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یک فروند هواپیمای آموزشی در هشتگرد استان البرز سقوط کرد. این حادثه دو مصدوم داشت که هردو به 
بیمارستان منتقل شدند. پیر حسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور درباره جزییات این حادثه گفت: 
»ظهر دیروز بود که یک فروند هواپیمای آموزشی با دو سرنشین در هشتگرد استان البرز سقوط کرد. پس از 
اعالم این حادثه بالفاصله نیروهای امدادی راهی محل حادثه شدند و پس از بررسی مشخص شد این حادثه 

دو مصدوم آقا و خانم داشته است که هر دو به بیمارستان منتقل شدند.«

 سقوط
  هواپیمای
  آموزشی
 در هشتگرد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

اصفهان -راعی|  محمــود اکبری اظهار کــرد: به دنبال 
سیاســت گذاری صورت گرفته جهت تأمیــن حداکثری نیاز 
صنایع پایین دستی کشــور، میزان تحویل کاال به بازار داخل 
در چهارماهه اول سال ۹۷ با رشــد ۸ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته، به ۲ میلیون و ۵۰ هزار تن رسید که 
از این میان یک میلیــون و ۲۸۲ هزار تــن کالف گرم به بازار 
داخل تحویل شــده و نســبت به چهارماهۀ اول سال ۹۶ رشد 
۲۴ درصدی داشته است. در تیرماه امسال تحویل محصوالت 
فوالد مبارکه به بازار داخل نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
رشدی ۱۹ درصدی داشــته که از این میان تحویل کالف گرم 
به بازار داخل با رشد چشــمگیر ۵۴ درصدی به ۴۳۹ هزار تن 
در ماه رســید. همچنین در چهارماهۀ اول سال ۹۷ در بخش 
ورق های رنگی نیز تحویل محصوالت به بازار داخل بیش از ۱۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه ســال گذشته افزایش داشت و به 

۳۷ هزار تن رسید.
معاون فــروش و بازاریابی فوالد مبارکــه، از تخصیص ۲۸ 
درصدی محصوالت فــوالد مبارکه به تولیدکننــدگان لوله و 
پروفیل ســاختمانی خبر داد و افزود: سهم صنایع تکمیلی ۱۹ 
درصد، خودروســازان ۱۱ درصد، ســازه های فلزی ۱۱ درصد 
و لوله های انتقال ســیاالت ۵ درصد بوده است که این صنایع 

بزرگترین مشتریان فوالد مبارکه هستند.
وی در ادامه با تأکید بــر اهمیت حضور در بازارهای صادراتی 
گفت: در بخش صادرات نیز تداوم حضور مؤثــر در این بازار، با 
هدف تأمیــن نیازهای ارزی شــرکت مورد توجــه قرار گرفت 
و ضمن حفظ تــوازن بازارهــای داخلی، حضــور در بازارهای 
صادراتی با عرضه محصوالت مازاد بر نیاز مصرف کشــور مانند 
تختال هدف گذاری و عملیاتی شد. وی با اشاره به میزان عرضه 
محصوالت فــوالد مبارکه به بازارهای داخلــی و صادراتی بیان 
کرد: با توجه به نقش ســازنده و مؤثر فــوالد مبارکه در حمایت 
از صنعــت و اقتصاد کشــور، حجــم عرضۀ انــواع محصوالت 
همزمان با بیســت و پنجمین سالروز افتتاح شــرکت از ۱۰۰ 
میلیون تن عبور کرد کــه درمجموع حــدود ۸۲ درصد آن به 
 بازار داخــل اختصاص داشــت و مســتقیماً در اختیار صنایع
 پایین دستی قرار گرفت. اکبری توجه به تولید محصوالت ویژه 
و با ارزش افزوده باال را یکی دیگر از استراتژی های فوالد مبارکه 
خواند و در این خصوص افزود: در ســال گذشــته، توسعۀ سبد 
محصوالت بــا تمرکز بر فروش محصوالت ویــژه )ارزش افزوده 
باال( همانند ســال های قبل به عنوان یکی از اهداف استراتژیک 
شرکت مطرح بود؛ در این راســتا حجم فروش این محصوالت 
نظیر انواع ورق های API موردنیاز صنایع نفت و گاز، ورق های 
کیفی ساختمانی، ورق  های IF و میکروآلیاژی موردنیاز صنعت 
خودرو و... به یک میلیون و ۴۳۸ هزار تن رســید که این میزان 
معادل ۲۰ درصد از کل فروش محصوالت بوده است. وی افزود: 
میزان واردات محصوالت فوالدی تخت به کشــور در چهارماهه 
اول ســال ۹۷ حدود ۵۰ درصد و در محصوالت گرم ۶۸ درصد 
نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است که این کاهش به دلیل 
افزایش عرضه های فوالدسازان داخل مانند فوالد مبارکه تحقق 
یافته است و این امر بیانگر عرضه کافی و متناسب با شرایط بازار 
داخلی محصوالت فوالدی از ســوی فوالد مبارکه بوده اســت. 
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکــه در خاتمه تصریح کرد: 
برای سال ۹۷ متناسب با رشد ظرفیت های تولید، برنامه ریزی 
الزم برای فروش ۷ میلیــون و ۶۰۰ هزار تن از محصوالت فوالد 

مبارکه در دستور کار قرار دارد.

در چهارماهه اول سال جاری صورت گرفت:
 رشد ۲۴ درصدی تحویل کالف گرم 

فوالد مبارکه به بازار داخلی

استان

به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های عمومی 
چهارمحــال و بختیاری، همزمان با شــروع رف خوانی منابع 
کتابخانه های عمومی، دوره آموزشــی شــیوه های صحیح 
رف خوانی به همت کارشناســان فناوری اطالعات و توســعه 
کتابخانه ها  در سطح اســتان برگزار شد و کارشناسان ضمن 
برگــزاری این دوره ها با حضــور در بســیاری از کتابخانه ها 
مشکالت همکاران را در این حوزه تخصصی از نزدیک مرتفع 
کردند. به گفته کارشناس توسعه کتابخانه های استان، بازیابی 
برخی منابع، خدمات رسانی شایســته و هرچه بهتربه اعضا، 
وجین منابع فرســوده و به روزرســانی آمار و اطالعات منابع 
موجود کتابخانه های عمومی برخی از اهداف رف خوانی بوده 
و پیش بینی می شــود این کار تا پایان مرداد ماه در کتابخانه 

های عمومی سطح استان به اتمام برسد.

در چهارمحال و بختیاری انجام شد؛

دوره آموزشی شیوه های صحیح رف خوانی

استان

محمدعلی شربتدار:گلســتان|  به گزارش روابط عمومی 
،مهندس محمد رحیم رحیمی با حضور در مرکز آموزشــی   فنی 
و حرفه ای گرگان از نزدیک روند برگزاری دوره های آموزشــی 
نیروهای کنتورخوان شــرکت را  مورد بازدید و ارزیابی قرارداد . 
در این بازدید مدیرعامل گاز گلستان  با ابرازخرسندی از برگزاری 
این دوره ها ،آن را عامل بســیار موثری در زمینه توانمند سازی و 
ارتقای سطح کیفی نیروها ی کنتورخوان  بیان کرد و بر استمرار 
این دوره ها  تاکید داشــت. وی ضمن تشکر ازمسئوالن سازمان 
فنی حرفه ای اســتان و متولیان برگزاری ایــن دوره که نهایت 
همکاری را با این شــرکت داشــته اند، گفت:این دوره بر اساس 
تفاهم نامه ای آموزشی که بین شــرکت ملی گاز ایران و سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشورمنعقد  شد بود درشرف انجام است 
در راستای توانمند ســازی  وارتقای سطح کیفی نیروهای شاغل 
پیمانکاری برنامه ریزی و اجرا می شود که دراین خصوص  تعداد  
۱۰۰ نفر از مأموران کنتورخــوان در ۷ گروه در کالس های مورد 

نظر  آموزش می بینند.

بازدید مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان 
از روند برگزاري دوره آموزشي نیروهای 

کنتور خوان

استان

امیرحسین خواجوی|  حادثــه آتش سوزی بلوار صبای 
جردن ختم به  خیر شد. اقدام سریع آتش نشانان و استفاده به 
موقع از تجهیزات نجات باعث شــد تا این حریق نسبتا بزرگ 
بدون هیچ تلفاتی تمام شــود. در این حادثه هر چند دو طبقه 
یک ساختمان اداری به  طور کامل در آتش سوخت اما نیروهای 
امدادی موفق شــدند تا قبل از بروز هر حادثه جبران ناپذیری 
ساکنان را از این ساختمان خارج کنند. اوج این عملیات اطفای 
حریق که حدود سه ســاعت به طول انجامید، نجات دو جوان 
۳۰ ساله از طبقه هشتم و پشت بام این ساختمان بود. عملیات 
نجاتی که در همان دقایق اولیه حادثه با استفاده از باالبر نجات 
۶۴ متری انجام شد. یکی از این دو جوان  از پنجره های طبقه 
هشتم آویزان شده بود و دیگری قصد داشت برای فرار از آتش 
خودش را از پشت بام به پایین پرتاب کند؛ اما هر دو این افراد با 
اقدام به موقع آتش نشانان و با استفاده از باالبر نجات پیدا کردند و 
صحیح و سالم به پایین منتقل شدند.  هر چند کارکنان و برخی 
شاهدان عینی علت این حریق را اشتعال تینر در طبقه نهم این 
ساختمان اعالم کردند، اما مسئوالن آتش نشانی پایتخت هنوز 

هیچ اظهارنظری درباره علت این حادثه نداشته اند. 
ساعت ۹:۴۰ صبح دیروز بود که شــعله های دود و آتش از 
ساختمانی ۱۰ طبقه در بلوار صبا واقع در بلوار آفریقا به هوا بلند 
شد. بالفاصله این حریق از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش نشانی 
اطالع داده شــد و آتش نشانان با وســایل و امکانات نجات از 
چند ایستگاه به محل حادثه اعزام شــدند. ساختمان که در 
آتش می سوخت، یک واحد اداری ۱۰ طبقه متعلق به یکی از 
شرکت های خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز بود. همزمان 
با شروع آتش سوزی کارکنان در طبقات مختلف از ساختمان 
خارج شدند؛ اما دو نفر از پرسنل ساختمان در میان شعله های 

آتش گرفتار شدند. آویزان شدن جوان ۳۰ ساله از پنجره های 
طبقه هشتم و فریاد های جوان دیگر از پشت بام این ساختمان 
اداری لحظات دلهره آوری را برای همه رقم زد اما آتش نشانان که 
با توجه به ارتفاع نسبتا باالی این ساختمان با تجهیزات کامل 
در محل حادثه حاضر شده بودند، عملیات نجات این دو نفر را 
آغاز کردند. قاسمی یکی از مسئوالن تیم نجات که از نزدیک 
در عملیات حاضر بود، در این باره به »شــهروند« توضیح داد: 
»وقتی ما به محل حادثه رسیدیم، دو جوان در طبقات باال گیر 
افتاده بودند. یکی از آنها در طبقه هشــتم بود و دیگری از روی 
بام ساختمان درخواست کمک داشــت. جوانی که در طبقه 
هشتم بود خطر هر لحظه جانش را تهدید می کرد؛ چراکه کانون 
آتش سوزی طبقه هشتم بود اما به دلیل وجود مواد اشتعال زا، 
شعله های آتش به طبقه دهم و هشتم ســرایت کرده بود. ما 
ابتدا با استفاده از باالبر به سراغ همان جوانی رفتیم که در طبقه 
هشتم قرار داشــت. این جوان برای نجات خودش از پنجره به 
بیرون آویزان شــده بود. خوشــبختانه باالبر ما به راحتی این 
ارتفاع را پوشش داد. پس از انتقال این جوان به پایین، سراغ نفر 
دوم رفتیم و او را هم از پشت بام نجات دادیم.« این آتش نشان 
همچنین درباره وضع جسمانی و آسیب دیدگی احتمالی این دو 
نفر هم گفت: »حال هر دوی آنها خوب است. هیچ سوختگی 
یا جراحت عمیقی هم نداشــتند البته ما هر دو نفر را به دلیل 
استرس و دودگرفتگی تحویل عوامل اورژانس دادیم ولی تجربه 

من می گوید که حال هر دوی آنها خیلی هم خوب است.«
در همین حال جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، 
هم با تأیید خروج همه کارکنان و پرسنل این ساختمان بدون 
کمترین صدمه بدنی به »شهروند« گفت: »خوشبختانه این 
حادثه با کمتریــن مجروحیت ممکن به پایان رســید. البته 

چند نفری از پرســنل این ســاختمان دچار دودگرفتگی و 
سوختگی های جزیی شــده بودند که بیشــتر آنها  با حضور 
به موقع عوامل اورژانس در همان محل درمان شــدند و تنها 
یک نفر به بیمارستان منتقل شــد، که او حالش وخیم نبود.« 
ملکی درباره جزییات این حادثه هم گفت: »آتش سوزی این 
ســاختمان اداری به سامانه ۱۲۵ اعالم شــد که آتش نشانان 
به  سرعت از چند ایستگاه آتش نشــانی به محل حادثه اعزام 
شدند. آتش سوزی از طبقه نهم این ساختمان ۱۰طبقه آغاز 
شد که نیروهای آتش نشــانی پس از اطمینان از خروج همه 
ساکنان، شروع به کنترل و مهار آتش کردند. خوشبختانه این 

ســاختمان از دو طرف دسترسی داشت و همین مسأله باعث 
شد تا نیروها از دو جبهه شمالی و جنوبی به طور همزمان اقدام 
به اطفای حریق کنند.« او همچنین درباره علت این حادثه هم 
گفت: »هنوز برای اظهارنظر کارشناسی زود است اما طی چند 
روز گذشته حتما علت این حادثه بعد از بررسی های الزم اعالم 
می شود. البته ما از کارکنان و مسئوالن این ساختمان شنیدیم 
که در طبقات باالیی چند نفری برای نوسازی و نقاشی حضور 
داشتند و رعایت نکردن مسائل ایمنی باعث بروز این حادثه شده 
است ولی اظهار نظر قطعی در این باره باید بعد از نظر کارشناسی 

باشد.«
اما ســاکنان و شــاهدان محلی علت این آتش ســوزی را 
بی احتیاطی کارگران نقاش می دانند. رضا یکی از نگهبانان این 
ساختمان به »شهروند« می گوید که چند نفر از کارکنان که 
مشغول نقاشی داخل ساختمان بودند، اصال به مسائل ایمنی 
توجه نمی کردند و علت آتش سوزی هم بی احتیاطی آنها بوده 
است: »آتش ســوزی از چند ظرف تینر شروع شد، بعد هم به 
اتاق های دیگر ســرایت کرد. طبقه نهم در حال بازســازی و 
نقاشی بود. آتش سوزی از همانجا شروع شد.« او ادامه می دهد: 
»ما بالفاصله پرسنل و کارکنان را از ساختمان خارج کردیم و 
تلفنی به آتش نشانی اطالع دادیم. آتش نشان ها هم خیلی زود 
رسیدند. شاید اگر کمی دیرتر رسیده بودند چند نفری جانشان 
را از دســت داده بودند، مخصوصا آن جوان که از طبقه هشتم 

آویزان شده بود.« 

 سه ساعت عملیات نفسگیر برای خاموش کردن آتش 
یک ساختمان 10 طبقه در جردن 

 ماجرای تینرهای آتش زا 
 و دو جوان آویزان

 از ساختمان شعله ور

 
ماجرای ماموری که رشوه یک میلیاردی شهرام جزایری را رد کرد

 از حاالت و رفتار »شهرام« فهمیدم که او
 افغانستانی نیست

شهروند| »شهرام جزایری را به ما تحویل دادند تا او را به کشور افغانستان 
منتقل کنیم، اما به حاالت و رفتارش شک کردم. شبیه افغانستانی ها نبود.« 
اینها را مرزبانی می گوید که شهرام جزایری را در مرز بازرگان دستگیر کرده 
است. او در ادامه می گوید: شهرام جزایری در کانتینر بار عدس مخفی شده 
بود و می خواست از مرز بازرگان به سمت ترکیه برود که ماموران گمرک او را 

دیدند.  خودش را با یک نام جعلی افغانستانی معرفی 
و ادعا  کرد که افغانستانی است. او به مقامات قضائی 
معرفی شد و حکم تردد شهرام جزایری به افغانستان 
هم صادر شــد. او به همراه حکمش بــه ماموران ما 

تحویل داده شد.«
همان جا بــود که این مرزبان که نامش جمشــید 
اســت، شــهرام جزایری را دید. حــاالت و رفتارش 
شبیه ایرانی ها بود و لهجه افغانستانی ها را نداشت. او 
می گوید:» احساس کردم دروغ می گوید. چهره اش 
هم آشنا بود، به همین دلیل در جست وجوگر گوگل 
به دنبال نام و نشــانی از او گشــتم. در همین لحظه 
تصویر صورتش چهره زنی شــد. او را شــناختیم. او 

شهرام جزایری بود و تبعه افغانســتان نبود که قصد داشت از مرز بازرگان به 
صورت غیرمجاز به ترکیه برود. به هرحال او تحویل مقامات قضائی شــد.« 
صبح دوشنبه بود که فرمانده نیروی انتظامی از مامور پلیس مرزبانی که موفق 

به شناسایی و دستگیری شهرام جزایری شده بود، تقدیر کرد.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی، این مامور موفق شده بود شهرام جزایری 
را که بــا جعل هویت و پوشــش شــبیه اتباع 
افغانســتانی، قصد خروج از کشــور را داشت، 
شناسایی کند. این مامور پس از مظنون شدن به 
این فرد، در اینترنت اقدام به جست وجوی چهره 
واقعی شهرام جزایری می کند و پس از اطمینان، 

شهرام جزایری را دستگیر می کند.
شهرام جزایری در آخرین تالش برای رهایی، 
به این مامور پیشــنهاد واریز یک میلیارد تومان 
در همان لحظه را می دهد، اما این مامور پلیس 
مرزبانی با رد این درخواست، او را تحویل مراجع 

قضائی می دهد. 
این مرزبان که صبح دوشنبه در مراسم حضور 

داشت به خبرنگار صداوســیما گفت: »زمانی که مشخص شد این مرد که 
خودش را تبعه افغانستان معرفی می کند، شهرام جزایری است، دستگیر شد. 
در مدتی که او در مقر پلیس بود یکی از بستگانش  نزد ما آمد. در آن موقع بود 
که پیشنهاد رشوه یک میلیاردی را داد. او می گفت در ازای یک میلیارد تومان 
پول شهرام را آزاد کنید، اما این پیشــنهاد کامال برای من مضحک بود. من  
به خاطر عرق ملی از میهنم دفاع می کنم و هرگز تن به خواســته رشوه های 

میلیاردی نمی دهم.«
 ۶ مرداد بود که این مرزبان کشور، شهرام جزایری را شناسایی و دستگیر 
کرد. حاال ۱۰ روز از این ماجرا می گذرد. خبرنگار »شهروند« با این مرزبان که 
جمشــید نام دارد، تماس گرفت، اما او در صحبتی کوتاه گفت که نمی تواند 
صحبت کند و تمام جزییات ماجرا را به خبرنگار صداوسیما گفته است. این 
مرزبان باهوش کشورمان که از سوی فرمانده انتظامی تقدیر شده است، گفت 

از طرف سازمان اجازه ندارد صحبت کند.


