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پسر طعمه شعلههای اختالفات خانوادگی شد

گروه حوادث :معاون مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ  ،از دستگیری قاتلی که براثر اختالفات
خانوادگی با بنزین پسر خود را به آتش کشانید ،خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی در توضیح این
خبر ،گفت :در  29مهرماه ســال جاری خبر سوخته شدن
جوانی در شــعلههای آتش به کالنتری نازی آباد اعالم شد
که با حضور مأمورین در محل مشخص شد در پی اختالف
خانوادگی مابین پســر و پدری با هویت معلوم و باال گرفتن
قضیــه پدر پس از ریختن بنزین بر روی پســرش ،با روش
کــردن فنــدک وی را به آتش میکشــاند کــه در ادامه
تالشهــای پدر و مادر برای خامــوش کردن وی به نتیجه
نمیرسد و پسر با  55درصد سوختگی از ناحیه صورت ،کمر
و دستها به بیمارستان شهید مطهری انتقال و تحت مداوا
قرار میگیرد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
با اشــاره به اینکه مصدوم که فردی حدودا  39ســاله بود
پس از  14روز به دلیل شــدت جراحات و ســوختگیها در
بیمارستان فوت کرد ،گفت :با فوت مصدوم دستگیری عامل
جنایت در دســتور کارماموران قرار داده شــد و متهم (پدر

مقتول) که پس از فوت پســرش از محل متواری و در محل
نامعلومی به سر میبرد در تحقیقات بعمل آمده در نیمه شب

یک شنبه در مخفیگاهش در خیابان شهید رجایی شناسایی
و دستگیر شد.

سرهنگ گودرزی با اشــاره به اینکه قاتل «رضا» فردی
حدودا  58ســاله و معتاد به مواد مخدر شیشه میباشد در
اعترافات خود ،بیان داشت :از مدتها قبل با پسرم اختالف و
جرو بحث داشتیم تا اینکه روز حادثه مشاجره ما باال گرفت
و من هــم از روی عصبانیت مقــداری بنزین که در اتاقک
پارکینگ برای موتورم کنار گذاشته بودم را برداشتم و برای
تهدید و ترســاندن عباس به سرو صورت و بدن وی ریختم
که عباس به محض اینکه متوجه موضوع شد لباسش را کند
و بدور گردن من انداخت و با تمام توان فشــار میداد و من
که احســاس خفگی داشــتم او را هل دادم و ناغافل فندک
را روشــن کردم و به محض روش شــدن فندک عباس در
آتش شــعله ور شد و من هم که شوکه شده بودم به همراه
همسرم تالش کردیم که آتش را خاموش کنیم و بعد هم با
آمبوالنس تماس گرفیم و...
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
گفت :متهم پرونده برابر هماهنگی با بازپرس محترم شعبه
سوم دادسرای جنایی ناحیه  27تهران جهت انجام تحقیقات
تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفته است .

دستگیری  9نفر از فعاالن شرکت هرمی موسوم به کیونت

گروه حوادث :با انجام اقدامات ویژه پلیسی تعداد  ۹نفر
از فعاالن شرکت هرمی موسوم به کیونت توسط کارآگاهان
پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند .سرهنگ جهانگیر
تقیپور ،معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی
تهران بــزرگ با اعالم این خبر گفت :با انجام اقدامات ویژه
پلیســی ،کارآگاهان اداره چهاردهــم پلیس آگاهی تهران
بزرگ موفق به شناسایی مخفیگاه و محل فعالیت  ۹نفر از
فعاالن شرکت هرمی موسوم به کیونت در محدوده خیابان

اســتاد معین شده و طی یک عملیات غافلگیرانه هر  ۹نفر
آنهــا را دســتگیر و به پلیس آگاهی تهــران بزرگ منتقل
کردنــد .ســرهنگ جهانگیر تقیپــور در خصوص فعالیت
شــرکت موسوم به کیونت عنوان داشت :شرکت کیونت در
واقع همان شرکت هرمی موسوم به گلدکوئیست میباشد
که با تغییر عنوان و رویه اینبار تحت عنوان اســتخدام در
شــرکتهای دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتا
جــوان میکند .اعضای فعال در این شــرکت در ادامه و به

بهانــه عدم امکان اســتخدام ،اعضای جدید شــرکت را به
فعالیت در زمینه بازاریابی شــبکه ای تشویق کرده و طی
چندین جلسه آموزشی نهایتا به بهانه واهی خرید تورهای
مســافرتی خارجی از افراد مبالغی مابین  ۲۵تا  ۳۰میلیون
تومــان دریافت میکنند و پس از دریافت این مبالغ آنها را
به بهانه دریافت سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان،
بستگان و یا ســایر اعضای خانواده میکنند تا زمینه ادامه
فعالیت خود را فراهم کنند.

پلیس  ۱۱۰پایتخت هر ساعت  ۳۵۰عملیات انجام میدهد
رئیس بازرســی پلیس پیشــگیری پایتخت از افزایش
میزان سطح رضایت مندی شهروندان از پلیس پیشگیری
خبر داد.
به گزارش گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان؛
ســرهنگ بهزادهادیپور رئیس بازرسی پلیس پیشگیری
تهران بــزرگ در افتتاحیه هشــتمین دوره کارگاه تعالی

رفتار کارکنان کالنتریهای تهران ،گفت :باتوجه به حجم
و تنوع ماموریتهای پلیســی در کالنتریها ضرورت دارد
ماموران تحت آموزشهای مســتمر شــغلی قــرار گیرند
تــا در ایفای وظایــف خود و ارائه خدمات به شــهروندان
موفق تر عمل کننــد .وی اظهار کرد :به طور میانگین هر
ســاعت  ۳۵۰تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی

توســط ماموران  ۱۱۰کالنتریها در سطح شهر عملیاتی
میگردد و ماموران ضمن حضور در محلهای درخواســت
شده از سوی شــهروندان موضوعات مختلفی را رسیدگی
و اقدامات قانونی انجام میگیرد.ســرهنگهادی پور بیان
داشت :روزانه کارشناسان بازرســی تماسهای کنترلی با
شهروندان جهت بررســی میزان رضایتمندی آنها دارند

و از تماسهای  ۱۹۷که شــهروندان پیشنهادات ،انتقادات
و قدردانیهایــی را مطرح میکنند مــوارد اعالمی را برای
بهبود کیفیت ماموریتها تحت بررسی قرار میدهند.رئیس
بازرسی پلیس پیشگیری پایتخت گفت :بیشک همراهی
و همکاری شهروندان با ماموران تضمین کننده تامین هر
چه بهتر نظم و امنیت شهری خواهد شد.

پسرخالههای باتری دزد خودروهای  ۲۰۶دستگیر شدند
سارقان باتری خودروهای شــهروندان در مناطق غربی پایتخت در تهرانسر
دستگیر شــدند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حسین فاضلی
رئیــس کالنتری  ۱۵۰تهرانســر گفت :در پی وقوع ســرقتهای متعدد باتری
خودروهــای ۲۰۶هاچبک و صندوق دار مناطق غــرب تهران که بدون تخریب
صورت میگرفت دستگیری سارقان با تشــکیل پرونده در دستور کار ماموران
کالنتری  ۱۵۰تهرانسر قرار گرفت.وی اظهار کرد :طی بررسیهای انجام شده از
دوربینهای مدار بسته محدوده ای که باتری خودروها سرقت شده بود مشخص
شــد .فردی به تنهایی با پای پیاده ضمن اســتفاده از یک ماسک پارچه ای بر

صورت ،یک آچار کوچک از آســتین خود خارج و از زیر درب موتور اقدام به باز
کردن آن میکرد و ســپس با استفاده از آچار ،باتری را باز کرده و کمی دور تر
از محل پارک خودرو در بین شمشادها و یا آب راه کنار خیابان ،باتری را پنهان
و با استفاده از تلفن ،محل باتری را به پسرخاله خود که همدست وی بود اعالم
میکــرد و به صورت ســریالی باتریهای متعــددی را از خودروها باز و پنهان
مینمود.سرهنگ فاضلی گفت :پسرخاله این فرد پس از دور شدن سارق اصلی از
محل پنهان نمودن باتری ،در زمانی مناسب با خودرو  ۲۰۶سفید رنگ به محل
مراجعه و باتریهای ســرقتی را جمعآوری میکرد تا به همین دلیل کســی به

 -1آهنگساز بنام اتریشی در
قرن  19و 20م -تصرفکننده
به ستم
 -2قطعــه موزیــکال کــه با
ارکســتر نواختــه شــود -از
غزوات پیامبر در سال  6ه.ق
 -3یــار مهربــان -بــه طور
خالصــه -جزیرهای متعلق به
انگلیس و بین این کشــور و
ایرلند
 -4تکرار حرف -شــهری در
اســتان اصفهــان -هفته اول
سربازی را گویند
 -5جمع غریب -کتب مقدس
چهارگانه هندویان را گویند-
مفرح و شادیآور
 -6ذخیر ه کــردن -چاالک و
دارای بدن نرم -شــهر روی
آب ایتالیا
 -7خنجــر عیاران -از حواس
پنجگانه -امالخبایث
 -8شیرینیها -اکابر
 -9گرداگرد دهان قرار دارد-
خدمتکار و محرم اسرار ملکه-
از انواع جمله
 -10شبی که در آن هستیم-
عاقبــت جوینده ایــن گونه
است -کلمه تحسین ،آفرین
 -11خویشاوندان -خانه ،منزل -هنرپیشه
 -12دریچهای در سقف خانههای قدیمی برای ورود باد در تابستان -سی و
ششمین سوره قرآن -رفت
 -13جمع امت -الغری -تشکر و قدردانی
 -14مرکز کانادا -فرمانروایی
 -15حرف تفسیر -دستاویز محکم.

عمودی:
 - 1از گلهای زینتی -بیقید و بیبند و بار
 -2نام پدر حضرت ابراهیم(ع) -جاهطلبی
 -3قومی دو رگه از نژاد زرد و ســفید که در زمانهای
قدیم در سراســر شــمال ایران تا اروپا پراکنده بودند-
شهری در اســتان چهارمحال و بختیاری -خوشحال و
مسرور
 -4بیحالــی و کوتاهی -آهنگســاز دیگری از کشــور
اتریش و بنیانگذار ســبک اکسپرسیونیسم در موسیقی
آلمان -خطکش مهندسی
 -5ســنگ آســیاب -آخرین پادشــاه بابل که مغلوب
کورش هخامنشــی شــد -از نامهای دخترانه به معنی
بیمانند و بینظیر
 -6پرحرف -خالصی ،آزادی -از ارکان نماز
 -7تعدیکننــده ،تجاوزگر -اتصال ،برخورد -دوســت،
رفیق
 -8پارچهای که بر ســر بندند -مجمع الجزایری متعلق
به انگلیس و در شمال این کشور
 -9از این رو -جمع ادب -بیخبر و ناوارد
 -10نوعی شیرینی تر -دوقلو -صورت ،چهره

آنها شک نکند و پالک خودروشان در تصاویر دوربینهای مداربسته ضبط نشود.
رئیس کالنتری  ۱۵۰تهرانسر بیان داشت :ماموران کالنتری شناسایی محلهایی
که بیشــترین وقوع سرقت در آن اتفاق میافتاد را به صورت نامحسوس نسبت
به کنترل تردد و شناســایی دو نفر اقدام در دستور کار خود قرار دادند .سارقان
بــا رویت مامورانی که در کمین آنها بودند اقدام به فرار کردند که پس از چهل
دقیقــه تعقیب و گریز پلیس موفق به دســتگیری آنها در محدوده کیلومتر ۴
بزرگراه شهید لشکری شدند.سرهنگ فاضلی گفت :هر دو سارق  ۳۰سال دارند
و قوی هیکل و دارای سوابق متعدد شرارت هستند که در زمان دستگیری و در
بازرسی از خودرو آنها تعداد  ۸دستگاه باتری کشف و ضبط شد .سارقان پس از
بازجویی اعتراف کردند که مدتها است که با این روش در مناطق غرب تهران
روزانــه بین  ۸تا  ۱۰باتری مربوط بــه خودروهای ۲۰۶هاچبک و صندوق دار را
ســرقت میکنند و هرکدام از باتریها را به مبلغ  ۱۰۰هزار تومان به مالخر که
در یکی از شهرهای اطراف تهران است ،میفروشند.

درگیری شهرزاد
با پسر مورد عالقهاش در باغ فیض

 -11بندها -ریگ آبی مایل به سرخ -خاندان
 -12زیر لب آهسته از خشم صحبت کردن -خودنما -غذای قوطی
 -13انسانها -نشــانهها ،جمالت قرآنی -سه حرف همخانواده و پشت سر
هم
 -14مظهر بدی در دین زردشت -مرحبا
 -15توانگری و محتاج نبودن به خلق -آثار هنری که دانشآموزان میسازند.
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اخبار کوتاه

واژگونی کامیون حمل آهن در شادآباد
یک دستگاه کامیون با محموله آهن در شادآباد ،واژگون شد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان؛ در ســاعت  15:50روز یک شــنبه در پی تماس شهروندان
با ســامانه  125سازمان آتش نشــانی تهران مبنی بر واژگونی خودروی باری،
بالفاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه  62را به صدا درآورد
و آتش نشــانان این ایستگاه را به خیابان شادآباد ،خیابان وثوقی ،نبش خیابان
پرسی گازجنوبی اعزام کرد.به گفته حسین طاهری فرمانده آتش نشانان اعزامی؛
درزمان رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی
بــاری خاور با محمولــه آهن گرد ،دچار واژگونی شــده و راننده آن که مردی
37ســاله بود قبل از رسیدن آتش نشانان صحیح و ســالم توسط خودروهای
عبوری از خودرو خارج شــده بود.وی افزود:آتش نشانان به سرعت پس از قطع
جریــان برق خودرو ،از نشــت گازوئیل جلوگیری کردند و بــا قراردادن عالئم
هشدار دهنده درمسیر ،عملیات ایمن سازی را انجام دادند و بار بسیار سنگین
خودرو را به حاشــیه امن خیابان انتقال دادند.طاهری با بیان اینکه علت وقوع
این حادثه از ســوی کارشناسان راهور دردست بررسی است ،خاطر نشان کرد:
آتش نشــانان با ارائه تذکرات ایمنی به مالک این خودرو و سپردن محل حادثه
به عوامل راهور به ماموریت خود پایان دادند.

توقیف تریلر اسکانیا با  487کیلو تریاک
فرمانده انتظامی استان از کشف مقدار  487کیلو و  300گرم تریاک در بازرسی
از یک دســتگاه تریلی اسکانیا خبر داد .سردار «مهدی معصوم بیگی» در گفت
و گــو با خبرنگار پایگاه خبری پلیــس اظهار کرد :در پی دریافت خبری مبنی
بر قاچاق یک محموله سنگین مواد مخدر ،ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان دست به طراحی عملیاتی برای کشف این
محموله زدند.وی در ادامه افزود :بر همین اساس خودروی قاچاقچیان که یک
دســتگاه تریلی اسکانیا بود به سرعت شناسایی و در محور «اصفهان-دیزیچه»
متوقف شد.فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد :در بازرسی صورت
گرفتــه ،مقــدار  487کیلو و  300گرم تریاک که به طــرز ماهرانه ای در این
خودرو جاساز شده بود کشف و توقیف شد.سردار معصوم بیگی در ادامه تصریح
کرد :بر همین اســاس ،راننده خودروی اسکانیا دستگیر و برای اقدامات قانونی
تحویل مراجع قضائی شــد.فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با اشاره به
همکاری ماموران پلیس شهرســتان «خاتم» استان «یزد» با پلیس «اصفهان»
در این عملیات اظهار کرد :مواد مخدر اثرات جبران ناپذیری بر سالمت جامعه
میگذارد و مبارزه با عامالن تولید ،توزیع و فروش مواد مخدر در اولویت کاری
نیروی انتظامی قرار داشــته و پلیس هیچ گونه مماشــاتی با این افراد نخواهد
داشت.

انفجار خودروی سمند در برخورد با گارد پل

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :بر اثر برخورد یک
دســتگاه خودروی سواری ســمند با گارد پل در محور جاسک  6سرنشین آن
در آتش سوختند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،فاطمه نوروزیان مدیر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :بر اثر برخورد یک دستگاه
خودروی ســواری ســمند با گارد پل در محور جاســک به میناب در حوالی
سیریک 6 ،سرنشین آن در آتش سوختند.وی افزود :در این سانحه یک مرد و
پنج زن در اثر انفجار خودروی سمند جان خود را از دست دادند.فرمانده پلیس
راه اســتان هرمزگان نیز با تایید این خبــر گفت :علت این حادثه طبق برآورد
اولیه ،سرعت غیرمجاز ،توجه نداشــتن به جلو و برخورد با گارد پل در حوالی
شهر سیریک اعالم شده است.سرهنگ علی اسفندانی با اشاره به این که هنوز
جزییات دقیق حادثه مشخص نیست ،افزود :یک تیم ویژه از پلیس راه هرمزگان
جهت بررسی سانحه به محل اعزام شده است.

«دست نوشته و پیامک»
راز قتل با  ۸۰ضربه چاقو را رمزگشایی کرد
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ساعت  4:30دقیقه سحرگاه  24فروردین امسال امدادگران اورژانس در تماس
با کالنتری  110باغ فیض از کشته شدن مردی در خانه یک زن تنها در منطقه
اشــرفی اصفهانی خبر دادند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس اوراق
این پرونده ساعت  4:30دقیقه سحرگاه  24فروردین امسال امدادگران اورژانس
در تماس با کالنتری  110باغ فیض از کشته شدن مردی در خانه یک زن تنها
در منطقه اشــرفی اصفهانی خبر دادند.مأموران ضمن تحقیق پی بردند زن 32
سالهای به نام شهرزاد پس از درگیری با پسر مورد عالقهاش بهنام بهنام که قصد
ازدواج باهم را داشتند با یک ضربه چاقو به گردن او را به قتل رسانده است.شهرزاد
در بازجویی انگیزه درگیریاش را اعتیاد بهنام به شیشه اعالم کرد و گفت :قصد
بیرون کردن او را از خانه داشــتم که با هم درگیر شدیم .این زن در شعبه دهم
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده و با حضور
دو قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.در این دادگاه پدر بهنام گفت :پسرم
مدتی بود که مواد مخدر را کنار گذاشــته بود ولی شهرزاد مدعی شده بهنام بار
دیگر به دام اعتیاد افتاد بود که به همین خاطر با او درگیر شــده و او را کشــته
است .ولی واقعیت این است که آن شب نامزد سابق پسرم با او تماس گرفته بود
و همین موضوع باعث درگیری آنها شــده است.ســپس شهرزاد در برابر قضات
ایستاد و منکر قتل عمد شد .وی گفت :بعد از مرگ همسرم به تهران آمدم و یک
خانه اجاره کردم ،چهارسال بود که با بهنام آشنا شده بودم .او مواد مخدر را کنار
گذاشــته و از من خواستگاری کرده بود و خانوادههایمان هم از این ماجرا مطلع
بودند.آن شب بهنام به دیدنم آمد و من هم برایش شام آوردم .بعد از خوردن شام
گفت که میخواهد به خانه دوســتش برود .بههمین خاطر یک پایپ مخصوص
مصرف شیشــه و یک چاقو را روی جا کفشــی گذاشت و گفت چون نیمه شب
است میترسد پلیس به او ظنین شود .بههمین خاطر آنها را همراه خودش نبرد.
با دیدن پایپ شوکه شدم و به او اعتراض کردم اما گفت متعلق به دوست اوست،
بهنام از خانه بیرون رفت و ساعت  2نیمه شب به خانه بازگشت .او حال طبیعی
نداشت و من متوجه شدم شیشه مصرف کرده است .از او خواستم خانهام را برای
همیشه ترک کند و دیگر به دیدنم نیاید اما او چاقو را از روی جاکفشی برداشت و
مرا تهدید کرد ،من او را هل دادم و چاقو را از دستش گرفتم بهنام عصبانی شد .به
همین خاطر در حالی که چاقو در دستانم بود در خانه را باز کردم و او را به بیرون
هل دادم.شهرزاد در حالی که بشدت اشک میریخت ادامه داد :چند دقیقه بعد در
را باز کردم و ناباورانه با لکههای خون در راهرو روبه رو شدم .نمیدانم چطور چاقو
بــه گردن بهنام برخورده بود .او را به داخل خانه آوردم و همان موقع با اورژانس
تماس گرفتم اما فقط چند دقیقه بعد از رسیدن آمبوالنس بهنام مقابل چشمانم
جان داد .من واقعاً قصد کشتن او را نداشتم و حاال شرمنده پدر و مادرش هستم.
سپس رئیس دادگاه اعالم کرد با توجه به دفاعیات متهم و همچنین آثار بریدگی
سطحی روی جسد اتهام شهرزاد از قتل عمد به شبه عمد تبدیل میشود.سپس
دادرسان شعبه دهم دادگاه شهرزاد را به جرم قتل شبه عمد به دیه کامل محکوم
کردند اما صبح یک شنبه این زن با درخواست اعسار همراه دو شاهد در دادگاه
حضور یافت وبه قضات گفت توانایی مالی برای پرداخت همه دیه را ندارم و سپس
قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

قاضی ویژه قتل مشــهد در مورد جزئیات قتل با  ۸۰ضربه چاقو توســط یک
مرد توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد قاضی
میرزایی گفت:مرد جوانی در منطقه طرق مشــهد عصر روز یک شنبه اقدام به
سالخی همســر و فرزند یک و نیم سالهاش کرد و خود نیز اقدام به خودکشی
کرده اســت.قاضی ویژه قتل عمد مشهد با اشــاره به اینکه اختالف خانوادگی
عامل اصلی این قتل است ،افزود :بررســیهای مقدماتی بیانگر این اختالفات
بود و منجر به این شــده که مرد با  ۸۰ضربه چاقو همسر و فرزندش را به قتل
برســاند و سپس نیز خود اقدام به خودکشی کند.میرزایی افزود :در محل قتل
دست نوشتهای کشف شــد که مرد آن را یادداشت کرده و در آن به علت این
اقدام اشــاره شده و عنوان شده است که اختالفات خانوادگی عامل این مسئله
بوده ،ضمن اینکه مرد قبل از مبادرت به قتل از طریق پیامک به خواهرش اعالم
کرده که همسر و فرزندش را میکشد و به زندگی خودش نیز خاتمه میدهد.
وی گفت :قاتل که اقدام به خودکشی کرده اینک در بیمارستان است و مباحث
درمانی وی دنبال میشود.

تلف شدن یک قالده خرس قهوهای در شاهرود
در اثر برخورد با خودروهای عبوری
ط زیســت شاهرود از تلف شــدن یک قالده خرس قهوهای در اثر
رئیس محی 
برخورد با خودروهای عبوری در مســیر جاده مجن خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان از سمنان،رئیس محیطزیست شاهرود از تلف شدن یک قالده
خرس قهوهای در اثر برخورد با خودروهای عبوری در مســیر جاده مجن خبر
داد و گفت :این هفتمین خرس قهوهای اســت که طی یک سال گذشته تلف
میشــود.علیاکبر قربانلو گفت  :این حادثه ساعت  ۲۱شب سیزدهم آبان به
وقوع پیوست که در پی آن توله خرس از ناحیه سر بهشدت دچار آسیبدیدگی
و درنهایت تلف شــد.وی اضافه کرد :با نزدیک شدن خواب زمستانی خرسها
و ضرورت ذخیرهســازی چربی در بدن ،تحرکات آنها افزایشیافته و از طرفی
کمبود غذای حیوان و معدنکاوی در باالدســت شاهوار خرسها را به باغات و
حاشــیه روستاهای منطقه میکشاند.رئیس محیطزیست شاهرود بابیان اینکه
تلفات خرس قهوهای در این محور طی یک ســال گذشته افزایش چشمگیری
داشــته اســت ،ابراز داشــت :از همه همشــهریان و رانندگانی که در شب در
مسیرهای جاده شاهرود به مجن-تاش و بسطام به آزادشهر رانندگی میکنند
تقاضا داریم که با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و در شب با مشاهده حیوانات
وحشی سرعت خود را کاهش دهند تا شاهد چنین اتفاقاتی ناگوار نباشیم.قربانلو
اضافه کرد :از شهروندان تقاضا داریم چنانچه با حیوانات در محورهای شهرستان
برخورد کردند ابتدا خونســردی خود را حفظ کرده و ســپس به محیطزیست
شهرستان ارتباط برقرار کنند تا بتوان حیوان آسیبدیده را از خطر مرگ رهایی
بخشــید.یک خرس مادر به همراه توله و چهار خــرس دیگر درمجموع هفت
خرس در این محور از تاریخ هشتم شهریور  ۹۶تاکنون تلف شدهاند که باتوجه
بهاتفاق افتادن موارد متعدد محیطزیســت استان سمنان باید برای آن چارهای
تدبیر کند.

سقوط پنکه سقفی
موجب مصدومیت دو دانشآموز اروندکناری شد

رییس آموزش و پرورش اروندکنار با اشــاره به اینکه حادثه سقوط پنکه سقفی
در روز  13آبان موجب مصدومیت دو دانشآموز اروندکناری شــد ،گفت :این
دانشآموزان در حال حاضر در بیمارســتان هستند و وضعیت جسمانی آنها
خوب گزارش شده است .حســن نصاری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :روز
 13آبان حوالی ساعت  11و  30ظهر ،سقوط یک پنکه سقفی موجب مصدوم
شــدن دو دانشآموز دختر پایه ششم ابتدایی در یکی از مدارس روستای سِ ن
در اروندکنار شــد .وی افزود :این دانشآموزان بالفاصله به بیمارستان حضرت
زینب(س) انتقال داده شــدند .خود من نیز در محل حضور پیدا کردم .یکی از
این دانشآموزان از ناحیه ســر و دیگری از ناحیه گردن مصدوم شــدهاند .این
دانشآموزان پس از انجام درمان و مراقبتهای اولیه ،به بیمارســتان شــهید
بهشتی آبادان منتقل شدند .درحال حاضر وضعیت جسمانی این دو دانشآموز
خوب گزارش شــده اســت .رییس آموزش و پــرورش اروندکنار در خصوص
بخشــنامهای که درخصوص جمعآوری پنکههای ســقفی در مدارس از سوی
آموزش و پرورش ابالغ شــده بود ،گفت :چندماه پیش چنین بخشنامهای ابالغ
شد .در حال حاضر نیز پرونده مدیر مدرسه به دلیل عدم اجرای این بخشنامه به
هیات تخلفات استان ارسال شده است .همچنین کارشناس حراست که مسئول
پیگیری این موضوع بود ،تذکر کتبی دریافت کرده است.

