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6
مشخصات دختربچه ای که با لباس فرم صورتی رنگ مدرسه و مقنعه و سویشرت سفید رنگ از منزل خارج شده، به 
کلیه تیم های گشت انتظامی اطالع رسانی شده است و تحقیقات برای یافتن او ادامه دارد. »باران شیخی« دانش آموز 
هشت ساله کالس دوم شنبه 24 فروردین ماه جاری بعد از خروج از خانه در شهرک مهاجران شازند از توابع استان 
مرکزی در راه مدرسه مفقود شــد. سرهنگ »محمد عقیل سلگی« فرمانده انتظامی شهرستان شازند گفت: »در 
تحقیقات انجام شده، والدین دختربچه اظهار داشتند که فرزندشان صبح روز گذشته برای رفتن به مدرسه از منزل 

خارج شده و بعد از پایان مدرسه و با اعالم دوستانش متوجه می شوند که او از صبح به مدرسه مراجعه نکرده است.« 

 ناپدید شدن 
 دختر هشت ساله 
در شازند  اراک 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

به گــزارش روابط عمومــی شــیالت هرمزگان،مدیر کل 
 شــیالت هرمزگان در این نشســت با اشــاره به جمع آوری
کمک های نقدی از ســوی جامعه صیادی استان برای سیل 
زدگان هموطنان تصریح کرد: بالغ بر شــصت شناور قایق نیز 

تاکنون به مناطق سیل زده اعزام شده است .
محسن یکتاپور در ادامه با اشــاره به فعالیت های شیالتی 
در طول بیش از 1400 کیلومتر نوار ســاحلی، برخورداری از 
دو مزیت خلیــج فارس و دریای عمان و امــکان بهره برداری 
از منابع عظیم دریایی گفت:دسترســی بــه صید در آب های 
بین المللی، برخــورداری از 14 جزیره در آب های اســتان با 
تنوع گونه ای انواع آبزیان بــا ارزش اقتصادی ،وجود خورها و 
جنگل های حرا به عنوان زیستگاه های طبیعی، بهره گیری از 
ظرفیت مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ،وجود ذخائر مناسب و 
کمتر برداشت شــده، برخورداری از 22 بندر صیادی در طول 
نوار ســاحلی را تنها بخشــی از مزیت های صید و صیادی در 

استان هرمزگان خواند.
وی با بیان اینکه  در ســال 96 مجموع صید 277000 تن 
بوده که به نسبت ســال قبل 20 درصد افزایش صید صورت 
گرفته اســت گفت :اداره کل شیالت هرمزگان از نظر صید در 

آبهای ساحلی مقام اول  صید کشور را دارد .

در اولین نشست هم اندیشی شیالت 
هرمزگان با جامعه صیادی مطرح شد:

ورود صیادان استان به تولید آبزیان 
پرورشی// حمایت جامعه صیادی از 
هموطنان سیل زده قابل تحسین است

استان

اصفهان -راعی|  کارکنان بلندهمت مجتمع فوالد ســبا 
در ســال 1397، در اولین ســال بهره برداری از توسعه های 
انجام گرفته با افزایش بهره وری در تجهیزات و نیروی انسانی 
توانســتند با تولید یک میلیون و 194 هزار و 608 تن کالف 
گرم، به رشد تولید 54 درصدی نســبت به مدت مشابه سال 

قبل دست یابند.
به گزارش خبرنــگار ما از اصفهان،احمــد احمدیان گفت: 
به منظور تأمین حداکثری بــازار داخل کشــور، بنابر تأکید 
مدیریت ارشــد شرکت فوالد مبارکه ســهم عمده این میزان 
تولید مربوط به محصوالت ضخامت پایین )2.5 -2 میلی متر( 

است که یکی از نیازهای اساسی بازار داخل به شمار می آید.
مدیر مجتمع فوالد ســبا مهم ترین اقدامات انجام گرفته در 
سال 1397 برای افزایش تولید و  پشت سر گذاشتن منحنی 
یادگیری )Learning cure( تجهیزات خطوط تولید را به 

شرح زیر برشمرد:
راه اندازی کالف پیچ شــمارۀ 2 نــورد گرم، رفــع و انجام 
پانچ های باقی ماندۀ توســعه، تأمین نیروی انســانی موردنیاز 
توســعه، تدوین چارت پرســنلی جدید متناســب با توسعۀ 
 ،CHP خطوط تولیــد، راه اندازی و بهره بــرداری از نیروگاه
انجام بخشی از اصالحات کورۀ قوس شمارۀ یک بدون حضور 

کارشناسان شرکت های خارجی.

رشد 54 درصدی تولید در مجتمع 
فوالد سبا

استان

ساری – علی جعفری گرجی| سیل اخیر 500 میلیارد 
تومان خسارت به راه های اصلی فرعی و  روستایی ،ابنیه و پل 
ها که اکثرا روستایی می باشــند وارد کرد و 52 کیلومتر از راه 
های اســتان ، 384 رانش و 312 پل از 30 تا صد درصد دچار 
خسارت و زیان شــدند . مدیرکل راه و شهرسازی درنشست 
 خبری با اصحاب رســانه گفــت : از ابتدا تــالش کردیم که 
راه های دسترســی موقت برای تردد ایجاد کنیم و همچنین 
برای ترمیم اساســی این محورها نیز در حال مطالعه هستیم، 
بیشترین میزان خسارت را شهرســتان های سیمرغ، جویبار 
و بابلسر، نکا و بهشــهر در سیل اول داشــتیم و در سیل دوم 
بیشترین میزان تخریب را در شهر زیرآب داشتیم. به گزارش 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی مازندران سید 
محمد نظــری افزود :  1200 متر از شــبکه معابــر و 6 واحد 
مسکونی در سیل اخیر سوادکوه تخریب شده اند که براساس 
دســتور اســتاندار واحدهای در معرض تخریب و  پهنه های 
پرخطر شناسایی شده اند تا  یکبار برای همیشه این مشکالت 
حل شــود و جا به جایی الزم صورت بگیرد. وی با اشــاره به 
اینکه احداث دیــوار حفاظتی نیز با انتخاب ســه پیمانکار در 
زیرآب محوریت اب منطقه ای شــروع شــده است که حسن 
تدبیر اســتاندار محترم در  مدیریت بازسازی پسا بحران  کم 
ســابقه و قابل تقدیر است یادآور شد : اســتاندار رسیدگی به 
 مناطق بحران زده را پس از بحران رهــا نکرده و اجازه خروج 
دســتگاه هــا از مناطق ســیل زده را نــداده اســت. نظری 
خاطرنشان کرد : الیروبی،ســاماندهی و بازگشت رودخانه ها 
به مســیرهای اصلی در رودخانه ادامه دارد و همچنین 250 
 میلیارد تومــان در حوزه عالئم افقی و عمودی دچار آســیب 
شــده ایم که برنامه ریزی برای جایگزینی صــورت گرفته و 
همچنین  در مرحله بعدی راهداری اقدامات مهمی همچون 

جمع آوری آب های سطحی و رانشی  را آغاز کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی درنشست 
خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد:

 خسارت 500 میلیارد تومانی سیل 
 مازندران به 52 کیلومتر راه ، 312 پل

 و 384 رانش

استان

شهروند|  همه چیــز از یک شوخی شروع شــد. ملیکا سوار بر 
بالگرد بود و به همــراه خلبان از آن باال برای آرمین دســت تکان 
می داد. آرمین از روی زمین شــاهد هلی کوپترسواری دختر مورد 
عالقه اش بود و از شــادی و هیجان او لــذت می برد. در یک لحظه 
ناگهان همه چیز عوض شــد، شــادی و خوشــحالی این دختر و 
پســر جوان به عزا تبدیل شــد؛ خلبان با اقدامی عجیب به سمت 
زمین رفت. او بالگرد را نزدیک آرمین برد تا او را بترســاند اما این 
نزدیک شدن بهای سنگینی داشــت. شوخی عجیب خلبان با پسر 
جوان به مرگ تلخ و هولناک او منجر شــد. ســر آرمین با پره های 
هفت  متری بالگــرد جایروپلین برخورد کرد و از تنش جدا شــد. 
پســر جوان جان باخت و خلبان هم بازداشت شــد. این در حالی 
است که دســتگاه قضائی کرج در حال بررسی این پرونده و میزان 

مقصربودن خلبان در مرگ پسر جوان است. 
ماجرا به روز پنجشنبه، 22 فروردین ماه، برمی گردد. ساعت دو 
بعدازظهر بود که آرمین به همراه دختر مــورد عالقه اش به مرکز 

آموزشی بالگرد در کمالشــهر کرج مراجعه کرد. قصد داشت ملیکا 
را برای جشــن تولدش ســورپرایز کند. او یک بالگرد اختصاصی 
اجاره کرد تا به همراه ملیکا ســوار بالگرد شــود. آنها پس از اجاره 
یک بالگــرد جایروپلین، ابتدا شــروع به گرفتــن عکس یادگاری 
در کنــار این بالگرد دو نفره کردند. از آنجا کــه در این بالگرد فقط 
یک نفر به همراه خلبان می توانســت بنشــیند، در ابتدا آرمین به 
همراه خلبان ســوار بر بالگرد جایروپلین شــد. او چند دقیقه ای 
در آســمان کرج به پرواز درآمــد و ملیکا هم از پاییــن او را نظاره 
می کرد. بعد از چنــد دقیقه بالگرد روی زمین فــرود آمد و این بار 
نوبت به ملیکا رســیده بود. دختر جوان با خوشحالی سوار بالگرد 
شد؛ از آن باال برای آرمین دست تکان می داد و آرمین هم از پایین 
دختر مــورد عالقه اش را می دید تا اینکه ناگهان بالگرد به ســمت 
آرمین به حرکت درآمد. خلبان و دختر جوان هر دو می خندیدند. 
آرمین روی زمین بود که بالگرد به او نزدیک شد. ناگهان صحنه ای 
وحشتناک مقابل چشمان دختر جوان و خلبان رقم خورد. پره های 

بالگرد با ســر آرمین برخورد کرد. ســرش از تنش جدا شد و روی 
زمین افتاد. ماجرای تولد و جشــن خوشحالی این دختر و پسر که 
قرار بود به زودی با هم ازدواج کنند، این چنین تلخ به پایان رسید. 

همین حادثه کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس اســتان البرز 
برای تحقیقات ویژه وارد عمل شوند.

ســرهنگ نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز درباره 
جزییات این خبر تلخ به خبرنگار »شــهروند« گفت: »پس از این 
حادثه بالفاصله ماموران پلیس در جریان ماجرا قرار گرفتند. گویا 
پسر جوان به خاطر جشن تولد دختر مورد عالقه اش این بالگرد را 
اجاره کرده بود و پس از این ماجرا خلبان این پرواز دردسرســاز به 
دستور مقام قضائی در بازداشت پلیس قرار گرفت و در حال حاضر 
کارشناسان سازمان هواپیمایی تجســس ها و بررسی های خود را 
در رابطه با میزان تقصیر خلبان در مرگ این پســر آغاز کرده اند. 
تحقیقات تا اعالم نظریه کارشناســان ســازمان هواپیمایی ادامه 

دارد.«

شوخی خلبان بالگرد اجاره ای حادثه آفرید

پرواز تلخ »آرمین« در جشن تولد  نامزدش
 خلبان این بالگرد تا اعالم نتیجه کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور در بازداشت به سر می برد

شهروند|ســه ســارق حرفه ای منــزل توسط 
مأموران تیم عملیات پلیسی در پایتخت دستگیر 
شدند .   بر حســب اطالعات واصله مبنی بر  فعالیت 
باند ســارقان منازل در ســطح حوزه استحفاظی 
 مشــیریه موضوع در دســتور کار مأموران پلیس

 قرار گرفت . 
با توجه به حساســیت موضوع، تیم های عملیات 
کالنتــری در نقاط آلوده شناســایی شــده، فعال 
شدند و شامگاه شنبه  ماموران گشت این  کالنتری 
طی تماس مردمی در جریان ســرقتی با شــیوه و 
شگرد همان باند ســارقان مورد نظر قرار گرفتند 
که طی آن مقدار 35  میلیون تومان طال، 9 میلیون 
 تومان پول نقد و وســایل ارزشمند دیگر به سرقت

 رفته بود . 
با حضور مامــوران در محل تحقیقات اولیه کلید 
خورد و مالباخته که مرد جوانی بود بیان داشت که 
همسرش را برای زایمان به  یکی از بیمارستان های 
نزدیک محــل برده و برای بردن وســایلی به خانه 
بازگشــته بود که با فــردی غریبه و شمشــیر به 
دست در  پارکینگ خانه روبه رو می شود که پس از 
سرقت وسایل خانه اش با ضرب و جرح وی از محل 

گریخته بودند . 

براســاس این گزارش، دوربین های مداربســته 
محل مورد بررســی قرار گرفت و مشــخص شــد 
سارقان از قبل در محل حضور داشتند و  با زاغ زنی 

این خانه را شناسایی کرده بودند.
 یکی از ســارقان نزدیک خودروی ام.جی جلوی 
در پارکینگ ایســتاده و دیگــری داخل  پارکینگ 

شده و در آن جا زاغ زنی می کرده است .
همچنین مشــخص شد نفر ســوم نیز به همین 

ترتیب بعد از مطمئن شــدن از خالی بودن سکنه 
به خانه مراجعــه کرده و درحال ســرقت  بوده که 
مالباخته ســر می رســد و با نفر دوم در پارکینگ 

روبه رو می شود.
مالباخته که قصد درگیری با نفر دوم را داشــته 
است با شمشیر از ناحیه سر، صورت و کتف مجروح 
می شود. وقتی سارقان با  برداشتن وسایل سرقتی 
قصد سوار شــدن به خودروی نفر اول را داشتند، 

مالباختــه با گرفتن جلوی خودرو ســعی می کند 
مانع بردن  وسایل شود . 

در ادامه ســارقان 10 الی 12 متــر مالباخته را- 
که قصد جلوگیری از فرار ســارقان را داشت- روی 
زمین کشیدند تا جایی که  مالباخته وسط خیابان 
رها شــد و در پــی تماس های مردمی با گشــت 
کالنتری، ماموران به قیــد فوریت در محل حاضر 
شــده و تحقیقات  خود را برای شناسایی سارقان 

شروع کردند . 
در تحقیقات مشخص شــد که پالک خودروی 
ام.جی متعلق به پدر یکی از متهمان اســت که با 
هماهنگی مقام قضائی تیم گشت  عملیات کالنتری 
به محل ســکونت پدر متهــم رفته و بــا اطالع از 
مخفیگاه سارقان، سریعا به محل اعزام شدند و هر 
سه نفر را طی یک  عملیات پلیسی دستگیرکردند. 
هر سه سارق معتاد به مواد روانگردان از نوع شیشه 

بوده و سابقه کیفری نیز داشتند . 
مالباخته در همان بدو ورود به کالنتری هر ســه 
متهم را شناسایی کرد و مالباختگان دیگر نیز برای 
شناســایی متهمان فراخوانده شــدند  که تاکنون 
سه شــاکی دیگر متهمان را شناســایی کرده اند و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد . 

درگیری  با سارق شمشیر به دست

  عمل لیپوساکشن
 مرگ زن جوان را رقم زد

شــهروند| زن جوانــی که بــرای انجــام عمل 
لیپوساکشن به مطب پوست و زیبایی در شمال تهران 

رفته بود، جان باخت.
ساعت 34: 23 شامگاه شنبه ماموران کالنتری ۱۰۱ 
تجریش طی تماس با سامانه ۱۱۰ از مرگ زن جوانی 
باخبر شدند که برای انجام تخلیه چربی های اضافه خود 

به یک مطب زیبایی و پوست مراجعه کرده بود.
مســئول این کلینیک زیبایی آقایی ۵۰ ساله بود 
که با رسیدن ماموران به مطب، به آنها گفت که امروز 
خانمی ۴۳ ســاله برای تخلیه چربی های خود به این 
کلینیک مراجعه کرده بود و  اولین بار ساعت 11 صبح 
بود که این عمل روی ایشان انجام شــد و بار دوم قرار 
بود ساعت 5 بعدازظهر نیز عمل انجام شود که قبل از 
عمل اول به بیمار دو آمپول تزریق شد، قبل از عمل دوم 
قصد تزریق آمپول را داشتیم که ناگهان عالیم حیاتی 
این خانم قطع و مشخص شــد خانم جوان فوت کرده 
است. ما احتمال می دهیم این خانم به دلیل تزریق دو 
آمپول تزریق شــده عالیم حیاتی اش را از دست داده و 
فوت کرده باشد. در ادامه با دستور بازپرس کشیک قتل 
پایتخت، دستورات الزم در محل توسط عوامل انتظامی 
اجرا شد و پزشــک معالج این خانم نیز شب گذشته 

بازداشت  شدکه تحقیقات بیشتر درحال انجام است.

 

با تالش نیرو های اورژانس هوایی کرمانشــاه 
مادر و نــوزاد تــازه متولد شــده اش در بخش 
ســرفیروزآباد به مراکز درمانی کرمانشاه منتقل 

شده و مادر از مرگ نجات پیدا کرد.
صائب مدرسی، رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی اســتان کرمانشاه درباره 
نجات جان مادر بیمار و نوزادش توسط اورژانس 
هوایی کرمانشــاه گفت: »صبح یکشنبه  مادری 
که پــس از تولد نوزادش دچار عــوارض پس از 
زایمان در شرایط اضطراری و غیربهداشتی شده 
بود، با کمک اورژانس هوایی بــه مرکز درمانی 

امام رضا )ع( کرمانشاه منتقل شد.«
وی با اشاره به این که بیمار ساکن روستای چم 
نوزده از توابع بخش ســر فیروز آباد است، گفت: 
»مسیر ماشین رو روستا به دلیل بارش های اخیر 
و همچنین ریزش کوه در برخی نقاط مســدود 
بود و تالش نیرو هــای اورژانس برای انتقال این 
مادر از مســیر زمینی به مراکز درمانی بی نتیجه 
ماند و از طریــق اورژانس هوایی به کرمانشــاه 

منتقل شد.«
از ابتدای اجرای طرح ســالمت نوروزی از ۲۵ 
اسفند ۹۷ تاکنون این هفتمین مادر باردار است 

که با کمــک نیرو های اورژانس بــرای دریافت 
کمک های درمانی به بیمارستان های مرکز شهر 

منتقل شده است. 
روســتا های گدار پیر، چم نوزده و کالگه، سه 

روستایی هستند که در محدوده شهر کرمانشاه 
واقع شــده اند، امــا از آن جا کــه در آن طرف 
رودخانه ســیمره قرار دارند، امدادرسانی به آنها 

به سختی امکان پذیر است.

نجات جان هفتمین مادر باردار  و نوزادش توسط اورژانس هوایی 


