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حادثه

پنجشــنبه  15 آذر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1563

 قتل عام های خانوادگی
در تهران و کرمانشاه

شهروند| پلیس پایتخــت و کرمانشاه صبح روز 
سه شــنبه، در مقابل دو پرونده  جنایت خانوادگی 
قرار گرفتند. پدر یک پسر 19 ساله در تهران و مادر 
و پسری  در کرمانشاه، قربانی خشم یکی از اعضای 
خانواده شان شــدند. خشــم هایی که دو  قتل عام 

خانوادگی را رقم زدند. 
پرونده اول در تهران رخ داد. بامداد روز دوشــنبه بود 
که آتش سوزی در خانه  ای ویالیی در نیاوران ماموران 
آتش نشانی را به صحنه کشــاند. بعد از خاموش  شدن 
این آتش بود که جســد مردی میانســال درحالی که 
بشدت سوخته بود پیدا شد.  اما این همه ماجرا نبود. در 
بررسی ها مشخص شد که این مرد با ضرباتی به  سرش 
کشته شده اســت. همین موضوع پلیس تهران را وارد 
عمل کرد و ماموران  در تحقیقات خود متوجه شدند این 
مرد با پسر 19 ساله خود زندگی می کرده و  پسرش بعد 
از این حادثه ناپدید شده است. تا این که سرانجام ساعت 
30:  5  بعدازظهر روز سه شنبه سیزدهم آذرماه، وحید 
در نزدیکی محل جنایت دستگیر  شد. او در بازجویی ها 
به جنایت و آتش زدن جســد پدرش اعتــراف کرد. 
وحید که  به مصرف شیشه اعتیاد دارد در اعترافاتش به 
کارآگاهان گفت:   »من و پدرم  همیشه با یکدیگر جر و 
بحث داشتیم. پدرم همیشه به من ایراد می گرفت. آن 
شب  من از ایراد گرفتن های پدرم بشدت عصبانی شده 
بودم. برای همین یک چکش  برداشتم. پدرم روی مبل 
نشسته و درحال تماشای تلویزیون بود و متوجه آمدن 
 من به داخل خانه نشــد. از پشت سر به او نزدیک شده 
و با چکش چندین ضربه  به پشت سرش وارد کردم. به 
سرعت به پمپ بنزین رفته و یک گالن بنزین  خریدم. به 
خانه برگشتم و خانه را به آتش کشیدم و متواری شدم.« 

با اعتراف متهم، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس 
شعبه ششم دادسرای  ناحیه 27 تهران صادر شد. 

دومین جنایت خانوادگی در کرمانشــاه رخ داد. 
روز سه شــنبه 13 آذر بود که خبــر  این جنایت به 
پلیس کرمانشــاه گزارش شد. بررسی های نخست 
نشان داد که به  دنبال اختالفات خانوادگی، پسری 
در الهیه کرمانشــاه با شلیک گلوله به زندگی  خود، 
مادر و بــرادر ناتنــی اش پایان داده. ایــن حادثه  
 ساعت 14 بعدازظهر و در  شــهرک الهیه به دنبال 
باال گرفتن اختالفــات خانوادگی میان اعضای یک 
خانواده  رخ داد .   در این حادثه جوانی 24 ساله پس 
از جر و بحث با اعضای خانــواده  خصوصا مادر 43 
ساله و برادر ناتنی 19 ساله اش، با اسلحه ای که در 
اختیار  داشته اقدام به شــلیک به سمت آنها کرده 
و موجب مرگ هر دو نفرشــان شده .   فرد  ضارب در 
ادامه رفتار جنون آمیزش، به ســمت خود شلیک 
کرد و به زندگی اش پایان  داده. ســرهنگ آمویی، 
معاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
کرمانشــاه در  رابطه با این پرونده گفت:  »در حال 
حاضر تحقیقــات پلیس بر روی ایــن پرونده  آغاز 
شــده تا زوایای پنهان این جنایت خانوادگی فاش 

شود.« 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه 
در ادامه با ابراز تأســف از  وقوع ایــن حادثه تلخ، عموم 
شهروندان به خصوص جوانان را به خویشتنداری  دعوت 
کرد و گفت: »راه حل اختالفات خانوادگی هرقدر که 
بزرگ هم باشد چنین  رفتارهایی نیست .   مرکز مشاوره 
و روانشناسی پلیس کرمانشــاه در معاونت  اجتماعی 
استان آماده اســت تا در طول هفته و در ساعات اداری 
خدمات مشاوره  ای رایگان به عموم شهروندان برای حل 

مشکالت آنها ارایه کند.« 

ذرهبین
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شهروند| آتش سوزی برج تجاری و اداری رزمال در بزرگراه شهید خرازی اطفا شد و 60 کارگری که درون آن محبوس شده بودند، نجات یافتند. در پی 
بروز آتش سوزی در یک مجتمع اداری و تجاری 25 طبقه در بزرگراه شهید خرازی آتش نشانان ایستگاه های 100، 109، 69 و 68 به همراه 6 دستگاه تانکر 
آب و باالبر به محل حادثه اعزام شدند. مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران که در محل حادثه حضور داشت، در این باره گفت: »محل حادثه 
یک ساختمان 25طبقه درحال ساخت شامل، 5 طبقه منفی، 5 طبقه تجاری و 15 طبقه اداری، در منطقه 22 تهران است. این آتش سوزی در طبقه همکف 
و از یک موتور ژنراتور آغاز شده و سپس به سقف های کاذب طبقه اول و دوم و بخش هایی از نمای ساختمان سرایت کرده بود. آتش نشانان به سرعت به چند 

گروه تقسیم شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند بیش از 60نفر از کارگران را با استفاده نردبان و راه پله ها به محل امن منتقل کردند.«

60 نفر از میان 
دود و آتش 
رزمال نجات 
یافتند
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

آگهی ثبتی
ثبت  شماره  به   1396/10/10 درتاریخ  دارا  گستر  سالمت  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
520806 به شناسه ملی 14007316049 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : واردات و صادرات و تولید و پخش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی خرید و فروش انواع کاالهای مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری تهیه و توزیع انواع مواد غذایی و دارویی 
و آرایشی بهداشتی و مکمل و تجهیزات پزشکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مرکزی - شهر تهران-یوسف آباد-خیابان سهیل-خیابان بیست وچهارم-پالک 38ساختمان 
شقایق 1 طبقه اول- واحد 3 کدپستی 1431965794 سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ 1000000 
دارنده  به شماره ملی 1382583796  پورصفر  آقای جعفر  الشرکه  و میزان سهم  اسامی شرکا  ریال 
900,000 ریال سهم الشرکه خانم هاجر قاسمی به شماره ملی 1739596651 دارنده 100,000 ریال 
به شماره ملی 1382583796 به سمت عضو  آقای جعفر پورصفر  اعضا هیئت مدیره:  الشرکه  سهم 
هیئت مدیره و مدیرعامل خانم هاجر قاسمی به شماره ملی 1739596651 به سمت رئیس هیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت  باامضاء مدیرعامل همراه 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)307739(
________________________________________________________

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اسماعیل کارگر خیاولو فرزند قربانعلی   

خواهان خانم سحر کارگر خیاولو فرزند مقصود دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسماعیل 
کارگر خیاولو فرزند قربانعلی به خواسته درخواست صدور حکم به احراز تخلف زوج از شروط ضمن 
عقد و اعمال وکالت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 9709984525100748 شعبه اول 

دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان مشکین شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 

10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

منشی شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان مشگین شهر – کیومرث 
سرداری قورجه بیگلو 

_________________________________________________________
آگهی حصر وراثت

تاریخ : 23- اند
شماره :97/9/23 

آقای هاتف حسین زاده به شرح دادخواست به کالسه 23 اند از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه پناهی نقدی علیا به شماره شناسنامه 595 در 

تاریخ 94/1/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به ....  
1- آفرین حسین زاده فرزند رشید به شماره شناسنامه 1671305329 نسبت با متوفی : فرزند 
2- قیمت حسین زاده فرزند رشید به شماره شناسنامه 1671306325 نسبت با متوفی : فرزند 

3- هاجر حسین زاده فرزند رشید به شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفی : فرزند 
4- هاتف حسین زاده فرزند رشید به شماره شناسنامه 2008 نسبت با متوفی : فرزند 

میباشد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
مرادیان – قاضی شورای حل اختالف بخش الهرود 

________________________________________________________
مفقودی

برگ سبز خودرو پژو روآ مدل 85 ، 18 ایران 113 ط 87    شماره شاسی   16401651شماره 
موتور 11685024344  به نام احمد رضا مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

شهروند| صحنه های فیلــم، عجیب و در عین حال 
ناراحت کننده اســت. فیلمی معماگونه که هرکس آن 
را ببیند، به دنبال دلیلش می گردد. اما نمی توان هیچ 
دلیلی برای این اقدام پیدا کرد. پســران جوانی که در 
فضای سبزی مثل پارک سراغ  شهروندانی که درحال 
استراحت هستند، می روند و در اقدامی عجیب آنها را 
به آتش می کشــند. در ابتدای این کلیپ، فیلمبردار با 
خنده از دوستش می پرســد، می خواهی چه کار کنی. 
مرد جوان هم می خندد و با هم ســراغ مردی می روند 
که روی چمن دراز کشــیده و درحال استراحت است. 
پسر جوان خیلی آهسته پشــت مردی که روی زمین 
دراز کشــیده می رود و بــا ریختن مایع اشــتعال زا و 
روشــن کردن فندک ناگهان او را به آتش می کشــد. 
قربانی از جایش بلند می شــود و فریادزنان روی چمن 
غلت می زند تا شاید آتشی که گر گرفته بود، خاموش 
شود. فیلمبردار و مرد جوان هم بالفاصله فرار می کنند. 
این صحنه سه بار دیگر با مردانی متفاوت تکرار می شود. 
این دو دوســت با خنده ســراغ مردانی که روی زمین 
دراز کشیده اند، می روند، یکی فیلم می گیرد و دیگری 
آتش را بی سروصدا روشــن می کند و بعد از آن هم هر 
دو شــروع به خندیدن می کنند. در آخرین اقدامی که 
این مردان آتش افروز انجام می دهند، پســر دیگری با 
موتور کنار پارک منتظر آنهاست. وقتی این مجرمان، 
مردی را به آتش می کشــند، ســوار موتور شده و فرار 
می کنند.  تعداد این متهمان مشخص نیست، چراکه 
هنگام فرار، با دو موتور متواری می شــوند. دو نفرشان 
ترک یک موتور می نشینند و فیلمبردار هم ترک یک 
موتورسیکلت دیگر می شود و درحالی که همچنان دارد 
فیلم می گیرد، از صحنه آتش گرفتن مرد جوان که باال و 

پایین می پرد و فریاد می زند، متواری می شوند. 
این کلیپ صبح دیــروز بود کــه در فضای مجازی 

منتشر شد. بالفاصله پلیس پایتخت اعالم کرد که تیم 
ویژه  در پلیس تشکیل شــده است و به دستور ریاست 
پلیس پایتخت، یگان های مختلف نیــروی انتظامی 
برای شناسایی و دستگیری این فرد وارد عمل شده اند. 
مرکز اطالع رسانی پلیس با تایید این دستور اعالم کرد: 
»از همه شــهروندانی که از چنین فردی اطالع داشته 
یا جزییات بیشــتری از اقدامات وی را در دست دارند، 
درخواست می شــود اطالعات خود را به نزدیک ترین 

واحد پلیس گزارش دهند.«
تکرار دگرآزاری

این نخستین بار نیســت که شاهد چنین اقدام های 
عجیبــی از ســوی مــردم می شــویم. اقداماتی که 

ســوال برانگیزند و نمی توان هیچ دلیلی برای آنها پیدا 
کرد. تنها مشکالت روحی و اختالالت روانی می تواند 
علت چنین اقدام های عجیبی باشد. اتفاقا همین چند 
روز پیش بود کــه در تهران مرد درفش به دســت در 
عرض دو ســاعت 15 زن و دختر را مجروح کرد. مرد 
موتورسوار از خیابان ســلیمانیه این کار را آغاز کرد و با 
توجه به شکایت ها و بررســی دوربین های مداربسته 
مشخص شد تا محدوده افســریه به این آزار و اذیتش 
ادامه داده است. ســن زنان و دخترانی که توسط این 
فرد مورد حمله قرار گرفتند بین ۱۷ تا 41 سال بوده و 
ظاهر و پوشش این افراد متفاوت بوده است. این حادثه 
شامگاه دوشنبه ۳۰ مهر رخ داد. مرد موتورسواری که 

کاله ایمنی بر ســر داشت، ســوار موتورش در خیابان 
پرسه می زد و با دیدن زنان و دختران به سمت آنها رفته 
و در اقدامی وحشیانه با درفشی که در دست داشت، به 
آنها حمله می کرد. درنهایــت این فرد در یک عملیات 
غافلگیرانه در مخفیگاهش در منطقه خانی آبادنو تهران 
دستگیر شد. این مرد که سابقه بیماری روانی داشت، در 
بازجویی ها گفت: »مشکل اقتصادی داشتم، همچنین 
دخالت های بی مورد اقوام همسرم هم مرا عصبی کرده 
بود. همسرم و مشــکالت اقتصادی و اجاره خانه باعث 
شده بود دیگه کشــش نداشته باشــم. نمی فهمیدم 
چه کار می کنم. دســت خودم نبود، درست مثل یک 
آدم آهنی عمل می کردم. فقط می خواســتم زن ها را 
اذیت کنم. خسته شــده بودم.  وقتی درفش را به زنان 
می زدم، هیچ حسی نداشــتم، اما احساس آرامش هم 
نمی کردم. هر زمانی که مغزم به من دستور می داد، این 

کار را انجام می دادم.«
همچنین یک مورد مشــابه دیگر هم در اصفهان رخ 
داد. مرد دیوانه به چهــار زن در اصفهان حمله و آنها را 
زخمی کرد. این اتفاق تیرماه سال گذشته رخ داد. وقتی 
ماموران پلیس در جریان این حمله های عجیب به زنان 
قرار گرفتند، موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. 
با حضور ماموران در محل مشخص شد مردی با چاقو 
به سمت زن جوان حمله و او را از ناحیه دست مجروح 
کرده است. همچنین سه زن دیگر هم اعالم کردند که 
مرد جوانی به سمت آنها حمله و لباس های آنها را پاره 
کرده اســت. ســرانجام عامل تعرض به زنان اصفهانی 
یک ساعت پس از شکایت شهروندان دستگیر شد. در 
بررسی های اولیه مشخص شد که این متهم ۳۵ ساله 
هم بیمار روانی اســت و از اختالل حواس رنج می برد، 
به همین دلیل در اختیار مراکــز درمان بیماران روانی 

قرار گرفت.

 اولیای دانش آموزان هم با طرح شکایت خواهان 
برخورد قاطع و ســنگین مراجــع قضائی با متهم 
این پرونــده هســتند. تعــدادی از دانش آموزان 
برای مشخص شــدن دقیق آن چه در این مدرسه 
پسرانه رخ داده، به پزشکی قانونی رفتند تا با انجام 
آزمایشات پزشــکی پرده از رازی مخوف که گفته 
می شــود در سرویس های بهداشــتی این مدرسه 
مدت ها درحال وقوع بوده، برداشــته شود. متهم 
50 ســاله که معــاون انجمن اولیــا و مربیان این 
مدرسه پســرانه بوده، در بازداشــت پلیس است. 
مقامات قضائی به طور رســمی کــودک آزاری را 
تایید اما اعالم کردنــد که هنوز نمی دانند تجاوزی 
صورت گرفته است یا نه. فعال همه باید منتظر نظر 

پزشکی باشند. 
اما با این حال، خانواده هــای زیادی در اصفهان 
نگرانند. همــان خانواده هایی که پسرانشــان باید 
به این مدرســه بروند و درس بخوانند. آنها نگران 
سرنوشت فرزندانشان هستند. با این که مسئوالن 
آموزش وپــرورش اصفهان اعــالم کرده اند که این 
مدرسه دایر اســت، اما خانواده های زیادی از رفتن 
فرزندانشان به این مدرسه ابا دارند. محمد یکی از 
همان پدرهاست، او پســرش را برای دومین  سال 
در این مدرســه ثبت نام کرده، امــا االن از این کار 

پشیمان اســت. خودش می گوید حاضر است هر 
کاری کند تا پســرش بتواند در مدرســه دیگری 
درس بخواند. او به »شــهروند« می گوید:  »از روز 
دوشنبه تا االن شــب و روز نداریم. من و همسرم 
همه چیزمان، همین یک بچه اســت، از وقتی این 
خبر را شنیدم، آرامشم را از دســت دادم، تا امروز 
که مانع رفتن او به مدرســه شــدم، به مسئوالن 
مدرســه گفتم که اصال راضی به ادامه تحصیل او 
در این مدرسه نیســتم. خیلی های دیگر هم مثل 
من هســتند، حق دارند، از صبح تــا ظهر یک بچه 
9 ساله در یک مدرســه، با خودمان فکر می کردیم 
همه کادر این دبستان خانم هســتند و برای ایلیا 
خوب است. نمی دانســتیم که یک نفر از بیرون به 
این راحتی وارد مدرسه می شــود و این کارها را با 

بچه های مردم می کند.«
ناهید هــم مادر یکی دیگــر از دانش آموزان این 
مدرسه است. پســر او 10 ســال دارد و در شیفت 
عصر این مدرســه تحصیل می کنــد. او هم مثل  
خیلی های دیگر چند روز به مدرســه نرفته است. 
ناهید به »شهروند« می گوید: »واقعا نمی دانیم چه 
کار کنیم؟ باورکردنی نیســت. خیلی وحشتناک 
اســت. من شــنیدم او بچه ها را به زور به سرویس 
بهداشتی مدرســه می برده، اصال نمی توانم قبول 

کنم که پســرم در این محیط باشد. از سوی دیگر 
وسط  ســال است، نمی شود مدرســه را تغییر داد. 
مسئوالن آموزش وپرورش هم که اصال به حرف ما 
گوش نمی کنند، رفتار و گفتارشــان واقعا غیرقابل 
تحمل اســت. فقط به ما می گویند مشکل از طرف 
کادر ما نبوده و متهم از بیرون از مدرسه بوده. ما به 

مدرسه و محیط آن اعتماد داشتیم...«
با این همــه، هنوز جزییــات جدیــدی از این 
حادثه فاش نشده. به گفته یکی از مقامات شهری 
اصفهان که نخواســت نامش فاش شــود، جواب 
پزشــکی قانونی برای مشخص شدن موضوع تجاوز 
تا اواسط هفته آینده اعالم می شود. از سوی دیگر، 
روابط عمومی آموزش وپرورش استان اصفهان در 
گفت وگویی کوتاه با »شــهروند« همچنان همان 
صحبت های قبلی را تکــرار کرد و دراین باره گفت: 
»موضوع تجاوز هنوز در حد ادعاست و هیچ چیزی 
ثابت نشده، اما مدیران و مسئوالن ناحیه 4 اصفهان 
در مدرسه مربوطه حاضر شده اند و درحال پیگیری 
ماجرا هســتند. پرونده این موضوع سریع تشکیل 
و به مراجع قضائی ارسال شــده است. منتظر نظر 
نهایی پزشکی قانونی هســتیم، آموزش و پرورش 
ناحیه 4 نیز از این فرد به دلیل از بین بردن  شــأن 

آموزش وپرورش شکایت کرده است.«

فرار مردان جنایتکار تهرانی 

بسیج عمومی برای دستگیری مردان آتش افروز

خشم های انفجاری افراد ناکام  
|دکترمنصورهنیکوگفتار|عضوهیأتمدیرهانجمنروانشناسیاجتماعیایران|

ناکامی ها  و مشکالت بعضی از افراد با  واکنش های آسیب زا در جامعه  بروز پیدا می کند. نمونه اش همین  افرادی که 
با بنزین شهروندان را آتش می زنند  یا دو مردی که در تهران و جهرم با چاقو و درفش پای  رهگذران را زخمی می کردند 
و پا به فرار می گذاشــتند. درواقع این یک جریان اجتماعی نیست و ما نمی  توانیم به این موضوع به عنوان یک مسأله 
اجتماعی نگاه کنیم. این افراد آسیب زا با مشکالت روانی و فردی در زندگی  مواجه هستند  که در زمان و شرایط مشخص   
نتوانستند  آن را حل کنند. این افراد با نشان دادن خشم  انفجاری  خود در سطح جامعه  به دنبال یک  هدف هستند. 
هدفی که در زندگی واقعی خود پیدا نکردند.  آنها  با آسیب رساندن به  افراد جامعه می خواهند دردهایشان را التیام دهند 
و تسکینی برای زخم هایشان  پیدا کنند. اگر در سطح جامعه به این افراد توجه نشان داده نشود یا توجه افراطی شود، 
درواقع در کانالی که  باید تحت معالجه قرار نگیرند و ساماندهی نشوند مشکالت جدی در جامعه ایجاد می کنند. این 
افراد که دچار  مشکالت روانی هستند باید بابت رفتارشان در جامعه پاسخ بدهند و مجازات بشوند تا تشویش اذهان 
عمومی نکنند و مردم از این که در خیابان و کوچه تردد کنند، بترسند. متولیان امر باید به نوعی رسیدگی کنند  که با 
بی توجهی و سهل انگاری از این گونه مسائل عبور نکنند یا طوری خبرسازی شود که دیگرانی  که باز با مشکالت فردی و 

روانی دست و پنجه نرم می کنند از این رفتارهای آسیب زا الگو برداری و  هیجان های  لحظه ای خود را برون 
ریزی کنند و با تخلیه خشم خود روی شهروندان دچار آسودگی شوند. 

آموزش وپرورش  اصفهان  همچنان   پیگیر 
پرونده کودک آزاری  در دبستان پسرانه  است

 موضوع تجاوز
 تا هفته آینده
مشخص می شود
شــهروند| چند روزی از حادثه دبســتان 
پسرانه اصفهان می گذرد؛ حادثه ای که تاکنون 
حداقل کودک آزاری تعدادی از دانش آموزان 
کم سن و سال از ســوی یکی از اعضای انجمن 
اولیا و مربیان این مدرســه به اثبات رسیده و 
بررسی ها برای مشخص شــدن سایر جرایم 
و اتفاقات هولناک این مدرســه درحال انجام 
است. مثل همه پرونده های اینچنینی یک نفر 
به عنوان متهم اصلی بازداشت شده و مدیر و 
ناظم این مدرسه هم از کار تعلیق شدند که از 
سوی حراست و کمیته رسیدگی به تخلفات 

آموزش وپرورش تحت پیگرد قرار دارند.


