه صورى با تفاوت فاحشى تا 6 برابر قيمت واقعى محاسبه و به اين 
اعضا اعالم كرده اند. مجتبايى اضافه كرد: مأموران پليس آگاهى استان در ادامه 
پس از هماهنگى قضائى و جمع آورى مستندات، براى جلوگيرى از فرار متهمان 
و امحاء اسناد و مدارك موجود هر سه متهم را دستگير و پس از تفهيم اتهام با 

قرار قانونى بازداشت و روانه زندان كردند.

برخورد پيكان وانت با تير چراغ برق 
مسئول روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريتهاى پزشكى آذربايجان 
شرقى گفت: بامداد ديروز برخورد پيكان وانت با تير چراغ برق منجر به مصدوميت 
ــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حبيب حسينقلى زاده  6 تن در تبريز ش
ــاعت 4:30، بدنبال برخورد  ــت: بامداد ديروز و در س با اعالم اين خبر اظهار داش

خودرو پيكان وانت با تير چراغ برق 6 تن مصدوم شدند.

واژگونى مرگبار كاميون در جاده
ــده كاميون را به  ــور قزوين –همدان رانن ــنده در مح ــى كاميون كش واژگون
ــوان؛از قزوين؛فرمانده انتظامى  ــگاه خبرنگاران ج كام مرگ برد. به گزارش باش
ــانحه يك دستگاه كاميون كشنده يخچال دار   ــتان آوج  گفت: در اين س شهرس
حامل گوشت كه در مسير آبگرم به آوج  در حركت بود از جاده منحرف و پس 
ــقوط از پل «اروان» شد. سرهنگ رضايى اضافه كرد: در اين حادثه راننده  از س

كاميون كه اهل كشور تركيه است بر اثر شدت جراحات در دم فوت كرد.

شوخى دو دوست انگيزه جنايت شد

ــس تصاوير جيب  بر هاى خطوط BRT آزادى - تهرانپارس  گروه حوادث: پلي
ــر كرد.در پى وقوع سرقت هاى جيب برى در اتوبوس  و راه آهن – تجريش را منتش
و ايستگاه هاى خطوط BRT  آزادى - تهرانپارس و راه آهن - تجريش و بالعكس، 
بويژه در ايستگاه هاى چهارراه وليعصر، ميدان انقالب، ميدان امام حسين (ع)، ميدان 
ــتور كار اداره هفدهم پليس  ــايى و دستگيرى سارقين در دس ــى و...، شناس فردوس

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

بررسى اظهارات شكات و مالباختگان همگى حكايت از آن داشت كه افرادى به 
شيوه هاى «ايجاد درگيرى هاى ساختگى در داخل ايستگاه و بعضا داخل اتوبوس ها» 
و همچنين «هل دادن افراد در داخل ايستگاه هاى شلوغ» اقدام به سرقت محتويات 
ــى از سوى اداره هفدهم  جيب هاى آنها كرده اند.  همزمان با انجام طرح هاى پليس
پليس آگاهى تهران بزرگ در خصوص كنترل نامحسوس ايستگاه هاى BRT محل 
ــتگيرى مجرمين حر فه اى و سابقه دار از سوى معاونت  ــرقت ها، طرح دس وقوع س
مبارزه با سرقت هاى خاص پليس آگاهى تهران بزرگ انجام و طى دستگيرى چهار 
نفر از اين متهمين بنام هاى «مهدى. م» (35 ساله)، «على. ن» (36 ساله)، «محمد. 
ــى از مخفيگاه آنها، مدارك  ــاله) و در بازرس ــاله) و «وحيد. ى» (40 س خ» (37 س

شناسايى متعلق به افراد غير كشف شد. 
با شناسايى صاحبان مدارك شناسايى كشف شده از مخفيگاه متهمين، تعدادى 
از آنها در اظهارات خود عنوان كردند كه به شيوه جيب برى در ايستگاه هاى اتوبوس 
ــرقت قرار گرفته اند كه در  ــيوه زورگيرى مورد س BRT و تعدادى ديگرى نيز به ش

مواجه حضورى، متهمين توسط تعدادى از مالباختگان مورد شناسايى قرار گرفتند.  
ــايى آنها از سوى تعدادى از مالباختگانى كه  ــتگيرى اين چهار متهم و شناس با دس
ــرقت قرار گرفته بودند، هر چهار نفر به دستور داديار  ــيوه جيب برى مورد س به ش
شعبه اول دادسراى 34 تهران و جهت انجام تحقيقات در اختيار اداره هفدهم پليس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفتند. 
ــرقت هاى خاص پليس آگاهى  ــرهنگ كارآگاه داوود فـرد، معاون مبارزه با س س
تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: «باتوجه به سوابق متعدد متهمين در ارتكاب 
ــايى  ــرقت هاى بعنف و بويژه جيب برى، شناس ــف بويژه در زمينه س ــم مختل جراي
ــايى ساير جرايم ارتكابى،  ــط تعدادى از مالباختگان و به جهت شناس متهمين توس
دستور انتشار بدون پوشش تصاوير هر چهار متهم از سوى مقام محترم قضايى صادر 
شده است؛ لذا از كليه شكات و مالباختگانى كه موفق به شناسايى تصوير متهمين 
شدند دعوت مى شود تا جهت پيگيرى شكايات خود به اداره هفدهم پليس آگاهى 

تهران بزرگ در خيابان وحدت اسالمى مراجعه كنند». 

جيب برهاى حرفه اى در دام پليس

شهرستانها

شركت توليدى و صنعتى خورشيد زريوار كه توليد كننده 
ــعير گازدار بدون الكل است در سال 85 به همت گروه  ماء الش
ــتك در سنندج احداث شد ولى هم اكنون  سرمايه گذارى ايس
ــتانها - چنورصادقى: اين  ــت. گروه شهرس ــده اس تعطيل ش
ــتين كارخانه توليد ماء الشعير را در  گروه سرمايه گذارى نخس
شهرستان رشت احداث كردند و در راستاى توسعه اين طرح 
خود تصميم به ايجاد واحدى هم در استان كردستان گرفتند. 
ــتان سنندج افراد زيادى اعم  با احداث اين كارخانه در شهرس
ــگاهى و افرادى كه از كمترين سطح  از فارغ التحصيالن دانش
سواد هم برخوردار بودند، جذب بازار كار ايجاد شده در نتيجه 
ــت يك دهه از  ــدند. حال بعد از گذش ــدازى اين واحد ش راه ان
فعاليت اين كارخانه شاهد تعطيل شدن آن هستيم البته نه به 
ــيارى از واحدهاى توليدى صنعتى ديگر كه در  داليلى كه بس
سطح كشور در اين چندسال اخير به علت مشكالت اقتصادى 
ــتك حدود چهار  ــدند. مديرعامل كارخانه ايس با آن مواجه ش
ــت كه به دليل  اتهامات ارزى داراى پرونده قضايى  ــالى اس س
ــده طى اين سال ها واحدهاى  ــت و همين مسئله منجر ش اس
ــت او كج دار و مريز فعاليت خود را ادامه  توليدى تحت مديري
ــتان،  ــتك كردس دهند. به گفته يكى از كارگران كارخانه ايس
ــال مديريت كارخانه به صورت تلفنى از سوى  در اين چند س
ــال 94 بدليل  ــد ولى از اواخر اسفندس مديرعامل انجام مى ش
مشكالتى كه از نبود مدير ايجاد شده تصميم به تعطيلى اين 
ــد. كارگران اين كارخانه از اواخر  ــنندج گرفت ش واحد در س
اسفندماه سال گذشته تا 21 فروردين ماه امسال سه مرتبه در 
مقابل استاندارى كردستان و سه بار هم مقابل كارخانه تجمع 
ــروع بكار مجدد اين واحد  ــيله راهى براى ش كردند تا بدينوس
ــود. بيش از 100  ــا تعيين تكليف وضعيت مديرآن ايجاد ش ت
ــغول به كار  ــتقيم در اين واحد توليدى مش نفر به صورت مس
ــفندماه سال گذشته بيكار شدند.  بودند كه همگى از اواخر اس
ــت نامي از  ــى از نمايندگان كارگران اين كارخانه كه خواس يك
ــود در گفت وگو با مهر گفت: از 28 اسفندماه سال  او برده نش
ــته با ما تسويه حساب كردند و از كار بيكار شده ايم. وى  گذش
ــت: آنگونه  ــاره كرد و اظهارداش به علت تعطيلى اين واحد اش

ــت كه  ــردن يكى از داليل تعطيلى اين اس ــه به ما اعالم ك ك
نمايندگى هاى فروش محصوالت كارخانه به دليل عدم حضور 
ــن واحد حاضر به پرداخت طلب هاى خود به كارخانه  مدير اي
ــتند. يكى ديگر از نمايندگان كارگران كارخانه خورشيد  نيس
زريوا به خبرنگار مهر گفت: خواسته ما از استانداركردستان يا 
معاون سياسى امنيتى او اين است كه براى رفع مشكالت اين 
واحد ميانجى گرى كنند و تا تعيين تكليف مديرعامل كارخانه 
ــخنگوى قوه قضائيه در آينده اى  كه به گفته معاون اول و س
ــود. اين نماينده  ــود، اين كارخانه فعال ش نزديك اعالم مي ش
كارگران كارخانه ايستك كردستان بيان كرد: تعداد افرادى كه 
به صورت مستقيم در اين كارخانه در اوايل فعاليت آن مشغول 
ــدند حدود 400 نفر بود كه بعد از مشكالتى كه براى  بكار ش
مديرعامل كارخانه پيش آمد هر سال تعدادى از نيروها تعديل 
شدند. وى عنوان كرد: از مسئوالن استان انتظار داريم دو سه 
ماه مهلت كارى براى ما بگيرند تا تكليف مدير كارخانه تعيين 
شود. يكى ديگر از كارگران اين كارخانه هم  با اشاره به اينكه 
ــابقه 27 سال كار را دارد، به خبرنگار مهر گفت: از كارگران  س
شركت شاهو هستم واز زمان آغاز بكار كارخانه ايستك هم در 

ــغول بكار شدم. وى بيان كرد: اگر بيكارى بيش  اين واحد مش
ــتند، براى مسئوالن  ــت خانوارهم هس از 100 نفر كه سرپرس
استان مهم باشد بى شك ازآنها حمايت خواهند كرد. استاندار 
ــتان در ارتباط با وضعيت كارخانه ايستك در گفت وگو  كردس
ــتك كردستان را پيگيرى  با مهر گفت: وضعيت كارخانه ايس
ــردم و حتى در اين رابطه هم در چند روز اخير مكاتبه اى با  ك
معاون اول قوه قضاييه داشته  ام. عبدالمحمد زاهدى بيان كرد: 
متاسفانه به دليل وضعيت مالك مجموعه ايستك، مشكالتى 
در تامين مواد اوليه و نقدينگى اين مجموعه ايجاد شده است 
ــت مالك آن برطرف  ــكل با تعيين تكليف وضعي كه اين مش
ــق وزارت صنعت، معدن و  ــد. وى ادامه داد: از طري خواهد ش
ــتيم كه به شكلى و با استفاده از قوانين  تجارت هم پيگير هس
موجود بتوانيم از تعطيلى اين واحد در استان جلوگيرى كنيم. 
ــكل كارگران اين  ــاط با ميانجيگرى براى حل مش وى در ارتب
واحد گفت: من حرفى ندارم و حاضر به اينكار هم هستم ولى 
اين مسئله بايد توسط خانواده مالك اين مجموعه توليدى حل 
ــتان بيان كرد: اگر اين كارخانه به ديگر  ــود. استاندار كردس ش
ــود در صورتى كه  ــاى خانواده مالك اصلى انتقال داده ش اعض

ــد، بى شك مشكالتى كه بوجود  از لحاظ قضايى بالمانع باش
ــرد: نمايندگان  ــدى اضافه ك ــد. زاه ــده برطرف خواهد ش آم
ــتاندارى استان در رابطه  ــى اس كارگران با مديركل امورسياس
ــد. نماينده مردم در  ــكالت خود مي توانند صحبت كنن با مش
شهرستان هاى سنندج، ديواندره وكامياران در مجلس شوراى 
ــتك به دليل  ــالمي در گفت وگو با مهر گفت: كارخانه ايس اس
مشكلى كه براى مديرعامل آن در طول چند سال اخير بوجود 
ــه كار خود ادامه داده  ــت و مدير ب آمد، تاكنون بدون سرپرس
ــئوالن استان خواست بررسى  ــت. سيداحسن علوى از مس اس
ــى در خصوص اين كارخانه بگيرند تا  و تدبير و تصميم اساس
بتواند به توليد خود ادامه دهد. وى با بيان اينكه نتايج تعطيلى 
اين واحد توليدى بسيار زياد است، اظهارداشت: بى شك رونق 
اين كارخانه پيامدهاى مثبتى براى استان به همراه دارد. وى 
ــتاندار جلسه اى فوق العاده در ارتباط  عنوان كرد: مي طلبد اس
ــكيل دهد. عالوه بر  با وضعيت اين كارخانه و كارگران آن تش
ــعير، كارخانه هاى آب معدنى و لبينات  اين واحد توليد ماء الش
ــتان مريوان  ــتك كه در شهرس ــرمايه گذارى ايس مجموعه س
ــت. تعداد كارخانه هايى كه از  ــت هم تعطيل شده اس واقع اس
ــتان نام برد  آنها به توان به عنوان موتور محركه اقتصاد كردس
ــت، ويكى از اين واحدها هم كارخانه ايستك  انگشت شمار اس
ــتان وارد  ــى آن ضربه زيادى به اقتصاد اس ــت كه با تعطيل اس
خواهد شد. خبر تعطيلى كارخانه ايستك بارديگرخاطره تلخ 
تعطيلى كارخانه نساجى كردستان را در ذهن ها زنده كرد، اين 
واحد هم در اوايل دهه 80 تعطيل شد و موجب بيكارى حدود 
ــتقيم در اين كارخانه مشغول به  700 نفرى كه به صورت مس
ــد. هر سال بر جمعيت بيكاران استان كردستان  كار بودند، ش
ــاس اعالم مركز آمار ايران نرخ بيكارى  ــود، براس افزوده مي ش
ــبت به مدت مشابه آن در  ــتان در سال گذشته نس در كردس
ــال 93 بارديگر افزايش داشته است. متاسفانه بجاى ايجاد  س
كارخانه هاى بزرگ در كردستان، واحدهاى توليدى و صنعتى 
بزرگ درآن كه تعداد محدودى هم هستند، تعطيل مي شوند و 
در اين ميان مردم انتظار دارند الاقل مسئوالن مانع از تعطيلى 

اين واحدها شوند.

 افزايش شمار بيكاران كردستانى 

كارخانه ايستك كردستان تعطيل شد
احداث تصفيه خانه هاى فاضالب گام بزرگ سالمت 

محيط زيست كردستان
گروه شهرستانها- سهيال مرادى: آهنگ احداث تصفيه خانه هاى فاضالب 
ــتان شروع شد و هم اكنون شاهد اجراى طرح هاى بزرگ  در دهه اخير در كردس
و فعاليت تاسيسات كم نظير در اين راستا هستيم. مهندس عليرضا تخت شاهى 
رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت با تاكيد بر ضرورت ساماندهى فاضالب 
گفت: مشكالت زيست محيطى ناشى از توسعه نامتوازن و گسترش شهرنشينى 
ــان امروزى  تمام جوانب زندگى بر روى كره زمين را تحت تاثير قرار داده و انس
ــراى مقابله با  ــتم را مى پردازد. ب ــلهاى قبل به اكوسيس ــاوان تعرض نس دارد ت
پديده هاى ناشى از اين مدل توسعه بايد براى ساماندهى و تصفيه فاضالب هاى 
شهرى كه از عوامل آسيب رسان به محيط زيست است اقدامات عملى انجام داد 

و هرگونه تاخير سبب گسترش حجم آسيب ها مى شود .
 

كتابخانه هاى محالت به منظور تبديل اروميه به شهر 
فرهنگى احداث مى شود

گروه شهرستانها: شهردار اروميه از احداث كتابخانه هاى محالت در اروميه 
خبر داد و گفت: بنا داريم اروميه را در سال 1404 به يك شهر فرهنگى تبديل 
ــهردار  ــهرداري اروميه؛ محمد حضرت پور، ش كنيم. به گزارش روابط عمومى  ش
ــى از برنامه هاى اجرايى  ــداث كتابخانه در محالت يك ــت: اح اروميه اظهار داش
ــتا تالش مى شود در تمام  ــت كه در اين راس ــال هاى اخير اس ــهردارى در س ش
ــه ارائه خدمات در حد  ــود. وى با بيان اينك ــالت اروميه كتابخانه احداث ش مح
ــهردارى اروميه است، تصريح كرد: 15 كتابخانه  مطلوب يكى از رويكردهاى ش
ــت كه در اين خصوص اين  ــده اس ــهر اروميه احداث ش در محالت مختلف ش

كتابخانه ها در 12 هزار و 500 مترمربع زمين احداث شده اند.

نمايشگاه جمعى «چهارباغ» اصفهان افتتاح شد
ــبت هفته نكوداشت اصفهان، نمايشگاه عكس  گروه شهرسـتانها: به مناس
ــى اصفهان و نمايشگاه جمعى چهارباغ  غالمحسين عرب از پيشكسوتان عكاس
در موزه هنرهاى معاصر افتتاح شد. شهردار اصفهان اظهار كرد: با توجه به آغاز 
هفته نكوداشت اصفهان و سال فرهنگ و هنر الزم است براى معرفى هنرمندان 

اصفهانى به تمام مردم، آثار اين افراد در مبلمان شهرى اصفهان استفاده شود.
ــوع فرهنگ و  ــه اهميت موض ــرد: با توجه ب ــژاد تصريح ك ــدى جمالى ن مه
ــال  ــال فرهنگ و هنر معرفى كرديم و تمام برنامه هاى امس ــال را س هنر، امس
شهردارى اصفهان حول فرهنگ و هنر مى چرخد. وى با اشاره به افتتاح اين نوع 
نمايشگاه ها،  تصريح كرد: امروز شاهد هنرهاى زيبايى بوديم و با توجه به رويكرد 
ــازمان زيباسازى، اميدواريم بسترى فراهم شود تا از اين  جديد شهردارى در س

آثار در مبلمان شهرى استفاده كنيم.

كسب ركورد جديد مصارف نسوز در شركت 
فوالد مباركه

ــركت فوالد مباركه نخستين گام را در  ــوز  ش گروه شهرسـتانها: مركز نس
ــال 95 محكم برداشت و موفق به ثبت ركورد مصارف  نسوز به مقدار  ابتداي س
ــت كه  ــد و اين در حالي اس ــازي ش 6/4 كيلوگرم بر تن مذاب در ناحيه فوالدس
ــال 94  محقق  ركورد قبلي به ميزان 6/48 كيلوگرم بر تن مذاب در آبان ماه س

شده بود. 
ايرج مختارپور مدير مركز نسوز شركت فوالد مباركه با اعالم اين خبر افزود: 
ــرايط سختي را از نظر  ــازي ش فوالد مباركه همانند ديگر كارخانه هاي فوالدس
اقتصادي تجربه مى كند و در اين ميان شركت هايي موفق به عبور از اين بحران 
ــبي در مديريت هزينه هاي خود داشته باشند، لذا  ــوند كه عملكرد مناس مى ش
ــوب  ــوز يكي از اقالم پرهزينه توليد فوالد محس ــي كه مصارف مواد نس از آنجائ
ــرايط سخت و پرچالش مى تواند  ــود، كاهش ضريب مصرف آن در اين ش مى ش

كمكي براي مقابله و پشت سرگذاشتن بحران موجود باشد.

دستگيري باند سارقان باغ ويالها در «ساوجبالغ» فرجام خودكشى پس از شليك به همسر در بيمارستان عرفان
فرمانده انتظامي شهرستان ساوجبالغ از دستگيري باند سارقان باغ ويالها در منطقه كهريزك اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
«احمد جبارپور» با اعالم اين خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت از باغ ويالها در اين شهرستان، پيگيري موضوع به طور 
ويژه در دستور كار ماموران انتظامي اين شهرستان قرار گرفت. سرهنگ جبارپور تصريح كرد: ماموران كالنتري 14 كهريزك با 
انجام اقدامات اطالعاتي و به كارگيري گشت هاي نامحسوس ؛ فردي را در حين ورود به يكي از باغ ويالها شناسايي و دستگير 
كردند. وي ادامه داد :متهم كه اعتياد به مواد مخدر داشت در بازجويي ماموران به جرم خود مبني بر سرقت اعتراف كرد و اذعان 
داشت كه با همدستي 4 نفر ديگر، با زير نظر گرفتن باغ ويالهاي خالي از سكنه در يك فرصت مناسب اقدام به سرقت از آنها 
كرده و پس از انتقال اموال مسروقه به يك انباري در اطراف شهر آنها را به فروش مي رساندند. اين مقام انتظامي تصريح كرد: در 
اين راستا تيمي مجرب از ماموران تشكيل و طي تحقيقات محسوس و نامحسوس، محل اختفاء متهمان شناسايي و با هماهنگي 
مقام قضائي، هر چهار متهم دستگير و به كالنتري منتقل شدند و در بازرسي از مخفيگاه متهمان مقاديري لوازم خانگي مسروقه 
كشف شد. سرهنگ جبارپور ادامه داد: متهمان پس از تحقيق و بازجويي هاي ماموران، به 15 فقره سرقت از باغ ويال ها در منطقه 

چهار باغ و سهيليه اين شهرستان اعتراف كردند.متهمان به همراه پرونده متشكله به مراجع قضائي معرفي شدند.

مرد جوانى كه بعد از تيراندازى به سوى دخترعمويش در مقابل بيمارستان عرفان، اقدام به خودكشى كرده بود، ظهر ديروز 
جان خود را از دست داد. به گزارش تسنيم، حدود ساعت 19 دوشنبه مأموران كالنترى 134 شهرك غرب در تماس با بازپرس 
كشيك قتل خبر تيراندازى خونين مرد جوانى به خود و همسرش را اعالم كردند. بررسى هاى اوليه مأموران حاكى از آن بود كه 
زن جوان 33 ساله كه از پرسنل اتاق عمل بيمارستان عرفان است بعد از اتمام شيفت كارى خود همراه با همسر 35 ساله اش 
كه پسرعمويش نيز بوده به پاركينگ مقابل بيمارستان رفته اند و سوار بر خودروى زن جوان شده اند، زن جوان كه پشت فرمان 
ــته بود كه ناگهان شوهر زن جوان(پسرعموى وى) با يك اسلحه كمرى كوچك  ــرش نيز در صندلى جلو نشس خودرو و همس
همسرش را هدف قرار داده و دو گلوله به سمت سر همسرش شليك كرده بود، پس از اين تيراندازى نيز با يك گلوله سر خودش 
را هدف قرار داده بود كه پس از تيراندازى نگهبان و كاركنان بيمارستان متوجه موضوع شده و آنها را به اتاق عمل منتقل كرده 
بودند.پس از حضور سعيد احمدبيگى؛ بازپرس ويژه قتل پايتخت در محل اعالم خبر مشخص شد زن و مرد جوان پس از انتقال 
به اتاق عمل در سطح هوشيارى پايينى قرار دارند كه ظهر ديروز مرد جوان به دليل شدت جراحات جان خود را از دست داد 

و با دستور بازپرس امور جنايى تهران تحقيقات در رابطه با اين تيراندازى خونين ادامه دارد.

بيرجند- استان خراسان جنوبى با بيشترين ميزان كاهش 
ــال در صدر جدول خشكسالى قرار  بارندگى ها در كشور امس
ــت گسترده زمين در دشت هاى  گرفته و اين موجب فرونشس
ــت. به گزارش مهر، تب تند خشكسالى  ــتان شده اس اين اس
ــان جنوبى فروكش نكرده و  ــتان خراس ــت كه در اس سالهاس
ــمه ها و قنات ها و چاه ها افزوده  ــال داغ تر بر عطش چش هرس
ــالى آن چنان به جان استان خراسان  ــت. سونامي خشكس اس
جنوبى افتاده كه هيچ چيز از درخت و باغ و چشمه و قنات و 
ــيب آن  چاه گرفته تا ماهى و زنبور و حيات وحش و ... از آس
ــال خشكسالى در اين  در امان نمانده اند. اكنون بعد از 18 س
ــتان كويرى به هر طرف كه نگاه كنى، رد پاى خشكسالى  اس
ــت. خشك شدن قنات ها،  ــته اس جايى عميق بر جاى گذاش
ــاورزان و روى آوردن به  ــن درختان، بيكارى كش از بين رفت
ــاكنين  ــغل هاى كاذب، مهاجرت درصد قابل توجهى از س ش

ــى از پيامدهاى خشكسالى مداوم در اين  روستاها تنها بخش
ــت و اگر بخواهيم  فقط فهرست وار به مسائل  استان بوده اس
ــارت هاى آن در اين  ــكالت حاصل از خشكسالى و خس و مش
استان اشاره كنيم، مثنوى هفتاد منى خواهد شد كه درنهايت 
ــار و پيامدهاى  ــت.  آث ــده اس ــق مطلب در آن ادانش ــز ح ني
ــان جنوبى تا به آنجا پيش رفته  ــالى در استان خراس خشكس
است كه رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى سال 
گذشته اعالم كرده بود 50 درصد روستاهاى خراسان جنوبى 
خالى از سكنه شده است.  هاشم ولى پور مطلق گفته است: از 
ــان جنوبى، هزار و 680 آبادى  ــه هزار و 563 آبادى خراس س
خالى از سكنه شده اند. وى مهم ترين علل مهاجرت روستاييان 
را خشكسالى و بحران آب دانسته است. به  هرروى تمام اميد 
ــتانه بود كه  ــتان به بارندگى ها پاييزه و زمس ــاورزان اس كش

مديركل هواشناسى استان و مديركل مديريت بحران استان 
ــتان همچنان خبر دادند.  ــالى ها در اس از ادامه روند خشكس
ــفره هاى زيرزمينى  ــالى  موجب شده كه آب س آثار خشكس
ــد و كيفيت آب كم شود و  ــته باش بيش از نيم متر افت داش
دشت هاى ممنوعه آبى استان نيز افزايش يابد. مديرعامل آب 
منطقه اى خراسان جنوبى از كاهش ذخيره مخازن آبى استان 
به ميزان 21 ميليون مترمكعب خبر داد و بيان داشت: از 40 
ــتان تعداد 21 محدوده ممنوعه  محدوده مطالعاتى آب در اس
ــده است. مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى  بحرانى ش
ــه و ممنوعه بحرانى در  ــت: 21 محدود مطالعاتى ممنوع گف
استان در معرض تشديد پديده فرونشست است. وى با اشاره 
ــرايان، محدوده سه قلعه و  ــت زمين در دشت س به فرونشس
منطقه آيسك و دشت فردوس گفت: متأسفانه شاهد عوارضى 

ــتيم كه براى تأسيسات زيربنايى  ــت ها هس جدى در اين دش
ــاير موارد تهديد  ــوط انتقال آب، گاز، راه ها و س ازجمله خط
جدى تلقى مى شود. وى عنوان كرد: به دليل برداشت بى رويه 
ــالى ها در استان  ــفره هاى زيرزمينى و ادامه خشكس آب از س
ــتان تشديد شده است. وى با  پديده فرونشست زمين در اس
ــاره به اينكه راه مقابله و مبارزه فورى با اين فرونشست ها  اش
وجود ندارد، تأكيد كرد: بايد با جديت ابتدا كسرى مخازن را 
ــپس آن را تقليل دهيم. آنچه مى تواند  ــانيم و س به صفر برس
ــالى و تبعات آن را به اين استان كم كند اگرچه  تب خشكس
انتقال آب به اين استان كويرى است اما اين طرح بلندمدتى 
است كه نيازمند اعتبارات ميلياردى است و تا زمان اجراى آن 
ــتان رخت بر خواهد بست و بايد به فكر  آثار حيات از اين اس
برنامه هاى كوتاه مدت در اين زمينه بود و اين راه كوتاه به جز 

مصرف بهينه آب نيست.

تب تند خشكسالى و نبض كند آب در خراسان جنوبى




