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ــخت و  ــرايط س يك پناهجوى ايرانى در يك مركز اقامتى در نائورو به دليل ش
ــته روزنامه گاردين،  ــنا به نوش ــوزى كرد. به گزارش ايس بد زندگى اقدام به خودس
ــانه استراليايى ديروز اعالم كرد: يك مهاجر غيرقانونى ايرانى در بازداشتگاه  يك رس
استراليا در كشور جزيره اى نائورو پس از خستگى ناشى از اين مهاجرت، خود را در 

مقابل نمايندگان كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل به آتش كشيد.
پيتر داتون، وزير مهاجرت استراليا تاييد كرد كه اين جوان 23 ساله ايرانى دچار 
ــبت به خودآزارى پناهجويان و مهاجران غيرقانونى به  ــده و نس ــوختگى هايى ش س

عنوان يك اقدام اعتراضى سياسى هشدار داد.
به نوشته اين روزنامه انگليسى، حال اين پناهجوى ايرانى كه به نام اميد شناخته 
مى شود ومتاهل است، وخيم اعالم شده است. دولت هاى استراليا و نائورو به تازگى 
ــى و خودآزارى بازداشت شدگان در نائورو را «اعتراضى سياسى»  اقدام به خودكش
توصيف كردند. بر اساس اين گزارش، يك مهاجر ايرانى ديگر فروردين ماه گذشته 
در دادگاه جمهورى نائورو در اقيانوس آرام به اتهام تالش براى خودكشى به پرداخت 
200 دالر جريمه و 12 ماه انجام خدمات اجتماعى محكوم شد. مقامات نائورو ابراز 
ــى در ميان پناهجويان  اميدوارى  كرده بودند اين راى بتواند از تكرار موارد خودكش
ــته اند براساس سياست هاى سختگيرانه استراليا به  و مهاجران غيرقانونى كه نتوانس
ــده اند  ــتگاه هاى مانوس در گينه نو و يا نائورو ش ــور راه يابند و راهى بازداش اين كش
ــان داد اين حكم بى تاثير بوده است.  ــوزى اين مهاجر نش جلوگيرى كند اما خودس
ويدئوى پخش شده از لحظه خودسوزى اميد نشان مى دهد كه وى پيش از روشن 
كردن آتش فرياد زده كه در اعتراض به وضعيت سخت و بد معيشت در آن جا دست 

به اين كار مى زند و اين كه اين اقدام نشان مى دهد چقدر آن ها از شرايط شان خسته 
ــور جزيره اى با 10 هزا نفر جمعيت و 21 كيلومتر مربع در  ــده اند. نائورو يك كش ش
ــيارى از مهاجران كه با قايق به صورت غيرقانونى عازم  ــتراليا است. بس نزديكى اس
ــتگاه نائورو نگهدارى مى شوند.  ــتراليا مى شوند براساس قرارداد كانبرا در بازداش اس
ــته كردن خود به  ــاله با آغش ــان مى دهد كه مرد ايرانى 23 س فيلم اين حادثه نش
ــعله هاى آتش توسط يك  ــپس ش ــتاده و فرياد مى زند. س يك مايع، در مكانى ايس
ــوختگى هاى وسيعى در سراسر بدن و سر او  ــود اما س گروه از مردم خاموش مى ش
ــتان جمهورى نائورو منتقل شده اما  ــته گاردين، وى به بيمارس وجود دارد. به نوش
قرار است براى معالجه بيش تر به استراليا انتقال يابد. پيتر داتون ضمن هم دردى با 
ــر اين جوان ايرانى گفت: اين شرايط بسيار مايه تاسف است و اميدوارم همه  همس
كمك هاى پزشكى به اين فرد ارائه شود. گفته مى شود يك حركت اعتراضى طوالنى 
ــته در بازداشتگاه نائورو صورت گرفته و از ديدار برخى معترضان  طى 39 روز گذش
ــت. هم چنين دو زن پناهجوى  ــده اس ــازمان ملل نيز جلوگيرى ش با نمايندگان س
ــنبه تاكنون در نائورو ناپديد شده اند و احتمال غرق شدن آن ها  ايرانى از روز يك ش
وجود دارد. دولت استراليا تالش مى كند مهاجران غيرقانونى را به اجبار به كشور خود 
ــوم منتقل كند اما ايران تاكيد دارد اين افراد به طور قانونى  ــور س بازگرداند يا به كش
كشور را ترك كرده اند و بازگشت آن ها نيز بايد داوطلبانه و به ميل و اراده افراد مهاجر 

و پناهجو باشد. 
ــه هزار ايرانى منتظر  ــبكه خبرى اى.بى.سى استراليا، بيش از س ــاس آمار ش براس
ــتراليا هستند و بيش از يك پنجم كسانى  ــيدگى به پرونده پناهجويى خود در اس رس

ــور به سر مى برند، ايرانى هستند.  ــتگاه هاى مهاجران غيرقانونى اين كش كه در بازداش
ــن ماجرا نكرده و اين  ــبت به اي ــف يا هم دردى نس دولت نائورو تاكنون هيچ ابراز تاس
ــتگاه ها در اين كشور مورد انتقاد قرار  ــرايط بسيار بد بازداش ــت كه ش اولين بارى نيس
ــتگاه  ــنا، در عين حال پاپوا گينه نو كه يكى ديگر از بازداش ــرد. به گزارش ايس مى گي
پناهجويان استراليا است، روز سه شنبه اعالم كرد با توجه به راى اخير ديوان عالى اين 
كشور مبنى بر غيرقانونى بودن مراكز بازداشت پناهجويان استراليايى در گينه نو، قصد 
دارد اين بازداشتگاه ها را تعطيل كند. در حال حاضر بيش از 800 پناهجو در گينه نو 
به سر مى برند. اين در حالى است كه پيتر داتون، وزير مهاجرت استراليا ضمن دفاع از 
ــت كشورش براى برخورد جدى با پناهجويان گفت كه دولت استراليا همچنان  سياس

معتقد است اين پناهجويان بايد به بازداشتگاه هاى در مناطق ساحلى فرستاده شوند.

ريزش ديوار استخر قربانى گرفت
ــهردارى تهران از مرگ  ــانى و خدمات ايمنى ش ــخنگوى سازمان آتش نش س
كارگرى ميان سال در طى تخريب ناگهانى ديواره هاى بتنى يك استخر كشاورزى 
بر سرش خبرداد.  سيد جالل ملكى در گفت و گو با ايسنا در اين باره گفت: در 
ــاعت 15:02 عصر ديروز يك مورد حادثه تخريب ديوار يك استخر كشاورزى  س
ــامانه ى 125 اطالع داده شد كه به دنبال آن ستاد فرماندهى، آتش نشانان  به س
ــتگاه را به محل حادثه واقع در جاده ى خاوران روستاى زمان آباد اعزام  ــه ايس س
ــخص شد كه حادثه  ــانان به محل مش ــيدن آتش نش كرد.  وى افزود: پس از رس
ــتخر كشاورزى به عمق سه متر رخ داده و طراحى استخر به  در مجاورت يك اس
ــته و با ديوارهاى بتنى  ــطح زمين قرار داش گونه اى بود كه دو متر از آن روى س
ساخته شده بود كه در اين قسمت دو كارگر مشغول كار بودند كه ناگهان ديوار 
بتنى تخريب شده و قطعات بزرگ بتن همراه با آب استخر بر روى اين دو كارگر 
ــازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران  ريخته است.  سخنگوى س
ــانان براى نجات و خارج كردن اين افراد اظهار كرد:  با اشاره به عمليات آتش نش
ــانان در همان دقايق اوليه يكى از كارگران را كه چهل  سال سن داشت  آتش نش
زنده از زير آوار خارج كرده و به عوامل اورژانس تحويل دادند.  اما كارگر دوم كه 
45 سال سن داشت در ميان قطعه هاى عظيم بتن محبوس شده و متأسفانه پس 
از خارج كردن جسمش مشخص شد كه جان خود را از دست داده است. به گفته 
وى آتش نشانان پس از پاكسازى محل به عمليات خود خاتمه داده و جسد نيز به 

عوامل نيروى انتظامى تحويل داده شد.

درآمد ميليونى سارق 1000 خودرو پرايد
سارق حرفه اى پرايد در يك دقيقه سرقت انجام مى دهد و از اين راه روزى دو 
ميليون تومان درآمد دارد. به گزارش ميزان،خودش مى گويد سفارشى كار قبول 
مى كند. مالخرها او را مى شناسند و به كارش اعتماد دارند. او در شش ماه 1000 
خودرو و لوازم داخل آنها را سرقت كرده است. مى گويد هزينه هايش باال است و 

روزانه دو ميليون تومان خرج مى كند.
درادامه گفت وگوى ميزان با سارق حرفه اى خودروهاى پايتخت را مى خوانيد.

ــاله  و متأهل هستم . من خرجم را از  ــن 36 س خودت را معرفى كن؟ حس
ــرقت به دست مى آورم. چند سـابقه كيفرى دارى؟ بيش از ده بار دستگير  س
ــش ماه قبل آزاد شدم. در اين شش  ــده و به زندان افتاده ام. آخرين بار نيز ش ش
ماه سـرقت مى كردى؟ در اين مدت موفق شدم از 1000 خودرو سرقت كنم. 
بيشتر چه خودروهايى را سرقت مى كردى؟ تخصص من سرقت پرايد است 
ــرقت مى كردم. البته بايد به  ــى كه آنتن بغل بودند را س ــه پرايدهاي و در 40 ثاني
شما بگويم كه تمام پرايدها به راحتى درشان باز مى شود اما پرايدهاى آنتن بغل 
ــال 83) درشان زودتر باز مى شود. يك بار پرايدى را در  ( مدل هاى پائين تر از س
ــرقت كردم. اموال سـرقتى را چگونه مى فروختى؟ مالخر خاص  ده ثانيه س
ــى كار مى كردم مالخرمان به ما سفارش مى داد و ما نيز پس  ــتيم و سفارش داش
ــرقت خودرو آن را به مكانى خلوت منتقل وكل ماشين را تخليه مى كرديم.  از س
اگر سفارشى هم نبود فقط ضبط و باند سرقت مى كرديم. گاهى پيش مى آمد كه 
ــرقت  ــفارش در يا لوازم يدكى خودرو را مى دادند كه ما نيز فقط آن را س به ما س
ــرقت بين 400 تا 500 هزار تومان  مى كرديم. چقدر درآمد داشـتى؟ از هر س
ــت مى آوردم و روزانه از 5 خودرو سرقت مى كردم. يعنى روزى2/5  پول به دس
ــتم و با فروش اموال  ميليـون درآمد داشـتى؟ بله، من معتاد به هروئين هس
ــتم  ــرقت داش ــرقتى خرج موادم را تأمين مى كردم و چون درآمد خوبى از س س
ــه با دوستانم به سفر مى رفتم و با هزينه ميليونى مواد مى كشيديم. فقط  هميش
ــرقت مى كردم اما  پرايد سـرقت مى كـردى؟ گاهى از خودروهاى 206 نيز س
زمان سرقت از خودروى 206 از پرايد اندكى بيشتر است اما من كه فوق تخصص 
ــرقت مى كنم. حتمـا براى اين گونه  ــرقت دارم. پژو 206 را در دو دقيقه س س
سرقت ها ابزار خاصى همراه دارى؟ نه ، من فقط با يك پيچ گوشتى و قيچى 

اين كار را انجام مى دادم. خودروها را چگونه شناسايى مى كردى؟
در خيابان مى چرخيدم و خودروهايى كه داراى ضبط و باند گرانقيمت بود و 

سيستم ايمنى مانند دزدگير و قفل فرمان نداشت را سرقت مى كردم.

خودسوزى يك پناهجوى ايرانى در نائورو

شهرستانها

ــوى  علـى رمضانپور: آيال دخترك آذرى همانند نامش «هاله ماه»؛ در سوس
ــنايى سحرگاه از ميان مه و سكوت، وارد سه گنبدى مى شود كه نمادى است  روش
براى زنان «اجاق كور» كه آرزوى فرزندى را بر دل دارند. نماد دستى كه بر ديوار 
ــفيد روى  ــاند. دخترك س 8 قرنى مقبره اى، گوياى درد بى اوالدى را به رخ مى كش
ــان دور از چشم نامحرمان خود را به  ــردى - كشان كش - روى بر صورت؛ صبح س
ــاند تا دستان نحيفش را بر ديوار سترگى بگذارد، تا شايد آرزوى مردش  بنا مى رس
ــان با صداى نازك كودكى برآورده شود و شعله سرد زندگى شان  در خانه كوچكش

را روشن كند.
ــال هاى كه زنان «اجاق  ــنيم، سال 580 هجرى قمرى است، س به گزارش تس
ــمى زنانه بر مقبره و برج آجرى  ــب رس ــهر آب - (اروميه) بر حس كور» ديار - ش
ــفا و نورى در جانشان  ــلجوقى مى روند تا با لمس ديوارى؛ ش ــه گنبد امراى س س
نشيند تا اجاق زندگى و حيات شان روشن شود. سال 1395 هجرى شمسى است، 
ــتان  ــه گنبد مى گذارى نماد كف دس ــوز هم وقتى پا بر مقبره و برج آجرى س هن
ــه ديوار چنان ميخكوبت مى كند كه  ــزاران زنى را به يادگار مى بينى كه در ميان ه
ــتاين» غلظت  ــت از رمان هاى «گوتيك ويكتوريا» و «فرنكنش آنى فيلم هاى وحش
ــوى  ــحى بزاقت را باال مى زند كه در يك آن؛ مردى همس «ايمونوگلوبولين» ترش
ــته با  ــود و مى گويد «محلى ها تعريف مى كنند زنان در دوران گذش نگاهت مى ش
ــت خود را بر روى اين ديوار مى زدند به اميد بچه دار  آمدن به اين مكان، كف دس
ـ معاون اداره ميراث فرهنگى و دبير انجمن  شدن»؛ توضيحاتى كه مهندس فتحىـ 
ميراث فرهنگى اروميه در مقابل چشمان از حلقه بيرون زده ات در واكنش به كف 

دست سياه بر روى ديوارى كه قدمتى به طول تاريخ دارد، عنوان مى كند.
ــه گنبد،  ــذرد، ولى همچنان ديوار آجرى س ــال از آن روزگاران مى گ  856 س
ناله هاى زنانى را در خود جاى داده است كه تبلور آن همچنان امروز نيز خود را با 
محروميت هاى بسيار به رخ مى كشاند، كما اينكه امروز؛ ديگر زنان اين سرزمين به 
ــتگاه آنان ديگر مراكز  كنج باورهاى غلط و وهم انگيز مقبره ها پناه نمى برند؛ خاس
ــكناس است ولو با فروختن  ــت كه كليد ورودش؛ جيبى پر از اس درمان ناباروى اس
ــئوالن  ــنيدن صداى گريه نازنينى. روزگارانى كه درد مس خانه و زندگى به اميد ش
ــور افزايش جمعيت ايران زمين است، كورسويى چرخش چشمانشان به زنان  كش
ــورهاى مانند اردن و  ــان در ايران از جمعيت كل كش و مردان ناباروى كه تعدادش

نيكاراگوئه هم پيشى گرفته است (3 ميليون زوج نابارو در ايران ) مى تواند بهترين 
ــور باشد تا زوج هاى عاشق بى اوالد؛ پس از سال ها  هديه براى اصالح جمعيتى كش
ــس كنند. كما اينكه امروز؛  ــينى را در چارچوب زندگى خود ح نواى زيباى دلنش
انبوهى از اين خانواده هاى اغلب بى بضاعت، را در كف مراكز درمان ناباروى مى توان 
ــى دريغ از حمايت هاى  ــى لبخند كودكى رؤيت كرد ول ــه مانند فقرايى در گداي ب

بيمه اى مؤثر و دلسوزى قانون نويسان بى درد.
ــياه مشقى كه گذشت، حكايت درد و غصه  8 قرنى از زنان و مردان نابارورى  س
است كه يادگار آنان هنوز بر ديوار مقبره و برج آجرى سه گنبد شهر اروميه متعلق 
ـ  ــعود سلطانى فرـ  ــت و به بهانه بازديد مس ــته اس ــم هجرى نقش بس به قرن شش
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى  معاون رئيس جمهور و رئيس س
ــه پاريس كوچولوى ايران بود،  ــهر كه زمانى معروف ب از مكان هاى تاريخى اين ش

به نگارش درآمد.
ــت:  ــد در منابع بين المللى آمده اس ــه گنب ــح مقبره يا برج آجرى س در توضي
ــهر اروميه مركز استان آذربايجان  ــت در جنوب شرقى ش ــه گنبد نام تپه اى اس س
ــال 580 قمرى در جنوب شرقى اروميه ساخته  غربى؛ اين بنا آرامگاه بوده و در س

ــت. مقبره يا برج آجرى سه گنبد متعلق به قرن ششم هجرى است و در  ــده اس ش
مدخل بنا سه كتيبه به خط كوفى باقى مانده است. برخى از مورخان عقيده دارند 
ــانى احداث شده است ولى هيچ گونه  ــكده اى از دوره ساس كه اين بنا به جاى آتش
ــند معتبرى مبنى بر صحت ادعاى خود ندارند. از سوى ديگر در مدخل بنا سه  س
ــنگ تراشيده اند و در پايان كتيبه، محرم  ــت كه آن را از س كتيبه به خط كوفى اس
ــود. از اين رو شايد بتوان مقبره يا برج آجرى سه  ــال 580 هجرى خوانده مى ش س
گنبد را متعلق به قرن ششم هجرى دانست. طبق اين كتيبه اين بنا به دستور يكى 

از امراى سلجوقى به نام شيث قاطه المظفرى ساخته شده است.
از نظر معمارى اين بنا با مقابر قرن ششم هجرى قمرى به خصوص مقابر مراغه 
و ساير مقبره هاى دوره هاى سلجوقى مشابهت فراوانى دارد. بناى تاريخى سه گنبد 
ــت از سكوى بلندى كه به شكل استوانه و مدور ساخته شده است. قطر  عبارت اس
ــت و در چهار  ــاختمان فعلى دو طبقه اس ــت. س بنا 5 متر و ارتفاع آن 13 متر اس

سمت آن دريچه هايى وجود دارد. 
ــى قوس دار است و  ــود كه داراى پوشش ــردابه خوانده مى ش طبقه اول به نام س
ــود. درب كوچك طبقه اول يك متر و 70  ــيله از طبقه دوم مجزا مى ش بدين وس
سانت ارتفاع دارد. طبقه دوم كه اتاق مقبره خوانده مى شود داراى درى به ارتفاع دو 
و نيم متر است. به عبارت ديگر، بناى استوانه اى شكل مدور داراى دخمه اى است 
ــمت فوقانى آن را به وسيله آجر تبديل به بنايى شامل اتاق مقبره كرده اند  كه قس
و مدخل آن در يك قالب معمارى پر نقش و نگار محاط شده و در بدنه استوانه اى 
ــده است. درگاه ورودى آن در ميان طاق هاى سطحى واقع شده و از  برج تعبيه ش
لحاظ معمارى زينت خاصى به آن بخشيده است. سقف اصلى گنبد و ديوارهاى آن 
تماماً سالم و بر جا است. طبقه دوم بنا نيز مانند ساير مقادير دوره سلجوقى روى 
سردابه احداث شده است؛ تزئينات سر در ورودى مقبره در نوع خود كم نظير است 
و به صورت قطعات سنگ و گچ با نقوش هندسى و كتيبه به خط كوفى تزئين شده 
ــمت هاى تحتانى بنا تا ارتفاع حدود 3،6 متر از سنگ هاى تراش  است. مصالح قس
ــمت به باال تمام مصالح بنا از آجرهاى  ــترى رنگ ساخته شده و از اين قس خاكس
ــت. اين اثر مربوط به سده 6 ه. ق. است و در اورميه، خيابان استاد  چهار گوش اس
برزگر واقع شده و در تاريخ 15 آذر 1314 با شماره ثبت 242 به عنوان يكى از آثار 

ملى ايران به ثبت رسيده است.

800 سال به دنبال بچه دار شدن 
برج سه گنبد نماد اجاق كوران در اروميه

امضاى قرارداد راه اندازي كارخانه توليد برق 
از زباله هاي شهري اروميه 

گروه شهرستانها: قرارداد راه اندازي كارخانه توليد برق از زباله هاي شهري 
اروميه با حضور شهردار اروميه و سرمايه گذاران شركتYILMAZER (يلمازر) 
ــيد. به گزارش روابط  ــهردار اروميه به امضا رس ــور تركيه  در محل دفتر ش كش
ــماند هاي شهري به روش  ــهرداري اروميه؛  كارخانه توليد برق از پس عمومي ش
سوزاندن زباله هاي خشك و تر با هم  به صورت   B.O.T و با تكنولو ژي شركت 
ــاتاز آلمان  با ظرفيت سوزاندن  650 تن  زباله  در روز بعد ازامضاي قرارداد  اوش
  YILMAZER ــركت ــينان بالل اوغلو؛  مدير ش ــود. س وارد فاز اجرايي مي ش
ــهرداري اروميه با بيان  ــور تركيه در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومي  ش كش
ــماندهاي شهري اروميه براي اولين بار بصورت  اينكه  كارخانه  توليد برق از پس
سوزاندن زباله خشك و تر با هم دركشور در اروميه راه اندازي مي شود، افزود:  در 
ساير روش هاي توليد برق از پسماندهاي شهري زباله خشك و تر از هم تفكيك 
مي شوند، ولي در كارخانه  در دست ساخت اروميه،  زباله هاي ترو خشك  با هم 

در توليد برق سوزانده مي شوند.

مصرف بيش از دو ميليارد متر مكعب گاز در كردستان
گروه شهرستانها: مدير عامل شركت گاز استان كردستان از افزايش هشت 
درصدى مصرف گازطبيعى استان در سال 94 نسبت به مدت مشابه در سال 93 
ــيد امير رضوى گفت: ميانگين مصرف روزانه سال گذشته 7  خبر داد. مهندس س
ميليون و 500 هزار متر مكعب بوده و اين در حاليست كه در سال 93 ميانگين 
مصرف روزانه 7 ميليون  متر مكعب بوده كه افزايش 7 درصدى در ميانگين مصرف 
ــان مي دهد. رضوى با بيان اينكه ميانگين مصرف گاز در طول سال  روزانه را نش
94روزانه 7ميليون و پانصد هزار متر مكعب بوده است، اظهار داشت: در صورتى 
كه هم استانى هاى عزيز در كاهش مصرف روزانه در روزهاى سرد ما را يارى كنند 
ــتمرار گاز بهتر خواهد بود و در فصول سرد مشكل آنچنانى  ــانى و اس خدمت رس

بابت تامين گاز نخواهيم داشت.

40 هزار متر مكعب عمليات خاكبردارى در فاز 3 
كمربندى اسالم آباد صورت گرفته است

ــهردارى  ــاون فنى و عمرانى ش گـروه شهرسـتانها- سـهيال مرادى: مع
ــالم آباد خبر داد وگفت  ــرفت 60 درصدى فاز سه كمربندى اس ــنندج از پيش س
ــالجارى 40 هزار متر مكعب عملياتى خاكبردارى در اين پروژه انجام شده  در س
ــت. روند احداث پروژه احداث كمربندى اسالم  آباد همچنان ادامه دارد. معاون  اس
ــنندج اظهار داشت : با هدف كاهش ترافيك ورودى  ــهردارى س فنى و عمرانى ش
شمال شهر سنندج، كاهش زمان سفر درون شهرى، بهينه سازى مصرف سوخت 
ــات عمليات احداث  ــفر و همچنين كاهش تصادف ــرعت و ايمنى س و افزايش س
كمربندى اسالم آباد در سه فاز در دستور كار اين شهردارى قرار گرفت. مهندس 
ــالم آباد در سه فاز  محمد صديق فتحى بيان كرد: عمليات اجرايى كمربندى اس
در سال 91 آغاز شد كه عمليات احداث فازهاى يك ودو اين كمربندى به اتمام 
رسيد. فتحى از پيشرفت 60 درصدى فاز سه كمربندى اسالم آباد خبر داد و گفت: 
ــالجارى عملياتى نظير يك هزار متر مكعب در سه اليه راكفيل خاكريزى،  در س
بيش از يك هزار متر  مكعب عمليات بنايى پل طاقى، 200 متر مربع قالب بندى و 

40 هزار متر مكعب خاكبردارى پيكورى و سنگى انجام گرفته است.

شركت بيش از 14 هزار البرزى در مراسم اعتكاف امسال
گروه شهرستانها – اميرآبادى: مديركل اداره تبليغات اسالمى استان البرز 
ــال خبر داد.  ــم اعتكاف امس از حضور بيش از چهارده هزار نفر البرزى در مراس
ــعودى اظهار كرد: امسال 14 هزار و  ــالم و المسلمين سيدعباس مس حجت االس
ــجد استان البرز معتكف شدند. وى گفت: ميزان مشاركت  888 نفر در 138 مس
مردم در مراسم معنوى اعتكاف نسبت به سال گذشته بيست و پنج و هشت دهم  

درصد افزايش داشته است.

فرمانده انتظامي شهرستان پاكدشت از دستگيري عامل 
هتك حيثيت در فضاي مجازي خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، سرهنگ «سلمان آدينه وند» گفت: در پي 
شكايت خانمي مبني بر اينكه فرد يا افراد ناشناسي در يكي 
از شبكه هاي اجتماعي اقدام به انتشار تصاوير  و درج مطالب 
ــه دار شدن  توهين آميز عليه او و خانواده اش، موجب خدش
ــده اند موضوع به  ــه اجتماعي و مزاحمت براي وي ش وجه
صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس فتا اين شهرستان 
ــي هاي تخصصي در فضاي  ــرار گرفت.   وي افزود: با بررس ق
مجازي، و باانجام  اقدامات تخصصي ويژه، شماره تلفن اكانت 
مورد ادعاي شاكي شناسايي و فرد مذكور دستگير شد.   اين 

ــي  مقام انتظامي با بيان اينكه متهم در بازجويي هاي پليس
ــود از اين عمل مجرمانه  ــابي معترف و انگيزه خ به بزه انتس
ــواده او عنوان  ــاكي  و خان ــخصي  از فرد ش ــت ش را خصوم
كرد،تصريح داشت: نامبرده جهت سير مراحل قانوني پرونده 
ــتان  ــد.  فرمانده انتظامي شهرس ــل مراجع قضايي ش تحوي
ــت در پايان به كساني كه اقدام به انتشار خالف واقع  پاكدش
ــبت به اشخاص درسايتها و شبكه هاي مجازي  و توهين نس
ــان كرد: طبق قانون جرائم  ــدار داد و خاطرنش مي كنند هش
ــامانه هاي رايانه اي يا مخابرات  رايانه اي هر كس بوسيله س
ــر نمايد افزون بر اعاده حيثيت به حبس و  اكاذيبي را منتش

جزاي نقدي محكوم مي گردد.

ــر جوان كه با همكارى يكديگر خانه هاى شرق  دختر و پس
ــط پليس شناسايى و دستگير  تهران را خالى مى كردند، توس
ــاعت 21،  ــگاران جوان، س ــگاه خبرن ــدند. به گزارش باش ش
ــهروندان ساكن خيابان  ــى ام فرودين ماه در پى تماس ش س
ــه اكيپى از  ــارقان، بالفاصل ــروى هوايى مبنى بر حضور س ني
ــدند. در  ــرى 128 تهران نو در محل حاضر ش ماموران كالنت
بررسى هاى پليس 3 تن از شهروندان به واحد گشت خودرويى 
ــرقت از  ــتند: خانم جوانى را در حال س ــه و اظهار داش مراجع
ــاهده كرديم كه سريعا با 110 تماس  ــايه مان مش منزل همس
ــوران در تحقيقات ميدانى در محل دريافتند كه  گرفتيم. مام
دختر سارق با همدستش به وسيله يك دستگاه خودروى پرايد 

ــدند و سپس دختر جوان جهت  مقابل خانه مذكور حاضر ش
ــتبرد وارد عمل مى شود. عوامل كالنترى با بستن راه هاى  دس
ــتگير كنند. همچنين  ــر دو متهم را دس ــدند ه فرار موفق ش
نيرو هاى انتظامى در بازرسى از خودروى پرايد تعدادى زيادى 
اموال مسروقه و از متهمان نيز تعدادى شاه كليد كشف كردند. 
سرهنگ ابولقاسم باقرى شاد سركالنتر يازدهم پليس پايتخت 
درباره اين خبر به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: دو متهم كه 
ــرقت منازل در شرق تهران بودند، به چندين  از اعضاى باند س
فقره دستبرد شبانه از خانه  هاى خالى از سكنه اعتراف كردند. 
پرونده متهمان در اختيار كارآگاهان پليس آگاهى تهران قرار 

دارد تا ساير همدستان دو متهم شناسايى و دستگير شوند.

دستبرد دختر جوان به خانه هاى شرق تهران با پرايدانتقام جويى از زن جوان به سبك مجازى

روز ششم ارديبهشت ماه حادثه اى در يكى از منازل مسكونى واقع در شهرك ناز 
ــركت گاز مقصر آن بوده  ــس كرج رخ داد كه به گفته صاحب خانه پيمانكار ش فردي
ــهرك ناز فرديس كرج از وقوع  ــت. به گزارش ايسنا، ظهر روز دوشنبه ساكنان ش اس
ــدند، انفجارى كه در پى نشت گاز رخ داده و بر اثر آن  ــان مطلع ش انفجار در محله ش
دو پيمانكار شركت گاز و دو زن دچار مصدوميت و سوختگى شديد شدند. «نعمتى» 
ــركت گاز  صاحب خانه اى كه انفجار در آن رخ داده عامل اين حادثه را دو پيمانكار ش
مى داند و معتقد است كه كوتاهى و بى احتياطى آنان اين حادثه را رقم زده است، او 
در اين باره به ايسنا گفت: روز دوم ارديبهشت ماه بود كه به دليل نشت گاز از كنتور 
گاز خانه مان با شركت گاز تماس گرفته و از آنان خواستيم كه آن را رفع كنند، چند 
ــور اعالم كردند كه طى چند روز آينده براى  ــر آمدند و پس از برعكس كردن كنت نف
نصب كنتور جديد مراجعه خواهند كرد تا اينكه در روز ششم ارديبهشت ماه دو جوان 
حدود 18 ساله به خانه ما آمده و خود را پيمانكار شركت گاز معرفى كردند. نعمتى 

ادامه داد: پس از حضور اين افراد مشخص شد كه پيمانكار خودش به منزل نيامده و 
دو نفر را به جاى خودش براى اينكار به منزل ما فرستاده كه با اين وجود دو جوان كار 
خود را آغاز كرده و بدون آنكه اقدام به قطع كردن جريان گاز از رگالتور اصلى كنند، 
كنتور را تعويض كردند، با توجه به اينكه ساختمان ما جنوبى بود بوى گاز زيادى تمام 
ساختمان را در بر گرفته بود و گويا مشكلى در نصب كنتور پيش آمده بود كه دوباره 
آن را تعويض كرده و كنتور ديگر به جايش نصب كردند، كه همين اقدام بوى گاز را 
نيز در ساختمان تشديد كرد. اين فرد كه همسرش در اين حادثه آسيب جدى ديده 
است، افزود:  پس از اتمام، اين افراد از همسر من خواستند كه به عنوان صاحب خانه 
رسيد تعويض كنتور را امضاء كند، همان موقع همسر همسايه نيز پيش آنان آمده و 
هردو از بوى گاز گله داشتند كه در اين حين يكى از دو جوان براى تست كردن كنتور 
فندكى كه همراه داشت را روشن كرد و ناگهان گاز موجود در فضاى خانه سبب انفجار 
ــد. پس از انفجار همسر من و يكى از پيمانكاران به سمت كوچه پرتاب  در محيط ش

شده و شدت انفجار به حدى بود كه در كوچه تخريب شد. همسر همسايه نيز با يكى 
ديگر پيمانكاران شركت گاز به داخل خانه پرتاب شده و متاسفانه هر چهار نفر آسيب 
جدى ديديند. او با بيان اينكه پس از اين حادثه مصدومان به بيمارستان شهيد مدنى 
كرج منتقل شدند، گفت:  دو مامور كه سوختگى بااليى هم دارند در بيمارستان مدنى 
ــر من و همسر همسايه به دليل مناسب نبودن خدمات به بيمارستان  مانده اما همس
مطهرى منتقل شدند و تاكنون نيز تحت چندين عمل جراحى قرار گرفته اند. نعمتى 
با بيان اينكه شكايتش از شركت گاز البرز را در كالنترى شهرك ناز فرديس به ثبت 
ــت، گفت: از آتش نشانى هم شكايت دارم چرا كه به موقع به  ــانده و پيگير آن اس رس
محل نيامده و ادعا كردند كه آدرس را اشتباه رفته اند، پس از حضور در محل هم كار 
خاصى انجام نداده و تنها شيرگاز را از داخل بسته اند، اما در اين بين پيمانكار شركت 
گاز و خود اين شركت بايد پاسخگو باشند كه چرا چنين كوتاهى مرتكب شده و اگر 

اين حادثه تلفات جانى بر جاى مى گذاشت چه اتفاقى رخ مى داد؟.

اقدام عجيب مامور گاز، خانه اى را منفجر كرد 

ــاى باران بوده كه  ــتان ميزبان بارشهاى سيل آس ــتان در حالى بهار و زمس لرس
ــركت آب و فاضالب لرستان مى گويد: اين بارندگى ها تاثيرى در رفع  مديرعامل ش

مشكل آب شرب مناطق جنوبى لرستان نداشته است.
ــى در برخى از  ــه تنش آب ــاره ب ــو با مهر با اش ــد در گفت وگ ــا كرمون حميد رض
ــتان اظهار داشت: ما هنوز در شهرهاى كوهدشت، چغابل و ... با  شهرستانهاى لرس

مشكل جدى آب مواجه هستيم.
ــهرهاى  ــطح ش ــده در س ــيالب اخير و همچنين روان آبهاى ايجاد ش وى به س
لرستان عنوان كرد: اين موضوع غير تخصصى است كه گفته مى شود اين بارندگى ها 
ــركت آب و فاضالب براى تامين آب شهرهاى استان ديگر  ــود كه ش موجب مى ش

مشكلى نخواهد داشت.
مدير عامل شركت آب و فاضالب لرستان با بيان اينكه ما حتى يك «ليوان» آب 
هم از روان آبها استفاده نكرديم افزود: اين امر نيز به اين دليل بوده كه سدى وجود 

نداشته كه اين روان آبها را ذخيره كند.
ــتان از طريق سد تامين آب  ــتان لرس ــهرى در اس كرموند با بيان اينكه هيچ ش
ــت: بارندگى هايى كه اتفاق افتاد تنها از استان خارج مى شود و  ــود بيان داش نمى ش

خسارت هايى براى لرستان به همراه داشت.
وى با اشاره به پروژه هاى سد سازى كه در لرستان آغاز شده عنوان كرد: در اين 
ــته ايم ما موضوع تخصيص آب شرب را از  ــتا با توجه به پيگيرى هايى كه داش راس

طريق سدهاى در حال ساخت را مطرح كرده ايم. مدير عامل شركت آب و فاضالب 
لرستان با بيان اينكه اين امر مصوب شده كه از طريق سدهاى در حال ساخت به ما 
تخصيص آب شرب داده شود گفت: اميدواريم اين سدها ساخته شود تا زمنيه براى 

تخصيص آب شرب شهرهاى استان نيز فراهم شود.
ــدهايى مانند «تاج امير» در شهرستان نورآباد،  كرموند افزود: در حال حاضر س
ــتان بروجرد، سد «كمندان» در شهرستان اليگودرز، سد  سد «آبسرده» در شهرس
«مخملكوه و سراب تلخ» در خرم آباد اگر ساخته شوند مى توان از حق آبه هاى آنها 

براى تخصيص آب شرب به شهرها استفاده كرد.
وى در پاسخ به سوال مهر در رابطه با رويكرد وزارت نيرو در رابطه با پروژه هاى 
ــازى و جلوگيرى از اجراى آنها عنوان كرد: وزارت نيرو روى بحث آب شرب  سد س
ــهرها را تامين كنند و  ــدهايى كه بتوانند آب شرب ش ــيار حساسيت دارد و س بس
ضرورت تامين آب شرب داشته باشند مصوب هستند و مجوز احداث آنها را خواهيم 
ــهرهاى كوهدشت، چغابل و ...  ــت. بنا بر اين گزارش، بحران آب به ويژه در ش داش
ــريالى تكرارى تبديل شده است، سريالى كه هر بار در روايتى  ــتان لرستان به س اس

ــتان اكران مى شود تا هر ساله كم و بيش مردم  ــابه در يكى از شهرستانهاى اس مش
و مسئوالن با اين معضل درگير باشند و تدابير انديشيده شده تنها نقش ُمسكن را 
ــت كه استان لرستان به رغم دارا بودن 11 درصد آبهاى  بازى كنند. اين در حاليس
ــته است و سدهاى در  ــهمى كمتر از يك درصد در مهار آبها داش ــور س جارى كش
ــت احداث در اين استان با عمر قريب به 10 سال همچنان اندر خم يك كوچه  دس

هستند.
در اين ميان با آغاز فصل تابستان و تشديد مشكل آب روستاهاى لرستان شاهد 
كم آبى هستند، مشكلى كه كوهدشت و پلدختر در جنوب گرمسير استان و بروجرد 

و ازنا در شمال معتدل لرستان ندارد.
وضعيت كم آبى در جنوب لرستان وخيم تر است و اين در حاليست كه از ميزان 
ــتان لرستان در حوزه كرخه 66 درصد از سيمره تخليه و 33  ــده از اس آب خارج ش

درصد باقى مانده از حوزه كشكان شهرستان پلدختر خارج مى شود.
ــديد منابع آبى در شهرستان كوهدشت كه طى سالهاى اخير نمود خود  افت ش
ــوزى دشت هاى اين بخش و فرونشست زمين نيز نشان داده نگرانى ها  را در خودس

براى تامين آب فصل تابستان را دوچندان كرده است.
اين در حاليست كه مشكل آب شرب و كشاورزى در كوهدشت به عنوان سومين 
ــتاها محدود نشده تا شهر كوهدشت و  ــتان پرجمعيت لرستان تنها به روس شهرس

چغابل نيز بى آبى را انتظار بكشند.

اميد به سدهايى كه اندر خم يك كوچه هستند
تشنگى لرستان زير باران


