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گودبرداری غیراصولی موجب ریزش ساختمان
 2طبقه در مشهد شد

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت :بر اثر گودبرداری غیراصولی ،یک ساختمان مسکونی دو طبقه در بولوار عبدالمطلب
مشهد فرو ریخت و چهار نفر نیز محبوس شدند .مهدی رضایی افزود :محبوس شدگان  ،با تالش آتش نشانان از زیر آوار به بیرون منتقل و
تحویل اورژانس شدند.وی گفت :پنج منزل مسکونی در مجاورت محل گودبرداری به دلیل ترکیدگی لوله های گاز ،تخلیه شدند.

...

ازمیان خبرها
دستگیری یکی از سرکردگان
باندهای کالن موادمخدر درکرمان

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعــام کــرد :در
دوماهه نخست امسال  18نفر به دلیل فــوت ناشی از
سوختگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع
شــده انــد کــه در مقایسه بــا مــدت مشابه ســال گذشته
( 44نفر)  59درصــد کاهش داشته اســت .به گــزارش
روز شنبه ایــرنــا از روابـــط عمومی اداره کــل پزشکی
قانونی استان تهران ،از تعداد فــوت شدگان ناشی از
سوختگی امسال 14 ،نفر مــرد و چهار نفر زن بودند.
در اردیبهشت ماه نیز آمار فوت ناشی از سوختگی  9مورد
گزارش شده است.

سقوط آسانسور  قربانی گرفت
تــوکــلــی -ســقــوط آســانــســور جــان شهروند کرمانی را
گرفت .مدیرعامل سازمان آتشنشانی  کرمان گفت :با
گــزارش حادثه  سقوط آسانسور  در خیابان هــزار و یک
شب شهر کرمان بالفاصله تیم امداد و نجات از نزدیک
ترین ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعــزام شد.به
گزارش خبرنگارما ،عسکری افزود :آتشنشانان با حضور
در محل حادثه به سرعت عملیات امداد و نجات و انتقال
فرد  حادثه دیده را از داخل چاله آسانسور شروع کردند.
وی خاطرنشان کرد  :قربانی  که جهت انجام امور خدماتی
به داخل چاله آسانسور وارد شده بود ،به علت سقوط اتاقک
آسانسوروشدت حادثه  جان خود را از دست داد.

پایاندلخراشزندگیمردمعتادباکششلوار!
مردی که از مدتی پیش در کمپ ترک اعتیاد بستری بود
با استفاده از کش شلوار ،خودش را در سرویس بهداشتی
حلق آویز کرد و به زندگی اش پایان داد.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،پنج شنبه هفته گذشته ،مــامــوران
کالنتری  144جوادیه تهرانپارس از مرگ مشکوک و
عجیب مردی در سرویس بهداشتی کمپ ترک اعتیادی در
حوزه استحفاظی خود با خبر شدند .ماموران که با بازپرس
کشیک قتل پایتخت تماس برقرار کــرده بودند مدعی
شدند مردی جوان ،حدود  24ساله ،خودش را با استفاده
از کش شلوار و در سرویس بهداشتی کمپ ترک اعتیاد
حلق آویز کرده است .با ثبت این اطالعات ،بازپرس امور
جنایی دستور انتقال جسد را به پزشکی قانونی صادر کرد تا
تحقیقات در این زمینه تکمیل شود .بررسی ها حاکی از آن
است این مرد  24ساله که برای ترک اعتیاد خود در کمپ
بستری شده بود به چنین کاری دست زده است .بازپرس
دستوردادتحقیقاتینیزدرزمینهسابقهبیماریهایروانی
یا افسردگی متوفی صورت بگیرد.

 ۱۶کشته و  ۳۴مفقود در حادثه "رود کنگو”
مقامات کنگو اعالم کردند :یک حادثه قایقرانی در "رود
کنگو" در نزدیکی شهر "کیسانگانی" در شمال شرقی این
کشور منجر به کشته شدن دستکم  ۱۶نفر و مفقود شدن
 ۳۴نفر دیگر شده است.
به گزارش ایسنا ،مقامات کنگو با بیان این که ناوبری شبانه
در این مسیر تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق درآمده ،تعداد
نجاتیافتگان این حادثه را بیش از  ۱۰۰نفر اعالم کردند.
در این حادثه که در  ۲۰۰کیلومتری شهر کیسانگانی رخ
داده ،یک قایق حامل تعداد قابل توجهی مسافر و حجم
زیادی کاال در شب و بدون نور از سمت شهر "کولوتو" به
سمت شهر کیسانگانی در حرکت بوده که دچار سانحه
میشود.

کلت را مشاهده می کند.
در این لحظه او دستان راننده موتورسیکلت را دستبند
می زند اما فرد شرور به او حمله ور می شود و با چاقو
ضربه ای به پهلوی مامور نیروی انتظامی می زند .او
سپس دست به اسلحه می برد و درگیری مسلحانه
در می گیرد.

سرهنگ اکبر آقابیگی اظهار کــرد :مامور نیروی
انتظامی از ناحیه پشت فرد شرور را هدف اصابت گلوله
قرار می دهد و او نیز در مقابله با مجریان قانون ،مامور
پلیس را از ناحیه دست چپ و سرباز همراهش را از
ناحیه ران پا به ضرب گلوله زخمی می کند.
وی گفت :ماموران انتظامی با مقاومت جانانه از فرار

امروز در مألعام اجرا می شود

قصاص«زالویکثیف» و«قاتلمارمولکنشان

»

سیدخلیلسجادپور -عامالندوجنایت
هولناک که در دو حادثه جداگانه ،طعمه
کودک خود را پس از آزار و اعمال منافی
عفت به قتل رسانده بودند ،صبح امروز
در حالی به دار مجازات آویخته می شوند
کــه شــهــرونــدان مشهدی از مدتی قبل
برای اجرای حکم مرد معروف به«زالوی
کثیف» و جوان معروف به قاتل «مارمولک
نشان» روزشماری می کردند .به گزارش
خراسان،نیمهشبهفتمفروردینگذشته
بود که خودروهای پلیس آژیرکشان وارد
کوچه شهید غالمی  8واقــع در شهرک
شهیدرجاییمشهدشدند.جمعیتزیادی
اطراف کیسه کنار دیوار حلقه زده بودند
که جسد دختر بچه شش ساله ای داخل
آن قرار داشــت .در این هنگام مرد افغانستانی چاه کن،
هراسان خود را کنار جسد رساند و درحالی که شوک زده
بهچشماننیمهبازدخترشخیرهشدهبود ،فریادمیزد«او
زندهاست!»« ،اگربهبیمارستانبرسانیدش،زندهمیماند!»
گریههای دلخراش مرد افغانی که با جسد دردانهاش روبه
رو شده بود ،دل ها را می لرزاند .چند تکه دستمال کاغذی
سفیدیکهدردهانجسد«ندا»(دختر 6سالهافغانستانی)
فرو رفته بود ،حکایت از ماجرای قتلی هولناک داشت.
بنابراین دقایقی بعد با گزارش نیروهای انتظامی ،بازپرس
ویژه قتل عمد ،تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز شد.
باحضورشبانهقاضیعلیاکبراحمدینژاددرمنطقهقلعه
ساختمان مشهد ،بالفاصله همه امکانات پلیس و دستگاه
قضایی برای ریشه یابی ماجرای قتل «ندا» به کار گرفته
شد و گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی با راهنمایی های قضایی ،بررسیهای
تخصصی خود را با توجه به سرنخ های موجود و به ویژه
کیسه مخصوص حمل میوه (کیسه ای که جسد درون آن
قرار داشت) ادامه دادند تا این که مشخص شد مرد متاهلی
اعترافات قاتل مارمولک نشان درمحل رها کردن جسد

فوت ناشی از سوختگی  59درصد
کاهش یافت

درگیریمسلحانهشرورخیابانیبا2مامورپلیس

این متهم جلوگیری می کنند و خوشبختانه با احساس
مسئولیت هوشیارانه مردم این فرد دستگیر می شود.
سرهنگ اکبر آقابیگی با اشاره به این که مامور نیروی
انتظامی و سرباز وظیفه و همچنین متهم مسلح به مرکز
درمانی انتقال یافته و تحت مراقبت های ویژه پزشکی
قرار گرفته اند ،گفت :ماموران کالنتری رسالت در
بازرسی از منزل مسکونی متهم نیز یک قبضه اسلحه
کلت و چند قبضه چاقو کشف کرده اند و تحقیقات در
این باره ادامه دارد.

دو قاتل ساعت  8صبح امروز در انتهای بولوار حر شهرک شهید رجایی( قلعه ساختمان) مشهد
و در نزدیکی استخر شنای آستان قدس به دار مجازات آویخته می شوند

در همان نزدیکی ،بخشی از منزل مسکونی اش را به میوه
فروشی اختصاص داده است این گونه بود که با رصدهای
اطالعاتی،مرد 41سالهمعروفبه«زالویکثیف»دستگیر
شد و به قتل «ندا» اعتراف کرد .او در همان بازجویی های
اولیهگفت:وقتیدخترکرادیدمبهچشمانمخیلیزیباآمد!
اوبلوزوشلواربهتنداشتومنتحتتاثیرافکارشیطانیاز
او خواستم مقداری غذا از منزلم برای خانواده اش ببرد! و
با این ترفند دخترک را به داخل خانه بردم اما پس از این که
او را آزار دادم ،دخترک گفت :ماجرا را به خانواده اش می
گوید به همین خاطر ترسیدم و او را خفه کردم سپس جسد
را درون کیسه سیب زمینی گذاشتم و در کوچه باالتر رها
کردم!گزارشخراسانحاکیاستدرپیاعترافاتصریح
متهم و بازسازی صحنه قتل در حضور قاضی احمدی نژاد،
کیفرخواست این پرونده تنها طی چند روز در دادسرای
عمومی و انقالب مشهد و با تاکید دادستان مرکز خراسان
رضوی مبنی بر رسیدگی سریع و دقیق ،صادر شد و متهم
پس از برگزاری چند جلسه محاکمه در شعبه پنجم دادگاه
کیفری یک خراسان رضوی ،به قصاص نفس محکوم شد.

همزمان با قطعیت یافتن رای دادگاه ،این پرونده به اجرای
احکامدادسرایمشهدارسالشدوبافراهمشدنمقدمات
اجرای حکم قصاص ،عامل این جنایت هولناک ساعت 8
صبح امروز در انتهای بولوار حر مشهد و کنار فضای سبز
(پــارک) در نزدیکی استخر شنای آستان قــدس واقع در
شهرک شهید رجایی( قلعه ساختمان) به دار مجازات
آویختهمیشود.
▪ماجرایقاتلمارمولکنشان!

گزارش خراسان همچنین حاکی است جوان پرایدسواری
که به قاتل مارمولک نشان معروف شد نیز پنجم اردیبهشت
گذشته  ،کــودک  10ساله مشهدی را با توسل به حیله و
نیرنگ به جــاده فرعی شهرک صنعتی مشهد کشاند و
درحالی که موفق به تعرض نشده بود ،به طرز وحشتناکی ،
او رابهقتلرساند.اینمتهم 27سالهکهتنهاباگذشتکمتر
از  36ساعت و با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی با
تجربه ویژه قتل عمد و تشکیل گروه زبده ای از کارآگاهان
به فرماندهی مستقیم سرهنگ حمید رزمخواه (رئیس

پلیس سابق آگاهی خراسان رضــوی) در
چنگ عدالت گرفتار شد ،در بیان ماجرا
گفت :کــودک  10ساله مشهدی منتظر
تاکسی تلفنی بود تا به مدرسه بــرود من
هم خودم را راننده تاکسی تلفنی معرفی
و او را ســوار کــردم .از همان ابتدا دچار
وسوسههایشیطانیشدمواورابهمنطقه
شهرکصنعتیمشهدبردمولیاودربرابر
خواستهام مقاومت کرد به همین دلیل
لباسهایشراازتنشبیرونآوردموسپس
باضرباتچاقووسنگاورابهقتلرساندم.
متهم مذکور که به دلیل تصویر مارمولک
رویداشبوردخودرواش،بهقاتلمارمولک
نشانمعروفشددرادامهاعترافاتشافزود:
پسازآنهمترسیدمولباسهای کودکرا
بههمراهکیفمدرسهاشدرمسیرشهرکصنعتیانداختم
که بعد از آن هم توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی دستگیر شــدم .گــزارش خراسان حاکی
است متهم جوان این پرونده جنایی که تحصیالت عالیه
حقوق نیز دارد در حضور قاضی کاظم میرزایی به بازسازی
صحنه قتل پرداخت و همه زوایای این پرونده را به طور کامل
شرحداد .بنابرگزارشخراسان،باتکمیلتحقیقاتوصدور
کیفرخواست در دادســرای مشهد ،این پرونده نیز به شعبه
پنجمدادگاهکیفرییکخراسانرضویارسالشدوقضات
با تجربه دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه محاکمه ،رای
به قصاص نفس دادند .با تایید رای صادره در دیوان عالی
کشور و طی مراحل قانونی  ،پرونده مذکور به اجرای احکام
دادسرایعمومیوانقالبمشهدارجاعشدتااینکهبافراهم
شدن مقدمات اجرای حکم ،متهم  27ساله معروف به قاتل
مارمولک نشان ،نیز امروز همزمان با زالوی کثیف ساعت8
صبح در انتهای بولوار حر مشهد در نزدیکی استخر شنای
آستانقدسواقعدرشهرکشهیدرجایی(قلعهساختمان)
بهدارمجازاتآویختهمیشود.
اعترافات زالوی کثیف در صحنه جنایت

توکلی -تبعه پاکستانی و از سرکردگان باندهای کالن
موادمخدر درکرمان دستگیر و بازداشت شد.
بازپرس شعبه پنجم دادس ــرای عمومی وانقالب مرکز
استان کرمان روز گذشته از  توقیف پنج میلیارد تومان وجه
نقد از حساب های قاچاقچیان مواد مخدر توسط سربازان
گمنان امام زمان(عج)در این استان  خبر داد.به گزارش
خبرنگارما ،قاضی حمید گرامی   در تشریح جزئیات این
خبر گفت :طی یک ماه گذشته در  زمینه  ضربه  به بنیان
های مالی باندهای کالن قاچاق مواد مخدر 11پرونده
تحت عنوان پــول شویی در دادســـرای کرمان تشکیل
شد و امــوال و وجوه نقد 22قاچاقچی کالن مواد مخدر
تحت رصد اطالعاتی قرار گرفت  وبا دستور مقام قضایی
توقیف شد.وی افزود:باهدف تضعیف بنیان های مالی
باندهای کالن مواد مخدر ،توقیف اموال و وجوه نقد اشرار
و قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار سیستم قضایی و
اداره کل اطالعات استان کرمان قرار گرفته است .قاضی
رسیدگی کننده به جرایم امنیتی و مواد مخدر با بیان این
که  انگیزه اصلی قاچاقچیان از خرید و فروش مواد مخدر،
تحصیل مال نامشروع است  ،تصریح کرد:طبق اصول
حقوق جزا چنان چه بخواهیم با این پدیده شوم ریشه ای
مبارزه شود باید انگیزه افراد از ارتکاب آن جرم مورد هدف
قرار گیرد.وی ادامه داد :طی یک ماه گذشته در راستای
منویات رهبر معظم انقالب زمینه  مبارزه ریشه ای با
قاچاق مواد مخدر   ،حساب های بانکی اعضای چندین
باند بزرگ قاچاق مواد مخدر که سال ها در منطقه جنوب
شرق کشور اقدام به شرارت می کردند از سوی اداره کل
اطالعات استان کرمان شناسایی شد .این مقام قضایی
خاطرنشان کرد:پس از رسیدگی مقدماتی به این پرونده
ها در دادسرای عمومی وانقالب مرکز استان کرمان وبا
توجه به این که این وجوه از طریق قاچاق مواد مخدر،آدم
ربایی وقاچاق سوخت تحصیل شده بود،تقاضای ضبط
آن به نفع دولت داده شده است که نتیجه آن کاهش عرضه
مواد مخدر و فعالیت سوداگران مرگ در امر خرید و فروش
مواد مخدر است.

ســاجــدی -فــرمــانــده انتظامی مشهد از درگــیــری
مسلحانه فرد شرور با دو مامور کالنتری رسالت مشهد
و کشف سه قبضه اسلحه خبر داد.
سرهنگ «اکبر آقا بیگی» گفت :ساعت  6بامداد دیروز
تیم گشتی کالنتری رسالت مشهد در حال گشت زنی
به راننده یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی که کوله ای
به همراه داشت ،مظنون می شوند.
وی افزود :مامور پلیس این فرد را متوقف و در هنگام
بازرسی از داخل کوله ،دو قبضه اسلحه وینچستر و

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد تشریح کرد:

خصوصی داشته باشیم بهتر است؟ یا به دلیل کمبود
اعتبار نداشته باشیم به نفع مردم است؟
وی اضافه کرد :البته واگــذاری عملیات آتشنشانی
به بخش خصوصی به منزله واگ ــذاری مسئولیت به
ایــن بخش نیست ،زیــرا مسئولیت و پاسخگویی با
شــهــرداری مشهد و مدیریت شهری اســت و تنها کار
واگذار شده است ،لذا اگر هر اتفاقی بیفتد شهرداری و
مدیریت شهری هستند که پاسخگو خواهند بود و اعزام
عملیاتها نیز توسط مرکز فرماندهی سازمان تحت نظر
شهرداری مشهد انجام میشود ،پس در این زمینه مردم
باید اطمینان خاطر داشته باشند.
جعفری به روند ورود بخش خصوصی به آتشنشانی
اشــاره کرد و گفت :در سال  88بر اجــرای اصل  44و
برو نسپاری خدمات دستگا هها از جمله شهرداری
مشهد و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تاکید
شد و این موضوع را شورای شهر مشهد نیز به عنوان
یک استراتژی مد نظر قرارداد و به دنبال آن نیز شهردار
مشهد دستور العملهایی را برای برونسپاری برخی از

خدماتش ابالغ کرد.
مدیر عامل آتشنشانی تصریح کرد :قبل از واگذاری
عملیات آتشنشانی به بخش خصوصی حــدود 20
خدمت به بخش خصوصی واگــذار شد که نتیجه آن،
رضایت بخش بود و مطالعات انجام شده توسط دانشگاه
و دو مطالعه توسط سازمان ،نشان دهنده این بود که
میتوان از بخش خصوصی در عملیات آتشنشانی نیز
استفاده کرد .وی با اشاره به این که در آن زمان امکانات
و تجهیزات آتش نشانی مشهد تنها یک سوم نیاز شهر
مشهد را پاسخگو بود و با دو سوم کمبود نیرو و تجهیزات
روبه رو بودیم ،گفت :مقرر شد که طی برنامهای پنج
ساله ،یک سوم از کمبودها را شهرداری برطرف کند،
اما باز هم با کمبود روبه رو بودیم ،لذا مدیریت شهری
به این نتیجه رسید که یک سوم دیگر از کمبودها در
تجهیزات و نیروی انسانی را با استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی برطرف کند.
وی اف ــزود :میزان خسارت وارده به مــردم به دلیل
آتشسوزی و حادثه و امکانات سازمان آتشنشانی

...

درامتدادتاریکی

کاش زمین مرا می بلعید!
دوست دارم زمان به عقب برگردد تا بتوانم با خانواده ام
مشورت کنم و راه درست را در پیش بگیرم با اشتباهی
که مرتکب شدم دیگر از چشم نامزدم افتادم و ...دختر
 16ساله درحالی که اشک می ریخت و به دستبندهای
گره خــورده بر دستانش خیره مانده بــود ،به کارشناس
و مشاور اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد
گفت :در کالس دوم دبیرستان مشغول تحصیل بودم که
روزی در مسیر مدرسه با پسری آشنا شدم .نادر با وعده
ازدواج این رابطه را تا دو سال ادامــه داد .تا این که پسر
یکی از همسایگان همان محله به خواستگاری ام آمد .من
هم به نادر خبر دادم که خواستگار دارم تا پا پیش بگذارد
و من هم از بالتکلیفی دربیایم اما با پاسخ های سرد او
تازه فهمیدم که نادر قصد ازدواج با مرا ندارد و تنها برای
سرگرمی با من ارتباط داشت از طرفی خانواده ای که به
خواستگاریام آمده بودند خیلی بزرگ نمایی می کردند
و با تعریف و تمجید فراوان از تک پسرشان ،او را تنها مردی
می دانستند که می تواند مرا خوشبخت کند .من هم که
تحت تاثیر حرف های پوچ و بی اساس خواهر و مادر شکور
قرار گرفته بودم نادر را به فراموشی سپردم و پای سفره
عقد نشستم .همسرم دو سال از من بزرگ تر بود و هنوز
اخالق و رفتار همسرداری در وجودش پرورش نیافته بود
من هم که در افکار و هیجانات نوجوانی به سر می بردم
نتوانستم ارتباط خوبی با همسرم برقرار کنم و او را از صمیم
قلب دوست داشته باشم این گونه بود که خیلی زود روابط
ما سرد و بیروح شد و دوباره بعد از پنج ماه به سراغ نادر
رفتم چرا که با همان هیجانات احمقانه دوران نوجوانی،
احساس میکردم او حاال قدر مرا می داند و من در کنار او
به خوشبختی نزدیک تر می شوم .آن قدر مغرور و خودخواه
شده بودم که به نظر و مشورت خانواده ام توجهی نداشتم و
خودم تصمیم می گرفتم .ارتباط تلفنی من و نادر آغاز شده
بود درحالی که من همسر داشتم در واقع راهم را گم کرده
بودم و از روی نادانی قدم در بی راهه گذاشتم.
من و نادر در یک پارک ،قرار مالقات حضوری گذاشتیم
و به همین دلیل از رفتن به مهمانی که خانواده همسرم
من را دعوت کرده بودند سرباز زدم و با طرح نقشه ای از
خانه پدرم فرار کردم و به پارک رفتم .چند دقیقه ای از
دیدارمان نگذشته بود که با نیروهای انتظامی روبه رو شدم
و حلقههای قانون بر دستانم گره خورد .در بین راه بود که
متوجه شدم خواهر شوهرم و همسرش در تعقیبم بودند و با
دیدن من و نادر با پلیس تماس گرفتند .در کالنتری دوست
داشتم زمین مرا ببلعد تا چشمم به خانواده خودم و همسرم
نیفتد از خجالت سرم را پایین انداخته بودم با این که هیچ
عالقه ای به همسرم ندارم ولی از ابتدا باید این موضوع را
به خانواده ام می گفتم و با صالحدید آن ها تصمیم درستی
می گرفتم تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

برج ساز مشهور تهرانی به اعدام محکوم شد

رابطهمعکوسمیزانخسارتحوادثبهمردموتجهیزاتآتشنشانی
سجادپور-مدیر عامل آتشنشانی با اشاره به این که
واگذاری چهار ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی
قانونی است در تشریح روند ورود بخش خصوصی به
آتشنشانی گفت :ورود بخش خصوصی به فعالیتهای
آتشنشانی با طی روند قانونی انجام شده و مصوبات
شورای شهر سوم و چهارم را به دنبال خود داشته و چند
نوبت نیز توسط شــورای پنجم تا زمــان تعیین تکلیف
نهایی ،قرارداد بخش خصوصی تمدید شده است اما
با این حال ،ما نیز تابع نظر شورای شهر در این زمینه
هستیم و هر تصمیمی که شورای شهر مشهد در این
زمینه بگیرد برای ما حجت است .
وی افزود:اگرتصمیمنهاییشورایشهربرحذفبخش
خصوصی از عملیات آتشنشانی باشد ما همین فردا آن
را اجرایی خواهیم کرد ،ولی معتقدیم به نفع مردم است
که از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی با بیان این که هم اکنون به  16ایستگاه جدید
آتشنشانی نیاز داریــم ،اظهارکرد :سوال اینجاست
که اگر این تعداد را با استفاده از ظرفیتهای بخش
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رابطه معکوس دارند ،یعنی هر چه تجهیزات و امکانات
آتشنشانی بیشتر باشد میزان خسارت به مردم کمتر
خواهد بود و این در حالی بود که سال 87خسارت وارده
به شهروندان در حوزه حریق بیش از  50میلیارد تومان
بود ،لذا به این نتیجه رسیدیم که استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی بــرای افزایش امکانات و تجهیزات
آتشنشانی و کاهش خسارت به نفع مردم است.
جعفری با بیان اینکه واگــذاری عملیات آتشنشانی
به بخش خصوصی بدون ترک تشریفات انجام شده
است،اظهارکرد :برای این کار در سال  88چندین
جلسه ویژه برگزار و موضوع در هیئت مدیره سازمان
آتشنشانیبررسیشدوپسازتصویب،درچهارروزنامه
خراسان ،اطالعات ،ابرار اقتصادی و دنیای اقتصاد،
آگهی فراخوان عام به چاپ رسید.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ،آقای «د» بسازبفروش
مشهور که درآمد مناسبی هم داشت به دلیل طمع پول
بیشتر به قاچاق مــواد مخدر شیشه روی آورد و باعث
متالشی شدن خانواده شد .بنابراین گزارش خانمی در
مقابل قاضی گل آور رئیس شعبه  ۲۶۴مجتمع قضایی
خانواده گفت :همسرم بسازبفروش مشهوری بود و درآمد
مناسبی داشت به طمع کار کمتر و پول بیشتر به قاچاق
موادمخدر روی آورد و در اولین قاچاقش از وی حدود ۱۵
کیلوگرم شیشه کشف شد که در ابتدا به اعــدام ،سپس
به حبس ابد و االن به  ۳۰سال حبس محکوم شده است.
اکنون هفت سال از زندانی شدنش می گذرد و من دیگر
تحمل سختی های زندگی را نــدارم و درخواست طالق
دارم و می خواهم مسئولیت دو فرزندم را نیز به خانواده
همسرم واگذار کنم .این خانم در حالی که اشک می ریخت
ادامه داد :هم خانواده خودم و هم خانواده همسرم از من
خواستهاند که صبر کنم ولی دیگر طاقتم سرآمده و نمی
توانم ادامه دهم چرا که همسرم پیش از زندانی شدن تمام
اموال و امالکش را به نام خانواده خودش کرده است و من
به پرستار فرزندان با حقوق ماهیانه بسیار کم تبدیل شده
ام .قاضی گل آور پس از شنیدن درخواست زن و بررسی
مستنداتش پرونده را به داوری ارجاع داد.

از ابتدای امسال صورت گرفت

کشف بیش از  ۲۶۵تن انواع مواد مخدر و روانگردان در کشور
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با
مواد مخدر از کشف  ۲۶۵تن و ۳۷۰کیلوگرم انواع
مواد مخدر و روانگردان در کشور از ابتدای امسال در
کشور خبر داد.
به گــزارش میزان ،اسداله هاد ینژادگفت :مجموع
کشفیات ابتدای سال تاکنون  ۲۶۵۳۷۰کیلوگرم
است که از این مقدار  ۷۶۶۸کیلوگرم آن در هفته اخیر
کشف شده است.
وی اف ــزود :کشفیات ســال قبل به شکل غیررسمی
(مجموع کشفیات رسمی سه ماهه به اضافه سه هفته
تیرماه)  ۲۴۹تن بوده که  ۶.۵درصد افزایش را نشان
میدهد .بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به
میزان  ۶۱۷۷کیلوگرم بوده که  ۸۰.۶درصد از مجموع
کشفیات را شامل میشود.
معاون مقابله با عرضه ستاد افــزود :همچنین از این
مــیــزان ۷۱۱ ،کیلوگرم حشیش ۴۵۰ ،کیلوگرم
هروئین ۱۶۰ ،کیلوگرم مرفین،  ۱۸کیلوگرم شیشه،
 ۲۰۰کیلوگرم مــواد پیشساز ۳۵۴۸۰ ،عدد قرص
روان گردان و  ۱۵۰کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط
شده است.
هاد ینژاد با بیان این که این میزان از کشفیات طی
 ۱۲۷۶فقره عملیات صورت گرفته است ،افزود :سرانه
کشفیات مواد مخدر در این دوره  ۶کیلوگرم به ازای هر
عملیات بوده است.
وی با بیان این که  ۲۰۰لیتر مواد پیش ساز مکشوفه
مربوط به استان البرز بــوده اســت ،افــزود :از مجموع
 ۳۵۴۸۰عدد قرصهای روان گردان مکشوفه در این
مقطع ،بیشترین تعداد به ترتیب با  ۳۴۸۷۶عدد مربوط
به استان آذربایجان شرقی ۲۱۰ ،عدد استان خراسان

شمالی ۲۰۰،عدد استان آذربایجان غربی و بقیه مربوط
به استانهای هرمزگان و همدان بوده است.
این مقام مسئول در ستاد با بیان این که حدود ۸۱درصد
کشفیات این دوره زمانی مربوط به شش استان کشور
است ،اظهار کرد :بیشترین حجم کشفیات با ۲۱۹۲
کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان است
که معادل  ۲۸.۶درصد کشفیات کشور است و کرمان
با  ۳۰۸کیلوگرم ،خراسان رضوی با  ۱۰۶۸کیلوگرم،
هرمزگان با  ۱۰۱۹کیلوگرم و چهارمحال و بختیاری
با  ۳۵۴کیلوگرم و تهران با  ۳۲۷کیلوگرم به ترتیب در
رتبههای بعدی قرار دارند.
هادینژاد بیان کرد :سهم کشفیات سه استان اولویت
دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان ،کرمان
و هرمزگان از کشفیات کل کشور در هفته مذکور ۵۹
درصد است.
وی گفت :طی این مدت ۱۳۱ ،دستگاه خودرو۲۳ ،
دستگاه موتور سیکلت ۷ ،قبضه سالح و  ۲۸دستگاه
موبایل توقیف شد.

CMYK

