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از نخستین ساعت های روز شــنبه دانشگاه علوم و 
تحقیقات حال وهوای دیگری داشت. دانشگاهی که از 
روز سه شــنبه و پس از آن حادثه خونین بر سرزبان ها 
افتاد. حادثه ای که باعث مرگ دلخراش  9 دانشــجو و 
راننده اتوبوس این دانشگاه شــد و 25 نفر دیگر را هم 
راهی بیمارســتان کرد. دانشجویان این دانشگاه صبح 
شنبه به جای رفتن بر سر کالس های درس با بنرهایی 
که در دســت داشــتند، در محوطه دانشــگاه تجمع 
کردند. آنها درحالی که تصاویری از همکالســی های 
جان باخته شان را همراه داشتند، به حادثه پیش آمده 
و بی تفاوتی مسئوالن نســبت به وضع حمل ونقل این 
دانشــگاه اعتراض می کردند. صبح دیروز عبورومرور 

دانشــجویان از در ورودی واحــد علــوم و تحقیقات 
دانشــگاه آزاد درحالی با سختگیری پرسنل انتظامات 
انجام می شــد که در ابتدای ورود به محوطه دانشگاه، 
حجله هــای کوچکی  به یاد دانشــجویان حادثه دیده 
واحد علوم و تحقیقات برپا شــده  بود و صدای تالوت 
قرآن به گوش می رســید. حلقه های اولیه دانشجویان 
اطراف میدان ورودی دانشگاه شکل گرفت و همزمان 
عده ای از دانشــجویان هم در میان جمعیت گل مریم 
و گالیل توزیع می کردند. نیروهای حراســت دانشگاه 
چندین نوبت از دانشــجویان خواستند تا محل تجمع 
را ترک کنند، اما با زیاد شــدن تعداد تجمع کنندگان 
عمال این درخواســت بی پاسخ ماند. ســاعت حوالی 

10 صبــح میدان دانش دانشــگاه علــوم و تحقیقات 
مملو از جمعیت بود و از گوشه و کنار شعارهایی علیه 
مسئوالن این دانشــگاه به گوش می رسید. مریم یکی 
از دانشــجویان این دانشــگاه که در این تجمع حاضر 
شــده بود، به »شــهروند« می گوید: »حتما باید این 
همه آدم جانشان را از دســت می دادند تا اتوبوس ها را 
تعویض کنند. چند بار نامه نوشتیم و از آنها خواستیم 
فکری بــه حال این وضع خطرنــاک اتوبوس ها کنند، 
اما هیچ فایده ای نداشــت. حاال امــروز اتوبوس های 
جدید را این جا جلوی چشــم ما قطار کردند که چه؟« 
او که  دانشــجوی ترم چهارم دامپزشکی  است و یکی 
از همکالســی هایش را در این حادثه از دست داده، در 

ادامه می گوید: »محمدرضا یکی از بهترین دانشجویان 
رشته ما بود. همیشــه قبل از شروع کالس همه دور او 
جمع می شدیم و قبل از آمدن اســتاد سواالت را از او 
می پرسیدیم. حیف که قربانی بی تفاوتی مسئوالن این 

دانشگاه شد.«
رضا دانشجوی ترم دوم معماری است. او که همراه با 
عده ای از همکالســی هایش در این تجمع حاضر شده 
بود، درباره این تجمع و خواسته هایشان به »شهروند« 
می گوید: »پول هایی که از مــا می گیرند، کجا هزینه 
می شــود. میانگین دریافتی شــهریه در مقطع ارشد 
ترمی 3 تا 4 میلیون تومان است، بدون هزینه پایان نامه. 
در مقطع دکترا هم هزینه ها ســر به فلک می کشــد. 
دریافتی مقطع لیســانس هم کمتر از 2 میلیون تومان 
نیست. ما خبر داریم به اســاتید هم پولی نمی دهند، 
همه اعضــای هیأت علمی از وضع حقــوق و دریافتی 
راضی نیستند، ســوال ما این است، این همه پول کجا 
خرج می شود. نباید بخشی از آن هزینه ایمنی ما باشد 
تا به این راحتی 10 نفر جانشــان را از دست ندهند. دو 
نفر از قربانیان این حادثه از هم رشته های ما بودند، هر 
دو تاریخ دفاع داشتند، یعنی درسشان تمام شده بود.«

محمد یکی دیگر از دانشجویان حاضر در این تجمع 
صحبت های دوســتش را ادامه داد: »ما حرف سیاسی 
نداریم. صحبت جان و امنیت اســت. کجای دنیا کوه را 
می تراشــند و در دل آن دانشگاه درست می کنند. حاال 
این کار را کردید، حداقل راه را ایمن کنید. یک گاردریل 
یا بلوک سیمانی چقدر هزینه دارد. اصال چرا اتوبوس؟ 
این جا وقتی هوا برفی می شود، هیچ اتوبوسی نمی تواند 
تردد کند.« او در پاســخ به این پرسش که از مسئوالن 
این دانشــگاه چه خواســته ای دارد، می گوید: »حرف 
و خواســته ای برای گفتن وجود ندارد. مســئوالن این 

دانشگاه باید عوض شوند. آنها به فکر جان ما نیستند. «
همزمان بــا اوج تجمع دانشــجویان معترض مادر 
نیلوفر رادمهر هم به جمع دانشــجویان پیوست. مادر 
داغداری که دختر جوانش در این حادثه کشــته شد. 
او روی سکو ایستاد و با صدای لرزان و صورتی اشکبار 
و درحالی که تصویر دخترش را در دســت داشــت، از 
دانشجویان خواست از او و ســایر خانواده های داغدار 
این حادثه حمایت کنند، شاید مسئوالن فکری کنند و 

خانواده های دیگری داغدار نشوند.«
بعد از دقایقی هم دانشــجویان با ســردادن شــعار 
»عزا عزاست امروز، دانشــجو صاحب عزاست امروز« 
و »مسئول بی کفایت، استعفا استعفا« به سمت محل 
حادثه حرکت کردند. دانشــجویان معترض در پایان 
این تجمع طی بیانیه ای خواستار استعفا و عذرخواهی 
مســئوالن واحد علوم و تحقیقات و ایمن شــدن راه 

خطرناک این دانشگاه شدند. 

  نجات 4430 گرفتار در برف  ۱۵   استان کشور
 شــهروند|  در پــی بــارش بــرف و کــوالک در 15 اســتان کشــور بــه 
4430 تــن از هموطنــان امدادرســانی شــد .   15 اســتان همــدان، مازندران، 
 لرســتان، گیــان، کهگیلویــه و بویراحمــد، کرمانشــاه، کردســتان، قزوین، 
زنجان، ســمنان، خوزســتان، چهارمحــال و بختیــاری، اردبیــل،  آذربایجان 
 شــرقی و غربی در ایــن مدت درگیر بــرف و کوالک شــده اند .  رئیس ســازمان

 امداد و نجات با اشــاره به وقوع برف و کوالک  در 15 استان کشور گفت: » به بیش 
از 4400 نفر حادثه دیده امدادرسانی شــده و 10 مسافر نیز به مراکز درمانی انتقال 
یافته اند.«  رئیس  ســازمان امــداد و نجات با اشــاره به امدادرســانی در 4۹ محور 
کوهســتانی، گفت:»به 51۲ خودروی گرفتار در 4۹ محور کوهستانی  امدادرسانی 
شده است. از بین 4430 نفر در برف و کوالک  مانده، 50 نفر در اسکان های اضطراری 
اسکان داده شده اند. 10 نفر به مراکز درمانی منتقل، 6نفر به صورت سرپایی درمان 
 شدند و 51۲ دستگاه خودرو نیز رهاسازی شده است.«  رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هال احمر با اشاره به فعالیت ۷۸ تیم  امدادی متشــکل از ۲۸0 امدادگر، 
گفت: » در عملیات امدادرسانی، 14۷ بســته غذایی، ۲45 تخته پتو، ۲30 قوطی 

کنسرو، 330 قرص  نان و ۲5 کیلوگرم خرما توزیع شده است .«

 12 جوان گرفتار برف در تکاب از یخ زدگی نجات یافتند
راهداران شهرستان     تکاب  شامگاه جمعه  موفق شدند جان 1۲جوان گرفتار در برف 
و کوالک شدید ارتفاعات سخت گذر این  شهرستان را از مرگ ناشی از یخ زدگی نجات 
دهند .  این جوانان که با سه دستگاه خودرو آفرود از روز جمعه برای تفریح زمستانی  به 
ارتفاعات روستای قوشخانه در ۲5 کیلومتری این شهرستان رفته بودند، هنگام بازگشت 
در محاصره برف و کوالک گرفتار شــدند. آنان پس از گم کردن راه بازگشت و کوالک 
شدید قادر به ادامه مسیر نشــدند و در تماس با اداره راهداری شهرستان کمک رسانی 
 ماموران را خواستار شدند . راهداران برای بازگشایی مسیری که این سه خودرو در آن 
گرفتار شده بودند، با یک دستگاه لودر به  حدفاصل روستاهای قوشه باغ و قوشخانه از 
توابع بخش تخت سلیمان اعزام شدند و مسیر پنج کیلومتری تا جاده اصلی را به مدت 
 بیش از چهار ساعت برف روبی کردند . ماموران موفق شدند این جوانان را ساعت 3بامداد  

شنبه از خطر یخ زدگی نجات  دهند. 
نجات 49 خودروی گرفتار در برف ماسال

با توجه به بارش 30 ســانتیمتری برف، 4۹ دستگاه ماشین سواری و مینی بوس در 
مسیر جاده ییاقی ماسال گرفتار شده بودند . روز جمعه  6 گروه از امدادگران هال احمر  

به منطقه اعزام شــدند و با کمک نیروهای امدادی 3۸ خودروی ســواری و مسافران 
۲دستگاه مینی بوس به مناطق پایین دست انتقال و سایر سرنشینان نیز در کلبه های 
ییاقی، هتل ها و مســافرخانه های بین راهی  اسکان داده شــدند. » مهدی ولی پور« 
مدیرعامل جمعیت هال احمر گیان نیز گفت:»امدادگران جمعیت هال احمر استان 
در جاده  سیاهکل به دیلمان منطقه الریخانی، ۲0 بسته غذایی خشک شامل بیسکویت، 
خرمای خشــک و آب معدنی توزیع کردند.  در منطقه  فومن به ماسوله نیز 30 خودرو 

توسط امدادگران این جمعیت رها سازی شد .«
روستای شهرستان ورزقان در محاصره برف

  همچنین راه 35 روســتای شهرســتان ورزقان به علت زیاد بــودن حجم بارش و 
صعب العبور بودن راه ها مســدود اســت و طی چند روز  آینده جاده این روستاها نیز 
برف روبی خواهد شد . با اعزام اکیپ های مختلف برف روبی جاده های روستایی به سرعت 
ادامه دارد و  در اکثر محورها تردد انجام می گیرد. رئیس اداره راهداری شهرستان ورزقان 
از مسافران و رانندگان خواست پیش از سفر و تردد  در محورهای شهرستان ورزقان با  
سامانه 141 که به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی است، تماس بگیرند و از باز  بودن 

راه ها اطمینان یابند.
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پلیس پایتخت پرده از جنایتی برداشت که در آن جسد یک خانم دندانپزشک پس از کشته شدنش به آتش کشیده شده بود. 20 آذرماه بود که پلیس در جریان حادثه

مرگ آتشین زن در یک زمین کشاورزی در منطقه فشافویه قرار گرفت. ماموران در بررسی سوابق پرونده فقدان افراد اطالع پیدا کردند که قربانی یک زن  ۴۰ساله 
دندانپزشک است. همین تحقیقات کافی بود تا با بررسی های بیشتر پلیس ردی از قاتل پرونده پیدا کند. متهم که راننده یک خودروی پرشیا بود، پس از دستگیری 
ادعا کرد که به خاطر سهامی به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان که نتوانسته بود وامش را تسویه کند، با خانم دکتر به مشکل برخورد کرده بود و در روزی که با این زن 
قرار گذاشته بود تا بتواند مهلت بگیرد، کنترلش را از دست می دهد و او را خفه می کند. متهم در بازجویی ها گفت: »از شهر خارج و وارد جاده منتهی به فرودگاه 

]امام خمینی )ره([ شدم. در نقطه ای خلوت جسد را از خودرو پیاده کرده و با بنزین داخل صندوق عقب، جنازه را به آتش کشیده و به سرعت از محل دور شدم.«

 قتل خانم دندانپزشک
 بر سر خرید و فروش 
سهام
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طبق   ۹۷/0۹/۲0 تاریخ  حسینی  باویه  جواد  طرف  از  وکالت 
وکالت نامه ۲06۸6/ ۹۷/03/۲۸

دفتر ۲۷4 اهواز
آقای فالح شعبان پور با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
دفترخانه ۲۷4 اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 
۲6۹5/351 واقع در بخش ۲ اهواز در صفحه ـــ دفتر ذیل ثبت 
بنام آقای جواد باویه حسینی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و برابر سند قطعی شماره ـــ دفترخانه ـــ اهواز نامبرده 
/ مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد ـــ دفترخانه ـــ 
اهواز نزدـــ رهن است که به علت جابه جایی مفقود گردیده لذا 
ثبت  قانون  نامه  آئین   1۲0 ماده  اصاحی  یک  تبصره  دستور  به 
مراتب جهت اطاع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر 

خواهد شد.
                            رئیس ثبت شهرستان اهواز ناحیه دو

به گزارش روابط عمومي شــرکت آب منطقه اي هرمزگان، 
جمشــید عیداني معاون حفاظت و بهره برداري شــرکت آب 
منطقه اي هرمــزگان در این کارگاه بیان کــرد: در این طرح 
میزان آگاهی و حساســیت دانش آموزان استان به منابع آب 
از مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون این طرح مشخص 
شد. وي در ادامه افزود:  افزایش میزان آگاهی و افزایش میزان 
حساســیت دانش آموزان و افکار عمومی نسبت به مشکات 
منابــع آب از اهداف طرح دانش آموزی نجــات آب بود که در 
سال جاری در استان محقق شد و اجرای مستمر و صحیح این 
طرح می تواند افکار عمومی را هر چه بیشتر همراه با مسئولین 

و متولیان آب به همراه داشته باشد.
این مقام مســئول تصریح کرد:  با توجه به کمبود منابع آب 
در استان پرداختن به اجرای طرح های فرهنگی و آموزشی و 
دیگر امکانات نیز ضروری است و هر چه این گونه طرح ها برای 
ســنین پایین تر اجرا شود، اثر بخشــی آن بیشتر خواهد بود. 
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي هرمزگان 
در پایان تصریح کرد: امیدواریم با پیگیري ها و اجراي درست 
این طرح به زودي شــاهد فرهنگ ســازي صحیح و کاهش 

مصرف آب در استان باشیم.
در ادامه این کارگاه حجت االسام علی اکبر میرزایی مشاور 
طرح ملي داناب)طرح ملي دانش آموزی نجات آب( در استان 
بیان کرد: فرهنگ ســازي یکي از موضوعــات مهم در عرصه 

تغییر الگوي مصرف آب در کشور و استان است.
وي افزود: معلمان به عنوان یکــي از تاثیر گذار ترین افراد 
در ذهن و تفکر نوجوانان هســتند که مي توانند در یادگیري 
چگونگي مصــرف آب و ارایه الگوهاي صحیح بــه آنها نقش 
بسزایي داشته باشند. میرزایي با اشــاره به استاندارد سازي و 
اجراي قوانین مصرف صحیح آب در بین دانش آموزان گفت: 
آموزش به محصان، مطالب شناســي و نیاز ســنجي یکي از 
برنامه هــاي کاربردي در اجراي این طرح بــود که مي توان با 

ارایه آگاهي نگاه ها را به مصرف آب تغییر داد.

برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي 
كارشناسان و رابطان طرح داناب

استان

همایش یک روزه  »حفاظت گفتار تخلیه تلفنی « با هدف 
افزایش ســطح هوشــیاری و آمادگی پرســنل در مواجهه با 
خطرات احتمالی و باالبردن ضریب امنیتی  با هماهنگی واحد 

حراست شرکت گاز استان  گلستان  برگزار شد.
محمدعلی شربتدار:گلســتان|  به گــزارش روابط 
عمومی، در این همایش که  دکتر جــواد محمودی  به عنوان  
اســتاد  دوره  آموزشی حضور داشــت ، مدیران و کارشناسان 
واحدهای ستادی و ادارات گازرسانی با آموزش تخلیه تلفنی و 
شگردهای و تبعات آنها و همچنین راه های مقابله با آن  آشنا 
شدند.   دکتر جواد محمودی  با اشاره به اینکه امروزه بیش از 
هر زمان دیگر، لزوم حفــظ گفتار ضرورت دارد ،اهمیت حفظ 
اسرار در پیشبرد اهداف سازمان هارا  بسیار مهم و مورد تلقی 
کردند. وی تصریح کرد: بســیاری از مخربان و معاندان نظام 
مقدس جمهوری اســامی، به شیوه های مختلف کسب خبر 
می کنند  که یکی از شایع ترین آنها   تخلیه اطاعاتی از طریق 
تلفن است که نسبت به  جمع آوری اطاعات  از افراد مختلف 
 و کنــار هم قرار دادن آنهــا همانند پازل ،  بــه نتیجه دلخواه 

خود شان می رسند. 

برگزاری همایش  »حفاظت از گفتارتخليه 
تلفنی«            درشركت گاز استان گلستان

استان

اصفهان –راعی مدیــرکل دفتر مطالعــات و برنامه ریزی 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت: 
دوره ای که ما رســانه اجتماعی را نادیده بگیریم، تمام شــده 
و امروز وارد رسانه فردی شده ایم. یعنی یک فرد می تواند یک 
زلزله ۸ ریشتری رسانه ای ایجاد کند. به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان، حمیدرضا ضیایی پرور در سمینار علمی- تخصصی 
رسانه و اقتصاد، که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی وصنایع 
ومعادن وکشــاورزی استان اصفهان برگزارشــد،اظهار کرد: 
رسانه ســه کارکرد اصلی دارد؛ آگاهی رســانی، نقد و نظارت 
وســرگرمی، این ها کارکردهای رسانه اســت که متاسفانه از 
ســرگرمی اســتفاده نکرده و غافل بودیم تا همین سال های 
اخیر که امروز پربیننده ترین برنامه ها هم همین برنامه های 
ســرگرمی هســتند. وی افزود: آنچه در حوزه اقتصاد رسانه 
موضوع اصلی اســت، کارکرد آگاهی رسانی رســانه است، با 
ظهور رســانه های جدید، عمدتا این رسانه ها به کمک رسانه 
های قدیمی آمده اند. این در حالی اســت که در ایران به جای 

کمک، جایگزین رسانه های قدیمی می شوند.

حميد ضيایی پرور عنوان كرد:  دوره 
نادیده گرفتن رسانه اجتماعی تمام شده

استان
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