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تسهیالت گلخانه ای 400 میلیونی ربطی به کمیته امداد ندارد

 کشت 7 هکتار ماری جوانا 
تبدیل به 20 بوته شد!

شــهروند| روز جمعه بود که عکس هایــی از یک مزرعه 
هفت هکتاری کشت ماری جوانا در خبرگزاری ها منتشر شد. 
دو عکسی که حکایت از کشــت ماری جوانا در گلخانه ای در  
شهرستان دنای استان کهگیلویه وبویراحمد داشت؛ عکسی 
پر از ابهام که خیلی سریع دست به دست شد و مسأله ساز. روز 
شــنبه بود که خبرگزاری ایلنا در گفت وگویی با رئیس  جهاد 
کشــاورزی دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد پرده از حکایت 
برداشــت. فضل اهلل آذرفر با تأیید کاشت ماری جوانا در یکی از 
گلخانه های این شهرستان اظهار داشــت: متاسفانه فردی با 
عنوان اشــتغال زایی مددجویان کمیته امداد امام تسهیالتی 
حدود ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و در همان گلخانه گیاه 
مخدر ماری جوانا کاشته است و البته خود وی نیز اعتباراتی را هم 
برای راه اندازی این گلخانه هزینه کرده است. وی با بیان اینکه 
این گلخانه از حدود سه  سال پیش تعطیل شده است، گفت: 
متاسفانه به دلیل مشکالتی که بین سرمایه گذار و دستگاه های 
مرتبط پیش آمد، این گلخانه به مدت سه  سال تعطیل شد و 
جزو واحدهای تعطیل شــده کشــاورزی در شهرســتان دنا 
محسوب می شد. کشت گیاه مخدر ماری جوانا در این  گلخانه 
از حدود دو ماه پیش آغاز شده و ما نیز واقعا فکر می کردیم این 
کارگاه تعطیل شده اســت. آذرفر زمان دو ماهه برای کشت و 
ثمردهی گیاه ماری جوانا را کافی دانست و تصریح کرد:   »البته 
اینکه گفته می شود کشــت ماری جوانا در هفت هکتار شکل 
گرفته را قبول ندارم و حتی معتقــدم کمتر از یک هکتار هم 
بوده است.« دادستان شهرســتان دنا هم با تأیید کاشت گیاه 
مخدر ماری جوانا در یک واحد گلخانه ای در یکی از روستاهای 
این شهرستان اظهار داشت: »کشت این گیاه مخدر در هفت 
هکتار صحت ندارد و در حدود یک هکتار این کشت انجام شده 
است. فردی حدود یک هکتار از سطح گلخانه ای را در یکی از 
روستاهای شهرستان های دنا به کشت ماری جوانا اختصاص 
داده که به همین اتهام دستگیر شده و اکنون در اختیار دستگاه 

قضایی است.«
 این در حالی بود که معاونت اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد 
در گفت وگو با »شهروند« کشــت انبوه ماری جوانا را تکذیب 
کرد و گفت: »در یکی از روستاهای دنا گلخانه ای در مساحتی 
کمتر از  هزار متر  برای کشت ماری جوانا اختصاص داده بودند و 
اینکه کشت این گیاه در  هفت هکتار  بوده، صحت ندارد و تنها  
20 بوته در این گلخانه کشــت کرده بودند که ماموران رصد و 

متهمان را بازداشت کردند.«
هنوز ساعتی از انتشار گفت و گوی رئیس  جهاد کشاورزی دنا  
با ایلنا  نگذشته بود که بار دیگر رئیس جهاد کشاورزی دنا درباره 
کشت ماری جوانا در استان کهگیلویه وبویراحمد توضیحاتی را 

پیرامون این خبر ارایه کرد.
فضــل اهلل آذرفر به ایلنا گفت: در روســتای حســن آباد 
دارشاهی از توابع کهگیلویه وبویراحمد تنها دو گلخانه وجود 
دارد که یکی از آنهــا به دلیل عدم توانایــی صاحب آن در 
پرداخت تسهیالتی که از  کمیته امداد استان به مبلغ حدود 
300 تا 400 میلیون تومان دریافت کرده با مشکل قضایی 
روبه رو شده و از 3  سال گذشــته تاکنون تعطیل است. وی 
افزود: البته این بدین معنا نیســت که صاحب این گلخانه 
همان فردی است که به کشت ماری جوانا در این گلخانه اقدام 
کرده است. وی گفت: از وجود گلخانه دیگر نیز بی خبرم. آذر فر 
در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به این موضوع در حیطه 
اختیارات من نیســت، افزود: اطالع رسانی درباره کشت هر 
گونه مواد مخدر در هر جای کشــور و برخورد با عا مالن آن 
در حیطه اختیارات من نیست و وظیفه نهادهای قضایی و 

انتظامی است.  
از سوی دیگر حمیدرضا رحیمی، معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد در واکنش به این خبر به ایلنا 
گفت: این خبر هیچ ارتباطی به کمیته امداد استان ندارد. فرد 
دستگیرشده نیز هیچ گونه تسهیالتی از کمیته امداد دریافت 
نکرده و تنها در چند مورد ضمانت وام چند مددجو را عهده دار 
شد ه است .در روزهای گذشته دادستان شهرستان دنا در استان 
کهگیلویه وبویراحمد از کاشــت ماری جوانا برای نخستین بار 
در این شهرســتان گزارش داد که اکنون  این موضوع در حال 

پیگیری  قضایی است.

پیگیری

10
دو نوجوان یاسوجی چند روزی است که ناپدید شده اند و هنوز هیچ سرنخی از آنها در دست نیست؛ این 
دونوجوان ۱۴ساله یاسوجی به نام های »امید صفدری« و »رامین رحمانی« از تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۹۷ از 
خانه خارج شده اند و تاکنون اطالعی از آنها در دست نیست.امید و رامین از پنجشنبه شب هفته قبل تا 
ساعت ۲بامداد در خیابان تختی شهر یاسوج با یکدیگر بوده اند اما پس از مدتی گوشی آنها خاموش شده 
و هیچ سرنخی از آنها در دست نیست. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا 

این لحظه هیچ خبری از دو نوجوان ۱۴ ساله یاسوجی در دست نیست.

2 نوجوان 
یاسوجی 
ناپدید 
شده اند

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنید تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

آگهی دعوت از بستانکاران شركت پروجکت 
ریسرچ پارسیان  

نوبت سوم    
ثبت  پارسیان   ریسرچ  پروجکت  شرکت  انحالل  آگهی  به  توجه  با 
شده به شماره ۴۹6۹۵0 شناسه ملی ۱۴0060۹3۱83 شرکت منحل 
کلیه  از  تجارت  قانون  و۲۱۵   ۲۲۵ مواد  به  استناد  با  و  است  گردیده 
در  با  قانونی  مدت  ظرف  میشود  دعوت  شرکت  احتمالی  بستانکاران 
ملی  شماره  به  عریف  شورانگیز  خانم  به  مثبته  مدارک  داشتن  دست 
تهران  شهر  مرکزی  بخش  تهران  نشانی  به  تصفیه   0۴۵۱۱۴۵۵۷۷
پالک  شریعتی  علی  دکتر  خیابان  سرافراز  علی  شهید  کوچه  یخچال 

۱۵33 طبقه اول واحد غربی ۱۹۴۱۹3۴۴۴۷ مراجعه فرمایند.

ساعت ۵:30 صبح روز شــنبه بود که صدای وحشتناکی در 
کوچه های باریک محله پورســینای مشهد پیچید؛ صدایی که 
تمام اهالی محله را بشدت وحشت زده کرد. همه مردم سراسیمه 
از خانه هایشان بیرون آمدند و با صحنه ای ترسناک روبه رو شدند. 
صحنه ای شبیه زلزله؛ خانه ها تخریب شده بود، آوار روی سر مردم 
ریخته بود و آنهایی که بیرون آوار بودند، فریاد می زدند. خبر بدتر 
این بود که عده ای زیر آوار جا مانده بودند. زنان، مردان و کودکانی 
که در خانه هایشان خوابیده بودند، زیر خروارها خاک ماندند و 
خوابشان ابدی شد. مردم با دیدن این صحنه خیلی زود اورژانس 
و آتش نشانی را خبر کردند. امدادگران هالل احمر نیز از این خبر 
مطلع و بالفاصله راهی محل حادثه شدند. عملیات آغاز شد، اما 
به سختی. امدادگران و آتش نشانان یک به یک قربانی هایی که زیر 
آوار مانده بودند را بیرون کشــیدند و عوامل اورژانس آنهایی که 
هنوز نفس می کشیدند را به بیمارستان منتقل کردند، اما بودند 
کسانی که در میان خروارها خاک نفس هایشان قطع شده بود و 

جسدشان از خاک بیرون آمد. 
عملیات سخت 12 امدادگر

ساقی، امدادگر هالل احمر مشهد که در صحنه حادثه حضور 
داشت، درباره ماموریتش به خبرنگار »شهروند« گفت: »ساعت 
۵:۵۵ صبح بود که به هالل احمر خبر این حادثه رسید. در همان 
دقایق نخست، تیمی چهار نفره در محل حاضر شد، اما به دلیل 

گستردگی حادثه، دو تیم چهار نفره دیگر نیز به گروه پیوستند 
و عملیات آواربرداری آغاز شد. از آنجایی که کوچه باریک بود و 
امکان انتقال دستگاه ها و ماشین های آواربرداری به محل حادثه 
وجود نداشت، عملیات به صورت دستی و با بیل و کلنگ انجام 
شد. خسارت زیادی به خانه ها وارد شده بود. سه خانه به صورت 
کامل تخریب و ۱0 تا ۱۱ خانه دیگر هــم بین ۲0 تا 60 درصد 
خسارت دیده بود. شیشه ها شکسته بود و همه جا پر از خاک و 
آوار شده بود. مردم هم وحشــت کرده بودند. از آنجایی که این 
حادثه صبــح زود و هنگام خواب رخ داده بود، خیلی ها شــوکه 
شده بودند و ترس و وحشت زیادی داشتند. نیروهای هالل احمر 
و آتش نشانی همگی با سختی تمام عملیات آواربرداری را انجام 
دادند. در کل ۱۵ نفر از میان آوار بیرون کشــیده شــدند. یک 
کودک ۷ ســاله، افرادی ۱۲، ۱8، ۲۲ و ۱۹ ساله وقتی از زیر آوار 
بیرون کشیده شــدند، مشخص شــد که جان خود را از دست 
داده اند، اما بقیه هنوز زنده بودند و بالفاصله توســط نیروهای 
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. در آن میان نوزادی یک و 
نیم ساله هم از زیر آوار بیرون آورده شد و هنوز نفس می کشید؛ 
برای همین او را هم تحویل عوامــل اورژانس دادیم، اما این بچه 
دوام نیاورد و هنگام انتقال جانش را از دســت داد. ساعت ۹:۴0 
بود کــه باالخره عملیات به پایان رســید. نیروهای هالل احمر 
و آتش نشانی تا جایی که مطمئن شدند کسی زیر آوار نیست، 

عملیات را ادامه دادند و بعد از اطمینان از اینکه کســی در میان 
خاک ها نیست، ماموریتشان را به پایان رساندند. در همان دقایق 
اولیه هم مشخص شــد که آبگرمکن خانه ای خالی از سکنه، به 

دلیل نشت گاز منفجر شده و این حادثه را به وجود آورده است.«
وحشت در محله پورسینا

یکی از شاهدان این حادثه در حالی که خودش هنوز شوکه  بود 
و ترس در صدایش موج می زد، در این باره به »شهروند« گفت: »ما 
در خانه مان خواب بودیم. ناگهان با صدایی وحشتناک از خواب 
پریدیم. خیلی ترسناک بود. صدا آنقدر زیاد بود که باعث شد از 
خانه بیرون بیاییم. چیزی شبیه انفجار بمب بود. وقتی از خانه 
بیرون آمدیم با صحنه ای وحشــتناک روبه رو شدیم. خانه های 
همسایه هایمان کامال تخریب شده بود. یک پیرمرد و پیرزن که 
زن و شوهر بودند، با هم در خانه شان جان باختند. یک خانواده 
۱۲ یا ۱3 نفر هم که بیشترشــان بلوچ بودند، در خانه بغلی زیر 
آوار ماندند. وقتی آنها را از زیر آوار بیرون آوردند، ۴ نفرشان در دم 
جان باخته بودند. گویا ۴ نفر دیگر هم در بیمارستان جان باخته 
بودند. درباره علت حادثه هم صحبت هایی شنیده ایم. شب قبل 
از این حادثه، اهالی خانه ای که انفجار در آن صورت گرفته بود، 
اسباب کشــی کردند و از محله ما رفتند. گویا آنها یادشان رفته 
بود که شیر گاز را ببندند، برای همین این انفجار رخ داد. ولی در 
هر صورت کارشناسان در حال بررسی علت این حادثه هستند. 

هرچه بود، خیلی وحشتناک بود.«
قطع گاز در محل 

سید »احمد علوی«، سخنگوی شرکت گاز خراسان رضوی 
درباره جزییات این حادثه گفت: »در پی  حادثه انفجار در خیابان 
پورسینا، گاز خانه های اطراف محل حادثه تا ایمن سازی کامل 

خانه ها قطع خواهد بود.«
وی با اشــاره به آخریــن وضعیت خطــوط گاز خیابان 
پورســینا ادامــه داد: »گاز محل حادثه فعال قطع اســت، 
همچنین تا ایمن ســازی کامل، گاز منــازل اطراف محل 
حادثــه قطــع خواهد بــود. گاز ایــن منطقــه در صورت 
ایمن ســازی کامل محل از ســوی کارشناسان آتش نشانی 
و اعالم به شــرکت گاز وصل خواهد شد. اســتفاده ایمن و 

مطمئن از گاز طبیعی ضامن سالمت شهروندان است.«
انفجار غیر عمدی بود است 

»حســن حیدری« معاون دادســتان مشــهد نیز در 
این باره گفت: »هیچ عمــدی در این انفجار دخیل نبوده 
است. علت کشته شــدن این تعداد از هموطنان نزدیک 
به هم بودن منازل مســکونی و جمعیت زیاد  آنان  بوده 
اســت. این که در یک خانه ۴0 متــری ۲۵ نفر در کنار 
یکدیگر اســتراحت می کنند، قابل فهم و هضم نیست و 

همین مسأله موجب شد این اتفاقات رخ دهد.«

انفجار آبگرمکن جان  10 نفر را گرفت 

 آوار مرگ 
در مشهد

شهروند|  صدای وحشتناک انفجار در محله پورسینا، خبر از 
یک فاجعه تلخ برای پایین شهرنشینان مشهد می داد. آبگرمکن 
خانه ای خالی که ساکنانش درست شب قبل اسباب کشی کرده 
بودند، جان 10 نفر را گرفــت. 10 پیر و جوان و کودک وقتی که در 
خانه هایشان خواب بودند، غافلگیر شــدند، زیر آوار ماندند و 
نفس هایشان قطع شد. از نوزاد یک و نیم ساله گرفته تا پیرمرد 
و پیرزن 70 ساله در میان فهرست قربانیان بودند. سه خانه کامال 
تخریب شد و چندین خانه دیگر نیز خسارت های زیادی دید. یک 
پیرمرد و یک پیرزن و خانواده ای که بیشترشان بلوچ بودند، زیر 

آوار جان خود را از دست دادند. 

 

شــهروند| باز هم انتشــار یک فیلم در شبکه های 
اجتماعی خبرساز شد. این بار اما صحنه ضرب و شتم یک 
پلیس راهنمایی و رانندگی بــود که واکنش مخاطبان و 
کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشت. آن چه در 
این فیلم کوتاه و چند ثانیه ای به تصویر درآمد، صحنه های 
حمله وحشیانه جوان بلندقامتی به یک افسر راهنمایی و 
رانندگی میانسال بود. این حادثه در محدوده دشت ارژن 
اســتان فارس رخ داد. آن طور که در تصاویر مشــخص 
بود، مامور راهور زیر ضربات مشــت و  لگد پی در پی جوان 
معترض بشدت مضروب شــد و درنهایت هم این افسر با 
کمک و وساطت مردم و شاهدان از این درگیری رها شد. 
همین چند ثانیه کوتاه کافی بــود که این فیلم به یکی از 
پربازدیدترین تصاویر شبکه های اجتماعی تبدیل شود. 
فیلم فحاشی و ضرب وشــتم پلیس در یکی از جاده های 
استان فارس با واکنش های زیادی هم همراه شد تا اینکه 
صبح دیروز نیروی انتظای هــم در واکنش به این حادثه 
از شناسایی و دســتگیری جوان ضارب و هتاک به افسر 

راهنمایی و رانندگی خبر داد.  
  ماجرا مثل همه ســوژه های پربازدید در شــبکه های 
اجتماعی استارت خورد. تصویر چند ثانیه درگیری که یک 
طرف آن پلیس بود. این بار اما یک افسر راهور در حالی  که 
چند قدمی بیشتر با خودروی راهنمایی و رانندگی فاصله 
نداشت، بشدت از سوی جوان ناشناسی مورد ضرب وشتم 
قرار گرفت. آن طور که تصاویر کوتاه این فیلم نشان می داد، 
جوان حمله کننده با حالت اعتراض چندبار به طرف این 
مامور حمله کرد و او را زیرمشــت و لگد گرفت. در گوشه 
تصویر زنجیره ای از خودرو ها در جاده نمایان بود که نشان 
از بروز این حادثه در حریم یکی از جاده های داخلی داشت. 
در حالی این فیلم به سرعت در شبکه های مختلف دست 
به دست می شد که محل حادثه جاده شیراز به کازرون در 
محدوده دشت ارژن اعالم شد. درباره این درگیری شایعاتی 
هم مطرح شد. توقیف خودرو به دلیل سبقت غیر مجاز، 
منحرف و درنهایت واژگون شدن خودروی ضارب ازجمله 

دالیلی بود که درخصوص این درگیری مطرح شد. 
اما سروان علیرضا رئیســی، مامور راهوری است که در 
این حادثه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. افسر باسابقه ای 

که به گفته خودش دو سال دیگر بازنشسته می شود. این 
مامور وظیفه شناس هنوز علت این حادثه هم را به درستی 
نمی داند، اما هرچه هست، او به دنبال این حمله از ناحیه پا 
و صورت زخمی شده اســت. آن چه در ادامه می خوانید، 
جزییات این حادثه از زبان این پلیس راهنمایی و رانندگی 

است:
  شما چند سال دارید؟

47 سال.
  چند سال است که در پلیس خدمت می کنید؟

حدود 28 ســال. من کمتر از دو سال دیگر بازنشست 
می شوم.

  چه شد این اتفاق افتاد؟
ســاعت حوالی 7 بعداز ظهر بود و من مشغول کنترل 
جاده شیراز به کازرون بودم. حدود 11 کیلومتری شیراز 
یک دستگاه 206 دچار نقص فنی شده بود. همین مسأله 
هم ترافیک سنگینی ایجاد کرده بود. من هم برای کمک 
به آنها رفتــم. البته هم خــودروی راهنمایی و رانندگی 
و هم خودروی 206 را به حاشــیه جاده هدایت کردیم تا 
ترافیک باز شود. مشغول بررسی نقص فنی خودرو بودیم 
که یک خانمی از داخل همــان خودرو فریاد زد تصادف، 
چند خودروی گذری هم با صدای بلند به من و همکارم 

اعالم کردند که یک خودرو در الین مخالف واژگون شده 
است. آن موقع ما در مســیر کازرون به شیراز بودیم، اما 
لندکروز در الین مقابل دچار حادثه شــده بود. بالفاصله 
دور زدیم و در الین مخالف کنــار لندکروز حادثه دیده 
توقف کردیم. از راننده مشخصات خودرو را گرفتم. درباره 
وضع سرنشین ها هم سوال کردم، خودش گفت کمی از 
ناحیه کتف احساس درد دارد، البته یک پسر خردسال هم 
همراهش بود که ظاهرا هیچ مشکلی نداشت. من به طرف 
عقب خودرو رفتم تا  شــماره پالک را یادداشت کنم که 
ناگهان دیدم جوان تنومندی به طرف من حمله کرد. او 
فریاد می زد خودروی 150 میلیون تومانی من از بین رفت 

و به سرعت به طرف من می آمد.
  بعدش چه شد؟

هیچی، حسابی از خجالت ما درآمد. چند ضربه به سر و 
صورتم زد. با لگد به کمر و پاهایــم هم ضربه زد. مدام هم 
فحاشی می کرد، من هم تنها بودم. فقط راننده با من بود. 
باالخره بعد از چند دقیقه با وساطت مردم درگیری خاتمه 

پیدا کرد.
  یعنی انحراف و واژگونی لندکروز هیچ ارتباطی 

با شما یا همکارانتان نداشت؟
نه هیچ ربطی نداشــت. همان طور کــه گفتم ما کنار 

خودروی 206 در الیــن مخالف بودیم. ضمن این که من 
تنها بودم و هیچ یک از همکارانم آنجا نبودند.

  دلیل حمله ور شدن او به طرف شما چه بود؟
هنوز هم به درستی نمی دانم، اما در صحبت هایش فریاد 
می زد که 150 میلیون تومان از بین رفت و تو می خواهی 
من را جریمه کنی. شاید تصور می کرد که من قصد جریمه 
کردن او را دارم که البته بایــد این کار را هم می کردیم اما 
چون آن خودروی 206 خراب شــده بود، همکارم پشت 
دوربین نبود. البته بعدا مشخص شد که این لندکروز 137 
کیلومتر سرعت داشته درحالی که ســرعت مجاز در آن 

محدوده 80 کیلومتر است.
  اما در برخی شــایعات علــت حادثه تعقیب 
لندکروز از ســوی همکاران شما به دلیل رعایت 

نکردن سرعت مجاز عنوان شده است؟
اصال چنین چیزی صحت ندارد. من تنها مامور حاضر 
در آن منطقه بودم. البته که اگر تعقیبی هم در کار بود، باز 
قانون به ما این اجازه را داده تا خودروهای متخلف را تعقیب 
و متوقف کنم، اما در این حادثه هیچ تعقیب و گریزی در 

کار نبوده است.
  شما در این حادثه صدمه هم دیدید؟

بله از ناحیه و پا و صورت. بعد از خاتمه درگیری توسط 
اورژانس به بیمارستان منتقل شــدم. پایم در آتل است و 

صورت هم چند بخیه خورده است. 
 آن طور که در تصاویر مشــخص است، شما 
در این درگیری هیچ واکنشــی از خودتان نشان 

ندادید. این کار دلیل خاصی داشت؟
ما قانونا اجازه داریم از خودمــان دفاع کنیم. البته من 
شــرایط را برای ادامه درگیری مناسب نمی دیدم. چون 
تصور این اســت که لندکروز همراه چند خودرو دیگر به 
صورت خانوادگی در محل حاضــر بودند و ادامه درگیری 
می توانست عواقب بدی داشته باشد. به همین دلیل ترجیح 

من این بود که درگیری خاتمه پیدا کند.
  شما از فرد ضارب شکایت کرده اید؟

بله هم من و هم پلیس پیگیر ماجرا هستیم. ضارب 
هم شناسایی شده و به زودی دستگیر می شود. من از 

توهین هایی که  به من و لباسم شد گذشت نمی کنم. 

 گفت وگوی »شهروند« با افسر راهوری 
که در محدوده دشت ارژن استان فارس مورد ضرب و شتم قرار گرفت

ازتوهینبهلباسمگذشتنمیکنم


