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10
ناظم مدرسه معین که به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 10 سال حبس، 74 ضربه شالق و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده، 
از اولیاى تعدادى از دانش آموزان شکایت کرد. براى متهم پرونده قضائى در دادسراى امور ارشاد تشکیل و براى ناظم مدرسه معین، به 
اتهام کودك آزادى و تشویق به فساد و فحشا کیفرخواست صادر شد و دادگاه نیز متهم را به 10 سال حبس، 74 ضربه شالق و دو سال 
انفصال از خدمت محکوم کرد؛ حکمى که در شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعى شد. اما حاال، ناظم مدرسه معین 
نیز از اولیاى تعدادى از دانش آموزان به اتهام ایراد ضرب و توهین هنگام دستگیرى شکایت کرده که این شکایت نیز در دستور کار 

دادسرا قرار گرفته و در مرحله احضار متهمان (اولیاى دانش آموزان طرف شکایت) قرار دارد.

ناظم مدرسه معین
از اولیاى دانش آموزان 
شکایت کرد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدى اسـت.

به گزارش روابط عمومى و امــور  فرهنگى اداره کل تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان،  محمد گورابــى مدیرکل تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان در این مراســم در سخنانى ضمن 
تبریک روز تکریم بازنشســتگان بویژه به مســتمرى بگیران 
سازمان تامین اجتماعى  در استان اصفهان  گفت: روز خانواده 
و تکریم بازنشســتگان فرصت مغتنمى براى تجلیل و تکریم 
انسان هایى است که عمر خود را در جهت خدمت به بندگان و 
تعالى و توسعه کشور برداشتند و در این راه با دلسوزى و کسب 
تجربه هاى گوناگون، امروز به عنوان پشــتوانه عظیم  و دارایى 
مادى و معنوى در جامعه محســوب مى شوند. وى با اشاره به 
اهمیت خانواده در جامعه افزود: خانواده آغوش گرمى است که 
تمام عمر پناه لحظه هاى تنهایى ماست.  گواربى افزود: نقش 
خانواده به عنوان اثرگذارترین نهاد تربیتى در پرورش و تربیت 

سرمایه هاى انسانى بر کسى پوشیده نیست.
 محمــد گورابى ادامــه داد :خانواده در آموزه هــا و تعالیم 
اســالمى نیز همواره مدنظر بوده و حفظ تکریــم خانواده به 
عنوان مهمترین نهاد اجتماعى از اهمیت باالیى در آموزه هاى 
اسالمى ایرانى برخوردار است. مدیرکل تامین اجتماعى استان 
اصفهان در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم در سوره انسان 
گفت:   خداوند به جهت اهمیت خانواده و تکریم بازنشستگان، 
سوره انسان را در 25 ذى الحجه نازل کرد که این سوره در شأن 
اهل بیت و پیامبر اکرم ص مى باشــد. گورابى افزود: ضرورت 
توجه به این نهاد اجتماعى به این دلیل اســت که خانواده ها 
کانون پرورش اســتعداد هــاى آینده کشــور عزیزمان ایران 
هستند. وى افزود: در خانواده ایرانى به دلیل پایبندى به اصول 
و تعالیم اخالقى اســالمى، مهمترین عامــل تزکیه و خانواده 
پایبندى به ارزش هاى اخالقى و اسالمى است در فرهنگ ملى 
و دینى ما ســالمندان و بزرگترهاى خانواده همواره از منزلت 
خاصى برخوردار بوده انــد و از آنها به عنــوان برکت زندگى 
یاد مى شــود. وى در ادامه بر بهره گیــرى از تجارب و فضائل 
اخالقى بازنشســتگان تاکید کرد و ادامه داد: بازنشستگان و 
خردمندان، افرادى هســتند که تجاربشان  راهگشاى اعضاى 

خانواده بوده و کانون مهر و عطوفت محسوب مى شوند. 

در مراسمى با حضور مدیر کل تامین 
اجتماعى استان اصفهان ، جمعى از 

مدیران و کارشناسان تامین اجتماعى 
استان اصفهان و جمعى از بازنشستگان و 

مستمرى بگیران سازمان
 تامین اجتماعى ، مراسم روز تکریم 

بازنشستگان و خردمندان 
در باغ جوان اصفهان  برگزار شد.

استان

به گــزارش روابــط عمومــى اداره کل راه و شهرســازى 
هرمزگان، مدیرکل راه و شهرســازى هرمزگان در حاشــیه 
این مراسم که با حضور اســتاندار و نمایندگان استان در خانه 
ملت برگزار شد، گفت: در این مراسم سه پروژه عمرانى محور 
ارتباطى ســرخون به قلعه قاضى، محور ارتباطى ســودرو به 
کشار و محور ارتباطى کشار به کشتى سازى افتتاح شد و مورد 
بهره بردارى قرار گرفت. غالمحسین شیرى در ادامه در توضیح 
مختصات پروژه هاى افتتاح شده گفت: پروژه محور ارتباطى 
ســرخون به قلعه قاضى به طول5,6 کیلومتر با اعتبارى بالغ 
بر یک میلیارد و 470 میلیون تومــان  مورد بهره بردارى قرار 
گرفت. وى در ادامه افزود: این محور بخشى از مسیر ارتباطى 
بین مرکز دهستان سرخون از توابع بخش مرکزى بندرعباس 

با مرکز بخش قلعه قاضى و تخت این شهرستان است.
این مقام مســئول اظهار کرد: عملیات اجرایى این پروژه از 
اواخر اسفند ماه سال 96 آغاز شد و در مرداد ماه سال جارى به 
پایان رسید، با بهره بردارى از این مسیر راه ارتباطى بین مرکز 
دهستان سرخون و روستاهاى تابعه با بخش هاى تخت و قلعه 
قاضى و بالعکــس بیش از 61 کیلومتر بــه لحاظ طولى و 53 

دقیقه به لحاظ زمانى کاهش مى یابد.
شیرى در ادامه در خصوص محور ارتباطى سودرو به کشار 
در شهرســتان بندر خمیر اظهار کرد: این پــروژه نیز به طول 
هفت کیلومتر با اعتبــارى بالغ بر 2 میلیــاردو 406 میلیون 
تومان است که توسط اداره راه و شهرسازى استان انجام شده 
است. مدیرکل راه و شهرسازى هرمزگان در ادامه تشریح کرد: 
این محور بخشى از مســیر ارتباطى بین پنج روستاى شهرو، 
بلندو، چاهو، گربند و ســودرو به محور کشــار- کشتى سازى 
اســت. وى در ادامه ســخنان خود درباره زمان آغاز عملیات 
اجرایى این پروژه گفت: عملیات اجرایى ایــن پروژه از اواخر 
سال 96 آغاز شد و در اوایل ســال 97 به پایان رسید، با بهره 
بردارى از این مســیر، راه ارتباطى بین روستاهاى یاد شده از 
توابع بخش مرکزى شهرســتان بندرعبــاس و صنایع حوزه 
غرب شهرســتان بندرخمیر بیــش از 38 کیلومتر به لحاظ 
طولى و 35 دقیقه بــه لحاظ زمانى کاهــش یافت. مدیر کل 
راه و شهرســازى هرمزگان تصریح کرد: پروژه عمرانى محور 
ارتباطى کشــار به کشتى ســازى نیز با اعتبارى معادل چهار 
میلیارد و 632 میلیون تومان به طول 24 کیلومتر انجام شده 
است که با افتتاح این پروژه ها شــاهد توسعه راه هاى استان 
به میزان قابل توجهى هســتیم. این مقام مسئول اضافه کرد: 
این مســیر  راه ارتباطى تعدادى از روستاهاى بخش مرکزى 
بندر خمیر(روستاهاى کشــار زیر و باال و کشار سرگپ،کشار 
دوستانى،تهلو، آرابى، چمردان....) به صنایع غرب شهرستان 
بندرعباس و دریا و همچنیــن راه ارتباطى تعدادى از معادن 
ســنگ گچ و آهن و سنگ الشــه موجود در منطقه به اسکله 

شهید رجایى است.

با حضور مسئوالن استانى: سه پروژه راه 
روستایى شهرستان هاى بندرعباس و خمیر 

افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت

استان

شــهروند| عکس گویاى تمام ماجرا است. تمام 
مهربانى هاى مرد امدادگر؛ مردى که سر صحنه تصادف 
تنها به نجات جان انســان توجه نکــرد، جان حیوان 
حادثه دیده هم برایش اهمیت زیادى داشــت. شترى 
که بعد از تصادف با خودروى سمند در حال ناله کردن 
بود و این مرد امدادگر به ســراغش رفت، به او آب داد 
تا شاید سر حال شود. تکنیسین فوریت هاى پزشکى 
بندرلنگه که عکســش به یک نماد مهربانى در فضاى 
مجازى تبدیل شده و دست به دست مى چرخد؛ عکسى 
که در آن شیشه آب را به شتر زخمى مى خوراند. محمد 
حسین پور که ماموریت اخیرش این روزها مورد توجه 
مردم بویژه فعاالن محیط زیســت قرار گرفته اســت، 
در گفت وگویى با خبرنگار «شــهروند» از روز حادثه 

مى گوید:   
 چند  سال دارید؟

37 سال.
 چه شد که سر صحنه آن تصادف رفتید؟

ســاعت 14:27 دقیقه بود که بــه اورژانس ما یعنى 
فوریت هاى پزشکى رستاق خبر یک تصادف را دادند. 
حادثه اى در جاده بندر لنگه-  پارســیان رخ داده بود. 
بالفاصله راهى محل حادثه شــدیم. به ما اعالم کرده 
بودند که در این حادثه یک نفر زخمى شده است. براى 

همین به خاطر بررسى وضع مصدوم به محل رفتیم. 
 وقتى به آنجا رسیدید چه شد؟

وقتى به آنجا رسیدیم، متوجه شدیم که راننده یک 
خودروى سمند با یک شتر تصادف کرده است. راننده 
زخمى شــده بود؛ وضع او را بررسى کردیم. مى گفت 
حالش خوب است و نیاز به انتقال به بیمارستان را ندارد. 

از او یک رضایتنامه بابت حال خوبش گرفتیم. 
 شتر در چه وضعیتى بود؟

شتر کامال وارد خودروى سمند شده بود و در آنجا گیر 
افتاده بود. کمى زخمى شــده بود اما از آن بدتر صداى 
ناله هایش بود. وقتى صدایش را شــنیدم، دلم طاقت 
نیاورد. احساس کردم پیش از رسیدن کمک نیاز دارد 
که کمى به حال و روزش رسیدگى کنیم. نمى دانستم 
باید چکار کنم. نیروهاى امدادى هالل احمر پارسیان 
هم در راه بودند تا این شــتر را از خودرو بیرون بیاورند. 
براى همین مانده بــودم چطور مى توانم به این حیوان 
بى گناه کمک کنم. فقط توانســتم شیشــه آبى که از  
خودروى سمند بیرون افتاده  بود را بردارم و به آن شتر 
بدهم. وقتى آب را به سمتش گرفتم، همه را خورد. انگار 
خیلى تشنه بود. بعد از خوردن آب هم صداى ناله هایش 

قطع شد؛ گویا از سر تشنگى ناله مى کرده است. 
 بعد از آن چه اتفاقى افتاد؟

بعد از آن نیروهاى امدادى هالل احمر پارسیان از راه 
رسیدند و با سیم بکسل شتر را از خودرو بیرون آوردند. 

 چطور شد که از شما این عکس را گرفتند؟
بچه هاى محیط  زیست هم به آنجا آمده بودند. انگار 

آنها از من عکس را گرفته و منتشر کرده اند. 
 فکر مى کردید بعد از این حادثه عکســت 

دست به دست بچرخد؟
من حتى نمى دانستم که از من عکس گرفته اند. آنها 
فقط از من تشــکر کردند؛ بعدا عکس خودم را دیدم و 
شوکه شــدم. اصال فکرش را هم نمى کردم که عکسم 

منتشر شود. 
 وضعیت شتر و راننده سمند چه شد؟

راننده سمند که با رضایت خودش رفت. شتر را هم 
براى درمان بردند. 

 چند وقت است که در اورژانس کار مى کنید؟
از  سال 86 به اســتخدام اورژانس درآمدم؛ 11  سال 

است که کارم همین است. 
 تا به حال چنیــن اتفاقى برایتان پیش آمده 

بود؟
نه؛ تا به حال به یارى حیوان آســیب دیده اى نرفته 

بودم. 

شهروند| چند ماه پيش خبــر عجيبی در رسانه ها 
منتشر شــد. شــليک نور ليزر به کابين خلبان ها در 
پروازهای مشــهد. به گفته خلبانان ايــن نور هنگام 
نزديک شــدن هواپيما به فرودگاه شهيد هاشمی نژاد 
مشــهد و هنگام فرود از محلی در نزديکی فرودگاه به 
سمت کابين خلبان تابيده می شد. حادثه ای عجيب که 
عالوه بر ايجاد مزاحمت برای خلبان، جان مسافران را هم 
به خطر می انداخت. درنهايت اما به دستور مقام قضائی 
منشأ اين نور که يک باشگاه ورزشی بود، شناسايی شد . 
مسئوالن اين باشگاه ورزشی به طور غيرعمد مرتکب اين 
تخلف شده بودند و منشأ نور ليرزی هم يکی از وسايل 
تبليغاتی اين باشگاه ورزشی بوده که البته اين وسايل به 
دستور مقام قضائی فرودگاه  هاشمی نژاد جمع آوری شد. 
بهمن  سال گذشته بود که خبر تابيدن نور شديد ليرز 
به هواپيماهای درحال پرواز در فرودگاه مشهد رسانه ای 
شد. پس از انتشــار اين خبر تصاويری هم از اين اتفاق 
عجيب منتشر شد. آنطور که در آن تصاوير از داخل کابين 
هواپيما گرفته شده بود، از محل نسبتا بلندی نور ليرزی 
سبزرنگ شديدی به طرف کابين تابيده می شد. با انتشار 
اين تصاوير کم کم واکنش ها نسبت به اين اتفاق که هر 
آن می توانست مسبب حادثه خطرناک و جبران ناپذيری 
شود، باال گرفت. درحالی که هر روز خبر جديدی در اين 
خصوص منتشر می شد و شــايعات زيادی هم درباره 
منشأ اين نور عجيب شــکل گرفته بود، اما مسئوالن 
فرودگاه مشهد همچنان هيچ پاسخ روشنی درباره علت 
و منشأ اين نور نداشتند. تا اينکه درنهايت پس از چند 
هفته شعبه ١٨ ويژه رسيدگی به جرايم فرودگاهی به 
اين موضوع ورود کرد و پليس فرودگاه به دستور قضائی 
مشغول بررســی و تحقيقات درخصوص منشأ اين نور 
عجيب شد. ماموران هم ابتدا سراغ ساختمان های اطراف 
فرودگاه رفتند، اما اين جست وجو ها بی نتيجه بود و نور 

ســبز ليرزی همچنان در آسمان مشهد برای خلبانان 
مزاحمت ايجاد می کرد. در مرحله بعدی پليس با کمک 
خلبانان مختصات منشأ نور را شناسايی کردند. در ادامه 
تحقيقات مشخص شد منبع اصلی يک باشگاه ورزشی 
در چند کيلومتری فرودگاه اســت. بــا مراجعه پليس 
به محل مورد نظر مشخص شد کســی به طور خاص 
اقدام به چنين کاری نمی کند و همه اين ماجرا به دليل 
نصب يک دستگاه تبليغاتی روی بام اين باشگاه بوده که 
شب ها روشن می شده و بخشی از نور ليرزی آن در مسير 
فرودگاه  هاشمی نژاد برای پروازهای درحال فرود ايجاد 
مشکل می کرده است. با مشخص شدن ماجرا شعبه ١٨ 
ويژه رسيدگی به جرايم فرودگاهی دستور پاک سازی 
اين باشگاه ورزشی را در شهرک طرق صادر کرد. به گفته 
اين مقام قضائی از آنجا که عمدی در اين موضوع وجود 
نداشته، مسئوالن اين باشگاه فقط متعهد شدند ديگر از 

چنين وسايلی برای تبليغاتشان استفاده نکنند. 
اما ماجرای ليرز و خلبانان مسافربری فقط به مشهد 
محدود نمی شــود. تقريبا از زمانی که اين تکنولوژی 
به طور گســترده ای در دســترس عموم قرار گرفت، 
فرودگاه های زيادی در دنيا با اين مشکل مواجه شدند. 
گفتنی است «دانا کريستين ولش»  ٣٧ ساله نخستين 
کسی بود که چند  سال قبل در دادگاهی در لس   آنجلس 
ايالت کاليفرنيا بــه دليل ليزر انداختن بــه کابين دو 
هواپيما به ٢  ونيم ســال حبس محکوم شد. با اين حال 
هرســاله گزارش های زيادی درخصوص پرتاب اشعه 
ليرز از فرودگاه های مختلف اعالم می شــود. اين اقدام 
تاکنون باعث بروز حادثه مرگباری نشده، اما بسياری از 
کارشناسان پرواز عقيده دارند، تابيدن ليرز می تواند باعث 
کوری موقت خلبان شود و از آنجا که اين اقدام معموال 
در هنگام نشستن يا برخاستن هواپيما از روی زمين رخ 

می دهد، می تواند حوادث ناگواری را رقم بزند.

ماجراى عکسى که این روزها در فضاى مجازى دست به دست مى چرخد

امدادگر مهربان با شتر
گیرافتاده در سمند

نقش طرقى ها
در شب هاى لیزرى فرودگاه مشهد

 تبلیغات یک باشگاه ورزشى منشأ نور آزاردهنده براى خلبانان بود

 

شهروند| سرایدار افغانستانى با انگیزه سرقت طالهاى زن 
55ساله او را کشت و جسدش را در فضاى سبز داخل مجتمع 

مسکونى دفن کرد. 
6 شــهریورماه بود که  پرونده اى با موضوع فقدان افراد در 
کالنترى 140 باغ فیض تشکیل شد و جهت ادامه تحقیقات 

در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت .
همسر فقدانى با حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : همسرم به  نام مریم  
55 ساله   ظهر بود که براى  خرید از بازار میوه و تره بار از خانه 
خارج شد اما پس از آن مراجعتى به خانه نداشته و پاسخگوى 

تماس هاى من و فرزندانش نیز نبوده است .
کارآگاهان اداره یازدهم پلیــس آگاهى با مراجعه به محل 
سکونت فقدانى و بررسى تصاویر به دست آمده از دوربین هاى 
مداربسته محدوده محل زندگى مریم  در یک مجتمع مسکونى 
اطمینان پیدا کردند که فقدانى جهت مراجعت به بازار میوه و 

تره بار از داخل کوچه محل سکونتش ترددى نداشته است.
لذا تحقیقات روى ســاکنان مجتمع تمرکز پیــدا کرد و 
مشخص شد مردى افغانستانى حدودا 50 ساله در این مجتمع 
به عنوان سرایدار مشــغول به کار است و اتاقکى نیز به عنوان 
سرایدارى براى اســتراحت و زندگى در اختیار او قرار گرفته 

است.

همچنین کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسى اطالع پیدا 
کردند که سرایدار ساختمان به نام عبداهللا فاقد هرگونه مجوز 
اقامت قانونى در کشور بوده و به صورت غیرقانونى وارد کشور 

شده است.
با توجه به دالیل و مســتندات به دســت آمده که همگى 
حکایت از آن داشــت که مریم  از مجتمع محل زندگى خود 
خارج نشده و همچنین با کســب اطالع کارآگاهان از تالش 
سرایدار براى انجام تســویه مالى با مدیریت مجتمع به بهانه 
بازگشت به کشورش، کارآگاهان ضمن هماهنگى با بازپرس 
شعبه چهارم دادسراى ناحیه 27 تهران در 18 شهریور1397 
اقدام به بازرسى اتاقک سرایدارى کردند. پلیس در بازرسى از 
این محل موفق به کشف طالهاى مریم شامل دستبند، زنجیر، 
چهار انگشتر و همچنین گوشى تلفن همراهش شد که تمامى 
اموال کشف شــده نیز توســط اعضاى خانواده فقدانى مورد 
شناسایى قرار گرفت.با وجود تمامى دالیل و مستندات و کشف 
اموال متعلق به فقدانى، عبداهللا که در همان تاریخ 18 شهریور 
1397 دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهى منتقل شده بود 

در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطالع از سرنوشت مریم  شد.
نهایتا در کمتر از 24 ساعت از زمان دستگیرى، متهم لب به 
اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت با انگیزه سرقت طالها اعتراف 

کرد.

وى در اعترافاتش به کارآگاهان گفــت: زمانى که مقتول 
قصد خارج شــدن از مجتمع را داشت، در یک لحظه متوجه 
طالهاى  همراهش شــدم؛ به بهانه اى او را به ســمت اتاقک 
سرایدارى کشانده و به سمت او حمله ور شده و  سرش را محکم 
به زمین کوبیدم. پس از سرقت جسد را به داخل باغچه انتهاى 

ساختمان برده و مدفون کردم .
با اعتراف متهم بــه ارتکاب جنایــت و مدفون کردن 
جسد در داخل فضاى ســبز مجتمع، هماهنگى الزم با 

تشــخیص هویت پلیس آگاهى، آتش نشانى و 
بازپرس پرونده انجام  شــد و کارآگاهان 
با هدایت متهم پرونده موفق به کشــف 

جسد دفن شده در داخل فضاى سبز داخل 
مجتمع شدند .

در ادامــه رســیدگى بــه این پرونــده و با 
توجــه به کشــف جســد متعلق بــه مریم ، 
پرونده با موضوع قتل عمد تشــکیل شــد و 
متهم پرونده نیــز با قرار بازداشــت موقت 
در اختیــار اداره دهــم ویژه قتــل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قــرار گرفت و تحقیقات 
در ایــن پرونــده در مراحــل مقدماتــى و اولیه

قرار دارد.

سرایدارى که به خاطر طال زن میانسال را کشت

سرقت ،قتل و دفن در فضاى سبز  یى
جنا

وى در اعترافاتش به کارآگاهان گفــت: زمانى که مقتول 
قصد خارج شــدن از مجتمع را داشت، در یک لحظه متوجه 
طالهاى  همراهش شــدم؛ به بهانه اى او را به ســمت اتاقک 
سرایدارى کشانده و به سمت او حمله ور شده و  سرش را محکم 
به زمین کوبیدم. پس از سرقت جسد را به داخل باغچه انتهاى 

. 
با اعتراف متهم بــه ارتکاب جنایــت و مدفون کردن 
جسد در داخل فضاى ســبز مجتمع، هماهنگى الزم با 

تشــخیص هویت پلیس آگاهى، آتش نشانى و 
بازپرس پرونده انجام  شــد و کارآگاهان 
با هدایت متهم پرونده موفق به کشــف 

جسد دفن شده در داخل فضاى سبز داخل 

در ادامــه رســیدگى بــه این پرونــده و با 
توجــه به کشــف جســد متعلق بــه مریم ، 
پرونده با موضوع قتل عمد تشــکیل شــد و 
متهم پرونده نیــز با قرار بازداشــت موقت 
در اختیــار اداره دهــم ویژه قتــل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قــرار گرفت و تحقیقات 
در ایــن پرونــده در مراحــل مقدماتــى و اولیه


