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حادثه

سه شنبه  21 اسفند 1397 |  سال ششم |  شماره 1642

6
طی یک عملیات موفق پلیسی گروگان هرمزگانی آزاد شد. در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک آدم ربایی در یکی از مناطق شرقی 
استان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت.کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیســی محل اختفای آدم ربایان را در یکی از روستا های استان سیستان وبلوچستان 
شناسایی کردند. مأموران پلیس آگاهی استان با اخذ نیابت قضائی به محل اختفای آدم ربایان اعزام و با همکاری مأموران انتظامی استان 
سیستان وبلوچستان و در کمتر از ۴۸ساعت گروگان را آزاد کردند. فرد ربوده  شده در کمال صحت و سالمت به آغوش خانواده بازگشت و 

تالش مأموران برای دستگیری آدم ربایان ادامه دارد.

بازگشت گروگان 
هرمزگانی به آغوش 
خانواده

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.
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مفقودی
پالک  شماره   به  ایکس  ال  ۴05 جی  خودروپژو  سند 
موتور 12۴۸5157۴۴0و  شماره  به  ایران33   76۸ط71 
مفقود  زارعی  مراد  نام  به   2۴2۴3523 شاسی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
________________________________

مفقودی
۸7ج۸22ایران  پالک  شماره  به   131SE پراید  خودرو  شناسنامه 
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گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان از انجام 
طرح عالج بخشي سدهای جگین و استقالل میناب خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شــرکت آب منطقه ای هرمزگان، 
حسن ســاالري بیان کرد: طرح عالج بخشــي سد استقالل 
میناب به ظرفیت 3۴5 میلیون مترمکعب در حال اجرا  است 
و مطالعات عالج بخشي ســد جگین به ظرفیت 300 میلیون 
مترمکعب به اتمام رســیده و عملیات اجرایــي آن در آینده 

نزدیک آغاز می شود.
وي در خصوص اجراي طرح عالج بخشــي ســد استقالل 
توضیح داد: از بدو بهره برداری از ســد میناب و با نخســتین 
آبگذري از دریچه های ســرریز سد )تخلیه سیالب( خوردگي 

بتن در تند آب سد و حوضچه آرامش آن مشاهده شد.
این مقام مســئول در ادامه با اشــاره به اینکه این ســد در 
چندین مرحله مرمت شــده است افزود: به منظور بررسي علل 
خوردگي بتن و ارائه راهکار اساسي جهت مرمت آن با مشاور 
قرارداد مطالعاتي منعقد شــد که پس از انجام آزمایشات الزم 
بر روي سازه سد و بررسي نقشه های اجرایي نتیجه مطالعات 
در قالب طرح عالج بخشي سد اعالم شد. قائم مقام مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای هرمزگان ادامــه داد: نتیجه مطالعات 
عوامل اصلي خوردگي بتن را کیفیت نامطلوب اجرا و نفوذ یون 
کلر تشخیص داده شد.ساالري عنوان کرد: طرح عالج بخشي 
سرریز سد میناب به صورت تخریب و جمع آوری بتن و شبکه 
آرماتور آسیب دیده و اجراي بتن جدید با رعایت ضوابط فني 

در دستور کار قرار گرفت.
وي یادآور شــد: عملیات اجرایي این طرح که در کشــور 
منحصربه فرد هســت و با توجه به نمودار پروفیل ســرریز و 
حجم بســیار باالي تعمیر بتن تاکنون تجربه نشده است و  از 
بهمن ماه سال 9۴ با ابالغ قرارداد به پیمانکار عملیات اجرایي 
آغاز شد.این مقام مســئول افزود: با تهیه تجهیزات موردنیاز 
تخریب بتن از کشــورهاي اروپایي علیرغم مشــکالت ناشي 
از تحریم های ظالمانه در خصوص انتقال وجه به ســازندگان 
دستگاه ها و حمل دستگاه به داخل کشور و طراحي و ساخت 
سیستم انتقال دستگاه به تمام ســطح سرریز جهت تخریب 
بتن طراحي و ساخت سیستم قالب لغزان جهت بتن ریزی که 
با نظر به پروفیل سرریز ســد داراي خصوصیات فني پیچیده 
می باشــند تاکنون حدود 2۴ درصد پیشرفت فیزیکي داشته 

است.

قائم مقام مدیرعامل شركت آب 
منطقه ای هرمزگان خبرداد:

اجراي طرح عالج بخشي سدهای 
استقالل و جگين 

استان

فرماندار شهرستان شهرکرد ضمن بازدید از نحوه ثبت نام 
متقاضیان مسکن با مهندس رئیسی دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
استان، به دنبال استقبال گسترده مردم جهت ثبت نام مسکن 
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان، فرماندار شهرستان 
شــهرکرد ضمن بازدید از نحوه ثبت نام متقاضیان با مهندس 

رئیسی دیدار و گفت وگو کردند.
مهنــدس رئیســی در این دیــدار ضمن ارائه گــزارش از 
عملکرد این نهاد اظهار داشــت: یکی از رســالت های اصلی 
این نهاد انقالبــی با تدبیر حضرت امام)ره( تشــکیل شــد، 
ساخت مسکن برای محرومان و اقشــار کم درآمد که تاکنون 
پیشــرفت های خوبی هم در این زمینه داشــته ایم.وی افزود: 
پرداخت تســهیالت ارزان قیمت به متقاضیان مسکن یکی از 
کمک هایی است که توســط این نهاد به متقاضیان می شود و 
در جهت خانه دار شدن مردم کمک خوبی بوده است.مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
امیداوریم با تعامل و همکاری بیش از پیش دستگاه ها بتوانیم 
خدمات بیشــتر و ارزنده تری را به مردم ارائه دهیم.مهندس 
ارژنگ فرماندار شهرستان شــهرکرد ضمن تقدیر و تشکر از 
خدمات بنیاد مسکن به ویژه در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: 

در راستای همکاری با این نهاد انقالبی تالشمان را می کنیم.

دیدار فرماندار شهرستان شهركرد با 
مدیركل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان

استان

تلخ و شیرین های  سال 97
شهروند| ســال 97 هم به روزهای آخرش نزدیک شــد. امسال هم مثل 
همه سال های گذشــته با خوب و بدش رو به پایان است، با همه حوادث تلخ و 
شیرینش. امسال حادثه بد کم نبود، هواپیما سقوط کرد، مدرسه آتش گرفت، 
خیلی ها عزیزانشان را از دست دادند، خیلی ها داغدار شدند و بعضی ها هم برای 

همیشه ازبین ما و برای همیشه رفتند. اما همه  سال 97 به این تلخی هم نگذشت. 
شیرینی هایی هم داشت، هرچند کم اما باز هم شــیرین بود. حوادث شیرین 
امسال هم مثل همیشه از یک جنس بود. از جنس وصال، رسیدن، بخشش و 
رهایی. پیدا شدن دختر یک ساله، نجات زندانیانی که برخی از آنها تا پای چوبه دار 

هم رفتند، دوری همان هایی که حاال امسال به جای بند و میله و زندان، با خانواده 
کنار سفره هفت سین،  سال نو را جشن می گیرند، مالقات مادر و فرزندی پس از 
سال ها دوری. امسال با همه این خبرها گذشت.  آن چه در ادامه می آید بریده ای 

از مهمترین اخبار حوادثی  سال 97 است. 

آقای وزیر و یک پایان خوش برای جوان زندانی

ماجرای آزادشدن یک 
زندانی پس از هفت  سال 
هم جزو خبرهای شیرین 
امسال بود؛ پسر جوانی 
که با کمک شخص وزیر 
ارتباطات پــس از این 
همه  ســال به مادرش 
رسید. وساطت و کمک 
مالی وزیر باعث شد تا 
بیست وشــش  جوانی 
پشت  جوانی اش  ساله، 
دیوارهای  و  میله هــا 

زندان هدر نرود. مجتبی چند ســال پیش بود که در جزیره هرمز در 
هرمزگان در نزاعی دسته جمعی شرکت کرد و به همین جرم به زندان 
افتاد. او راهی حبس شد و تنها راه خالصی اش پرداخت دیه بود. در ابتدا 
باید 25 میلیون تومان دیه پرداخت می کرد اما چون توان پرداخت این 
پول را نداشــت، در زندان ماند. سال ها گذشت و این دیه به مرور زمان 
افزایش یافت و هر سال بیشتر شد. دیگر امید مجتبی به آزادی از دست 
رفته بود. با افزایش مبلغ این دیه مجتبی هر لحظه امیدش را از دست 
می داد تا اینکه امسال مبلغ دیه به 80 میلیون تومان رسید. مجتبی و 
خانواده اش نه هفت  سال پیش توان پرداخت دیه را داشتند و نه حاال که 
باید برای آزادی 80 میلیون تومان به خانواده شاکی پرداخت می کردند. 
مادر این جوان زندانی در این سال ها همه تالشش را کرده بود تا پسرش 
را از زندان آزاد کند. دوری این مادر از پســرش او را از پا انداخته بود اما 
هیچ کاری از دستش بر نمی آمد تا بتواند پسرش را به خانه برگرداند. تا 
اینکه گره کور این پرونده به دست وزیر کابینه حل شد؛ وزیری که درد 
دل های مادر زجرکشیده را شنید و از اصل ماجرا مطمئن شد و بعد از آن 
بالفاصله دست به کار شد و درنهایت با تأمین دیه، مجتبی را از زندان آزاد 
کرد. پسر جوان درنهایت مادرش را بیرون از زندان و این طرف میله ها در 
آغوش کشید و مادر رنج کشیده هم درنهایت توانست پسرش را به خانه 
برگرداند. به این ترتیب پرونده تلخ دیگری در سال 97 ختم به خیر شد و 

به یکی دیگر از خاطره های خوش سال 97 تبدیل شد.

آتش به جان 4 دانش آموز

آخریــن روزهــای آذرمــاه  ســال جاری هــم خبــر تلخی از اســتان 
سیستان وبلوچســتان مخابره شــد. باز هم یک حادثه جبران ناپذیر برای 
دانش آموزان. این بار اما یک مدرســه غیرانتفاعی دچار آتش سوزی شده بود. 
۴ دانش آموز دختر در این حادثه به طرز دلخراشی جانشان را از دست دادند. 
۴ دختری که تازه کالس اولی شده بودند. این حادثه سه شنبه 27 آذرماه در 
مدرسه غیرانتفاعی »اسوه حســنه« زاهدان رخ داد. ماجرا از این قرار بوده که 
بند کیف یکی از بچه های کالس به بخاری گیر می کند و همین موضوع باعث 
واژگونی بخاری می شود. نزدیکی محل قرارگیری بخاری و کاپشن بچه ها باعث 
شعله ورشدن آتش شد و در مدت کوتاهی چند کالس این مدرسه غیرانتفاعی 
آتش گرفت. با حضور به موقع آتش نشــانان و البته اهالی محل، تعداد زیادی 
از دانش آموزان از مدرسه خارج شدند. با این حال، ۴ دختر 7ساله به نام های 
مونا خسروپرست، صبا عربی، یکتا میرشکار و مریم نوکندی در این حادثه بر 
اثر سوختگی شدید جانشان را از دست دادند. هر ۴ قربانی این حادثه از سوی 
عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند، اما سوختگی باالی 70 درصد آنها 
باعث شد تا هر ۴ حادثه دیده در مدت کوتاهی روی تخت بیمارستان جانشان 
را از دســت بدهند. این حادثه درحالی رخ داد که براساس ابالغیه آموزش و 
پرورش استفاده از بخاری نفتی در همه مدارس ممنوع شده است، اما مسئوالن 
این مدرســه و البته مردم زاهدان دلیل اصلی وقوع این حادثه را بی توجهی 
مسئوالن به گازرسانی در این شهر می دانند. هرچند،علمک گاز مدتی است که 
در شهر زاهدان روشن شده، اما به گفته شهروندان زاهدانی بسیاری از مناطق 
این شهر هنوز لوله کشی و گازرسانی انجام نشده است. مدرسه »اسوه حسنه« 

زاهدان درست در یکی از همین محالت شهر زاهدان قرار داشت. 

پایان خوش 20 سال دوری

خبرهای خوش سال 97 هم کم نبودند؛ خبرهایی که تلخ شروع شد اما پایانی شاد داشت. اتفاقاتی 
که روایتشان اشک شوق به چشم می آورد. مهر سال 97 بود که یکی از خبرهای خوش سال 97 رقم 
خورد. افسانه بعد از 20 سال توانست مادرش را پیدا کند. دختری که 20 سال قبل به وسیله پدرش 
در اتوبوس به افراد دیگری داده شده بود باالخره خانواده اصلی اش را پیدا کرد. حکایت افسانه به یک 
شب تلخ برمی گردد؛ شــبی که پدر سه فرزندش را بین مسافران اتوبوس تقسیم کرد؛ کار عجیبی 
بود. افسانه به همراه خواهر و برادرش به دست خانواده های مختلفی سپرده شد اما سرنوشت افسانه 
کمی متفاوت تر از خواهر و برادرش بود. خواهر و برادر افسانه بعد از یک  سال درنهایت به مادرشان 
رسیدند اما مادر افسانه نتوانست دختر کوچکش را پیدا کند. دوری افسانه از مادرش بیشتر از خواهر و 
برادرش طول کشید. او 20  سال تمام از مادر و خواهر و برادرش دور ماند تا اینکه باالخره از طریق پیج 
اینستاگرام گمشدگان توانست مادر و برادر واقعی اش را پیدا کند و آنها را ببیند. مادر و دختر بعد از 20 
سال باالخره به هم رسیدند و خبر و خاطره ای خوش را در سال 97 به ثبت رساندند. مهر امسال بود 
که سه خواهر و برادر به هم رسیدند و به همراه مادرشان اشک خوشحالی ریختند. افسانه دو سالش 
بود که مادرش را گم کرد و بعد از 20 سال او را در آغوش کشید. او که در این سال ها معمای دورماندن 
از خانواده اش را نمی دانست، تازه متوجه شد که پدرش با او چه کرده است. این دختر جوان ماجرای 
این 20 سال دوری را روایت کرد و گفت: »نمی دانســتم چه شده است. خانواده ام این موضوع را به 
من نگفته بودند تا ناراحت نشوم. نمی خواستند بدانم پدرم چه بالیی سرم آورده است و اینکه فکرم 
مشغول خواهر و برادرم شود. فقط می دانستم که فرزند اصلی این خانواده نیستم و آنها مرا از سن دو 
سالگی به بعد بزرگ کرده اند. یک روز ادمین پیج گمشدگان با من تماس گرفت. او پشت تلفن تمام 
واقعیت ها را گفت. اینکه پدرم چطور مرا از مادرم و خواهر و برادرم جدا کرده است. تمام اتفاقات را برایم 
تعریف کرد و از من خواســت به دیدار مادر و برادرم بروم. اول حرف هایش را باور نکردم ولی او گفت 
در این دیدار آنها مدارک الزم یعنی شناسنامه هایشان را می آورند تا موضوع برایم ثابت شود. من هم 

چون دیدم صحبت هایش به واقعیت نزدیک است، به دیدار مادر و برادر واقعی ام رفتم.«

ماجرای عجیب و غم انگیز قاسم

اما در میان اخبار ناگوار امسال، سرنوشت غم انگیز قاسم هم 
داستان عجیبی بود. مرد میانسالی که به دلیل شباهت ظاهری 
به اتباع کشور افغانســتان او را به زور از کشور بیرون کردند. 
ماجرای قاسم و مرگ تلخ او به قدری عجیب و ناراحت کننده بود 
که واکنش های زیادی هم در پی داشت. خبر این حادثه دلخراش 

برای نخستین بار در روزنامه »شهروند« منتشر شد. 
قاسم جانباز 51 ساله که به دلیل مشکالت اعصاب و روان ناشی 
از حضور در جنگ 8 ساله، دچار فراموشی شده بود، راه خانه اش 
را گم کرد. این مرد آخرین بار در پارکی حوالی افســریه تهران 
دیده شده بود. اما شباهت ظاهری او کار دستش داد. چندماه پس 
از ناپدید شدن قاسم مشخص شد او همراه با عده ای دیگر از اتباع 
کشور افغانستان از ایران اخراج شده اند. قاسم به دلیل این که 
هیچ مدرک شناسایی همراه خود نداشت، کسی به صحبت های 
او توجهی نکرده و حتی معرفی خودش هم نتوانســت مانع از 

سرنوشت تلخی شود که برای او رقم خورده بود. 
قاسم درنهایت پس از چندماه در روستای زرنج افغانستان به 
دلیل سرما و گرسنگی جانش را از دست می دهد و همراه با 50 
نفر دیگر در یک قبرستان دفن می شود. در یک قبرستان بی نام 
و نشان. حاال تنها خواسته خانواده این جانباز بازگرداندن پیکر او 

به ایران است. 

ماجرای خوش باران چشم آبی

باران یکی دیگر از خبرهای خوش  سال 97 است. دختربچه 2 سال ونیمه ای 
که در یک مغازه مانتوفروشی از سوی زنی خّیرنما ربوده شد و هیچ اثری از وی 
پیدا نمی شد. مادر باران مرتب بی تابی می کرد و لحظه ای آرام نمی گرفت. به 
زنی اعتماد کرده بود که کودک ربا بود. همین مسأله این مادر را بیشتر عذاب 
می داد. باران خان محمدی، یک روز بعدازظهر در مغازه مانتوفروشــی در 
میدان خراسان تهران در عرض 25 ثانیه ربوده شد. دوم بهمن ماه امسال بود 
که سمیرا مادر باران با شوق و ذوق دخترش را برد تا زن نیکوکار برایش لباس 
بخرد. تصور می کرد خدا این زن را برای آنها فرستاده تا کودکانش با لباس های 
جدید خوشحال شوند، اما زن خّیر، یک کودک ربا بود؛ کودک ربایی که کامال 
حرفه ای و با نقشــه ای دقیق، باران کوچولو را با خود برد و هیچ سرنخی به 
جا نگذاشت. خانواده اش 16 روز تمام اشک ریختند. همه جا را به دنبال دخترکشان جست وجو کردند، اما هیچ ردی از این 
دختربچه نبود. مادر باران وقتی درباره دخترش صحبت می کرد، فقط اشک می ریخت. پشیمان بود از اعتماد نابجایش به یک 
زن؛ سعی می کرد امیدش را از دست ندهد، اما افکار بد لحظه ای رهایش نمی کردند. این که دخترش کجاست، چه می خورد، 
بدون خانواده اش چطور دوام می آورد. دختری که بشدت به مادرش وابسته بود و لحظه ای از او جدا نمی شد. تا این که درست 
روز 18بهمن ماه خبر خوش رسید. پلیس پایتخت توانست مخفیگاه زن کودک ربا را در سعادت آباد پیدا کند و باران صحیح و 
سالم به آغوش پدر و مادرش برگشت. پدر و مادری که نمی دانستند چطور باید از ماموران پلیس تشکر کنند. لحظه رسیدن 
این مادر و دختر واقعا تماشایی بود. اشک های سمیرا به اشک های شوق تبدیل شده بود و هرکس با دیدن این صحنه اشک 

می ریخت. باران به آغوش مادرش بازگشت، تا اتفاق خوش دیگری در  سال 97 به ثبت برسد. 

پرواز بی بازگشت بویینگ 707 ارتش

دوشنبه 24 دی ماه  سال جاری بود که یک هواپیمای باری در اطراف کرج سقوط کرد. 
بویینگ 707 متعلق به ارتش که در مسیر بازگشت از قرقیزستان دچار حادثه شد. 
15 سرنشین این پرواز که در بین آنها نام یک زن هم دیده می شد، در دم جان باختند. 
مهندس پرواز این هواپیما به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد. این هواپیما قرار بود 
محموله گوشتی را که با خود از کشور قرقیزستان همراه آورده بود، در فرودگاه پیام 
کرج تخلیه کند، اما نقص فنی باعث فرود اضطراری این هواپیما شد. فرودگاه کوچک 
نظامی در حوالی زیبادشت کرج جایی بود که خلبان برای فرود اضطراری انتخاب کرد، 

اما کوتاه بودن باند این فرودگاه کوچک حادثه تلخی را رقم زد. این هواپیما به دلیل وزن زیاد و سرعت باال پس از پایان یافتن باند فرودگاه 
به مسیرش ادامه داد و با دیواره انتهایی باند برخورد کرد، اما حتی دیوار و فنس های حریم فرودگاه هم نتوانست مانع از ادامه مسیر این 
هواپیما شود تا این که درنهایت این هواپیما با یکی از ویالهای اطراف برخورد کرد و آتش گرفت. در این حادثه همه سرنشینان هواپیما 
جان باختند و تنها سرهنگ فرشاد مهدوی به عنوان مهندس پرواز این هواپیما با کمک یکی از اهالی نجات پیدا کرد. علت دقیق این 
حادثه هنوز از سوی مقامات رسمی اعالم نشده است، اما آن چه تاکنون از سوی مسئوالن ارتش درخصوص این حادثه اعالم شده، نقص 
فنی و لزوم فرود اضطراری هواپیما قطعی بوده، اما انتخاب فرودگاه فتح کرج از سوی خلبان هواپیما با توجه به باند کوتاه این فرودگاه و 

البته نزدیکی فرودگاه پیام به عنوان مقصد اصلی این هواپیما از دیگر دالیلی است که درخصوص این حادثه رسانه ای شده است. 


