حوادث

دو شنبه  30بهمن ۲. 1396جمادی الثانی .1439شماره 1976۲

توکلی -دادستان عمومی وانقالب شهرستان جیرفت ازکشف یک رکاب عتیقه  ٤هزار و پانصد ساله مربوط به عصر مفرغ که به شکل
کیف دستی است از قاچاقچیان عتیقه در حومه این شهرستان خبرداد  .به گزارش خبرنگار ما قاضی حسین سالمی گفت :در این زمینه
سه متهم شناسایی شدند که اقدامات برای دستگیری آن ها در حال انجام است.

سقوطآسماندر دنا

بررسی گزارش ها درباره علت سقوط و سوابق ایمنی هواپیمای ATR 72

▪جست وجو در ارتفاعات دنا برای یافتن الشه هواپیما

اگرچه به دنبال این اعالم گمانهزنیهایی مبنی بر احتمال
سقوطاینهواپیماصورتگرفتامامدتزیادیطولنکشید
که خبر قطعی مبنی بر سقوط آن به دلیل برخورد با رشته
کوههایدنادرمنطقهسمیرماصفهانمنتشرشدوطباطبایی
یکمقاممسئولشرکتآسمانبابیاناینکه هواپیمایاین
شرکت به کوه دنا برخورد کرده و سقوط این هواپیما تایید
میشود افــزود :تیمهای جستوجو به محل حادثه اعزام
شده اند.اما با گذشت چند ساعت و به دلیل صعب العبور
بودن منطقه و بارش برف و باران عمال بالگردهای تجسس
موفق به پرواز به سوی منطقه نشدند و تیم های کوهنوردی
و تجسس به منطقه اعزام شدند که به دلیل بدی آب و هوا تا
زمان تنظیم این گزارش خبری از پیدا شدن الشه هواپیما
منتشر نشد .هرچند در برهه ای خبری مبنی بر دریافت
سیگنال موبایل یکی از مسافران منتشر شد اما تیم های
تجسساعالمکردنددرمحل موردادعایدریافتسیگنال
هیچاثریازهواپیماپیدانشد.بهنظرمیرسدباتاریکشدن
هواتجسسامروزادامهیابد.

ایمنی هواپیما بوده است البته باید منتظر بررسی های فنی
ماند.درهمینحالرئیسجمهورنیزباصدوردستوریوزیر
راه و شهرسازی را به عنوان مسئول رسیدگی به این سانحه
تعیین کرد و از عباس آخوندی خواست ضمن مدیریت،
پیگیری و انجام هماهنگیهای الزم برای خدمات امدادی،
علل حادثه سقوط هواپیما را سریعا گــزارش کند .رئیس
قوه قضاییه نیز ضمن تسلیت به بازماندگان ،از دادستان
کل کشور خواست با تشکیل کمیته ای علت وقوع حادثه را
بررسیوبرایبرخوردقانونیبامقصراناقدامکند.
اینفوگرافی از مهر

▪رئیس فرهنگ سرای ملل در بین مسافران هواپیمای
سانحهدیده

دربینمسافرانهواپیمایسانحهدیدهچهرههایشناخته
شدهایحضورداشتند.علیرضاکردی،رئیسفرهنگسرای
ملل که در سانحه هوایی یاسوج حضور داشت قرار بود دیروز
در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سخنرانی داشته باشد.
همچنینتابشرئیسفراکسیونمحیطزیستمجلسگفت
کهجمعیازمتخصصانمحیطزیستومنابعطبیعی مسافر
این هواپیما بودند  .اردشیر راد رئیس هیئت والیبال استان
کهگیلویهوبویراحمد،تعدادیازکارکناندانشگاهآزادوچند
پزشک متخصص و دانشجوی پزشکی نیز در بین مسافران
بوده اند .
▪خلبان ای تی آر با تجربه بود

براساس گزارش تسنیم کاپیتان "حجتا ...فوالد" خلبان
باتجربهپروازآسمان،یکباردیگردرپروازیاسوجبهتهراندر
سال،92باازکارافتادنموتورشماره 2هواپیمای،ATR72
در شرایط اضطراری قرار گرفته بود اما توانست هواپیما را به
سالمتدرفرودگاهیاسوجبهزمینبنشاند.
▪ابهام در باره رادارELT

در همین حال فارس گزارش داد :هواپیماهای مسافری
دارایسیستمیبهنام ELTهستندکهباضربهفعالمیشود
و موقعیت مکانی هواپیما را به ماهوارههای امداد و نجات و
حتی هواپیماهای اطراف اعالم میکند در حالی که ظاهر ًا
در ATRآسماناینسیستمفعالنیست.یکیازکارشناسان
در اینباره میگوید :شرکت هواپیمایی آسمان آبونمان این

کشف رکاب عتیقه  4500ساله
از قاچاقچیان در جیرفت

هواپیمای ATR 72با 65مسافر پس از برخورد با کوه سقوط کرد

خبر تلخ دوبــاره آمد و همه را در غم فرو برد  .پــرواز ساعت
 ۸صبح دیروز شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران -
یاسوج با  65سرنشین حدود  ۵۰دقیقه پس از بلند شدن از
فرودگاه مهرآباد تهران از صفحه رادار خارج شد .ابتدا اعالم
شداینهواپیما 66مسافروخدمهداشتهکهمعلومشدیکی
از مسافران از پرواز جا مانده است .این هواپیما از نوع 72
 ATRبودکهدرسال ۱۹۹۳ساختهشدو ۲۵سالازساخت
آنگذشتهبود.

سرویس را پرداخت نکرده و از این سرویس بیبهره است؛
یعنی شرکت آسمان آبونمان الزم را بــرای ایــن خدمات
پرداخت نکرده و شرکت فرانسوی خدمات مربوط را قطع
کرده است .در این میان ،به گزارش ایرنا محسنیان مدیر
فرودگاه یاسوج نبود رادار در این فرودگاه را که در برخی
خبرهاوپایگاههایخبریمنتشرشدهاست،تکذیبکرد.
▪علت سقوط چه بود ؟

در همین حــال ،سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
گفت:فعالنمیتواندربارهچراییسقوطهواپیمایآسمان
اظهارنظر کرد .رضا جعفرزاده با تاکید بر این که هواپیما در
 ۱۴مایلیفرودگاهازصفحهرادارمحوشدهاست،افزود:کار

13

کارشناسی روی موضوع در حال انجام است و بعد از بررسی
همه پارامترها میتوان دربــاره چرایی موضوع اظهارنظر
کرد .دراینمیانبهگزارش ایسنادیویدلیرمونت،متخصص
ایمنی پرواز و خلبان سابق از لندن به شبکه الجزیره گفت:
وضعیت جوی در کوهستانی که این هواپیما سقوط کرده،
بسیاربداست.بهنظرمیرسداینهواپیمادرحالکمکردن
ارتفاع به سوی مقصد بوده است و در موقعیت اشتباهی قرار
داشتهکهباکوهبرخوردکردهاست.ویدرادامهافزود:اساسا
این مسئله ناشی از اشتباه ناوبری است و هواپیمایی که با
کوهستانپوشیدهازابربرخوردمیکندمانندکشتیاستکه
بهصخرهبرخوردمیکند.بهگفتهلیرمونت،مدلهواپیمایی
که سقوط کرده ،به خوبی امتحانش را پس داده بود اما این
شرکتهواپیماییباسوانحهواییدرایرانبیگانهنبودهاست.
شرکتهواپیماییآسمانپروازهایزیادیرادرمناطقیکه
پرواز در آن ها دشوار است ،انجام میدهد و به همین دلیل
در معرض ریسک بیشتری قرار میگیرد .وی همچنین در
گفتوگوبابیبیسیتاکیدکرد:باتوجهبهایمنیباالیاین
هواپیمابهنظرنمیرسدبتوانگفتعلتاینسانحهمشکل

▪آیا این هواپیما از رده خارج بود؟

درعینحالمشرقدرگزارشینوشت:باتوجهبهسنهواپیما
اکنونبحثهاییبهسرعتدرشبکههایاجتماعیدرحال
گسترشاستکهبهازردهخارجبودنهواپیمااشارهمیکند.
هنوزبرایهرگونهاظهارنظردربارهعلتسقوطاینهواپیما
بسیارزوداستولیطبقبرخیازاطالعاتموجوداینپرنده
هفت سال در شیراز زمین گیر بوده و به تازگی بعد از طی
مرحله تعمیر و اورهال پرواز کرده است .ظاهرا این هواپیما
پیش از این در روز ۵بهمن ماه نیز دچار نقص فنی می شود و
در میانه راه به مهرآباد باز می گردد .یکی از مسئوالن شرکت
هواپیمایی آسمان نیز در مصاحبه ای اعالم کرده است که
مشکل نه نقص فنی بلکه شرایط جوی و موقعیت بد مکانی
فرودگاه یاسوج بوده است .هواپیمای سقوط کرده شرکت
آسمان با کد  EP_ATSاولین بار در سال  ۱۹۹۳پرواز کرده
و عمری حدود  ۲۴سال داشته است .این هواپیما از سری
 212-ATR-72و به دو دستگاه موتور توربوپراپ مدل پرات
اند ویتنی PW127ساخت کانادا مجهز بوده است .سرعت
اینهواپیماحدود ۵۰۹کیلومتربرساعت،ارتفاعپروازیآن
 ۷۶۰۰و برد پروازی آن ۱۵۰۰کیلومتر بوده است.
▪ سابقه سقوط هواپیما های ای تی آر

کل ناوگان ای تی آر ۷۲از شروع تا به امروز حدود ۱۷سقوط
را تجربه کرده است که با توجه به میزان تولید شده و ساعت
پــروازی این هواپیما عــددی کامال قابل قبول است و این
هواپیمارادرردههواپیماهایامنقرارمیدهد .خطهوایی

ایران ایر نیز بعد از توافق هسته ای ۲۰فروند از مدل جدید تر
اینهواپیمایعنیایتیآر ۶۰۰– ۷۲سفارشدادهوامکان
سفارش برای  ۲۰فروند دیگر نیز دارد ATR .تا به حال بیش
از  1500هواپیما فروخته است و بیش از  200اپراتور در
بیش از  100کشور دنیا دارد .هر  8ثانیه یک بار ،یک فروند
 ATRدرجاییازدنیافرودمیآید ٢٠٠.شرکتهواپیماییدر
سراسردنیاازایننوعهواپیمااستفادهمیکنند.شایدباتوجه
به ساختار ملخی پیشرانه های توربوپراپ ،ظاهر ATR72
کمی قدیمی به نظر برسد اما باید گفت در طول قریب به30
سالتولیدسری 72توسط،ATRتعداداندکحوادثمنجر
به سقوط ،این هواپیما را در زمره ساخته های ایمن و قابل
اطمینانصنعتهوانوردیقراردادهاست.تغییراتاساسی
کهدراینمدلوجوددارد،درمصرفسوختبهتروهمچنین
درزمینههزینههاینگهداریازاینهواپیمابودهتانسبتبه
مدل قبلی آن ،پیشرفت های محسوسی داشته باشد .این
موضوع باعث شده این هواپیما به مراتب از نظر اقتصادی به
صرفهتر شود و شرکتهای هواپیمایی تمایل بیشتری برای
بهکارگیریاینمدلهواپیماداشتهباشند.
▪آخوندی 200:فروند هواپیما در کشور فرسوده است

در همین حال آخوندی وزیر راه روز گذشته در هفدهمین
کنفرانسبینالمللیمهندسیحملونقلوترافیکگفت:
در هر سه ناوگان ریلی ،جــادهای و هوایی وضعیت بسیار
بد است ،به طوری که در حوزه هوایی نیاز به  500فروند
هواپیما داریم ،این در حالی است که  200فروند از آن ها با
میانگین سنی بیش از  20سال ،فرسوده است.وی با بیان
این که کل بودجه کشور  100میلیارد دالر است افزود:
میزان سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل  300هزار دالر
است بنابراین ما برای ایجاد چنین سرمایهگذاری نیازمند
یکجراحیاقتصادیهستیم.
▪واکنش کاربران فضای مجازی

در این میان مانند همه سوانح کاربران فضای مجازی نیز به
اینسانحهواکنشنشاندادندکهبخشیازآندرپیمیآید:
*شدتآتشباالستوامدادرسانیممکننیست(پالسکو)
شدت انفجار باالست و امداد رسانی ممکن نیست(معدن
یورت)
دمایحرارتباالستوامدادرسانیممکننیست(سانچی)
منطقه#سقوط_هواپیما_یاسوجصعبالعبوراستوامداد
رسانیممکننیست(هواپیماییاسوج)
هیچوقتنمیگنمدیریتنداریم!...
* آقـــای دولـــت! آقـــای مسئول!ما زنــدگــی اســتــانــدارد
میخواهیم .از هوا تا هواپیماهایمان غیراستاندارد است .از
خودرو تا جاده ،از مدیر تا مدیریت همه غیر استاندارد است.
شما پیشقدم شوید تا مردم هم یاد بگیرند .به خدا همه این
حوادثتلخ،قضاوقدرنیست...
*آنهاییکهایندوسالشبوروزتیترزدنکههواپیماینو
می خوایم چیکار و اولویت کشور نیست و ...با چه رویی االن
دارنتیترانتقادیازناوگانهواییمیزنن؟
*صمیمانه از صداوسیمای یاسوج تقاضا میکنم تو اون
حال خراب و پر استرس از خانواده ها گزارش نگیرن!بدون
مصاحبه شخصی با خانواده های داغــدار هم می تونیم
دردشون رو درک کنیم.

دزدی از زلزله زده سرپل ذهاب
سجادپور -جوان  36ساله ای که به اتهام کالهبرداری
 11میلیون تومانی تحت تعقیب بود ،در حالی دستگیر
شد که در تحقیقات ،راز سرقت خودروی شاسی بلند
یکی از زلزله زدگان سرپل ذهاب با آگهی مال باخته در
سایت دیوار نیز فاش شد.
فرمانده انتظامی خــراســان رضــوی روز گذشته در
تشریح جزئیات این پرونده به خراسان گفت :چند روز
قبل زن جوانی که طعمه یک کالهبرداری میلیونی
شده بود ،با در دست داشتن حکم جلب متهم جوان
به ماموران کالنتری قاسم آباد مشهد مراجعه و اعالم
کرد محل اختفای متهمی را که به بهانه خرید زعفران،
 11میلیون تومان از من کالهبرداری کرده  ،در بولوار
حجاب شناسایی کرده ام.
ســـردار قــادر کریمی افـــزود :بــا راهنمایی شاکی،
بالفاصله گروهی از ماموران تجسس وارد عمل شدند
و پس از انجام یک سری ردزنــی های اطالعاتی ،در
حالی متهم مذکور را به دام انداختند که سوار بر یک
دستگاه خودروی شاسی بلند بود.
رئیس پلیس اســتــان خــراســان رضــوی ادامـــه داد:
مــامــوران انتظامی که در مراحل اولیه بازجویی به
خودروی متهم نیز مشکوک شده بودند با استعالم از
سیستم فرماندهی مرکز کنترل پلیس به اطالعاتی
دست یافتند که نشان می داد خودروی شاسی بلند با
مشخصات مذکور از منطقه سرپل ذهاب سرقت شده

است .وی گفت :این در حالی بود که متهم  36ساله
ادعا می کرد خودرو را با پرداخت  82میلیون تومان از
کرمانشاه خریده است.
ســردار کریمی اف ــزود :مــامــوران انتظامی در ادامــه
تحقیقات خود و با تایید سرقتی بودن خودرو با مالک
آن تماس گرفتند .وی خاطرنشان کرد :مال باخته که
یکی از زلزله زدگان سرپل ذهاب بود و با شنیدن خبر
کشف خودروی مسروقه ،اشک می ریخت به ماموران
انتظامی گفت :خانه ام در زلزله اخیر غرب کشور به
کلی تخریب شد و من تصمیم گرفتم با فروش خودروام،
آن را بازسازی کنم به همین دلیل آگهی فروش آن را در
سایت دیوار گذاشتم.
مدتی بعد فردی که در هتل اقامت داشت به عنوان
خریدار با من تماس گرفت و من هم همه مدارک خودرو
را به او دادم تا قولنامه بنویسد.
ولی او به بهانه آوردن کارت ملی از هتل خارج شد و
خودروی شاسی بلند مرا به سرقت برد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با تاکید بر این که
تحقیقات درباره سرقت های احتمالی دیگر این متهم
ادامه دارد ،افزود :مال باخته این پرونده در حالی که
بیان می کرد اکنون با فروش خودرو می توانم برخی
از مشکالت زندگی ام را برطرف کنم اظهار کرد:
هیچ وقت نمی توانستم تصور کنم پلیس به این زودی
خودروی سرقتی را کشف کند.

...

درامتدادتاریکی

پای سفره عقد!...

با آن که در  12سالگی هیچ چیزی از ازدواج و خانه
داری نمی دانستم ،دوست نداشتم با مرد  48ساله ای
ازدواج کنم که مرا از پدر و مادرم خواستگاری کرده بود
به همین خاطر و با همان تصورات کودکانه نقشه فراری
را طراحی کردم تا با آن مرد ازدواج نکنم اما پدرم متوجه
ماجرا شد و ...
زن جوان در حالی که بیان می کرد هیچ وقت راهنمای
درستی نداشتم و به همین دلیل زندگی ام متالشی شد،
به کارشناس و مشاور اجتماعی کالنتری شهرک ناجای
مشهد گفت10 :ساله بودم که پدرم کیف مدرسه ام را به
گوشه اتاق پرت کرد و دیگر اجازه تحصیل به من نداد .او
معتقد بود دختر نیازی به درس خواندن ندارد و باید راه و
رسم شوهرداری و خانه داری را بیاموزد.
او می گفت دختر تا اندازه ای که بتواند بخواند و بنویسد
باید تحصیل کند تا سیاه و سفید را از یکدیگر تشخیص
بدهد .او با همین تفکر مانع از ادامــه تحصیل دیگر
خواهرانم شد چرا که معتقد بود دختر باید با چشم و
گوش بسته ازدواج کند این گونه بود که من هم مانند
دیگر خواهرانم در کالس پنجم ابتدایی ترک تحصیل
کردم و مشغول خانه داری شدم .این درحالی بود که
مــادرم نیز در برابر تفکرات پــدرم هــمــواره سر تعظیم
فرود می آورد و هیچ گاه بر خالف نظر او سخنی بر زبان
نمی راند.
او هیچ وقت اجــازه نمی داد به تنهایی بیرون از منزل
برویم یا با افراد دیگری رفت و آمد کنیم خالصه دو سال
بعد از آن که درس و مدرسه را رها کردم مرد  48ساله
ای به نام «قربان محمد» مرا از پدرم خواستگاری کرد.
من زمانی در جریان موضوع قرار گرفتم که آن ها تاریخ
مراسم عقد را نیز مشخص کرده بودند .مادرم می گفت
«قربان محمد» شوهر خوبی است و تو را از مال دنیا بی
نیاز می کند .مدتی بعد فهمیدم پدرم  600هزار تومان به
عنوان شیربها از قربان محمد گرفته و من قربانی مادیات
زندگی شده ام.
با همان تصورات کودکانه تصمیم گرفتم قبل از جاری
شدن خطبه عقد از خانه فرار کنم اما پدرم متوجه موضوع
شد و بعد از زدن کتک مفصلی ،مرا با چشمان اشک بار
پای سفره عقد نشاند.
چند ماه بعد زمانی فهمیدم همسرم دو زن دیگر هم دارد
که باردار شده بودم و چاره ای جز سکوت نداشتم با این
وجود نفرت عجیبی از «قربان محمد» در سینه ام موج
می زد و در پی فرصتی برای گرفتن انتقام از او بودم .در
آن روزها راهنمای درستی نداشتم و از مراکز مشاوره در
کالنتری هم چیزی نمی دانستم.
این بود که برای زجر دادن همسرم با دوست برادرم طرح
دوستی ریختم .او هم که اطالعی از وضعیت زندگی من
نداشت با من همراه شد .این در حالی بود که من صاحب
یک دختر و پسر نیز شده بودم.
در این میان ،روزی با «نوید» طوری قرار مالقات گذاشتم
تا در دید شوهرم قرار بگیرم و او به همین خاطر مرا طالق
بدهد ولی وقتی همسرم در کنار مغازه اش من و نوید
را با یکدیگر دید ،در حالی که کتکم می زد مرا تحویل
پلیس داد.
من هم به رابطه ام با نوید اعتراف کــردم و بــرای مدت
کوتاهی زندانی شدم .از آن روز به بعد خانواده ام مرا ترک
کردند و همسرم نیز اجازه دیدن فرزندانم را نداد .حاال
هم از کارهای اشتباهم پشیمانم اما ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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