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حوادث

اخبار کوتاه

دستگیری دو سارق زورگیر در محدوده فرجام

رئیس کالنتری  ۱۳۶فرجام ،با اشــاره به دســتگیری دو ســارق زورگیر در
محدوده فرجام ،گفت :این متهمان چند روز پس از رهایی از زندان مرتکب سرقت
شدند که مجددا پلیس آنها را دستگیر کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرگرد خلیلی لطفی رئیس کالنتری  ۱۳۶فرجام اظهار کرد :با شکایتهای ارائه
شده از سوی شهروندان ســاکن محدوده فرجام درخصوص سرقت و زورگیری
دو جوان با موتورسیکلت ،پروندهای در این خصوص تشکیل و تیمی از ماموران
برای رســیدگی به موضوع وارد عمل شدند .این مقام انتظامی عنوان داشت :در
بررســیهای انجام شده و مصاحبه با مالباختگان مشخصات دو سارق زورگیر و
جوان ،به دست پلیس رسید و در میان ماموران گشتهای انتظامی توزیع شد تا
در صورت مشاهده هر دو را دستگیر کنند.وی افزود :این اقدامات ادامه داشت تا
این که یک شنبه شب ماموران گشت انتظامی این کالنتری موفق شدند هر دو
سارق زورگیر را مشاهده و در یک تعقیب و گریز کوتاه هر دو را بازداشت کنند.
رئیس کالنتری  ،۱۳۶اظهارداشت :متهمان به کالنتری منتقل و تحت بازجویی
قرار گرفتند که طی آن به دو فقره ســرقت و زورگیری از شــهروندان اعتراف و
مشــخص شد که هر دو به تازگی از زندان آزاد شــده و دارای سوابق متعدد در
زمینه ســرقت و زورگیری هستند .هر دو متهم پس از تکمیل پرونده به پایگاه
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

انهدام باند سارقان منازل در شرق تهران

رئیس کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس ،با اشاره به دستگیری  3سارق منازل در
محدوده شرق تهران ،گفت :این متهمان در تعقیب و گریزی یک کیلومتری دستگیر
شــدند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ محمد قربان منصوری رئیس
کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس اظهارکرد :با وقوع چند فقره ســرقت از منازل در
محدوده مذکور ،تیمی از ماموران این کالنتری برای بررسی موضوع و شناسایی سارق
یا سارقان وارد عمل شدند.این مقام انتظامی عنوان داشت :طی بررسیهای انجام شده
و سرنخهای به دست آمده از محل ،مشخص شد تمامی سرقتها از سوی  3سارق
حرفهای اماکن خصوصی صورت گرفته است ،که بر این اساس مشخصات سارقان در
اختیار ماموران گشتهای انتظامی قرار گرفت .با حضور ماموران انتظامی در محل
این سارقان تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از یک کیلومتر تعقیب و گریز در نهایت
هر سه متهم در یک خیابان بن بست گرفتار و دستگیر شدند.

 9کشته و  36مصدوم در واژگونی اتوبوس

واژگونی اتوبوس در مسیر گچساران  9فوتی و  36مصدوم بر جای گذاشت .شاهین
فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات هاللاحمر در گفت و گو با ایسنا در مورد
این حادثه ،اظهارکرد :بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دیهوک در استان
خراسانرضوی  9نفر جان خود را در این سانحه از دست دادند .معاون عملیات سازمان
امداد و نجات هاللاحمر،اضافهکرد :این حادثه در ساعت  2:52دیروز در محور دیهوک
فردوس رخ داد که شش تیم امدادی هاللاحمر از پایگاههای دیهوک و بشره به محل
حادثه اعزام شدند .همچنین رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در
گفتوگو با ایسنا ،در مورد جزئیات این حادثه اظهارکرد :این اتوبوس از مبداء یاسوج به
مقصد مشهد در حال حرکت بود؛ دچار حادثه شد .سرهنگ نادر رحمانی در مورد علت
حادثه گفت :عدم توجه رو به جلوی راننده اتوبوس علت این حادثه بود و خستگی و
خواب آلودگی راننده در آن محتمل است .مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان اورژانس
کشور نیز در مورد امدادرسانی اورژانس به مصدومان این حادثه ،بااشاره به وجود 45
مسافر در این اتوبوس گفت :در این حادثه  9نفر از مسافران که خانم بودند در محل
حادثه فوت کردند و  36نفر نیز به دلیل مصدومیت به مراکز درمانی منتقل شــدند
که  20نفر از مصدومان به طبس و  16نفر نیز به فردوس منتقل شــدند .همچنین
سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفتوگو با ایسنا ،از برخورد یک دستگاه اتوبوس
مســافربری با دستگاه کامیون و پراید خبر داد و گفت :این حادثه ساعت  55دقیقه
شنبه در گردنه سبز کیلومتر  15جاده تربت حیدریه به مشهد رخ داد و به دنبال آن
شش دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند .سخنگوی سازمان اورژانس کشور
اضافه کرد :این تصادف دو فوتی بر جای گذاشت و همچنین  31نفر در این حادثه هم
مصدوم شدند که به دو بیمارستان در تربت حیدریه منتقل شدند.
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همسرکشی در تهران و دستگیری در مشهد
گروه حوادث :مرد همســرکش پس از قتل همسرش
به مشــهد متواری شده بود ،سرانجام دســتگیر شد .در
دی ماه ســالجاری ،از طریق مرکز فوریتهای پلیســی
 110وقــوع یک فقره قتل در خیابــان محالتی  -خیابان
میرهاشمیبه کالنتری  132نبرد اعالم شد.
با تشــکیل پرونده مقدماتی بــا موضوع «قتل عمد» و
به دســتور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه  27تهران،
پرونده در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
با حضــور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل
جنایت مشــخص شــد جسد خانمی 56ســاله به هویت
مشخص ،توسط فرزند پســرش در داخل خانه پیدا شده
اســت که با حضــور اورژانس در محل و انجــام معاینات
اولیه به مأمورین اعالم میشود که این خانم بر اثر اصابت
ضربات جســم تیز به ناحیه گردن و قفسه سینه به قتل
رسیده اســت؛ پســر مقتوله در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت« :زمانیکه وارد خانه شــدم ،ناگهــان مادرم را غرق
خون دیدم ؛ بالفاصله به اورژانس و  110زنگ زدم؛ مادرم
را جهت انتقال ســریع به بیمارستان به بیرون ساختمان
آوردم امــا زمانیکه تیم اورژانس در محل حاضر شــد ،در
همان معاینه اولیه اعالم شد که او فوت کرده است».
ســخنگوی ناجا اعالم کرد که پلیس شــکایت خود از
شــهرداری تهران را پس گرفت .به گزارش ایســنا ،سردار
سعید منتظرالمهدی در نشست خبری دیروز خود ،درباره
شکایت ناجا از شــهرداری تهران گفت :باتوجه به اطالعیه
روابطعمومــی شــهرداری تهــران مبنی برنبــود قرارداد
میلیــاردی با ناجا ،نیروی انتظامی نیز شــکایت خود را از
شــهرداری تهران پس گرفت .همچنین سخنگوی ناجا از
ورود پلیس فتا به ماجرای هک شــدن سایت چند روزنامه
در شب راهپیمایی  22بهمن امسال خبر داد .سردار سعید
منتظرالمهــدی در گفتوگو با ایســنا درباره ماجرای هک
شدن ســایت چند روزنامه در شب جشن پیروزی انقالب
اظهارکرد :صفحه اول این چند ســایت هک شــد چراکه
ســرور این سایتها یکی بود و درپی آن این اتفاق رخ داد.
سخنگوی ناجا با بیان اینکه بالفاصله مسئوالن سایتهای
مذکور نسبت به این خبر و هک شدن صفحه اول سایتشان
واکنش نشــان دادند ،گفت :این سایتها با دیگر ابرازهای
ارتباطی خود همچون تلگرام به مردم اطالعرسانی و اعالم
کردند که خبر مذکور سراســر کذب بوده و سایتشان هک
شــده اســت .منتظرالمهدی اضافه کرد :در همین راستا
رئیس کالنتری  ۱۱۱هفت چنار ،با اشاره به دستگیری
یک سارق زورگیر در محدوده هفت چنار ،گفت :در پرونده
این متهم سرقت گوشواره کودکان به زور نیز وجود دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ قدرتاهلل
حق پرســت رئیس کالنتری  ۱۱۱هفت چنار اظهارکرد:
عصر روز یک شنبه ماموران گشت انتظامی این کالنتری
در حال گشتزنی در محدوده استحفاظی خود بودند که به
پالک دستکاری شده وسیله نقلیه یک موتورسوار مشکوک
شده و برای بررسی موضوع به تعقیب وی پرداختند.
این مقام انتظامی عنوان داشــت :ضمن تعقیب و گریز

بــا انجام تحقیقات میدانــی ،کارآگاهان متوجه غیبت
همســر مقتوله به نام «نــادر.ع» (متولد  )1340در محل
شــدند؛ بالفاصله تحقیقات جهت دستگیری وی به عنوان
متهم پرونده در دستور کار قرار گرفت و با بررسی صحنه

جنایت ،کارآگاهــان اطمینان پیدا کردند که وی از محل
سکونتش (محل جنایت) متواری شده است.
تحقیقات جهت شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم
در دســتور کار کارآگاهان قرار داشت تا نهایتا کارآگاهان

توضیح پلیس درباره هک شدن سایت چند روزنامه
پلیس فتا هم پیگیری این موضوع را برعهده گرفته است و
موضوع از ســوی کارشناسان فتا در حال پیگیری است .به
گزارش ایســنا ،در ساعات پایانی روز  21بهمن ماه ،سایت
روزنامههای قانون ،آرمان و ستاره صبح توسط هکرها هک
شــد و خبری کذب و جعلی در مورد سالمتی رهبر معظم
انقــاب روی خروجی آنها قرار گرفت که بالفاصله تکذیب
شد .سخنگوی ناجا با اشاره به ردیابی  IPهکرها اظهارکرد:
بررســیها نشــان میدهد  IPهکرها در دو کشور آمریکا
و انگلیس بوده اســت که البتــه وزارت اطالعات و فناوری
اطالعات پیگیر این موضوع است .منتظرالمهدی در پاسخ به
سوال ایسنا درباره اینکه آیا پلیس فتا اقدامی برای بررسی
امنیت دیگر سایتهای خبری دارد یا خیر؟ اظهارکرد :یکی
دو سال پیش که چند سایت دولتی مورد حمله هکرها قرار
گرفت ،پلیس فتا به این ســازمانها و ادارات هشــدار داده
بود .در حال حاضر نیز هشدار این است تمامی سایتهای
خبری و رسانهها باید امنیت خود را بیشتر کنند تا نفوذ به

آنها به راحتی ممکن نباشد .منتظرالمهدی در عین حال با
اشاره به عملکرد پلیس فتا در سالجاری اظهارکرد :امسال
 74درصد از کل جرایم سایبری که به پلیس فتا ارجاع شده
کشف شده است .کالهبرداری همچنان در صدر جرایم این
حوزه است.
وی اضافهکرد :در حوزه فضای مجازی و پیشــگیری از
جرایم عامــل مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد ارتقای
ســواد و دانش در این فضاســت تا افــراد و کاربران فریب
این فضاها را نخورند .ســخنگوی ناجا همچنین با اشــاره
به شــایعهای که چندی پیش درخصوص موسسه راهگشا
و واریز بخشــی از وجوه تعویض پالک به حســاب شماری
از فرماندهان نیروی انتظامی گفت :این شــایعه از اســاس
کذب اســت .همان موقع ما این موضوع را بررسی کردیم
تا ببینیم چه کســانی موضوع واریز پولهای تعویض پالک
به حســاب مسئوالن ناجا را مطرح کردند و جالب است که
این شــایعات درست همزمان با ایامی مطرح شد که پلیس

سارق گوشواره کودکان در هفت چنار دستگیر شد
این مظنون ،مشــخصات موتورســیکلت مذکور از مرکز
کنترل پلیس پایتخت استعالم شد که در نتیجه مشخص
شــد موتورسیکلت مذکور مســروقه است و چندین فقره
شکایت زورگیری نیز در این خصوص مطرح شده است.
وی افزود :با مشــخص شــدن این موضــوع ،بالفاصله
در حرکتی غافلگیرانه ،مامــوران این مظنون را متوقف و
بازداشــت کردند و برای تحقیقات پیرامون موتورسیکلت

مســروقه او را به کالنتــری منتقل کردند کــه متهم در
بازجوییها منکر هرگونه ســرقتی شد و اظهار داشت که
وسیله نقلیه همراهش را از دوستش به امانت گرفته است.
رئیــس کالنتــری  ۱۱۱هفت چنــار ،اظهارداشــت:
تحقیقات و بررســیهای انجام شــده از سوابق متهم ،اما
چیز دیگری را نشان میداد و حاکی از آن بود که وی یکی
از زورگیران ســابقه دار است که مدتی پیش نیز به عنوان

اداره دهم موفق به شناســایی مخفیگاه نادر در شهرستان
مشــهد شدند .بالفاصله هماهنگی الزم انجام و کارآگاهان
اداره دهم با اخذ نیابت قضایی به شهرســتان مشهد اعزام
شدند؛ ســرانجام در ساعت  16:50روز هجدهم بهمن96
نادر در شهرستان مشهد و در داخل مخفیگاهش دستگیر
شد.
نادر در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت
و قتل همسر«ش اعتراف کرد و درخصوص انگیزه جنایت
به کارآگان گفت :غروب روز جنایت بود که با همســرم
درگیــری لفظی پیدا کردم؛ او قهر کرد و میخواســت به
خانه خواهرزادهاش برود؛ من قبال با خواهرزاده همســرم
درگیر شده بودم و آنها برای من چاقو کشیده بودند؛ از او
خواســتم که آنجا نرود اما او قبول نکرد؛ عصبانی شدم و
مجددا با او درگیر شدم؛ به سمت آشپزخانه رفتم و چاقو
برداشتم و با چاقوی میوه خوری چند ضربه به او زدم».
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت:
«با توجه به اعتــراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ،قرار
بازداشت موقت از ســوی بازپرس محترم پرونده صادر و
متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت».
تاکید داشــت که برای ثبت و نقــل و انتقال خودرو دیگر
نیازی به مراجعه به دفاتر اســناد رسمی نیست .سخنگوی
ناجا ادامه داد :آن زمان پلیس امنیت پیگیری کار را بر عهده
گرفت و پنج عامل شــایعه ساز را شناسایی و دستگیر کرد.
من عالقهای نداشــتم که این موضوع را بگویم اما متاسفانه
این چند نفر از کارکنان دفترخانهها بودند .منتظرالمهدی
همچنیــن درباره پرداخت هزینه برای نقل و انتقال خودرو
و دریافت ســند آن اظهارکرد :بــرای خودروهای زیر 100
میلیون تومان  50هزار تومان و برای خودروهای باالی 100
میلیــون تومان  100هزار تومان هزینه دریافت میشــود.
منتظرالمهدی همچنین در پاســخ به سوالی درباره سهم
دستگاهها در حوادث رانندگی اظهارکرد :برابر قانون میزان
سهم دستگاهها در هر تصادف از سوی کارشناسان بررسی
و اعالم میشود .البته متاسفانه رانندهها همچنان بیشترین
سهم را دارند.ســخنگوی ناجا با اشــاره به استانداردهای
خودروســازان در ایران و کشــورهای اروپایــی اظهارکرد:
خودروســازان در اروپا میبایست  120استاندارد را رعایت
کنند .این در حالیســت که خودروسازان در کشور ما ملزم
به رعایت  51استاندارد هستند.
سارق گوشــوارههای کودکان تحت پیگرد و تحت تعقیب
است .سرهنگ حق پرست ،تصریحکرد :این مساله جریان
تحقیقات پرونده را به مسیر جدید هدایت کرد و در نهایت
طی بررسیهای انجام شده فنی و تخصصی مشخص شد
که این ســارق چند روز پیش به جرم سرقت و زورگیری
از گوشــواره کودکان ،تحت تعقیب است .به این ترتیب،
متهم بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت که در نهایت به
جرم خود مبنی بر ســرقت و زورگیری طالهای کودکان
اعتراف و پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشــتر به
پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

شهرستانها
اخبار کوتاه

توسعه کردستان نیاز به تفکر مدیریتی تسهیلگرا دارد

گروه شهرستانها -سهیال مرادی :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
کردســتان گفت :برای تغییر و توســعه در کردســتان نیازمند تفکر مدیریتی
تســهیلگرا هستیم و نیاز به مدیرانی داریم که از کار نترسند و عملگرا باشند.
به گزارش خبرنگار مردم ســاالری از سنندج ،برهان صلواتی پیش از ظهر دیروز
در جشــن بزرگ کارگری و کارفرمایی اســتان کردستان که به مناسبت سی و
نهمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی در ســالن اجتماعات سرای سالمندان
ســنندج برگزار شد ،اظهار کرد :امروز جامعه ما نیاز به کار دارد و ساماندهی این
موضــوع نیاز به برنامهریزی هدفمند دارد .وی خاطرنشــان کرد :هرچه مدیران
دولتی کمتر صحبت کنند و عملگرا باشــند بهتر میتوانند پاسخگوی مطالبات
جامعه هدف باشــند .وی با بیان اینکه این جشن نخستین جشن کارگری است
که به صورت کامال مردمی و خارج از چارچوب اداری و دولتی طی این ســالها
در حال برگزاری است ،گفت :انقالب مال مدیران دولتی نیست ،انقالب اسالمی
ایران مال مستضعفین ،کارگران است و همه ملت صاحب انقالب هستند .به گفته
صلواتی ،مردم صاحبان اصلی انقالب هستند و مسووالن کالن و استانی موظف
به خدمتگذاری به مردم بوده و باید به صورت جهادی در این مسیر تالش کنند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ،افزود :همانگونه که مردم
ت مردم باشند .به گفته
صاحبان اصلی انقالب هستند مسووالن هم باید در خدم 
وی ،نگاه دولت دوازدهم نگاهی اقتصادی است و ایمان داریم استان کردستان در
تمام لحاظ بهرهمند بوده و میتواند مسیر رشد و توسعه به خوبی طی کند .صلواتی
گفت :کردستان ،استان محرومی نیســت چون ضمن برخورداری از ظرفیتهای
طبیعــی و ویژه ،نخبگان و تحصیلکردههای زیادی دارد که زمینهســاز کمک به
توسعه استان است .وی گفت :استان کردستان در بحث معادن ،آب و استعدادهای
خدادادی ظرفیت باالیی دارد و جوانان مســتعد آن بهترین ظرفیت برای توسعه
هســتند .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان کردستان اذعان کرد :برای
تغییر و توســعه در کردستان نیازمند تفکر مدیریتی تسهیلگرا هستیم و نیاز به
مدیرانی داریم که از کار نترسند و عملگرا باشند .وی گفت :شرایط کار در استان
کردستان مهیاست لذا مدیران و مسووالن اجرایی و بانکی باید در زمینه تسهیلگری
اهتمام داشــته باشــند .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان از
رسانهها درخواست کرد ،تا نخبگان استان را در قالب تولیدات رسانهای به جامعه
معرفی کنند .وی افزود :باید در کنار بیان مشکالت موجود ،افراد نخبه هم معرفی
شوند تا الگویی برای سایر افراد جامعه شوند .صلواتی اضافه کرد :کردستان در بحث
تولید محصوالت باغی ،صنایع ســنگ ،گوشت سفید و قرمز در استان حرف برای
گفتن دارد و باید از این ظرفیتها به نفع توسعه استان استفاده شود .وی گفت :کار
اصلی دولت تسهیلگری است لذا باید مردم و به ویژه سرمایهگذاران در زمینه رشد
و توسعه استان اقدام نمایند .وی در پایان اضافه کرد :تحصیکردههای ما هم نباید
تنها به دنبال پشت میزنشینی باشند بلکه میتوانند نوآوری و کارآفرینی کنند.

طرح آبرسانی اضطراری بانه
پروژهای در راستای مدیریت بحران است

گروه شهرستانها -ســهیال مرادی :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری
استان کردستان گفت :طرح آبرســانی اضطراری شهر بانه پروژهای شاخص در
راســتای مدیریت بحران به شــمار میرود .به گزارش خبرنگار مردم ساالری از
سنندج ،محمدحسین محمدی پیش از ظهر دیروز در آیین افتتاح طرح آبرسانی
اضطراری شــهر بانه که به مناســبت دهه فجر انجام شد ،اظهار کرد :با توجه به
توسعه جمعیت شهر بانه در این شهر با کمبود آب مواجه بودیم و وضعیت جوی
نیز منجر به کاهش آب در این شــهر بود .وی با اشاره به بررسیهای انجام شده
در شــهر بانه افزود :جلسات متعددی با حضور مسووالن برگزار شد و در نهایت
اجرای طرح آبرسانی اضطراری به شهر بانه در دستور کار قرار گرفت .وی خاطر
نشــان کرد :این طرح از لحاظ انتقال ،تصفیه ،توزیع و پمپاژ تکمیل بوده و بیش
از  6/9کیلومتر انتقال انجام شده است .مدیرعامل آبفای استان کردستان یادآور
شد :مجموع مدیران و مسووالن شهر بانه نیز در راستای اجرای این طرح همکاری
و تعامل داشــتند که جای تقدیر دارد .محمدی بیانکرد :امیدواریم این طرح در
تامین آب بانه به آسودگی خاطر کارکنان بانه و رضایت مردم بیانجامد .فرماندار
شهرستان بانه نیز در این مراسم اظهارکرد :از بعد از ماه رمضان امسال زنگ خطر
کمآبی در بانه احســاس شد ولی با پیگیری مســووالن و نماینده مردم بانه در
مجلس این مشکل پیگیری و رفع شد.

 ۶۶درصد حجم سدهای لرستان خالی است

سفرههای آب زیرزمینی «آب» رفتند

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه
 ۶۶درصد حجم ذخایر آب سدهای استان خالی است گفت:
حدود  ۴۰۰میلیون مترمکعب حجم آب زیرزمینی دشتها
کاهش یافته است.به گزارش مهر ،رضا میرزایی درگفتوگو با
رسانهها در سخنانی اظهار داشت :به علت شرایط توپوگرافی
لرستان و کوهستانی بودن و همچنین قرارگیری رودخانهها
در قعر درهها و اختالف ارتفاع نســبتاً فاحشی که بین اراضی
کشاورزی و محل آبگیری وجود دارد ،در بسیاری مواقع امکان
آبگیری با احداث بند و انتقال آب بهصورت ثقلی امکانپذیر
نیست که در اینگونه موارد تأمین آب تنها از طریق احداث
ایســتگاه پمپاژ میسر اســت .وی افزود :به همین خاطر در
سالهای گذشــته تعداد هفت ایستگاه پمپاژ بزرگ در نقاط
مختلف لرســتان بهمنظور تأمین آب حــدود  ۹هزار هکتار
اراضی کشــاورزی مطالعه ،طراحی و سپس عملیات اجرایی
آنها آغازشده که بهجز ایســتگاه پمپاژ «جایدر» که ردیف
آن ملی استانی است ،ردیف اعتباری بقیه ایستگاههای پمپاژ
استانی اســت .مدیرعامل آب منطقهای لرستان بیان داشت:
به علت محدودیت و کمبود اعتبار اســتانی ،عملیات اجرایی
این پروژهها بســیار طوالنی شده و در برخی سالها به علت
نبود تخصیص تعطیل شــدند .میرزایی افزود :ایستگاههای
پمپاژ «کلکله» و «محمودآباد» ازنا« ،اسماعیلآباد» نورآباد،
«فیضآباد» الشتر« ،گرخوشــاب» کوهدشت ،ایستگاههای
پمپاژ دشــتهای «جایدر»« ،واشیان» و «چم مهر» پلدختر
پس از بازدیدهای میدانی با تأکید و حمایت استاندار لرستان
بهعنوان پروژههای اولویــتدار قرارگرفته و تعیین تکلیف و
فعالشدهاند و براســاس برنامه زمانبندی تا پایان سال ۹۷
به بهرهبرداری میرســند .وی تصریح کرد :انتظار میرود با
بهرهبرداری از ایســتگاههای پمپاژ هفتگانــه ،حدود  ۹هزار
هکتار از اراضی کشاورزی دیم لرستان تبدیل به آبی و حدود
چهار هزار و  ۵۰۰فرصت شــغلی جدید در بخش کشاورزی
لرستان ایجاد شود.مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان

گفت :با تعامل خوب استاندار و مجمع نمایندگان لرستان ،در
سال  ۹۷شاهد اتفاقات خوبی در حوزه آب خواهیم بود که از
اولویتهای کاری ما در این سال تکمیل شبکهها و تحویل آب
به کشاورزان است.میرزایی اظهارداشت :در سالهای گذشته
در کل کشــور و بهتبع آن در اســتان لرســتان بیشتر روی
ساختمان سدها و ایستگاههای پمپاژ تمرکز بوده و به همین
لحاظ شبکههای آبیاری یا شروع نشده و یا از پیشرفت فیزیکی
مناســبی برخوردار نیســتند .وی افزود :یکی از اولویتهای
کاری ما این است که روی شــبکههای آبیاری پایاب سدها
و ایســتگاههای پمپاژ متمرکز شده و آنها را در اولویت قرار
دهیم .مدیرعامل شــرکت آب منطقهای لرستان در خصوص
شــبکههای آبیاری لرستان بیانکرد :جلســات متعددی با
سازمان جهاد کشاورزی در رابطه با تکمیل شبکههای آبیاری
داشتیم و توافقات خوبی نیز حاصلشده است که شبکههای

 ۱و  ۲را شرکت آب منطقهای و شبکههای  ۳و  ۴را سازمان
جهادکشاورزی همزمان شروع میکنند .میرزایی تصریحکرد:
شــبکههای آبیاری  ۳و  ۴سد «حوضیان» الیگودرز ،ایستگاه
پمپاژ «اســماعیلآباد» نورآباد ،ایســتگاه پمپاژ «واشیان» و
«چم مهر» پلدختر جزء این توافقات اســت که بهزودی و در
اســفندماه ســال جاری عملیات اجرایی آنها آغازشده و در
نیمه اول سال  ۱۳۹۷تکمیل خواهند شد .وی خاطرنشانکرد:
با تعامل خوبی که بین استاندار لرستان و مجمع نمایندگان
لرستان در مجلس شورای اسالمی و مدیران دستگاه اجرایی
مرتبــط با آبوخاک وجــود دارد و برنامه عملیاتی که برای
ن شده است ،امیدواریم
پروژههای کلیدی استان تهیه و تدوی 
در سال  ۹۷شــاهد اتفاقات خوبی در حوزه آب خواهیم بود
که نتایج آن تولید اشــتغال و حل بخشی از معضل بیکاری
استان لرســتان خواهد بود .مدیرعامل شرکت آب منطقهای

لرستان در ادامه به تأثیرات کاهش بارندگی بر روی منابعآبی
استان اعم از چاهها ،چشمهها ،رودخانهها ،قنوات و ذخایر آب
سدها اشــاره کرد .میرزایی ،بابیان این مطلب که  ۶۶درصد
حجم ذخایر آب ســدهای استان خالی اســت اظهارداشت:
میزان بارشهای ســال آبــی جاری تاکنون معــادل ۱۲۰
میلیمتر بوده که نســبت به دوره مشــابه سال گذشته ۵۹
درصد کاهش و نســبت به میانگین آمار بلندمدت  ۵۶درصد
کاهش نشان میدهد و در این مدت شهرستان دلفان با ۱۷۸
میلیمتر بیشترین بارش و شهرستان الیگودرز با  ۵۳میلیمتر
کمترین بارش را داشتهاند.وی بیان داشت :براساس آمار ۳۷
ایستگاه هیدرومتری ،آبدهی همه رودخانههای دائمی استان
در مقایسه با ســال گذشــته و بلندمدت کاهش داشتهاند.
مدیرعامــل آب منطقهای لرســتان درخصوص وضعیت آب
سفرههای زیرزمینی استان لرســتان گفت :به علت کاهش
بارندگیها و تغذیه نامناســب سفرههای زیرزمینی طی ۱۰
سال گذشته تاکنون حدود  ۴۰۰میلیون مترمکعب حجم آب
زیرزمینی دشتها کاهش داشته است .میرزایی تصریحکرد:
در صورت ادامه روند کاهشــی بارشها ،پیشبینی میشود
در فصل کمآبی در حوزه آب شــرب شــهری ،روســتایی و
عشــایری با حدود  ۴۰میلیون مترمکعب کمبود آب شرب
مواجه شــویم .وی درخصوص راههای مقابله با اثرات منفی
خشکسالی اظهار داشــت :جلوگیری از کاشت محصوالت
آبدوست و تغییر الگوی کشت ،عدم کاشت دوم در مناطق
دارای بحــران ،اجــاره و یا خرید چاههای کشــاورزی برای
تأمین کمبود آب شــرب ،اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی،
جلوگیری از اضافه برداشت با نصب کنتورهای هوشمند ،پر و
مطلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز ،استفاده از سیستم
نوین آبیاری ،فرهنگسازی و اطالعرسانی برای صرفهجویی
در مصــرف آب و مشــارکت مردم بــرای مدیریت صحیح
آب از مهمتریــن راهکارهای مقابله بــا کاهش اثرات منفی
کمآبی و خشکسالی ست.

پیشبینی سرعت وزش باد در ارتفاعات البرز به  100کیلومتر بر ساعت
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار البرز با اشــاره
به ورود  2ســامانه بارشی شــدید به استان نسبت به وقوع
کوالک در ارتفاعات هشــدار داد و گفت :پیشبینی شــده
ســرعت باد در ارتفاعات به  100کیلومتر در ساعت برسد،
بنابراین باید در قبال وقوع کوالک هوشیار بود.
به گزارش ایســنا ،خســرو ارتقایی در جلســه شورای
هماهنگــی مدیریــت بحران اســتان البرز کــه دیروز در
استانداری البرز برگزار شد ،گفت :تجربه برف اخیری که در
البرز بارید ،میتواند چراغی برای راه آینده ما باشد.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از تایید چهار کانون
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرســتان داالهو
خبــر داد .دکتر نادر پرور در گفت و گو با خبرنگار ایســنا،
با اشــاره به شناسایی یک کانون دیگر از بیماری آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان در یکی از روســتاهای شهرستان داالهو،
اظهارکرد :با تایید این کانون تعداد کانونهای تایید شــده
استان به چهار کانون رسیده است .پرور با بیان اینکه پیش
از این ســه کانون روستایی دیگر شیوع آنلوآنزای فوق حاد
پرندگان در ســه روستای شهرستان داالهو شناسایی شده

ارتقایی افزود :بارها گفته شده که چرا این برف که ارتفاع
آن به طور متوســط به  35سانتیمتر رسید باید ما را دچار
مشــکل کند ،به طوری که  10تا  12ساعت آزادراه تهران
– کرج مسدود شود .وی نوع بارندگیهای اخیر را بیسابقه
عنوان و اعالم کرد :درست اســت که  35سانتیمتر بارش
داشــتیم اما برودت بین منفی  8تا منفی  10درجه امکان
برفروبی به موقع را سلب کرده بود .معاون هماهنگی امور
عمرانی اســتاندار البرز با بیان اینکه مردم در این بارشها
آســیب زیادی را متحمل شدند ،افزود :دستگاههای استان

میتوانستند با برنامهریزی بهتر عملکرد بهتری هم داشته
باشند .وی خاطرنشــانکرد :اگرچه زحمات زیادی کشیده
شــد اما به طور مثال باید در هر  5تا  6کیلومتر از آزادراه
تهــران – کرج یک اکیپ مجهز از قبل مســتقر میشــد.
ارتقایی یادآور شــد :برخی امکانات مدیریت بحران استان
فقط در آمار وجود دارد و وقتی پای عمل میرسد هر کدام
دچار یک مشکل هستند که این باید اصالح شود.
وی درخصوص نقش مردم در مشکالت اخیر نیز گفت:
باالی  95درصد از خودروهای گرفتار شــده در برف اخیر،

شناسایی  4کانون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کرمانشاه
بود ،گفت :این بیماری با خرید طیور از فروشندگان دوره گرد
در این روستاها شیوع پیدا کرده است .مدیر کل دامپزشکی
کرمانشــاه با اشاره به معدوم کردن همه طیور این کانونها
شامل مرغ ،غاز و ،...گفت :تاکنون هزار و هشت قطعه طیور
در این چهار روســتا معدوم شده اســت .پرور با بیان اینکه
همه کانونهای تایید شــده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
روستایی بوده ،گفت :تاکنون شیوع این بیماری را در طیور

صنعتی استان شــاهد نبودهایم .پرور با بیان اینکه تاکنون
انتقال این ســویه( )H5N8از ویروس بیماری آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان از طیور به انســان گزارش نشده ،گفت:
با توجه به احتمال تغییر ســویه بیماری به دلیل ویروسی
بودن آن توصیه میشــود شــهروندان اکیدا از خرید مرغ
زنده خودداری کنند .پرور با اشاره به ضرورت رعایت نکات
بهداشــتی و قرنطینهای در واحدهای صنعتی گفت :رعایت

وسایل ایمنی چون زنجیرچرخ نداشتند .معاون هماهنگی
امور عمرانی اســتاندار البرز با اشــاره بــه کمبود امکانات
راهداری در اســتان اعالم کرد :امکانات موجود یک پنجم
چیزی اســت که برای استان مورد نیاز است .ارتقایی اعالم
کرد :در هر حال برای شرایط پیش رو دستگاههای مربوطه
باید توجیه باشند ،آب منطقهای هم باید با کمک فرمانداران
مســیلها را باز نگــه دارد .وی درخصــوص ورود آبهای
سطحی به کانالهای فاضالب نیز گفت :باید جلو این مساله
گرفته شود ،زیرا مشکالتی جدی ایجاد میکند.
این نکات به منظور جلوگیری از شیوع بیماری در واحدهای
صنعتی توصیه میشود .مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه
با اشاره به تشدید برنامههای مراقبت و پایش مراقبت علیه
شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان ،گفت :با اعزام
اکیپهای دامپزشــکی به روســتاها ،تاالبها و هزار واحد
مرغداری استان تالش میشود تا از شیوع بیماری در استان
پیشگیری شود .وی از مردم خواست تا هرگونه تلفات طیور
را با شــماره  1512و یا شماره پیامکی 100010001512
ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه درمیان بگذارند.

