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محاکمه عامالن شهادت شهیدمالیی 
شــهروند| دو قاچاقچی بزرگ پاکدشتی که 
در درگیری با مأموران، افســر پلیسی را با شلیک 
گلوله به شهادت رسانده بودند، پای میز محاکمه 
نشســتند. ســال 94 این دو قاچاقچی که با ورود 
ناگهانی مأموران به مرکز تهیه و توزیع موادمخدر 
صنعتی غافلگیر شــده بودند اقدام بــه تیراندازی 
کردند که یکی از آنها به ستوان یکم میثم موالیی 
اصابت کرد و باعث شهادت او شد. متهمان پس از 
این درگیری قصد فرار داشتند که با واکنش بموقع 

مأموران در محل دستگیر شدند. 
فریبرز و رامین پس از دستگیری تحت بازجویی 
قرار گرفتند. فریبرز به عنــوان متهم ردیف اول در 
بازجویی نخست شلیک به مأمور پلیس را پذیرفت. 
متهم ردیف دوم هم به مأموران گفت: آن روز تازه 
وارد محل تولید موادمخدر شــده بــودم که چند 
دقیقه بعد صدای در آمد و مــن در را باز کردم. در 
همین حال فریبرز با اسلحه ای که در اختیارش بود 
مأموران را به رگبار بســت ولی من هیچ نقشی در 

کشته شدن افسر پلیس نداشتم.«
این دو متهم صبح دیروز از زندان به شعبه هفتم 
دادگاه کیفری اســتان تهران منتقل شدند و پای 
میز محاکمه ایستادند. در ابتدای جلسه مادر شهید 
موالیی قصاص عامل قتل فرزندش را خواستار شد و 
سپس متهم ردیف اول درحالی که اتهامش را قبول 
داشــت، گفت: من از روی ترس اقدام به تیر اندازی 
کردم و قصد کشــتن کســی را نداشــتم. پس از 
اظهارات این دو متهم، قضات وارد شور شدند تا رأی 

خود را صادر کنند. 
مادر افسر شهید میثم موالیی می گوید: پسرم 
پنج ســال پیش از شــهادتش ازدواج کرده بود. او 
فارغ التحصیل رشته حقوق بود و شغلش را خیلی 
دوست داشــت. حاال تنها نوه ام یادگار او است که 
امیدوارم هر وقت بزرگ شــد مانند پدر قهرمانش 

برای وطنش خدمت کند. 

حریق در گاراژ 1۲۰۰ متری مهار شد
شهروند| آتش ســوزی گاراژ خیابان فداییان 

اسالم پس از یک ساعت و نیم اطفا شد. 
ســاعت ۱۷  دقیقه بامداد سه شنبه آتش سوزی 
در این گاراژ که در خیابان زهره وند قرار داشــت به 
سامانه »۱۲۵« سازمان آتش نشانی تهران اعالم و 

آتش نشانان از سه ایستگاه به محل اعزام شدند. 
این آتش سوزی در گاراژی به وسعت ۱۲۰۰متر 
رخ داده بود. داخل این گاراژ یک کانکس ۱۰متری 
قرار داشت و در آن حدود ۱9سیلندر گاز مایع بود و 
این کانکس کامال شعله ور بود. هر لحظه این امکان 
وجود داشت که آتش باعث شعله ورشدن سیلندرها 
شــود و در صورت بروز این اتفــاق وضع بحرانی 

می شد. 
در کنار کانکس نیز دو دستگاه خودروی نیسان و 
یک پراید قرار داشت که آتش به پراید و یک دستگاه 
از نیسان ها ســرایت کرده بود و درحال رسیدن به 
خودروی سوم بود. همچنین در طرف دیگر گاراژ 
دو باب سوله قرار داشت که یکی از آنها کارگاه تولید 
دستمال کاغذی بود و حجم زیادی از مواد اولیه و 
تولید شده در این ســوله قرار داشت. در سوله دوم 
نیز کارگاه تولید روکش صندلی بود که مقدار زیادی 
پارچه، ابر و اسفنج در آن قرار داشت و آتش درحال 

سرایت به این کارگاه ها بود. 
نیروهای آتش نشانی موفق شدند قبل از شعله ور 
شدن سیلندرها، آتش را خاموش کنند و از سرایت 
به کارگاه ها جلوگیری به عمل آوردند. عملیات در 
ساعت ۰۰: ۱ به پایان رسید و محل تحویل عوامل 

انتظامی و مالکان شد. 

مزاحمت مرگبار
تسنیم| ایجاد مزاحمت پیامکی برای »دختر 
جوان« رنــگ خون گرفت. ســاعت دو بامداد روز 
سه شنبه ماموران کالنتری ۱46حکیمیه در تماس 
با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند پسر 
هجده ساله افغانستانی به نام لطیف طی یک نزاع 
دسته جمعی در یک ساختمان درحال ساخت در 
خیابان استخر دچار جراحت شده و پس از انتقال به 
بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خودش را از 
دست داده است. دقایقی بعد از اعالم این خبر قاضی 
مرادی؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ 
تشخیص هویت آگاهی در صحنه جرم حاضر شده 

و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند. 
بررسی اولیه نشان داد که مرد جوان افغانستانی 
به نام رحیم )قاتل( با مقتول )لطیف( درگیر شده و 
لطیف بر اثر اصابت شیشه به سینه اش به کام مرگ 

فرو رفته است. 
ماجرا از این قرار بود که رحیــم با پیامک برای 
خواهر لطیــف که در افغانســتان زندگی می کرد 
ایجاد مزاحمت کرده که خواهــر لطیف برادرش 
را در جریان گذاشــته بود ســپس لطیف شامگاه 
گذشته با تعدادی از دوستانش به محل کار رحیم 
)ســاختمان درحال احداث در خیابان اســتخر( 
رفته، همراه با دوســتانش با چوب و چماق از دیوار 
ساختمان باال رفته و وارد حیاط شده بودند سپس 
لطیف و دوســتانش به اتاق نگهبانــی که رحیم و 
دوستان وی خواب بودند حمله ور شده و شیشه های 
آن را شکسته بودند. در نهایت رحیم در یک فرصت 
مناسب یک قطعه از شیشه های شکسته را برداشته 
و به سینه مقتول ضربه وارد کرده بود، طی این نزاع 
پنج نفر دچار جراحت شــده و چنــد نفر ازجمله 

ضارب بازداشت شدند. 
با دســتور قاضی مرادی، بازپــرس امور جنایی 
تهران جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد. 

ذره بين

شهروند| عملیات همزمان پلیســی در پایتخت، 
خواب بامــدادی را از چشــمان ۱۵۲تبهکار حرفه ای 
و خشــن دزدید. در این ماموریت تیم های پلیســی، 
متهمان را در مخفیگاه های شــان به محاصره درآورده 
و گرفتار کردند. صبح سه شنبه دورتادور حیاط پلیس 
آگاهي تهران پر بود از متهمان دستبند به دستي که باور 
نمی کردند در دام پلیس گرفتار شده اند. ۲9 باند بودند 
که دست به زورگیری، کیف قاپی، سرقت منزل، خودرو 
و جعل اسناد می زدند. تیم های پلیسی پس از دو هفته 
کار اطالعاتی و دو روز عملیات ضربتی، توانســتند این 

باندهای تبهکار را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی تهــران بــزرگ، از مرحله جدید 
عملیات پلیس پایتخت در برخورد با سارقان، مالخران 
و محکومان فراری، خبر داد و گفــت: در این عملیات 
۲9 باند زورگیری، کیف قاپی، سارقان منزل، خودرو و 
جعل اسناد منهدم شد. سردار حسین رحیمی، فرمانده 

انتظامی تهران بزرگ از اجرای مرحله جدیدی از طرح 
برخورد با سارقان، مالخران و محکومین فراری خبر داد 
و در تشریح این خبر گفت: پس از دو هفته کار اطالعاتی 
و دو روز عملیات ضربتی، ماموران پلیس آگاهی تهران 
بزرگ موفق شــدند ۲9 باند سرقت ازجمله سارقان به 
عنف، زورگیران، ســارقان منازل و مغازه، سارقان لوازم 
خودرو و همچنین جاعالن و کالهبرداران را منهدم و 

اعضای این باندها را دستگیر کنند.
این مقام ارشد انتظامی، با اشــاره به دستگیری 4۰ 
ســارق به عنف و زورگیر که در قالب ۱۰ باند فعالیت 
داشتند، افزود: 36 سارق منزل و مغازه که در قالب 9 باند 

فعالیت می کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی اظهار داشــت: دستگیری ۲9 ســارق خودرو و 
موتورسیکلت در قالب هفت باند سرقت و دستگیری 
۱۷ جاعــل و کالهبــردار از دیگر دســتاوردهای این 
طرح می باشــد، ضمن این که در این عملیات ۱۷تن از 

محکومین فراری نیز شناسایی و دستگیر شده اند.
سردار رحیمی، از دســتگیری ۱3نفر از اعضای یک 
شــرکت هرمی که با وعده های مختلف واهی ازجمله 
اســتخدام و فعالیت هــای اقتصادی دیگــر، اقدام به 
کالهبرداری از شهروندان می کردند، خبر داد و اظهار 
داشت: در این سلسله از عملیات، حدود 6 میلیارد تومان 
اموال قاچاق در بخش های پوشاک و مواد غذایی کشف و 

قاچاقچیان آن دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین به انهدام یک 
باند قاچاق گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و افزود: در 
این عملیات 9۰۰دستگاه تلفن همراه قاچاق از متهمان 
کشف شد.رئیس پلیس پایتخت در ادامه به طرح ویژه 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای ایام پایانی  سال و 
خریدهای نوروزی شهروندان تهرانی اشاره کرد و بیان 
داشت: برای کنترل و پیشگیری از سرقت، کیف قاپی، 
کش روی و گوشــی قاپی، ماموران پلیس پایتخت در 

کالنتری ها، یگان امداد و پلیس آگاهی حضور مستمر 
داشته و با سارقان برخورد قانونی خواهند کرد.

وی درخصــوص ترافیک در روزهای پایانی ســال 
گفت: از بعدازظهر تا پاســی از شب در محدوده ساعت 
۲۲، ترافیک به شــدت افزایــش می یابد، البته پلیس 
برنامه ریزی های الزم در این خصــوص را انجام داده و 
حتی خیابان های غیراصلی را نیز در دستور کار خود قرار 
داده ایم تا بتوانیم با چینش نیروها، تسهیالتی در تردد و 

رفت وآمد شهروندان ایجاد کنیم.
ســردار رحیمی، در پایان مجددا بــه طرح پلیس 
پایتخت در برخورد با ســارقان و مالخران اشاره کرد و 
گفت: 8۲نفر از سارقان دستگیر شده در این طرح یعنی 
حدود 6۱ درصد آنها دارای سوابق کیفری بوده و عضو 
باندهای سرقت می باشــند که همگی پس از بررسی 
و تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار خواهند 

گرفت.

شــهروند| هم از آن خانه رفتند هم از آن 
محله . دیگر از آن پراید نقــره ای هم خبری 
نیست. آن را هم فروختند. می خواستند فرار 
کنند از خاطرات و یاد بنیتای 8 ماهه، اما نشد. 
هر گوشه خانه یادآور خاطرات زندگی کوتاه 
بنیتا بود. حاال هر لحظه فکر دختر نوپایشان 
آنها را آرام نمی گذارد. چه کسی فکر می کرد 
قصه تلخ گمشــدن بنیتا تا این حد تراژیک 
باشــد. آرزوهای رنگارنگ پدر و مادرش زود 
رنگ باخت. ذهنشان آشفته و خواب هایشان 
پریشان اســت. دیگر نمی خندند. پدر و مادر 
بنیتا، از آن صبح پنجشــنبه تلــخ تا امروز 
زندگیشان دیگر رنگی ندارد. 7 ماه است بدون 
شنیدن صدای خنده های بنیتا صبح را شب 
می کنند. روزگارشان هر روز تلخ تر از گذشته 
می شــود. زمان، یاد بنیتا را از ذهنشان پاک 
نکرده اســت. بنیتایی که وابسته مادرش بود 
و حتی یک لحظه هم از او جدا نمی شد. حاال 7 
ماه از جدایی این مادر و دختر می گذرد و مادر 
هر روز دلتنگ تر از گذشــته می شود. بنیتای 
8 ماهه صبح روز پنجشنبه، 29 تیرماه بود که 
گرفتار نقشه یک سارق شد و به همراه خودروی 
پدرش ربوده شد. سارقی که قصدش دزدیدن 
این خودروی روشن بود، در راه با یک بچه در 
ماشینش مواجه شد و درنهایت این دختربچه 
کوچک و بی دفاع را گوشــه ای از خیابان، آن 
هم در گرمای تابستان رها کرد. همدست این 
سارق هم در همان محل سرقت حضور داشت 
و شــاهد ربوده شــدن این کودک بود. بنیتا 
تنها در خودرو مانــد و خانواده اش یک هفته 
از او خبری نداشــتند. تا این که 6 روز بعد، راز 
سرنوشت تلخ و دردناک بنیتا فاش و مشخص 
شد که این کودک، گرما، گرسنگی و تشنگی 

را تاب نیــاورده و جان خود را از دســت داده 
است. مرگ تلخ بنیتا دل مردم را به درد آورد. 
ماجرای عجیبی که هیچ کس نمی توانست آن 
را باور کند. کودک 8 ماهه در جهنم داغ جان 
داد و هیچ کس نتوانست به او کمک کند. حاال 
عامل اصلی مرگ بنیتا در آستانه اعدام قرار 
دارد و همدستش هم قرار است دوباره به زودی 
دادگاهی شود. حکم قصاص برای قاتل بنیتا روز 
25 شهریور ماه صادر شد و روز 28 آذر ماه نیز 
به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید. در این 
روزهایی که هر لحظه به اجرای حکم قاتل بنیتا 
نزدیک می شویم، حسن قلعه نویی پدر بنیتا 
در گفت وگو با »شهروند« از لحظه های سخت 
بدون کودکش می گوید و ماجرای این روزهای 

خود را روایت می کند: 
        

   در این 7 ماه، روزگارتان چطور گذشت؟
معموال می گویند زمان همــه چیز را حل 
می کند. روزهای اول همه می گفتند، به مرور 
زمان حالتان بهتر می شود، اما برای ما همه چیز 
برعکس بود. روز بــه روز که می گذرد، نه تنها 
حالمان بهتر نمی شود، بلکه هر لحظه بیشتر 
دلتنگ دخترمان می شویم. خنده های بنیتا از 
جلوی چشمانمان کنار نمی رود. سعی می کنیم 
فراموش کنیم. ولی مگر می شود، هر روز بیشتر 
عذاب می کشیم. هیچ موی مشکی روی سر 
من نیست. تمام موهایم سفید شده است. هر 
روز برای بنیتا اشک می ریزیم. روزگارمان اصال 

خوب نیست. 
   حال مادر بنیتا چطور است؟

بنیتا به شدت وابسته مادرش بود. همیشه 
فقــط در بغل مــادرش آرام می گرفت. حتی 
وقت هایی که همسرم در آشپزخانه بود و غذا 

درســت می کرد، بنیتا گریه می کرد و دلش 
می خواســت به بغل او برود. زمانیکه میهمان 
داشــتیم از بغل مادرش پایین نمی آمد. حاال 
تصور کنید حال همســرم چطور است. این 
وابســتگی آن قدر زیاد بود که همسرم مرتب 
به یاد بنیتا می افتد. به یاد لحظه هایی که گریه 
می کرد و می خواست به بغل مادرش برود. همه 
اینها همسرم را از پا انداخته و تحمل زندگی را 

برایش سخت کرده است.
   حکم قصاص قاتل بنیتا تأیید شده؛ قصد 

ندارید رضایت بدهید؟
ما به هیچ عنوان رضایــت نمی دهیم. 7ماه 
است داریم عذاب می کشیم و باید باعث و بانی 
آن مجازات شود. آنها دختر کوچک و بی دفاعم 
را نابود کردند. باعث شــدند به بدترین شکل 
جان بدهد. مگر می شــود رضایت داد. اصال 
نمی توانم قدرت چنین بخششی را داشته باشم. 
می خواهم متهم هرچه زودتر اعدام شود و به 

سزای اعمالش برسد. 
   در این مدت کسی از خانواده قاتل با شما 
تماس نگرفته و تالشــی برای جلب رضایت 

نکرده است؟
هیچکس برای جلب رضایت سراغ ما نیامده 
اســت. نه از خانواده متهم و نه از طرف مردم؛ 
تنها یک بار وکیل متهم با من تماس گرفت و 
خواستار رضایت شد، ولی من گفتم دیگر با من 
تماس نگیرد. حتی نمی خواهم در باره رضایت 
فکر کنم. من و همســرم تنها خواسته مان 

مجازات هردو متهم است.
   در مورد متهم ردیف دوم هم درخواســت 

قصاص دارید؟
او هم باید اعدام شود. او هم به اندازه متهم 
ردیف اول مجرم است. در کشته شدن دخترم 

نقش اساسی دارد. او لحظه ربوده شدن دخترم، 
همانجا حضور داشته و تمام فریادها و اشک های 
من و همسرم را دیده است، اما هیچ تالشی برای 
نجات دخترم نکرد. ما تا آخرین لحظه از اعدام 

متهم ردیف دوم هم منصرف نمی شویم. 
   می دانید برای اعدام متهمان باید تفاضل 

دیه را پرداخت کنید؟
هیچ پولی ندارم که پرداخت کنم. ما حتی پول 
وکیل هم نداشتیم. یک وکیل دعاوی گرفتیم 
که به صورت رایگان از پرونــده ما دفاع کرد. 
خیلی هم تالش کرد و در همه مراحل کمکمان 
کرد. ولی او هم دیگر نیســت و پول وکیل هم 
نداریم. در کل زندگیمان سخت است. من یک 
کارگر ساده ام و قدرت پرداخت هیچ پولی را هم 

ندارم. 
   هنوز در همان خانه زندگی می کنید؟

بعد از مرگ بنیتا اصال نتوانستیم پایمان را در 
آن خانه بگذاریم. چند وقت بعد اسباب کشی 
کردیم و به محله جدید رفتیــم. حتی از آن 
محله هــم بدمان می آمد. آن خــودرو را هم 
فروختم. نمی توانستم به آن ماشین نگاه کنم. 
ماشــینی که محل دفن و جان دادن دخترم 
شد. آن را فروختم و پول پیش خانه ام را بیشتر 
کردم. االن هیچ خودرویی ندارم. مستاجرم و 
هرچه پول در می آورم باید اجاره خانه بدهم. 
هیچ کس نمی تواند درک کند که زندگی من و 
همسرم بعد از این حادثه چقدر سخت شده؛ 
اشک هایمان تمامی ندارد. با این که از آن خانه 
رفته ایم، با این که خودرویمان را فروخته ایم، 
اما باز هم یاد بنیتا همراه ما است. زندگی بدون 
او سخت است. برای همین باعث همه اینها باید 
اعدام شود. تا آنها مجازات نشوند ما هم آرام 

نمی گیریم. 

دستگیری 152 تبهکار در ماموریت پلیس 

آژير

 زندانی شدن مادرشوهر
 با شکایت عروس

باشگاه خبرنگاران| مادرشــوهر 4۵ساله که 
ضمانت پرداخت مهریه عروســش را کــرده بود، 
بخاطر ناتوانی پسرش در تأمین پول به زندان افتاد.

یداهلل روحانی منش، مدیرعامل ســتاد دیه استان 
همدان گفت: تضمین پرداخت مهریه توسط والدین، 
یکی از آیین هایی است که در پای سفره عقد شاهد 
آن هســتیم و این اتفاق در مواردی پــای والدین را 
در صورت اختالفات خانوادگی بــه دادگاه و حتی 
زندان می کشــد. در پرونده ای که به تازگی در ستاد 
دیه استان همدان تشکیل شد، با شکایت عروس و 
تقاضای مهریه، مادر شــوهر راهی زندان شد. این 
زوج ۲۱ اسفند  سال 9۰ زندگی مشترک خود را به 
امید فردایی بهتر آغاز کردند اما با گذشــت کمتر از 
6 سال بروز اختالف موجب جدایی آنها شد. پدر داماد 
در قید حیات نبود و مادر که نقــش پدر را نیز برای 
فرزندانش داشت هنگام عقد پسرش پرداخت ۱۰۰ 
سکه از مهریه را تعهد و تضمین کرده بود. بنابراین، 
این مادر میانسال به دلیل اختالف و جدایی پسر و 
عروسش و به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زوجه، دی 
ماه امسال راهی زندان شد. طبق تحقیقات صورت 
گرفته از سوی کارشناسان ستاد دیه، این زن اموال 
و دارایی ندارد و در خانه ای اجاره ای زندگی می کند 
و تنها درآمدش پس از مرگ همسرش، مستمری 
ماهانه است.مدیرعامل ســتاد دیه استان همدان 
ادامه داد: زندانی شدن مادر پس از درخواست مهریه 
از سوی عروس، دیگر فرزند ۱۱ساله او را نیز درگیر 
این ماجرا کرده و او چشــم انتظار بازگشت مادر به 
خانه است. درحال حاضر پرونده ای برای این زن در 
ستاد دیه استان همدان تشکیل شده است. حدود 
۲ ســال پیش نیز، یک زن جوان به علت ناتوانی در 
پرداخت مهریه راهی زندان همدان شد. این زن جوان 
درخواست مهریه از همسرش کرده و به علت ناتوانی 
او در تأمین آن با دســتور قاضی ماهانه یک سکه به 
زوجه پرداخت شد. پس از پرداخت ۱۱ سکه از سوی 
داماد و دریافت رسید برای پرداخت مهریه، زوجه از 
مهریه خود صرف نظر کرد و آن را به داماد بخشــد.
پس از این اقدام توسط عروس، داماد اقدام به شکایت 
کرد و ۱۱ سکه ای که پرداخت کرده بود مطالبه کرد 
و عروس که ملزم به بازگرداندن سکه ها شده بود، به 

علت ناتوانی در تأمین آنها، زندانی شد.

1۲ مصدوم در واژگونی مینی بوس 
۱۲نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی بوس در 

بخش فتح المبین شهرستان شوش مصدوم شدند.
علــی مقدمیان، رئیــس فوریت های پزشــکی 
شهرستان شوش با بیان این که یک دستگاه مینی 
بوس ســاعت ۱8و 3۰ دقیقه دوشــنبه شــب در 
کیلومتر 9 جاده شــوش – فتح المبین در نزدیکی 
روستای عنکوش واژگون شد، اظهار داشت: در این 
حادثه ۱۲ نفر مصدوم شــدند.از این تعداد مصدوم 
9 نفر آنها مرد و 3 نفر دیگر زن بودند که توســط 3 
دستگاه آمبوالنس به بیمارستان نظام مافی شوش 
انتقال یافتند.مقدمیان با اشاره به این که مصدومان 
این حادثه کارگران کشاورزی بودند، گفت: بین ۲۰ تا 
6۰ سال سن داشته و بیش تر دچار شکستگی از ناحیه 
دست، پا و سر شــده اند.رئیس فوریت های پزشکی 
شهرستان شــوش در ادامه افزود: علت و چگونگی 

وقوع این حادثه تاکنون اعالم نشده است.
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گفت وگوی »شهروند« با پدر کودک 8 ماهه در آستانه اجرای حکم اعدام قاتل 

7 ماه سخت بدون »بنیتا«
  تنها خواسته پدرو مادر بنیتا اعدام هر دو متهم این پرونده است

ساری – علی جعفری گرجی
ســاختمان اداری امورتوزیــع نیروی برق ســوادکوه 
شمالی باارزشــی بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون 
تومان باحضور مردم و مســوولین افتتاح شد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی بــرق مازندران، در 
این مراســم مهندس نبیان معاون عمرانی اســتانداری 
مازندران ، مهندس شــهابی مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق مازندران ،مهندس عسگری مشاور استاندار، 
منصوریان فرماندار، امام جمعه سوادکوه شمالی ومدیران 
دســتگاههای اجرایی شهرســتان ســوادکوه شمالی ، 
فرماندهی نیروی انتظامی وفرماندهی ســپاه شهرستان 
ســوادکوه شــمالی و معاونین ومدیران شــرکت توزیع 
نیروی برق و مردم این شهرســتان برگزار شد. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران   با اشاره به اینکه بیان 
و ارائه خدمات جمهوری اســالمی در دهه مبارک فجر از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: نکته شاخصی که 
در کنار این موضوع باید تببین و تعریف شــود این است 
که نظام جمهوری اســالمی در بحران ها و گرفتاری های 
متعــددی از جمله جنگ 8 ســاله و تحریم های طوالنی 
توانسته است خدمات بی شــماری را به مردم ارائه دهد 
که نشــان دهنده اهمیت استقالل در جهان بینی انقالب 
اسالمی است. مهندس قاسم شــهابی در ادامه با اشاره به 
کمبود نقدینگی در این شــرکت، بیان داشت: 98 پروژه 
برق رســانی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و 348 میلیون 
تومــان در دهه مبارک فجــر به بهره برداری می رســد.  
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازنــدران افزود: 
از 98 پروژه ای که در دهه فجر به بهره برداری می رســد 
۱۲ پروژه در بابل جنوب، ســاری شمال 4 پروژه ،  بابلسر 
۱6 پروژه ، نکا 8 پروژه، بابل شمال 6 پروژه، سوادکوه ۱3 
پروژه، آمل ۱۱ پروژه، جویبار 8 پروژه، ســیمرغ ۵ پروژه، 
میانــدورود و گلوگاه هر کدام دو پروژه، ســاری جنوب و 
قائمشــهر هر کدام 3 پروژه ، ســوادکوه شمالی و بهشهر 
۱ پروژه  به بهره برداری می رســد. مهندس نبیان معاون 
عمرانی اســتاندار مازندران در ادامه این مراســم با بیان 
اینکه شرکت توزیع نیروی برق مازندران با وجود کمبود 
امکانات خدمات خوبی در ایجــاد برق پایدار در مازندران 
صورت داده است، گفت: خوشبختانه این شرکت با افتتاح 
98پروژه در دهه مبارک فجر امسال گوشه ای از فعالیت 
های خوب خود را به مردم والیت مدار مازندران ارائه کرد. 
مهندس نبیان افزود: تفکیک زباله  از مبدا در اســتان در 
حال اجرا می باشد که آموزش های الزم به دهیاران داده 
شد ودر شهرها مکان هایی جهت تفکیک زباله وجود دارد. 
معاون عمرانی اســتاندار مازندران بیــان کرد: با آموزش 
صحیح مردم و مدیریت درســت 3۵ درصد زباله استان 

مدیریت می شود.

افتتاح ساختمان اداری امور برق 
سوادکوه شمالی استان مازندران

استان


