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 يک کشته
در حادثه سقوط پاراگاليدر 

يک پاراگاليدر در منطقه ساحلي »سرخرود« 
ســقوط کرد و يک چترباز در ايــن حادثه جان 
باخت. ســاعت 4 و 15دقيقه روز 22 بهمن ماه 
در پي کسب خبري از مرکز فوريت هاي پليسي 
مبني بر وقوع حادثه منجــر به فوت در منطقه 
ساحلي ســرخرود، ماموران انتظامي سريعا به 
محل حادثه عزيمت کردند. ماموران با حضور در 
محل حادثه در بررسي هاي اوليه دريافتند فردي 
به نام »عارف« هنگام چتربازي با يک پاراگاليدر به 
علت نامعلومي دچار سانحه شد و پس از سقوط از 
ارتفاع با سقف يک قهوه خانه ساحلي برخورد کرد 
و در دم جان باخت. علت وقوع حادثه در دســت 
بررسی بوده و جســد اين فرد به پزشکي قانوني 

منتقل شده است. 

5نفر مصدوم در ريزش ديوار خانه 

ایرنا| ريزش ديوار خانه درحال ساخت در يکی 
از روستاهای شهرستان ساری سبب مصدوميت 5 
کارگر شد و آنها را روانه بيمارستان کرد. اين حادثه 
حوالی ظهر روز دوشنبه در روستای »بندارخيل« 
واقع در کمربندی غربی ساری رخ داد. سخنگوی 
اورژانس مازنــدران اعالم کرد که زخمی های اين 
حادثه پس از حضور تکنيســين های اورژانس در 
صحنه با سه دســتگاه آمبوالنس به بيمارستان 
انتقــال يافته اند. براســاس اعالم و مشــاهدات 
تکنيسين های اورژانس که به محل حادثه اعزام 
شدند، کارگران در طبقات پايين تر اين ساختمان 
سه طبقه مشــغول کار بودند که آوارشدن ديوار 
طبقات باال سبب زخمی شــدن آنان شد.  مردان 
حادثه ديده که بين 30 تا 65 ســال سن دارند، از 
ناحيه ســر و دســت دچار مصدوميت شدند که 
پــس از انجام اقدامات درمانــی اوليه در محل در 
بيمارستان امام خمينی)ره( ساری بستری شدند. 
رعايت نکردن نکات ايمنی در ساخت وســازها در 
ســال های اخير يکی از داليــل افزايش حوادث 
کاری در مازندران بوده که گاهی به مرگ کارگران 
انجاميده است. بر اساس گزارش رسمی پزشکی 
قانونی مازندران، تنها در نيمه نخســت امســال 
مرگ ومير ناشــی از حوادث کار در اين اســتان 
22 درصد افزايش داشته اســت. در اين گزارش 
آمده اســت که در اين مدت 56نفر بر اثر حوادث 
حين کار در استان مازندران جان خود را از دست 
دادند که سقوط از بلندی، بيشترين تعداد فوتی ها 
را تشکيل می دهد. کارگری ســاختمان يکی از 
مشاغل پررونق فصلی به ويژه در پاييز و زمستان 
در مازندران محسوب می شــود و درعين حال از 

مشاغل پرخطر نيز به حساب می آيد. 

 ضرب وشتم
کودک 4ساله توسط برادرش

ایلنا| کودک 4ســاله خمينی شــهری توسط 
برادرش مورد ضرب و شــتم قرار گرفته است. اين 
کودک 12 بهمن توسط شهروندان خمينی شهر به 
بيمارستان اشرفی اين شهرستان انتقال يافته بود. 
اين کودک در مصاحبه اوليه با مددکاران اورژانس 
اجتماعی به موضوع مورد ضرب وشتم قرارگرفتن 
توسط برادرش اشاره کرده است.  بررسی ها نشان 
می دهد ايــن دختربچه که زهرا نــام دارد، حدود 
4ســاله با برادر و زن برادرش زندگی می کرده و در 
خانه برادرش مورد ضرب وشــتم قرار گرفته است.  
معاون اجتماعی بهزيستی استان اصفهان با بيان 
اين که درحال حاضر با توجه به فشارهای روانی که 
به اين کودک 4ساله وارد آمده، به هيچ کس اعتماد 
نداشــته و درخصوص اتفاقاتی که برايش افتاده، با 
کسی سخن نمی گويد، اضافه کرد: بايد توجه داشت 
که اين کودک هنوز هويت مشخصی ندارد و معلوم 
نيست در کدام يک از شهرستان های اصفهان مورد 
آزار و اذيت قرار گرفته است. وی با بيان اين که هنوز 
اين کودک تحويل بهزيستی نشده است، گفت: بنابر 
دستور دادستان خمينی شهر، اين کودک پس از 
ترخيص از بيمارستان تحويل بهزيستی می شود 
و مددکاران نسبت به شناســايی هويت وی اقدام 
خواهند کرد.   ناجی در ادامه با بيان اين که ساالنه 
50 کودک ســرراهی در استان اصفهان شناسايی 
و تحويل بهزيستی می شــود، افزود: کودکانی که 
ســن کمتری دارند، تحويل خانواده هايی در صف 
انتظار فرزندخواندگی شده و کودکان با سن باالتر 
در مراکز بهزيســتی نگهداری می شــوند. افرادی 
که در صف فرزندخواندگی هســتند، نســبت به 
تحويل کودکان باالی 2 سال تمايلی ندارند. معاون 
اجتماعی بهزيستی استان اصفهان اضافه کرد: طی 
6ماه اخير، 7  کودک به خانواده هايی در صف انتظار 

فرزندخواندگی استان اصفهان تحويل شده است. 

ذره بين

شــهروند| واژگونی اتوبوس در جاده ديهوک به 
فردوس 9 کشــته و 36 زخمی بر جای گذاشــت. اين 
اتوبوس از گچســاران عازم مشــهد بود کــه به دليل 
نامعلومی در کيلومتر 7 اين جاده از مسير اصلی منحرف 
و واژگون شد. به جز سه مرد بقيه مسافران اين اتوبوس 
زنان ميانسال بودند؛ در بين کشته شدگان اين حادثه 
هم نام هيچ مردی ديده نمی شود. مصدومان اين حادثه 
توســط آمبوالنس و بالگرد به بيمارستان های طبس، 
فردوس و بيرجند منتقل شده اند که حال برخی از آنها به 
دليل شدت خونريزی وخيم است. هنوز علت اين حادثه 
از سوی کارشناســان راهنمايی و رانندگی اعالم نشده 
اما »محمدرضا اميرحسنخانی« نماينده مردم فردوس و 
طبس به »ايسنا« گفته مسافران اين اتوبوس با پشتيبانی 
آستان قدس رضوی و همکاری ســپاه پاسداران برای 
زيارت عازم مشــهد بودند. ساعت 2 و 34 دقيقه بامداد 
روز گذشــته خبر واژگونی يک اتوبــوس به نيروهای 
امداد جاده ای اعالم شــد. با حضور نخستين تيم های 
امدادی در محل حادثه مشــخص شد که يک اتوبوس 
همراه با 45 سرنشــين در کيلومتــر 7 جاده ديهوک 
به فردوس واژگون شــده اســت. با توجه با تعداد زياد 
مصدومان و حادثه ديدگان، چندين دستگاه آمبوالنس 
و يک اتوبوس آمبوالنس از ســوی نيروهای اورژانس و 
هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند. در بررسی های 
اوليه مشخص شــد که در اثر اين واژگونی 9 زن در دم 
جانشان را از دست داده اند و بقيه مسافران هم بشدت 
آسيب ديده اند و نياز به اقدامات درمانی اورژانسی دارند. 
با حضور آمبوالنس ها و نيروهای امدادی کار رهاسازی 
مسافران و خارج کردن اجســاد از ميان آهن پاره های 
برجای مانده از اتوبوس آغاز شــد و همزمان مصدومان 
پس از رهاســازی از ســوی نيروهــای امدادونجات 
آتش نشــانی و هالل احمر تحويل عوامل اورژانس و به 
مراکز درمانی فردوس و طبس منتقل شدند. درنهايت با 
خارج کردن همه مسافران و اجساد کشته شدگان، جاده 
برای پاک سازی تحويل نيروهای راهداری شد. بر اساس 
آخرين گزارش ها تاکنون مرگ 9 زن در اين حادثه تأييد 
شــده و بقيه مصدومان ابتدا به مراکز درمانی طبس و 
فردوس منتقل شدند، اما برخی از مصدومان بدحال به 

دليل نياز به اقدامات درمانی با بالگرد امدادی به بيرجند 
اعزام شدند.

وخامت حال 10 مصدوم 
به گفته ســرهنگ رضايی، رئيس پليس راه استان 
خراسان جنوبی پس از اعالم وقوع حادثه تمام عوامل 
امدادی هالل احمــر، اورژانس، راهــداری، پليس راه 
و آتش نشانی برای امدادرســانی و ايمن سازی مسير 
در محل حادثه حاضر شــده و نسبت به امدادرسانی و 
رهاسازی مجروحان اقدام کردند: »زخمی ها با چندين 
دستگاه آمبوالنس به بيمارستان های طبس و فردوس 
منتقل شده اند و جز ســه نفر که سرپايی مداوا شدند، 
بقيه بستری هستند.« در همين حال علی دلخروشان، 
مدير مرکز مديريت حوادث و فوريت های پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی بيرجند هم با تأييد کشته شدن 
9 زن در اثر واژگونی اتوبوس دربــاره اقدامات درمانی 
صورت گرفته بــرای مصدومان ايــن حادثه رانندگی 
توضيح داد: »بالفاصله پس از اطالع از وقوع اين حادثه 
14دستگاه آمبوالنس و يک دستگاه اتوبوس آمبوالنس 

به محل حادثه در جــاده ديهوک به فــردوس اعزام 
شــدند و 36 مصدوم اين حادثه را بــه همراه اقدامات 
پيش بيمارستانی به بيمارستان های طبس و فردوس 
منتقل کردنــد. اما 10 نفر از ايــن مصدومان به دليل 
وخامت حال و شدت آسيب ديدگی با بالگرد به مرکز 
استان اعزام شدند. يک مصدوم از بيمارستان فردوس 
توسط اورژانس هوايی بيرجند، سه مصدوم بيمارستان 
طبس توسط اورژانس هوايی طبس و 6 نفر نيز توسط 
اتوبوس آمبوالنس به بيمارستان امام رضا)ع( بيرجند 
منتقل شده و در اين بيمارســتان بستری هستند. او 
اضافه کرد: »در حال  حاضر 16 زخمی در بيمارستان 
طبس و 10نفر در بيمارستان فردوس در حال درمان 

قرار دارند.«
خرابی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان های 

طبس و فردوس
اين در حالی است که »محمدرضا اميرحسنخانی« 
نماينده مردم شهرستان های بشرويه، فردوس، طبس 
و ســرايان در مجلس با انتقاد از نبود امکانات درمانی 

الزم در بيمارستان های طبس و فردوس دليل انتقال 
تعدادی از مصدومان اين حادثه تلخ را خرابی دستگاه 
سی تی اســکن اعالم کــرد و در اين باره گفــت: »در 
بيمارســتان طبس و فردوس دستگاه سی تی اسکن 
مشکل داشت. وضع اين بيمارستان ها از نظر تجهيزات 
قابل  قبول نبود و به  علت نياز بســياری از بيماران به 
دستگاه سی تی اسکن، اين بيماران با اورژانس هوايی به 
بيمارستان بيرجند منتقل شدند.« به گفته اين نماينده 
مجلس اين اتوبوس حامل زائرانی بود که از گچساران 
در کهگيلويه و بويراحمد براســاس پشتيبانی آستان 
قدس رضوی و همکاری سپاه پاسداران برای زيارت عازم 
مشهد بودند. بيشتر مسافران اين اتوبوس بانوان مسن 
بودند که به دليل نامعلومی در چند کيلومتری خارج 
ديهوک به طرف مشهد واژگون می شود. اميرحسنخانی 
اضافه کرد: »با صحبت با فرمانداران طبس و فردوس و 
رئيس شبکه بهداشت فردوس و طبس مقرر شد اماکن 
اقامتی فردوس و طبس در اختيار همراهان اين بيماران 

قرار گيرد و به آنان خدمات ارايه شود.«

شهروند| يازده ماهی می شــود که از تنها پسرشان 
بی خبرند. پسر چهارساله ای که روز سيزده بدر در حاشيه 
رودخانه هيروچايی به طور ناگهانی ناپديد شــد. آن روز 
حسين اسدی به همراه پدر و مادر و سه خواهرش برای 
گذراندن »روز طبيعت« به باغ های اطراف خلخال رفته 
بود که به يک باره ناپديد شد و جست وجوها برای يافتن 
او بی نتيجه ماند تا جايی که با گذشت 11ماه همچنان 
اثری از اين کودک چهارســاله به دســت نيامده است. 
مادر جوان درحال شــيردادن به دختربچه يک سال و 
6 ماهه اش بود که خبر ناپديدشدن حسين رسيد. همه 
سراسيمه بودند. هر کسی به سويی می رفت اما هيچ اثری 
از حسين نبود. حسين ناپديد شد و ديگر هيچ خبری از او 
به دست نيامد. جست وجوها فايده ای نداشت. با اين حال، 
ندايی درونی به پدر و مادرش می گفت که حسين هنوز 
جايی زير اين آسمان زنده است و نفس می کشد؛ کجايش 
را نمی دانستند، اما به دليل همين ندای درونی، هيچ گاه 
دست از جست وجو برنداشــتند. با اين که مرتب به آنها 
می گفتند، حســين در رودخانه غرق شــده است، ولی 
آنها اميدشــان را از دســت ندادند. آن قدر چشم انتظار 
ماندند تا اين که درست 5روز پيش روزنه اميد پيدا شد. 
خانواده ای را به اتهام ربودن اين پسربچه بازداشت کردند 
و احتمال مرگ اين پسربچه به صفر رسيد. همه سرنخ ها 
و رديابی های پليس نشان می دهد حسين همان روز از 
ســوی اين خانواده ربوده شده است. گريه يک شاهد در 
دادگاه نيز دست اين خانواده را رو کرد. با دستگيری اين 
خانواده، پدر و مادر حسين حاال خوشحال تر از قبل منتظر 
ديدن پسر کوچکشان هستند. هنوز مشخص نيست که 
حسين کجاســت، ولی پدر و مادر اين پسربچه اين بار با 
خوشحالی و شادی بيشتری چشم انتظارند. پدر حسين 
که همچنان منتظر خبری هرچند کوتاه از تنها پسرش 
است، در گفت وگو با »شهروند« جزييات بيشتری از سرنخ 

تازه در پرونده ناپديد شدن پسرش روايت می کند: 
  چه شد که حسین ناپدید شد؟

روز 13فروردين ماه حوالی ظهر بود. به همراه خانواده ام 
برای گردش به يکی از باغ های اطراف شهر خلخال رفته 
بوديم. آن جا چادر زديم و بچه ها برای جمع آوری چوب 
به اطراف باغ رفتند. همسرم دخترم خديجه را در آغوش 
گرفته بود و از او مراقبت می کرد. خديجه هنوز کوچک 
اســت و تنها يک ســال و 6 ماه دارد. ناگهان دخترم وارد 
چادر شد. فرياد می زد، حسين نيست. بالفاصله پليس را 
خبر کرديم و جست وجوها برای يافتن پسرم آغاز شد. 
تيم های امدادونجات در محل حاضر شــدند. سگ های 
زنده ياب، بيل مکانيکی و تعــدادی غواص در رودخانه و 
کنار رودخانه به جست وجو پرداختند ولی هيچ اثری از 

پسرم يافت نشد. 
  هیچ سرنخ یا نشانه ای در آن اطراف نبود؟

دخترم می گفت همزمان با ناپديدشدن حسين صدای 
موتور هم آمد. تصور می کرد که موتورسواری او را ربوده 
است. صدای فرياد برادرش را هم شنيده بود، ولی زمانی 

که به محل حادثه رسيد ديگر اثری از برادرش نبود. 
  احتمال غرق شدن پسرتان در رودخانه چقدر 

بود؟
غرق شدن پسرم در رودخانه غيرممکن است، چرا که 
در چندصدمتری پايين دســت رودخانه تورهای فلزی 
نصب شده و در طول مسير رودخانه آن قدر تنه درخت 
هست که اگر پســرم در رودخانه غرق می شد حتما به 

جايی گير می کرد. 
  هیچ اثری از پسرتان پیدا نکردید؟

تنها 40دقيقه بعد از ناپديدشدن پسرم دمپايی هايش 
را در رودخانه پيدا کرديم. من و مــادرش خودمان را به 
رودخانه انداختيم و هرچه گشتيم اثری از او پيدا نکرديم. 
مطمئن بودم آدم ربايان بــرای ردگم کنی دمپايی های 
فرزندم را داخل آب انداخته بودند که بتوانند به راحتی از 

منطقه دور شوند. 
  حاال آدم رباها دستگیر شده اند؟

بله، باالخره مشخص شد حدس ما درست است. يک 

خانواده به اتهام ربودن پســرم بازداشــت شده اند. البته 
هنوز اعتراف نکرده اند. ولی تمام مدارک عليه آنهاست و 

مشخص است که حسين را ربوده اند. 
  چه مدارکی علیه آنهاست؟

آنها هنگام فرار از محل حادثه، گوشی موبايل خود را 
روی زمين جا گذاشــته بودند. آن قدر هول شده بودند و 
می خواســتند زودتر فرار کنند که موبايل خود را روی 
زمين انداخته بودند. از طرفی دخترم هم می دانســت 
که حســين را با خود برده اند، چراکه صــدای فرياد او را 
شنيده بود. از طرف ديگر، دختر اين خانواده 6 سال و نيم 
اســت که ازدواج کرده و صاحب فرزند نمی شود. اينها 
همه داليل محکمی برای کودک ربايی است. ولی مسأله 
مهم شــهادت يکی از بســتگان اين خانواده در دادگاه 
اســت. او زمانی که می خواست به نفع متهمان شهادت 
بدهد، هنگام قسم خوردن، ناگهان گريه کرد و گفت که 
نمی تواند قسم دروغ بخورد. آن جا بود که مشخص شد 

متهمان شاهدان خود را مجبور به دروغگويی کرده اند. 
  متهمان به ربودن پسرتان چه کسانی هستند؟

پدرزن و داماد متهمان اصلی هستند و 4نفر ديگر در 
اين پرونده دستگير شده اند. طبق تحقيقات پليس، گويا 
آنها روز حادثه پايين تر از چادر ما نشســته بودند. وقتی 
حسين، پسرم را می بينند از او خوششــان می آيد و به 
شيرين زبانی های او عالقه پيدا می کنند. بعد هم وسايل 
خود را جمع می کنند و می رونــد. تنها پدر آن دختر به 
همراه دامادش می مانند. آنها نيز در يک فرصت مناسب 

حسين را ربوده و با خود می برند.
  اگر چنین ســرنخ هایی از همان ابتدا وجود 

داشت، چرا تا االن متهمان دستگیر نشدند؟
تحقيقات پليس کمی طول کشيد. از طرفی روزهای 
اول می گفتند حسين در آب غرق شــده است. هرچه 
می گفتيــم او را ربوده انــد، باور نمی کردنــد. من کلی 
نامه نگاری کردم. مستقيما به سردار اشتری نامه زدم و 
ايشان دستور پيگيری دادند. تا اين که تحقيقات دوباره 

آغاز شد و با اين سرنخ ها متهمان هم دستگير شدند.
  حاال از حسین خبری دارید؟

نه، خبری نداريم. متهمان اعتــراف نمی کنند. اصال 
نمی گويند حسين کجاست. ولی ديگر مطمئن هستيم 
که حسين پيش آنهاست. چون آن دختر بچه دار نمی شد، 
پسر مرا با خود برده بود. اين دختر ساکن کرج و خانه اش 
فرسنگ ها از ما دور اســت، اما پدر و مادر و خانواده اش 
در همين خلخال زندگی می کنند. همين که می دانيم 
حسين زنده است، خوشــحاليم و اميدوار تر از گذشته 
هستيم. ما هيچ وقت اميدمان را از دست نداديم. مرتب 

انتظار ديدن او را می کشيديم. 
  اگر حسین را تحویل بدهند، باز هم شکایتی از 

آن خانواده دارید؟
ما فقط پســرمان را می خواهيم. من فقط می خواهم 
حسين را ببينم. 10ماه است که پسرم را نديده ام. ديدن 
چهره او برايم به اندازه يک دنيا ارزش دارد و بعد از آن هيچ 
چيز ديگر نمی خواهم و هيچ شکايتی از کسی نخواهم 

داشت. 

پس از گذشت 11ماه، یک خانواده به اتهام ربودن پسربچه 4ساله دستگیر شدند

روزنه امید در پرونده »حسین« گمشده

آژير

 همسرکشی در تهران
و دستگیری در مشهد

شــهروند| مرد همســرکش که پس از 
قتل همســرش به مشــهد متواری شــده 
بود، ســرانجام دســتگير شد. ســاعت 23 
بيست وهشــتم دی مــاه از طريــق مرکز 
فوريت های پليســی 110 وقــوع يک قتل 
در خيابان محالتی- خيابان ميرهاشمی به 

کالنتری 132 نبرد اعالم شد.
با تشــکيل پرونده مقدماتی بــا موضوع 
»قتل عمد« و به دستور بازپرس شعبه دوم 
دادسرای ناحيه 27 تهران، پرونده در اختيار 
اداره دهــم ويژه قتل پليــس آگاهی تهران 
بــزرگ قرار گرفــت. با حضــور کارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهــی در محل جنايت 
مشخص شد که جسد زنی 56 ساله با هويت 
مشخص توسط پسرش در داخل خانه پيدا 
شده اســت که با حضور اورژانس در محل 
و انجام معاينــات اوليه به مأمــوران اعالم 
می شــود که اين زن بر اثــر اصابت ضربات 
جســم تيز به ناحيه گردن و قفسه سينه به 

قتل رسيده است.
پســر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: زمانــی که وارد خانه شــدم، ناگهان 
مــادرم را غرق خــون ديــدم؛ بالفاصله به 
اورژانــس و 110 زنــگ زدم و مــادرم را 
جهت انتقال ســريع بــه بيمارســتان به 
بيرون ســاختمان آوردم اما زمانی که تيم 
اورژانس در محــل حاضر شــد، در همان 
 معاينه اوليه اعالم شــد کــه او فوت کرده 

است.
با انجــام تحقيقات ميدانــی، کارآگاهان 
متوجه  غيبت همســر مقتول به نام نادر 56 
ســاله در محل شــدند. بالفاصله تحقيقات 
برای دستگيری وی به  عنوان متهم پرونده 
در دستور کار قرار گرفت و با بررسی صحنه 
جنايت، کارآگاهان اطمينــان پيدا کردند 
 که وی از محل ســکونتش متواری شــده

 است.
تحقيقات بــرای شناســايی مخفيگاه و 
دســتگيری متهم در دستور کار کارآگاهان 
قرار داشــت تــا نهايتــا کارآگاهــان اداره 
دهــم موفق به شناســايی مخفيــگاه نادر 
در شهرســتان مشــهد شــدند. بالفاصله 
هماهنگــی الزم انجــام شــد و کارآگاهان 
اداره دهم به شهرستان مشهد اعزام شدند. 
سرانجام در ســاعت 16:50 روز چهارشنبه 
نــادر در شهرســتان مشــهد و در داخل 

مخفيگاهش دستگير شد.
نادر در همان تحقيقــات اوليه به جنايت 
و قتل همســرش اعتراف کرد و درخصوص 
انگيزه جنايت به کارآگاهــان گفت: غروب 
بود کــه با همســرم درگيری لفظــی پيدا 
کردم؛ او قهــر کرد و می خواســت به خانه  
خواهرزاده اش برود؛ مــن قبال با خواهرزاده  
همسرم درگير شــده بودم و آنها برای من 
چاقو کشــيده بودنــد؛ از او خواســتم که 
آن جا نــرود، امــا او قبول نکــرد؛ عصبانی 
شــدم و دوباره با او درگير شــدم؛ به سمت 
آشپزخانه رفتم و چاقو برداشتم و با چاقوی 

ميوه خوری چند ضربه به او زدم.
با توجه بــه اعتــراف متهم بــه ارتکاب 
جنايت، قــرار بازداشــت موقت از ســوی 
بازپرس پرونــده صادر شــد و متهم جهت 
انجام تحقيقــات تکميلــی در اختيار اداره 
دهم پليس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شهروند| بيست وهشت روز از حادثه سانچی می گذرد؛ حادثه 
مهيب در دل اقيانوس. انفجار و آتشــی که سرنوشت 32 خدمه 
نفتکش ايرانی را در  هاله ای از ابهام برد و پس از گذشت چند روز 
تنها 3 پيکر دريانورد اين کشتی 274متری پيدا شد. اين درحالی 
است که از سرنوشت 29خدمه کشــتی هيچ اطالعی در دست 
نيست. چشــم انتظاری خانواده های مردان دريا تمام نمی شود. 
آتش ســانچی پس از 8روز خاموش شــد امــا داغ بازماندگان 
خدمه اين غول 274متری سرد نمی شود. هفتم بهمن ماه بوده 
که شناسايی پيکر يافت شده ســه خدمه شناور سانچی بر پايه 
آزمايش دی.ان.ای به نتيجه رسيد. به  گزارش دبيرخانه کميته 
ويژه رســيدگی به حادثه سانچی، پيکرهای شهيد ميالد آروی، 
شهيد مجيد نقيان و شــهيد محمد کاووسی 3 خدمه پيدا شده 

شناور سانچی شناسايی شد.
حاال 15روز از شناسايی پيکر 3 دريانورد سانچی گذشته است؛ 
قرار است بعد از انجام تشريفات اداری و مراحل قانونی، پيکرهای 
شهيد ميالد آروی، شهيد مجيد نقيان و شهيد محمد کاووسی 
چهارشــنبه صبح با پرواز شــماره w5076 ماهان به فرودگاه 

امام خمينی)ره( منتقل شوند.
شانزده دی يک کشتی فله بر چينی حامل 64 هزار تن گندم 
در 200مايلی شــانگهای به نفتکش ايرانی ســانچی که حامل 
بيش از 130 هزار تن ميعانات گازی بــود، برخورد کرد. پس از 
اين واقعه، نفتکش ســانچی با 30 تبعه ايرانی و دو بنگالدشی 
دچار حريق و انفجارهای ســنگين شــد که کار امدادرســانی 
در منطقه را با مشــکل مواجه و در برخی مواقع ناممکن کرد. با 
دســتور و تأکيد رئيس جمهوری، علی ربيعی وزير تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به عنوان مسئول ويژه رسيدگی به اين واقعه تعيين 
شد و گروه های کارشناســی و امدادی ازجمله تکاوران ارتش به 
منطقه اعزام شــدند تا با هماهنگی مقامات و مسئوالن چينی و 
همکاری برخی کشورهای ديگر کارهای مربوط انجام گيرد، اما 
اقدام های فوريتی و ضربتی برای خاموش کردن شعله ها و تعيين 
وضع خدمه نفتکش ايرانی به دليل گستردگی دامنه انفجارها و 
همچنين دمای بســيار زياد حاصل از آتش سوزی بی ثمر ماند و 
تيم امدادونجات چهارنفره چين توانست در مدت نيم ساعت ورود 
به کشــتی، دو پيکر و همچنين جعبه سياه کشتی را پيدا کند. 

پيشتر نيز تيم امدادونجات دريايی چين، پيکر يک دريانورد ديگر 
ايرانی را در چهار مايلی نفتکش سانچی پيدا کرده بود. در نهايت 
24دی نفتکش سانچی غرق و اسامی خدمه کشتی نيز به عنوان 
جانباختگان اعالم شد. بررسی های کارشناسی در اين زمينه با 

هدف تعيين علل واقعه در دست اقدام است.

3 دريانورد سانچی به ايران برمی گردند
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اتوبوسی با 45 مسافر قبل از رسیدن به مشهد واژگون شد 

مرگ زنان زائر در جاده »ديهوک«
 در این حادثه 9 زن کشته شدند و 36 نفر نیز راهی بیمارستان شدند که حال 10 نفر از مصدومان وخیم است

عمليات جابجايی خط انتقال 400 ميليمتری پروژه 
تقاطع غير همســطح شهيد صياد شــيرازی شهريار با 
موفقيت انجام شد. بهزاد اسدی با اعالم اين خبر گفت: 
پروژه بزرگ تقاطع غير همسطح شهيد صياد شيرازی، 
از بزرگتريــن و مهمتريــن طرح  های در حــال اجرای 
شهرداری شهريار در محور حياتی و پرتردد چيتگر بوده 
که جابجايی خط اصلی انتقال آب شرب از الزامات اين 
طرح محسوب می شــد و اين طرح با هدف تغيير مسير 

خط انتقال 400 ميليمتری چدن داکتيل اجرا شد.
او افزود : اين عمليات بــا مطالعه و طراحی همکاران 
دفتر فنی، بصورت ســيفون معکوس و بدون اختالل در 
شبکه توزيع آب شرب شهروندان در کوتاه ترين زمان و 
صرف کمترين هزينه همچنين با نظارت مسئول دفتر 
فنی اين امور با موفقيت کامل اجرايی شــد. مدير امور 
آبفای شهرستان شهريار با بيان اين که تمام تست های 
هيدروليکی الزم در  حين اجرا و اتمام کار انجام شــده 
است اظهار داشت: اين امور با اجرای طرح های آبرسانی 
نسبت به تامين آب شرب پايدار و با کيفيت شهروندان 
می کوشــند تا آب شــرب هيچگاه دچار قطع و يا افت 
فشار آب نشود. اسدی در پايان خاطرنشان کرد با توجه 
به محدوديت در منابع تامين آب همچنين نزديکی ايام 
نوروز و افزايش تقاضای آب از ســوی مردم در خواست 
می شود مشترکين در مديريت مصرف بهينه آب بيش 

از پيش کوشا باشند.

جابجایی خط انتقال ۴۰۰ میلیمتری 
در شهریار صورت گرفت
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