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ارسال تصاوير مستهجن به دليل كسر نمره! مرد جوان قبل از خودكشى با طناب دار سلفى گرفت
مديرعامل سازمان آتش نشانى دزفول گفت: پس از حادثه قتل در دزفول 
، قاتل اقدام به ضرب و شتم مادر خود كرده و با ضربات آجر به سر مادر خود، 
وى را بيهوش مى كند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز سه شنبه خبر 
قتل پدر توسط فرزند خود در دزفول به صورت گسترده در شبكه هاى ارتباطى 
ــرهنگ على الهامى در همين زمينه در جمع اظهار  ــر شد. س و مجازى منتش
داشت: شهروندان قبل از توجه به اخبار منتشر شده در شبكه هاى مجازى به 
صحت اخبار از طريق مراجع رسمى اطالع رسانى رسمى اطمينان كسب كنند. 

فرمانده نيروى انتظامى دزفول گفت: ظهر ديروز، خبر قتل يك شهروند در دزفول به اطالع نيروى انتظامى دزفول رسيد كه 
با حضور ماموران نيروى انتظامى عامل اين قتل دستگير شد. الهامى بيان كرد: در اين حادثه يك پيرمرد توسط فرزند پسرش 
ــكونى كرد. پس از حادثه قتل در دزفول قاتل سپس  ــيد واين قاتل پس از قتل پدر اقدام به آتش زدن منزل مس به قتل رس
اقدام به ضرب و شتم مادر خود كرده و با ضربات آجر به سر مادر خود، وى را بيهوش مى كند. مادر اين خانواده بعداز اطالع 

به مركز فوريت هاى پزشكى سريعا به بيمارستان منتقل و تحت مراقبت درمانى قرار گرفت.

ــلفى گرفت و براى  ــى از خود و طناب دار عكس س مرد جوان قبل از خودكش
ــگاه خبرنگاران جوان، روز هاى پايانى فروردين  همسرش فرستاد. به گزارش باش
ــتايى اطراف شهرستان  ــال مرد چوپانى هنگام چراى گوسفندانش در روس امس
سبزوار با جسد حلق  آويز شده مرد جوانى از دكل برق روبه رو شد. همسر مقتول 
در اظهاراتش به پليس گفت: با شوهرم چهار سال پيش ازدواج كردم.او مدتى بعد 
به مصرف شيشه روى آورد و تصميم به جدايى گرفتم.اما شوهرم حاضر به جدايى 
نبود و دوباره با هم زندگى كرديم.چند هفته پيش متوجه شدم شوهرم با زنى در 

تلگرام ارتباط دارد. زمانى كه اين موضوع فاش شد، ديگر تصميم گرفتم براى هميشه شوهرم را ترك كنم. روز حادثه او در 
تلگرام برايم عكسى از صحنه دار زدن خودش ارسال كرد كه گمان كردم قصد شوخى دارد و توجهى نكردم. ماموران گوشى 
تلفن همراه او را براى بازبينى اطالعات در اختيار كارآگاهان پليس فتاى استان خراسان رضوى قرار دادند كه مشخص شد 
ماجراى اين خودكشى صحت دارد. رئيس پليس فتاى استان خراسان رضوى در اين باره گفت: زمانى كه او عكس سلفى 

صحنه خودكشى را براى همسرش ارسال كرده و جوابى از وى دريافت نمى كند، به زندگى اش پايان مى دهد.

شهرستانها

رئيس كانون شوراهاى كار استان البرز بر ضرورت برطرف كردن معضل بيكارى 
جوانان تحصيل كرده تأكيد كرد.

على اصالنى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بيكارى به معضلى اصلى در جامعه 
امروز تبديل شده است.

وى ادامه داد: آمار فراوان بيكارى وقتى نگران كننده تر مى شود كه بخش عمده اى 
ــانى كه ساليان سال از عمر خود را  از بيكاران جامعه را جوانان تحصيل كرده و كس

براى درس خواندن سپرى كرده اند، تشكيل بدهند.
ــزار نفر بيكار با تحصيالت  ــرد: هم اكنون بيش از 150 ه ــان ك اصالنى خاطرنش
بيشتر از كارشناسى در البرز وجود دارد كه بسيارى از آنها حاضرند در حوزه مرتبط 

با رشته تحصيلى خود كار كنند.
وى توضيح داد: بايد پذيرفت افزايش آمار بيكارى آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى 

زيادى هم چون افزايش آمار اعتياد و جرائم مختلف را در جامعه به دنبال دارد.

ــك اگر از ظرفيت هاى توليدى و صنعتى استان به  ــد: بدون ش اصالنى يادآور ش
خوبى استفاده مى شد بسيارى از افراد جوياى كار صاحب شغل مى شدند و دغدغه 

بسيارى از خانواده ها در خصوص بيكارى فرزندانشان برطرف مى شد.
اين مسئول در بخش ديگرى از صحبت هاى خود بر ضرورت ارتقاى كمى و كيفى 
ــگاهى تأكيد كرد و گفت: آموزش دانشگاه ها بايد به گونه اى باشد  آموزش هاى دانش
كه افراد پس از فارغ التحصيلى از دانش و مهارت عملى كافى براى جذب در مراكز 

مختلف برخوردار باشند.
رئيس كانون شوراهاى كار استان البرز خاطرنشان كرد: متأسفانه فارغ التحصيالن 
امروز درمحيط واقعى كار نمى توانند از دانش خود در محيط واقعى كار بهره اى ببرند 
و همين باعث شده كارفرمايان به فارغ التحصيالن دانشگاه ها اعتماد چندانى نداشته 
ــانى را به خدمت بگيرند كه به صورت تجربى و عملى با  ــند و ترجيح دهند كس باش

فنون كار آشنا شده اند.

وجود 150 هزار بيكار با تحصيالت بيشتر از كارشناسى در البرز
افزايش ضريب اطمينان و پايدارى شبكه 

برق شهر دزفول
ــت ها و خطوط شركت برق  ــعه و ترميم پس گروه شهرسـتانها: مجرى توس
منطقه اى خوزستان گفت: به منظور پايدارى شبكه برق شهر دزفول دودستگاه فيدر 
خروجى و يك دستگاه فيدر ورودى جديد جهت ترانس سوم پست 132كيلوولت 
دژپل دزفول احداث شد .به گزارش روابط عمومى  شركت برق منطقه اى خوزستان، 
ــركت افزود: هدف از اجراى اين پروژه  نيما دريا پور در گفت و گو با خبرنگار اين ش
استفاده از حداكثر ظرفيت ترانس  و جلوگيرى از گسترش خطا بر ساير فيدرهاى 
ــب اطمينان تامين برق  ــت برق دژپل و در نتيجه افزايش ضري ــوم پس ترانس س
مشتركين بوده است. درياپور اضافه كرد: هزينه اجراى اين پروژه پنج ميليارد ريال 

بوده كه ازمحل اعتبارات شركت برق منطقه اى خوزستان تامين گرديده است.

مدير كل راه وشهرسازى استان اصفهان:
بررسى مسايل و مشكالت حوزه راه و شهرسازى 

در شهر باغ بهادران 
گروه شهرستانها: شهر باغ بهادران از توابع شهرستان لنجان در 60 كيلومترى 
جنوب غربى اصفهان واقع شده كه به لحاظ داشتن جاذبه هاى گردشگرى طبيعى 
ــير رودخانه همواره مورد بازديد  ــتى و وجود 20 روستا در طول مس يا اكوتوريس
ــيارى واقع مى شود كه با توجه به تردد بسيار باالى وسايل نقليه  گردشگران بس
ــازى آن اقدامات شايسته اى انجام گردد .  در آن مى طلبد تا در حوزه راه وشهرس
حجت اهللا غالمى  مديركل راه وشهرسازى استان اصفهان به همراه مديران ستادى 
ــيد محسن سجاد فرماندار شهرستان  ــتان كه با حضور س با بازديد از اين شهرس
لنجان، اردشيرمحمدى شهردار و اعضاى شوراى شهر باغ بهادران انجام شد گفت: 
ــيارى از مشكالت اين شهر با ابالغ طرح جامع مرتفع خواهد شد كه در حال  بس
ــهر باغ بهادران در شوراى برنامه ريزى مطرح و هم اكنون در  حاضرطرح جامع ش
شورايعالى شهرسازى و معمارى جهت بررسى است كه تالش مى شود تا يك ماه 
آينده با پيگيرى  هاى انجام شده طرح جامع اين شهر ابالغ گردد. كمربندى شهر 
باغ بهادران بطول 4 كيلومتر نيز در صورت تاييد طرح به اجرا درخواهد آمد . وى 
ــهركرد را يكى از مهمترين محورهاى ورودى  ــهر – ش محور اصفهان – زرين ش
ــتان عنوان كرد وگفت: اين محور به دليل تردد بسيار باالى وسايل  وخروجى اس
نقليه و يك محور بين استانى حائز اهميت است كه سعى شده با انجام اقدامات 

راهدارى نسبت به افزايش ايمنى تردد در آن اقدام گردد .

آلودگى بندرلنگه و لنگ به دليل دفع 
غيراصولى زباله ها

رئيس اداره محيط زيست شهرستان بندرلنگه با بيان اينكه دفع غير اصولى 
زباله هاى شهرى و عفونى در بندرلنگه و كنگ موجب آلودگى منطقه شده است، 
 گفت: رها سازى پسماندهاى شهرى و عفونى در فاصله يك كيلومترى شهر كنگ 
ــت . به گزارش  ــده اس و بندرلنگه موجب آلودگى 50 هكتار از زمين هاى آنجا ش
ايسنا، سامان قاسمى  افزود: مكان مورد استفاده شهردارى هاى بندرلنگه و كنگ 
ــطح شهر و بيمارستانى مورد تاييد اداره محيط زيست  براى انتقال زباله هاى س
ــتان نبوده و سالمت مردم و محيط زيست را به خطر انداخته است.  اين شهرس
وى گفت: نزديكى محل نگهدارى اين زباله ها با شهر كنگ موجب شده  شمارى 
ــد درون زباله ها  ــى اين منطقه دام هاى خود را براى خوردن غذاهاى فاس از اهال
به اين مكان بياورند. رئيس اداره محيط زيست شهرستان بندرلنگه افزود: نفوذ 
ــيرآبه هاى زباله ها در سفره هاى آب زيرزمينى و آلودگى آب، تجمع حيوانات  ش
وحشى ، تغذيه از زباله و يا آتش زدن زباله ها از پيامدهاى اينگونه امحاى زباله ها 
است. قاسمى  گفت: بر اساس ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه دفن زباله در 
شهرهاى ساحلى ممنوع است و شهردارى ها موظفند روش هاى نوين پسماند ها 
ــه و بندركنگ مصوبات  ــهردارى بندرلنگ ــفانه ش را اجرا كنند. وى افزود: متاس
كارگروه پسماندهاى شهرستان را اجرا نكرده اند و به اخطار هاى اداره كل محيط 

زيست استان هم بى توجه هستند .

واژگونى اتوبوس با 18 سرنشين در اتوبان 
كرج - قزوين

جانشين رييس پليس راه راهور ناجا اعالم كرد: واژگونى اتوبوس در اتوبان كرج 
- قزوين 5 مجروح بر جا گذاشت. به گزارش ايسنا، سرهنگ داوود قاسميان افزود: 
حوالى ساعت 23 روز سه شنبه در كيلومتر 35 آزادراه كرج - قزوين يك دستگاه 
ــين واژگون شد. بنا براعالم سايت پليس راهور120،  اتوبوس «مان» با 18 سرنش
ــاره به اين كه اتوبوس مذكور از تهران به مقصد اروميه در حال حركت  وى با اش
بود افزود: در اين حادثه 5 تن مجروح شدند. جانشين رييس پليس راه راهور ناجا 

خاطرنشان كرد: علت اين حادثه عدم توجه به جلو بوده است.

واژگونى تريلى حامل بنزين در قم 
ــتگاه تريلى در پل  ــانان در حادثه واژگونى يك دس حضور به موقع آتش نش
سراجه مانع از بروز يك فاجعه شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛عباس 
ــت: با  ــراجه خبرداد و بيان داش جعفري از واژگوني تريلي حاوي بنزين در پل س
ــاني، پرسنل امدادي در كمترين زمان خود  اعالم اين حادثه به ماموران آتش نش
را به محل وقوع حادثه رساندند. مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
ــاني قم ابتدا راننده از  ــهرداري قم گفت: با حضور به موقع نيروهاي آتش نش ش
داخل خودرو نجات پيدا كرد. وي افزود: در ادامه ماموران آتش نشاني ابتدا اقدام 

به خنك كردن مخزن بنزين كرده و از انفجار آن جلوگيري كردند.

جان باختن اعضاى خانواده 4 نفره در زير آوار
ــكى  ــوادث و فوريت هاى پزش ــت ح ــى مركز مديري ــط عموم ــئول رواب مس
آذربايجان شرقى گفت: بامداد ديروز ريزش آوار در محله اخمقيه تبريز موجب مرگ 
ــد. حبيب حسينقلى زاده در گفت وگو با ايسنا  تمام اعضاى خانواده چهار نفره ش
منطقه آذربايجان شرقى گفت: ساعت 4:40 بامداد ديروز با گزارش مردمى ريزش 
ــه اخمقيه تبريز، به اپراتورى اورژانس 115، پايگاه هاى 216، 214 و  آوار در محل
205 به محل حادثه اعزام شدند. وى ادامه داد: همزمان نيروهاى آتش نشانى نيز 
به محل فرا خوانده شدند و پس از آوار بردارى از مرگ اعضاى خانواده چهار نفره، 
ــاله و دو پسر 5 و 1 ساله خبر دادند. بر اساس اين  ــامل پدر و مادر 26 و 22 س ش
ــانى اعزامى به محل، اين حادثه در اثر بارندگى و  گزارش؛ به گفته عوامل آتشنش

سنگينى سقف و نيز نامناسب بودن سازه مسكونى رخ داده است.

كشف 18 ميليارد ريال كاالي قاچاق دراصفهان
ــتان از كشف 18 ميليارد ريال كاالي  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
ــتگيري 37 نفر در اين رابطه خبر داد. سرهنگ «جهانگير  خارجي قاچاق و دس
ــده را 18  ــف ش كريمي» در گفت وگو با پايگاه خبري پليس ارزش كاالهاي كش
ميليارد ريال عنوان كرد و اظهار داشت: در اين رابطه تعداد 16 دستگاه خودروي 
ــكيل پرونده  تحويل  ــنگين توقيف و 38 نفر دستگير و پس از تش ــبك و س س

مراجع قضائي شدند.

كشف حدود يك تن ترياك
ــف كردند .  ــتان كش ــى هرمزگان 920 كيلوگرم ترياك اس ــوران انتظام مام
ــاس؛ فرمانده انتظامى هرمزگان  ــگاه خبرنگاران جوان از بندرعب به گزارش باش
ــك، بندرعباس  ــتان هاى جاس گفت:اين ميزان  مواد مخدردر محورهاى شهرس
ــردار عزيزاهللا ملكى افزود : در اين رابطه 5 دستگاه  ــف شد. س و حاجى آباد كش

خودرو توقيف و 8 نفر دستگير شدند.

وقوع زلزله 5/5 ريشترى در تبت
ساعت 9:15 ديروز به وقت محلى زلزله اى به بزرگى 5/5 ريشتر «چانگ دو» 
در تبت را به لرزه درآورد. به گزارش ايسنا، به گفته مقامات محلى احتمال دارد 

اين حادثه تلفات داشته باشد.

ــر داد كه با اغفال  ــتگيرى فردى خب ــايى و دس رئيس پليس فتا فارس از شناس
ــبكه هاى اجتماعى و با به  ــتى در ش ــان و دختران از طريق ايجاد گروه هاى دوس زن
دام انداختن تعدادى از كاربران از آنها اخاذى مى كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ــرهنگ «سيدموسى حسينى» گفت: چندى پيش پرونده اى به پليس فتا  جوان، س
ــاكى مدعى شده بود فردى با ايجاد گروه هاى  ــتان فارس ارجاء شد كه در آن ش اس
ــبكه هاى اجتماعى اقدام به اغفال دختران نوجوان مى كند و دخترم  ــتى در ش دوس
ــت. وى ادامه داد: اين فرد مدعى شد كه چند ماهى بود  نيز يكى از اين قربانيان اس
كه متوجه تغيير رفتار دخترش شده و اين تغيير رفتار به حدى بوده كه استرس و 
ــراب از چهره وى نمايان بود تا اينكه با هماهنگى دخترش تصميم به بازبينى  اضط
ــود فردى در شبكه هاى اجتماعى با تهديد و  تلفن همراه وى گرفته و متوجه مى ش
مزاحمت قصد اخاذى از او را دارد. رئيس پليس فتا استان فارس بيان كرد: اين مرد 

ــده نه تنها  اظهار كرد كه دخترم پس از پرس و جو از اعضاى ديگر گروه متوجه ش
خودش، بلكه كاربران ديگرى نيز در اين گروه اغفال شده اند.

سرهنگ حسينى افزود: با مطرح شدن اين موضوع تيمى از اداره مبارزه با جرائم 
ــايبرى تشكيل شده و ماموران با اقداماتى فنى و تخصصى، موفق شدند عالوه بر  س

شناسايى قربانيان ديگر اين پرونده، متهم را نيز شناسايى و تحويل قانون دهند.
ــتان هاى استان فارس  ــاكن يكى از شهرس ــاله س وى گفت: متهم مردى 29 س
است كه در ابتدا منكر انجام هرگونه عمل مجرمانه اى مى شود اما در ادامه با ديدن 
مستندات و ادله ديجيتال به بزه انتسابى خود اعتراف كرده و مشخص مى شود وى 

به دليل مشكالت روحى و روانى، اقدام به چنين عمل مجرمانه اى كرده است.
رئيس پليس فتا استان فارس از والدين درخواست كرد: با پيشرفت هاى تكنولوژى 
ــن هاى مختلف ارتباطاتى، اطالعات و آگاهى خود را در اين زمينه  و ظهور اپليكيش

ــا را در اين فضا تنها  ــاد ارتباط مثبت و مفيد با فرزندان خود آنه ــاال برده و با ايج ب
نگذارند. سرهنگ حسينى در اين باره متذكر شد: متاسفانه گاها“ مشاهده مى شود 
ــكايت كردن  ــدن به چنين مواردى به علت حفظ آبرو از ش بعضى افراد با روبرو ش

امتناء مى ورزند.

قربانيان مرد تلگرامى در صف دادگاه

ماجراى فريب  ده ها دختر نوجوان در شيراز

دستگيري عامل ايجاد كننده سايت فيشينگمامور قالبى كالنترى ابوذر به دام افتاد
ــران محله ابوذر تهران مى كرد،  ــور قالبى كه اقدام به اخاذى از دختران و پس مام
ــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساعت  ــط پليس شناسايى و دستگير ش توس
21، هجدهم ارديبهشت ماه درپى اطالع مردم مبنى براينكه شخصى با عنوان مامور 
ــوان را دارد،  تيمى از كالنترى ابوذر جهت  ــران ج كالنترى قصد فريب دختران و پس
بررسى موضوع به محل اعزام شدند. عوامل پليس در بررسى هاى اوليه متوجه شدند 
كه فرد مورد نظر به نام سعيد با جعل عنوان مامور كالنترى و به بهانه اينكه آشنا هايى 
در مقر انتظامى دارد، اقدام به اخاذى و كالهبردارى مى كرد كه توسط مردم دستگير 
شده بود. سرهنگ حجت اله مرادى رئيس كالنترى 161ابوذر درباره اين خبر به باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: متهم پس از انتقال به كالنترى به چندين فقره كالهبردارى از 
دختران و پسران به بهانه حل مشكالت انتظامى خودشان و دوستانشان اعتراف كرد. 

وى افزود: پرونده متهم جهت بررسى بيشتر در اختيار مقام قضايى قرار گرفت.

فردي كه با طراحي سايتي جعلي به اطالعات حساب بانكي كاربران دسترسي 
ــط ماموران پليس فتاي اصفهان شناسايي و  ــاب آنها را خالي مى كرد توس و حس
ــهرياري» رئيس مركز اطالع رساني پليس  ــرهنگ «غالمرضا ش دستگير شد. س
ــان در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: در پي رصد و پايش  اصفه
ــان پليس فتا و شناسايي سايتي جعلي در زمينه  فضاي مجازي توسط كارشناس
فروش كارت شارژ موضوع در دستور ماموران پليس فتا قرار گرفت. وي ادامه داد: 
با انجام اقدامات تخصصي در فضاي سايبر نهايتاً متهم كه ساكن يكي از استان هاي 
كشور بود شناسايي و دستگير شد.متهم در مواجه با مدارك و مستندات پليس به 
بزه انتسابي اقرار و انگيزه خود را كسب مال عنوان داشت.متهم توانسته به اطالعات 
حساب بيش از 80 كاربر اينترنتي كه قصد خريد كارت شارژ داشته اند دسترسي و 

از حساب آنها سرقت كند.متهم با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضائي شد.

رئيس پليس فتا كردستان از دستگيرى فردى خبر داد، كه در فضاى مجازى 
ــال مى كرد. به گزارش باشگاه  ــرش ارس پيام هاى تهديدآميز براى خانواده همس
ــاكرى» در اين زمينه گفت: در پى ارجاع  ــرهنگ «فرامرز ش خبرنگاران جوان، س
ــاذى از مراجع قضايى  ــه اى با موضوع تهديد و اخ ــره پرونده جرايم رايان يك فق
ــايبرى اين پليس  ــيدگى به پرونده به اداره مبارزه با جرايم س به پليس فتا، رس
ــد. در اين راستا ماموران پرونده وارد عمل شده و با انجام اقدامات فنى  محول ش
ــايى كردند.  ــال كننده پيام ها را كه داماد خانواده بود، شناس و تخصصى فرد ارس
ــاره به احضار متهم به پليس فتا، تصريح كرد: متهم  ــرهنگ شاكرى ضمن اش س
در بازجويى هاى انجام شده، صراحتا به بزه انتسابى با انگيزه اختالفات خانوادگى، 
انتقام جويى و تسويه حساب شخصى اعتراف كرد.با تكميل پرونده، از سوى مقام 

قضايى قرار قانونى صادر شد.

ارسال كننده پيام هاى تهديد آميز، داماد خانواده بود

ــازى خرمشهر چهار سال در  ــده صابون س كارگران بيكار ش
ــتند و از اين  ــازى هس اميد راه اندازى مجدد كارخانه صابون س
وضعيت به تنگ آمده اند. به گزارش مهر، كارگران صابون سازى 
خرمشهر مشغول كار نيستند، مشغول اعتراض هستند، اعتراض 
ــرخ توليد آن  ــت چ ــال اس به تعطيلى كارخانه اى كه چهار س
ــهر  ــازى خرمش نمى چرخد. يكى از كارگران كارخانه صابون س
ــته بيش از 300 كارگر  ــه مهر مى گويد: اين كارخانه در گذش ب
داشته است. وى مى افزايد: قبل از تعطيلى اين كارخانه كمتر از 
ــال به بازنشستگى ام مانده بود كه با وضعيت تعطيلى  چهار س
ــتگى ام نيز به حالت بالتكليفى  ــفانه وضعيت بازنشس آن متاس
ــتم كه وضعيت  ــريفات تصريح مى كند: فقط من نيس ماند. ش
بيمه بازنشستگى ام در اينش واحد توليدى بالتكليف شد، بلكه 
ــده اند.  ــكلى ش تعداد زيادى از همكاران ما نيز دچار چنين مش
على عبدى ديگر كارگر بيكار شده اين كارخانه به مهر مى گويد: 
كارگران صابون سازى خرمشهر از جمله كارگرانى هستند كه بعد 
از تعطيل شدن واحد توليدى كارخانه اعتراضات و پيگيرى هاى 
زيادى را انجام دادند، ولى متاسفانه صداى آنها به جايى نرسيد، 
ــتان تنها با وعده به آنها در اين مدت اميد  ــئولين شهرس و مس
ــال گذشته نوعى مواد شيميايى  مى دادند. وى مى افزايد: در س
ــد كه اين مخازن شروع  در مخازن اين كارخانه نگهدارى مى ش
ــد  ــد. عبدى تصريح مى كند: اين امر باعث ش ــتى مى كن به نش
ــئولين براى مهار اين مواد و نرسيدن آن به رودخانه كارون  مس
وارد اين كارخانه شوند، كارخانه اى كه در اين چهار سال به رغم 
مكاتبات و پيگيرى هاى ما حتى حاضر به مالقات با كارگران در 
كارخانه و بازديد و ديدار از آن نشده بودند. رييس اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان خرمشهر نيز در همين ارتباط مى گويد: 

ــت محيطى را در گذشته پيش بينى و  وقوع چنين حادثه زيس
ــال 1388  ــالم كرده بوديم. رضا جاويد عنوان مى كند: در س اع
ــيميايى  حجمى به ميزان 5 هزار و 500 تن مواد از ضايعات ش
هيدروكربنى وارد شركت صابون سازى ياس خرمشهر شد. وى 
ــت محيطى در  ــد: اين مواد بدون هيچگونه مجوز زيس مى افزاي
ــتاندارد نگهدارى شد. جاويد تصريح مى كند: به  مخازن غيراس
ــتى هاى ريز كرد كه  ــروع به خوردگى و به نش تدريج مخازن ش
ــكارى روى مخازن  ــتعال بود و امكان جوش چون مواد قابل اش
ــنتى با چوب گذاشتن در درزها موقتا  نبود، آن را به صورت س
مهار مى كردند. جاويد مى گويد: اما آخرين نشتى به اين راحتى 
ــدن 200 هزار ليتر  ــدن نبود و حاصل آن روانه ش قابل مهار ش
مواد سمى شيميايى به سمت كارون بود، موادى كه اگر پايشان 
ــد يك فاجعه زيست  به بزرگترين رودخانه خاورميانه باز مى ش
ــت در پايان  ــى آورد. رييس اداره محيط زيس محيطى به بار م
ــاده با حضور  ــه اى فوق الع ــد: پس از اين جريان جلس مى گوي
مسئولين شهرى و محيط زيست برگزار شد و در نهايت پيمانكار 
مخصوص به ميدان آمد و مواد از رسيدن به رودخانه مهار و به 
مخازن ديگرى منتقل شد كه اين مخازن نيز در آينده اگر مواد 
از كارخانه انتقال داده نشود مجددا نشت خواهد كرد. رجب زاده 
ــده اين كارخانه به خبرنگار مهر مى گويد:  ديگر كارگر بيكار ش
ــا كارگران  ــامل م ــت هيچ حقوق و مزايايى ش ــال اس چهار س
نمى شود. وى مى افزايد: نيروهاى اين كارخانه در بدترين شرايط 
ــان هستند.  ــپرى كردن زندگى خود و خانوادهايش در حال س
ــت  ــكل ما نيس اين كارگر تصريح مى كند: هيچكس پيگير مش
ــدند و به  ــئولين يك باره بيدار ش و اى كاش همانگونه كه مس
ــال ها  ــت و وضعيت اين مواد افتادند در اين س فكر محيط زيس
ــوم اين كارخانه نيز مى افتادند. به گزارش  به فكر كارگران مظل
ــال 1387 در سير خصوصى سازى ها كارخانه  خبرنگار مهر، س
ــهر به يك سرمايه گذار مركزنشين تهرانى  صابون سازى خرمش
رسيد كه قبل از واگذارى محصوالت اين كارخانه با شركت هاى 
ــرد، اوضاعى كه البته كار را به اينجا  بزرگ داخلى رقابت مى ك
كشانده است... حال پشت درهاى اين كارخانه كارگرانى ايستاده 
ــدن اوضاع  اند كه براى چرخاندن چرخ هاى توليد و رو به راه ش

معيشتشان لحظه شمارى مى كنند.

خسارات وسيع در پى بارش شديد و بى سابقه باران، تنها 
ــتان هاى توابع مانند  ــمنان و شهرس در 120دقيقه، چهره س
ــار، سرخه و شهر شهميرزاد را دگرگون كرد و موجبات  گرمس
ــد. به گزارش مهر، هنگامى  كه ساعت 20  غافلگيرى مردم ش
سه شنبه شب گذشته نخستين رعد و برق در سمنان پديدار 
ــد شايد كمتر كسى پيش بينى مى كرد كه باران تنها در دو  ش
ساعت چهره اين شهر را آنچنان تغيير دهد كه تمام گروه هاى 
امداد و نجات استان براى نجات مردم و خودروهاى گرفتار در 
خيابان هايى كه به رودخانه بدل شده بودند، اعزام شوند. بارش 
ــاعت20 تا 22 و 10دقيقه شامگاه  30ميلى مترى باران از س
ــنبه آنقدر عجيب و براى مردم سمنان غريب است كه  سه ش
ــت كمتر از 10 ساعت از وقوع آن، همچنان فضاهاى  با گذش
مجازى و محافل اجتماعى اين شهر در بهت فرورفته اند. بنا به 
اعالم سامانه هواشناسى سمنان، از ابتداى سال95 تا كنون در 
اين شهرستان تنها دوميليمتر باران باريده پس مى توان تصور 
كرد بارش 30ميليمتر باران تنها در دو ساعت چه سطحى از 
شگفتى و غافلگيرى را در بين مردم و اهالى سمنان و شهرهاى 

حومه رقم زده است.
ــابقه است كه شايد  ــايد پديده اى كم س ــيل خيابانى ش س
ــمنان هم نمونه آن را به ياد ندارند  اهالى موى سپيد شهر س
ــمنان ازسه شنبه شب تا  ــد تا شهر س و اين موضوع باعث ش
كنون خسارات قابل توجهى را به چشم ببيند. معاون امداد و 
ــتان سمنان در نخستين لحظات پس از  نجات هالل احمر اس
اتمام بارندگى تخريب سه منزل مسكونى در اين شهر را تائيد 
ــديد باران باعث آوار و ريزش سه واحد  كرد و گفت: بارش ش
مسكوني در محدوده خيابان حافظ نو در ميدان حافظ، خيابان 
آستانه در اطراف امامزاده يحيي (ع) و يك واحد مسكوني نيز 
ــد كه اين حوادث تلفات جاني نداشت.  در خيابان طالقاني ش
ــه 10 اكيپ مختلف امداد و  ــد على يحيايى با بيان اينك محم
ــطح شهر سمنان به نجات خودروها و  نجات هالل احمر در س
مردم گرفتار در آبگرفتگي، اعزام شدند، بيان داشت: اكيپ هاى 
امدادى هالل احمر با توجه به شرايط اين واحدهاى مسكونى، 
ــكونى اطراف خانه آوار شده به ويژه در خيابان  چند واحد مس
آستانه را تخليه كرده اند. وى افزود: هنوز براى اعالم نظر درباره 

مصدومان احتمالى كمى زود است ولى اين حادثه خوشبختانه 
ــركل مديريت بحران  ــت. مدي ــته اس تا كنون مصدومى نداش
ــمنان نيز در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار  استاندارى س
ــنگين سيل سه شنبه شب  ــاره به خسارات س مهر ضمن اش
ــات زيرساختي، راه ها،  ــمنان، گفت: خسارت به تاسيس در س
ــمنان قابل توجه بوده است.  ــتان س ــهري در شهرس برق ش
احمدطاهرى ضمن بيان اينكه بارش شديد باران آبگرفتگى بى 
سابقه اى را در شهرستان هاى سمنان و گرمسار به وجود آورده 
است، ابراز داشت: خسارات اوليه به تاسيسات مى بايست پس 
ــى ابتداى بيان شود اما ظاهرا واحدهاي مسكوني  از كارشناس
ــدن سيالب در  ــمنان در پي بارندگي و جاري ش و تجاري س
ــارت جدى ديده اند. معاون امداد  ــهري، آسيب و خس معابر ش
ــمنان نيز درباره وقوع اين سيل به مهر  و نجات هالل احمر س
ــس از برگزارى آئين  ــاعاتى پ ــت: نيروهاى هالل احمر س گف
ــتاندار سمنان  ــازمان با حضور اس تجليل و قدردانى از اين س
ــمنان اعزام شدند و  ــيل شهر س به عمليات امداد و نجات س
ــهرى امدادرسانى كرده و 25عمليات  در اين بين به 80همش
ــكونى از سيالب را انجام دادند. على يحيايى  تخليه منازل مس
درباره اقدامات هالل احمر درباره سيل درون شهرى سمنان، 
ــت: هالل احمر تجهيزات اسكان شامل پتو، خوراكى  ابراز داش
ــكان براى اين آسيب ديدگان در  ــرايط اس و ... و همچنين ش
سر صحنه را آماده كرد ولى اين شهروندان به اسكان در خانه 
اقوام و بستگان خود اقدام كردند همچنين با تالش امدادگران 
هالل احمر از بسيارى از تخريب ها و خسارت ها جلوگيرى و از 
ورود شهروندان و خودروها به معابر آبگرفته به منظور كاهش 

مشكالت مردم ممانعت شد. 

سيل به سمنان خسارت وارد كردبالتكليفى كارخانه صابون سازى خرمشهر 

ــس هاى كارآگاهان جنايى درخصوص كشف جسد  تجس
مردى داخل خودرو اش نشان داد كه قاتل او كسى نيست جز 
دخترش. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛  چند 
ــيد كه مردى  ــل به ماموران انتظامي همدان خبر رس روز قب
ــراف همدان به قتل  ــتگاه خودروى پژو در اط داخل يك دس
رسيده است. دقايقى از كشف جسد مى گذشت كه نخستين 
ــد به مردى  ــدند. جس گروه از ماموران راهي محل جنايت ش

ــت به  ــت كه به دليل اصابت گلوله از پش ــال تعلق داش ميانس
ــوز هويت مقتول  ــت داده بود. هن ــرش جان خود را از دس س
ــخص نبود و ماموران نمى دانستند او توسط چه كسى به  مش
ــت اما با استعالم مشخصات پژو آردى هويت  قتل رسيده اس
ــاهدان لحظاتى پيش از  ــد. در همين حال ش مقتول برمال ش

ــه از خودروى مقتول  ــت، دختر جوانى را ديده بودند ك جناي
ــت آمدن اين اطالعات كافي بود تا  ــت. به دس ــده اس پياده ش
ــي هاى اوليه  ــواده مقتول بروند، بررس ــراغ خان كارآگاهان س
ــت. دختر  ــاله داش حاكي از آن بود كه مقتول دخترى 23س
ــت تا اينكه  ــي قرار گرف ــت بازجويي هاي تخصص ــوان تح ج

ــانده است. او  ــرانجام اعتراف كرد كه پدرش را به قتل رس س
گفت: با پدرم اختالف داشتم.او با ما رفتار بدي داشت تا اينكه 
تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. مي دانستم پدرم يك كلت 
كمري غيرمجاز در خانه نگهداري مي كند.روز حادثه كلت را 
ــتم و داخل كيفم گذاشتم، آن روز پدرم  ــرجايش برداش از س
من را سوار خودرواش كرد تا به دانشگاه ببرد اما در ميانه راه 

نقشه ام را اجرا و به پدرم شليك كردم.

دخترى در همدان پدرش را كشت


