
پليس: هيچ گونه سرقت مسلحانه اي در روز31 ارديبهشت نداشتيم

اعتراض دادستاني به حكم 
پرونده ورمي كمپوست

 آخرين وضعيت رسيدگي 
به كارگران معدن آزادشهر

دادس��تاني تهران ب��ه حكم پرونده ورمي كمپوس��ت 
كه متهمانش به حبس و رد مال محكوم ش��ده بودند، 
اعتراض كرد. محسن افتخاري، سرپرست دادگاه هاي 
كيفري يك استان تهران  اظهار كرد: حكم اين پرونده 
صادر شده و اگر اعتراض شود، براي رسيدگي در مرحله 
تجديدنظر خواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي شود. 
به گفته اين مقام مسوول قضايي، فعال دادستاني به حكم 
صادره اعتراض كرده است. افتخاري 20 فروردين امسال 
از صدور حكم پرونده ورمي كمپوست كه 10 تا 15 هزار 

شاكي دارد، خبر داده بود.

ايرنا| اس��تاندار گلس��تان با تشريح 
روند رس��يدگي به مشكالت كارگران 
و خانواده هاي معدن كاران داغ ديده در معدن يورت 
گفت: مس��تمري تم��ام 43 جان باخت��ه اين حادثه 
جانگ��داز برقرار و به 79 مص��دوم كمك هزينه هاي 
معيشتي پرداخت شد. حسن صادقلو گفت: همچنين 
براي 244 كارگر معدن زغال سنگ آزادشهر پرونده 
بيمه بيكاري تشكيل كه براي 154 نفر از آنها حقوق 

بيكاري برقرار شد. 
او گفت: شركت بيمه آس��يا 110 ميليارد ريال براي 
ديه كارگران جانباخته تخصيص صادر كرد كه مطابق 
قوانين مدني جمهوري اسالمي ايران به هر خانواده 
جانباخت��ه 210 ميليون تومان پس از صدور گواهي 
انحصار وراث��ت پرداخت مي ش��ود. گواهي انحصار 
وراثت تابع تشريفات خاص در دستگاه قضايي است 
كه در اين رابطه اقدامات الزم براي ش��تاب بخش��ي 
به ص��دور آن انج��ام و تاكنون چندين م��ورد آماده 
 صدور شده يا آگهي آن در نش��ريات رسمي منتشر 

شده است. 
اس��تاندار گلس��تان گفت: با دس��تور وزير بهداشت 
و درم��ان پرداخت 80 ميليون ريال ب��ه خانواده هر 
يك از جانباختگان معدن آزادش��هر آغاز شده است. 
صادقلو افزود: پيش از اين نيز با دس��تور وزير كار به 
بازماندگان هر يك از جانباختگان معدن آزادش��هر 
160 ميلي��ون ريال بابت هزينه هاي خاكس��پاري و 
مراسم تعزيه پرداخت ش��د. وي اضافه كرد: تاكنون 
1152 دادخواس��ت در اداره كل كار، تع��اون و رفاه 
اجتماعي گلس��تان تحت عناوي��ن مختلف از جمله 
بيمه معوقه، بيمه كارهاي س��خت و زيان آور، عيدي 
و س��نوات و 4 درصد مزاياي سخت و زيان آور و ديگر 

مزايا و معوقات مشابه صادر شده است. 
وي بي��ان داش��ت: از آنج��ا ك��ه كارفرم��اي معدن 
زغال سنگ آزادشهر حقوق و مزاياي جاري و معوقه 
را تا پايان فروردين 96 پرداخت كرد، احتماال تعداد 
زيادي از اين دادخواس��ت ها مسترد خواهد شد. وي 
گفت: اقدام��ات و خدمات صورت گرفت��ه در حالي 
انجام شده كه معدن زغال سنگ آزادشهر در اختيار 
 بخش خصوصي بوده اس��ت و دولت هيچ سهامي در 

آن ندارد. 
استاندار گلس��تان با يادآوري دستور رييس جمهور 
مبني بر رس��يدگي ب��ه تمامي مش��كالت كارگران 
معدن آزادش��هر و برخورد با خاطي��ان حادثه غم بار 
13 ارديبهشت ماه گذشته، خاطرنشان كرد: تمامي 
حقوق و مطالبات كارگران پرداخت خواهد ش��د و از 
آنجا كه اغلب جانباختگان مستاجر بوده اند، مشكل 

مسكن بازماندگان آنها در دست رسيدگي است. 

  رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، 
از دس�تگيري دو س�وداگر م�رگ در مح�دوده 
 ته�ران - ق�م و كش�ف 1۵1 كيلوگرم حش�يش 

خبر داد. مهر
  رييس مرك�ز فرماندهي كنترل ترافيك پليس 
راه�ور ته�ران از تص�ادف ۲ تريل�ي در بزرگراه 

امام علي )ع( خبر داد. ايرنا
  نخستين ربات پليس هوشمند در شيخ نشين 
دوبي  به خيابان ها آمده و مش�غول به كار ش�ده 

است. 
  در پ�ي وق�وع حادث�ه رانندگ�ي در منطق�ه 
كوهستاني جنوب مكزيك دست كم 1۲ تن جان 

خود را از دست دادند. مهر
  فرمانده انتظامي تايباد گفت: يك نفر صبح روز 
دوشنبه بر اثر برخورد صاعقه در اين شهرستان 

جان خود را از دست داد. ايرنا

ايران هشتمين كشور از نظر تعداد زنداني
مهر| معاون رييس قوه قضاييه از زنداني بودن ۲۲۵ هزار نفر در زندان هاي كشور خبر داد و گفت: از نظر تعداد زنداني، هشتم جهان هستيم كه اين آمار زيبنده كشور نيست. حميد شهرياري در كارگروه آموزشي 
نظارت و مراقبت الكترونيكي با اشاره به ضرورت اجراي طرح پايبندهاي الكترونيكي گفت: از لحاظ جمعيت زندانيان، وضعيت خوبي نداريم و ۲۸۷ نفر در هر 1۰۰ هزار نفر زنداني داريم كه از نظر تعداد زنداني هشتم 

جهان هستيم. وي با انتقاد از وضعيت جرم انگاري در كشور گفت: متاسفانه براي بسياري از جرايم، زندان به عنوان نخستين راهكار اجرا مي شود كه اين مساله نيازمند اصالح قانون است. 

گزارشخبرسرخط خبرها
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سارقان متواري 
طالفروشي

سه سارق مسلح پس از 
ش�ليك گلوله و مجروح 
ك�ردن صاح�ب مغ�ازه 
طالفروشي از ناحيه پاي 
راس�ت اقدام به سرقت 
بي�ش از ۵ كيل�و ط�ال و 
جواهرات كرده و از محل 

متواري شدند

درگيري مسلحانه ماموران 
گش��ت پلي��س آگاه��ي با 
سارقان مس��لح طالفروش��ي در محدوده 
دولت آباد با دس��تگيري همه اعضاي باند 
سارقان مس��لح به پايان رسيد و تحقيقات 
پليس��ي از متهمان ادامه دارد. در س��اعت 

15:30 بع��د از ظه��ر 12 بهمن ماه س��ال 
گذش��ته وقوع يك فقره سرقت مسلحانه 
در فلكه دوم دولت آباد ب��ه كالنتري 167 
اعالم شد. با حضور ماموران در محل و انجام 
تحقيقات اوليه مشخص شد كه سه سارق 
مسلح پس از شليك گلوله و مجروح كردن 

صاحب مغ��ازه طالفروش��ي از ناحيه پاي 
راست اقدام به سرقت بيش از 5 كيلو طال و 
جواهرات كرده و از محل متواري شدند. با 
تشكيل پرونده مقدماتي با موضوع سرقت 
مسلحانه و به دس��تور بازپرس شعبه دوم 
دادسراي عمومي و انقالب شهر ري پرونده 

جهت رسيدگي در اختيار اداره يكم پليس 
آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. كارآگاهان 
با حضور در بيمارستان شهداي هفتم تير 
به تحقي��ق از صاحب مغازه طالفروش��ي 
پرداختند. مالباخته ب��ه كارآگاهان گفت: 
»س��اعت 15:15 داخ��ل مغازه ب��ودم كه 
ناگهان دو نفر با صورت پوشيده داخل مغازه 
شدند و با آسيب رس��اندن به من شروع به 
جمع كردن طالهاي داخل مغازه كردند و 
طالها را داخل يك گوني ريخته و از مغازه 
خارج شدند. طبق اظهارات اهالي و كسبه 
محل، س��ارقان با دو موتوس��يكلت هوندا 
125 از محل فرار كردند.« در شرايطي كه 
تحقيقات پليس براي كشف پرونده سرقت 
مسلحانه طالفروشي منطقه دولت آباد در 
دستور كار كارآگاهان اداره يكم قرار داشت 
سرقت مسلحانه مشابهي اين بار در منطقه 
باقرشهر به اداره يكم پليس آگاهي تهران 

بزرگ اعالم شد. 
كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي با مراجعه 
به محل سرقت مسلحانه در منطقه باقرشهر 
و در حالي كه اين محل فاقد هرگونه سيستم 
هش��داري يا دوربين هاي مداربس��ته بود، 
در تحقيق��ات ميدان��ي كارآگاهان اطالع 
پيدا كردند كه س��ارقان پس از س��رقت از 
طالفروشي با يك دستگاه خودرو سواري 
پژو پرشيا س��فيد رنگ از محل فرار كردند 
ك��ه در هن��گام ف��رار در حالي ك��ه پالك 
خودروش��ان قاب��ل خواندن نب��وده با يك 
دستگاه خودرو وانت عبوري تصادف كرده 
و طي آن يك��ي از پالك هاي خودرو كنده 
شده و در محدوده سرقت به جا مانده است. 

با به دست آمدن شماره پالك خودرو پرشيا 
متعلق به سارقان، كارآگاهان بالفاصله اقدام 
به شناسايي صاحب خودرو به نام محسن 
كردند. با مراجعه به محل سكونت محسن 
در منطقه قوچ حصار كارآگاهان اطالع پيدا 
كردند كه او از زمان وقوع نخستين سرقت 
مسلحانه ديگر به محل س��كونت اعضاي 
خانواده اش مراجعه نداشته و در حال حاضر 

بالمكان است. 
اقدام��ات پليس��ي براي شناس��ايي ديگر 
اعضاي گروه س��ارقان مس��لح در دستور 
كار كارآگاهان قرار گرف��ت تا نهايتا چهار 
عضو ديگر گروه سارقين مسلح به نام هاي 
مهدي، عب��اس، ساس��ان و كام��ران نيز 
شناسايي ش��دند. با شناسايي چهار عضو 
ديگر گروه سارقان مسلح كارآگاهان اداره 
يكم ب��ا انجام تحقيقات از محل س��كونت 
آنها در مناطق كهريزك و فداييان اس��الم 
اطمينان پيدا كردند ك��ه آنها نيز همانند 
سركرده گروه شان مراجعتي به محل هاي 
سكونت خود نداش��ته و به احتمال بسيار 
زياد هر پنج عضو اين گروه سارقان مسلح با 

يكديگر هستند. 
در 31 ارديبهش��ت ماه و ب��ا انجام اقدامات 
پيچي��ده پليس��ي كارآگاه��ان اداره يكم 
پليس آگاهي اقدام به شناسايي محل تردد 
اين گروه از س��ارقان مسلح تحت تعقيب 
در مح��دوده دولت آباد ك��رده و با رعايت 
قانون به كارگيري سالح س��ه نفر از آنها را 
مورد هدف گلوله قرار داده و نهايتا هر پنج 
عضو گروه سارقين مس��لح طالفروشي را 

دستگير كردند. 

پابندهاي الكترونيكي 
بومي سازي شد   

ريي�س كل دادگس�تري اس�تان ته�ران گفت: 
فناوري توليد نرم افزارهاي پابندهاي الكترونيكي 
شبيه سازي و بومي سازي شده است. غالمحسين 
اسماعيلي در حاشيه مراسم رونمايي از پابندهاي 
الكترونيكي در مجتمع فرهنگي قوه قضاييه در 
جمع خبرنگاران افزود: م�ا در مجموعه قضايي 
كشور سال هاست براي اس�تفاده از سامانه هاي 
الكترونيكي در فرآيند رسيدگي و اجراي حكم 
تالش مي كنيم. هدف ما در استفاده از سامانه هاي 
الكترونيكي، صرفا كاهش جمعيت كيفري نيست 
بلكه در برخي جرايم سبك  تر جدا كردن فردي 
كه به ه�ر دليل خطايي از او س�ر زده از خانواده، 
آسيب هاي مختلفي براي فرد، خانواده و جامعه 
دارد و اگر تحت كنترل سامانه هاي الكترونيكي 
قرار گي�رد ضمن جلوگي�ري از خط�اي مجدد، 

مي توانند به زندگي خود ادامه دهند. 

1- برهم زننده نظم - ميله بتون
2- چوبه اعدام - صدمات - شمشير زن

3- گل بتونه - سرخ كمرنگ - بعد از دوم - استان
4- واحد پول يونان - سنگ زينتي ساختمان

5- آلبوم موس��يقي از محمد اصفهاني - حرف نفي عرب - 
بالي سخت - حرف ترديد

6- قرض - خيس - حيا و آزرم
7- علوفه گاو - بازديد سپاه - مراسم بزرگداشت

8- سهيم بودن - نامه نگاري
9- نام قديم شهر سيرجان - آهن - نشانه مفعولي

10- واحد توان - اتيان - رغبت كردن
11- حرص و طمع - سفره - حرف انزجار - افسوس خوردن

12- الغر - قيچي مطبوعات
13- كش��ور آفريقاي��ي - ريخت و ش��كل - درخت جدول 

- مرواريد
14- نوعي طالق - هواپيماي بي موتور - آموختني محصل

15- انتقام گيرنده - ماده منفجره قوي

1- از اثرهاي معروف محمد محمدعلي - چرت
2- نقطه سياه بدن - همسر حضرت ابراهيم ومادر اسحاق - 

فزونخواهي - لوله تنفسي
3- طايفه غرب ايران - پول قديمي - انگش��ت بزرگ دست 

- خاتم انگشتر
4- هنر خارجي - جور - گنجينه
5- نغمه خواب - كاروان شادي

6- مزه ده��ان جمع كن - نيمه ديوان��ه - نامطبوع - دلير و 
پهلوان

7- بند - از خدايان يوناني - متال

8- مار بزرگ - شراب - چوب خوشبو - خانه بزرگ
9- واحد مقاومت - آفريده شدگان - مايوس

10- عالمت مفعولي - اقدام كردن به كاري - شگرد - ماه سرد
11- از انواع ماهي - حمله و هجوم

12- شوريده حال و آشفته - بيماري تنگي نفس - آتشدان 
حمام

13- فراهم - پوشاك گشاد بي آستين - گزنده خزنده - نفس
14- پارچه دريايي - مساوي عاميانه - از شهرهاي آذربايجان 

شرقي - نوعي زبان فارسي
15- اياب و ذهاب - كتابي از ابن نديم

افقی

جد        ول

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

دستگيري سارقان مسلح تهران

آگهی فراخوان ارزیابی کيفی
مشترکین محترم گاز: با توجه به توزیع صورتحسابهای گاز در پرداخت آن اقدام نمایید.

شركت گاز استان مازندران در نظر دارد خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهای محمدآباد و رودبار يخكش از بخش هزار جريب بهشهر به همراه ساخت، نصب و راه اندازی يك دستگاه ايستگاه كابينتی 
به ظرفيت TBS/2500 متر مكعب به روش pc از طريق فراخوان ارزيابی كيفی نسبت به شناسايی شركتهای دارای رزومه كاری مناسب اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه شركت های واجد شرايط كه مايل 
به شركت در اين ارزيابی هستند دعوت می گردد از تاريخ درج آگهی الی 96/3/6 جهت اعالم آمادگی به امور پيمان ها مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دريافت استعالم ارزيابی كيفی به واحد 

كميته فنی- بازرگانی اقدام گردد. اسناد تكميل شده می بايست حداكثر تا تاريخ 96/3/1۰ به كميته فنی بازرگانی تحويل گردد.
بديهی است به اسناد تحويل شده بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد. شركت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب 
ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابی كيفی شركت كنندگان اقدام و از شركتهای واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه متعاقبا دعوت بعمل خواهد آورد. بديهی است از اين ارزيابی كيفی برای مناقصات 

محدود در آينده استفاده خواهد شد.
ضمنا ارائه مدارک و پرسشنامه های تكميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی، آدرس، كد پستی و تلفن به وضوح مشخص گردد.
آدرس امور پيمانها ، ساری- بلوار طالقانی شركت گاز استان مازندران ساختمان شماره ۲ طبقه سوم ۰11-33۲۰4۰۷۵ 

آدرس كميته فنی – بازرگانی، ساری – بلوار طالقانی شركت گاز استان مازندران ۰11-33۲۰4۰63
عنوان و مشخصات كلی پروژه:

 TBS/2500 موضوع : خط تغذيه و ش�بكه توزيع گاز روس�تاهای محمدآباد و رودبار يخكش از بخش هزارجريب بهشهر به همراه ساخت، نصب و راه اندازی يك دستگاه ايستگاه كابينتی به ظرفيت
pc مترمكعب به روش

1- نام و نشانی مناقصه گزار : شركت استان مازندران- ساری، بلوار طالقانی، ساختمان مركزی واحد امور پيمانها 
۲- مدت اوليه پيمان: ۲۷۰ روز 

3- محل تامين اعتبار: ساير منابع
4- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه می باشد و اين مدت حداكثر برای يك بار قابل تمديد می باشد.

۵- مبلغ برآورد: 19/۲۷4/9۰۵/6۲۸ )نوزده ميليارد و دويست و هفتاد و چهار ميليون و نهصد و پنج هزار و ششصد و بيست و هشت( ريال
6- حداقل امتياز كيفی: 6۰

۷- ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : 963/۷۵۰/۰۰۰ ) نهصد و شصت و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ( ريال 
۸- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : ضمانتنامه بانكی معتبر بر اساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره 1۲34۰۲/ت ۵۰6۵9  ه مورخ 1394/9/۲۲ و اصالحات بعد 

از آن در خصوص كارهای پيمانكاری يا واريز وجه نقدی به حسابی كه در اسناد مناقصه قيد گرديده واريز گردد.
9- زمان ارائه پيشنهاد مالی : تا شنبه 96/4/3 ساعت 16 

1۰- زمان گشايش پيشنهادات : يكشنبه 96/4/4 ساعت 14 
ضمنا : هرگونه تغيير در زمان های ياد شده كتبا اعالم می گردد.

11- شرايط متقاضی :
- اشخاص دارای گواهی صالحيت رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با رتبه و ظرفيت آزاد مجاز

- داشتن توانايی ارائه ضمانتنامه بانكی شركت در فرآيند ارجاع كار و انجام تعهدات طبق ضوابط كارفرما
- داشتن كد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارايی

http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ كد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت -
- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/1۲/۲9 برای پيشنهادهای باالی 1۰ برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است.

- » حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصه سه مناقصه گر می باشد«. 
متقاضيانی كه دارای شرايط مذكور در بند »11« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعيين شده فوق الذكر جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران، ساری، بلوار طالقانی 

شركت گاز استان مازندران امور پيمانها مراجعه نمايند.
جهت كسب اطالعات بيشتر در سايت شركت گاز استان مازندران به آدرس  www.nigc-mazandaran.ir و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد .

روابط عمومی شركت گاز استان مازندران

نوبت دوم
شماره مجوز 1396/۷99

شركت گاز استان مازندران 
مناقصه )یک مرحله ای( شماره 17528     )سهامی خاص(

شركت انتقال گاز ايران
منطقه پنج عمليات انتقال گاز

روابط عمومي منطقه پنج عمليات انتقال گاز آگهي نوبت دوم: 1396/۰3/۰۲آگهي نوبت اول: 1396/۰۲/31

نوبت دوم 
شماره مجوز: ۸۲۷- 1396

1- موضوع مناقصه: احداث ابنيه فني در مس�ير خطوط لوله 1۲ اينچ جهرم و ۵6 
اينچ چهارم و هشتم سراسري در محدوده مركز بهره برداري جهرم  

۲- نام و نش�اني دستگاه مناقصه گزار: منطقه پنج عمليات انتقال گاز- به نشاني 
ش�يراز- كمربندي احمدآباد- بين ش�هرک فرهنگيان و فرزانگان- جنب پمپ 

بنزين فالح زاده- طبقه اول- امور پيمان ها- اتاق 114
3- مبلغ برآورد: مبلغ 1۲4۸۷1۸4۵49 ريال براس�اس فهرست بهاي راهداري 

سال 96 سازمان برنامه و بودجه 
4- ميزان و نوع تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 6۲43۵9۲۲۷ ريال 

مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي 
۵- مهلت اعالم آمادگي، دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ استعالم ارزيابي كيفي: 

از تاريخ درج آگهي نوبت اول 96/۲/31 لغايت 96/3/9 مي باشد. 

6- مهلت عودت پيشنهاد قيمت و مدارک ارزيابي كيفي: حداكثر تا ساعت 16 روز 
سه شنبه مورخ 96/3/۲3 

۷- رتبه مورد نياز: رتبه معتبر ۵ رش�ته ساختمان و ابنيه يا رتبه ۵ راه و ترابري از 
سازمان برنامه و بودجه 

۸- مدارک مورد نياز جهت تحويل اس�ناد: نامه اعالم آمادگي و معرفي نامه، يك 
نس�خه برابر اصل از كليه مدارک گواهي صالحيت معتب�ر، گواهي كداقتصادي، 
شناسه ملي و گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، تصوير اساسنامه، 

آگهي تاسيس و آخرين آگهي تغييرات رسمي شركت 
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رساني الكترونيكي 
منطقه به آدرس http://www.nigc-dist5.ir )بخش آگهي ها- مناقصه  هاي پيمان( 
مراجعه و يا با شماره تلفن 3۸13۲611-۰۷1 امور پيمان هاي منطقه تماس حاصل فرمايند. 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره  س-10-96  )87260015   (
رعایت حریم خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان مي آورد. 

اعتم�اد|  در انفجار كوره 
ف��والد  كارخان��ه  ذوب 
بويراحمد 9 كارگر مصدوم شدند. سه نفر 
از اين كارگران صد در صد دچار سوختگي 
ش��دند و در بيمارس��تان به س��ر مي برند. 
در ح��دود س��اعت 2 و 25 دقيق��ه بامداد 
روز دوش��نبه، انفجاري در كارخانه فوالد 
بويراحمد رخ داد. در جريان اين حادثه، 9 
نفر از كارگران مصدوم شدند كه بالفاصله 
به بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج اعزام 
شدند. از اين تعداد 3 نفر به صورت سرپايي 
مداوا و 6 نفر ديگر دچار س��وختگي شديد 

شده بودند. اين س��ه مصدوم با سوختگي 
100 درصد به بيمارستان اميرالمومنين 
شيراز و 3 مصدوم با س��وختگي 70 و 45 
درصد به بيمارستان امام موسي كاظم)ع( 

اصفهان منتقل شدند. 
به گ��زارش ايلنا، اين كارخان��ه كه حدود 
8-7 سال گذشته آغاز به كار كرده، حدود 
100 كارگ��ر دارد و در حال حاضر متعلق 
به بخش خصوصي اس��ت. اين كارخانه در 
س��ال هاي گذشته بارها دس��ت به دست 
شده اس��ت. كار اين كارخانه فوالد كه در 
روس��تاي فيروزآباد در كيلومتر 15 جاده 

ياسوج- نقاره خانه واقع شده، تبديل آهن 
قراضه به شمش فوالد است. گويا كارگران 
اين كارخانه چندين م��اه معوقات مزدي 
پرداخت نش��ده دارند. ي��ك فعال صنفي 
كارگري در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: در اين حادثه كارخانه فوالد ياسوج 
انفجار كوره ذوب فوالد باعث مصدوم شدن 

10 كارگر شده است. 
اي��ن مق��ام آگاه اف��زود: از ق��رار معلوم از 
مجم��وع كارگران مصدوم ش��ده تعداد 3 
نفر به صورت س��رپايي مداوا و 6 نفر ديگر 
به بيمارستان هاي اصفهان و شيراز منتقل 

ش��ده اند. اين منبع خبري ب��ا بيان اينكه 
كارگران فوالد ياسوج 8 ماه دستمزد معوقه 
داشته اند، افزود: در حال حاضر، علت بروز 
حادثه، در اداره كار شهرس��تان ياسوج در 

حال بررسي است. 
وي اف��زود: كارخانه فوالد ياس��وج يكي از 
بزرگ تري��ن واحده��اي صنعتي اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد محس��وب مي شود 
كه در آن نزديك به 160 كارگر مش��غول 
كارند. مس��وول روابط عمومي استانداري 
كهگيلويه و بوير احمد نيز خاطرنشان كرد: 
انفجار در كوره ذوب آهن رخ داده است و به 

همين دليل كارگراني كه در محدوده كوره 
ذوب بوده اند، دچار س��وختگي ش��ده اند. 
علت اين حادثه هنوز مشخص نيست؛ در 
حال حاضر، تيمي از دستگاه هاي مختلف 
از جمله آتش نشاني، اداره كار و استانداري 
در حال بررسي و تحقيقات الزم در زمينه 
ايمن��ي كار و بيمه كارگ��ران اين كارخانه 
هس��تند. بنا بر اظهارات اين مقام مسوول 
در اس��تانداري، هم اكنون جلس��ه اي در 
استانداري كهگيلويه و بويراحمد با حضور 
استاندار و معاونان آن در ارتباط با اين حادثه 

انفجار در حال برگزاري است. 

سوختگي شدید سه کارگر فوالد بویراحمد در کارخانه
گزارش 2


