حوادث
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رانش زمین در سریالنکا  3روستا را بلعید
رانش زمین در ســریالنکا سه روســتا را به زیر گلوالی فرو برد و در پی این حادثه صدها
خانواده ناپدید شدند...
فارس

كشف  42فقره سرقت با دستگيري
 4سارق در "شيراز"

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز از دستگيري  4نفر سارق
سابقه دار حرفه اي توسط ماموران انتظامي اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "يوســف ملك زاده" در گفت و گــو با خبرنگار
پايگاه خبري پليس گفت :ماموران با اشــراف اطالعاتي موفق
شدند با شناسايي و دستگيري چهار سارق پرده از راز  42فقره
سرقت بردارند.
وي در تشــريح اين خبــر افزود :مامــوران كالنتري 37
بهارســتان در عملياتي موفق به دستگيري يك نفر سارق به
همراه مالخر اموال مســروفه وتعداد زيادي لوازم سرقتي شده
كــه در بازجويي  هــاي به عمل آمده اين ســارق به  16فقره
سرقت اعتراف كرد.
فرمانده انتظامي شهرســتان شــيراز ادامــه داد :ماموران
كالنتري  23گلدشــت شيراز نيز موفق به دستگيري دو سارق
سابقه دار و كشف  15فقره سرقت از وي شدند.
ســرهنگ ملك زاده گفت :ماموران كالنتري  28صدرا نيز
با دستگير يك نفر سارق پرده از راز  11فقره سرقت برداشتند.
وي خاطرنشــان كــرد :انتظار مي رود در ســال جاري با
انجام اقدامات اطالعاتي دقيق توســط پليس شــيراز كاهش
چشمگيري در زمينه سرقت  ها داشته باشيم.

دستگيري سارق حرفه اي با  30فقره
سرقت

رئيــس پليس آگاهي اســتان از دســتگيري يك ســارق
سابقه دار و كشف  30فقره سرقت از وي در اطراف شهرستان
شيراز خبر داد.
ســرهنگ "ســيروس حيدري" در گفت و گفــت و گو با
خبرنگار پايگاه خبري پليس ،گفت :ماموران انتظامي پاســگاه
انتظامي پل فســا شهرســتان شــيراز ،يک ســارق را به نام
"م – م"  30ساله دستگير و يك موتورسيکلت و يک دستگاه
خودرو پرايد مسروقه ،مقاديري اموال مسروقه ديگر شامل کابل
برق ،کپسول گاز ،ســنگ فرز ،فرش و ...از وي كشف كردند.
وي ادامه داد :اين ســارق دستگير شده براي ادامه تحقيقات
به پليس آگاهي استان منتقل شد و بازجويي از وي آغاز شد.
رئيس پليس آگاهي استان اظهار كرد :ابتدا با بررسي سوابق
کيفري متهم ،مشــخص شــد وي داراي چهار فقره سابقه به
اتهام سرقت مي باشد.
ســرهنگ حيــدري افــزود :در تحقيقات انجام شــده از
متهم ،وي به  30فقره ســرقت از باغات ،سرقت يك دستگاه
موتور ســيکلت و يک دستگاه خودرو با همدستي دو نفر ديگر
اقــرار كرد .وي گفت :در ايــن رابطه يك نفر مالخر به نام "م
– الف"  33ساله شناســايي و دستگير شد و تا کنون  11نفر
از شکات شناسائي و اموال مسروقه به آنان مسترد شده است.

سه  شنبه شب در جاده جهرم  -شیراز رخ داد

برخورد  4خودرو با گلهای از شتر

برخورد چهار خودرو با گلهای از شتر در جاده جهرم  -شیراز
 7نفر مصدوم بر جای گذاشت.
سرپرســت جمعیت هاللاحمر جهرم دیروز در گفتوگو با
خبرنگار فارس در این شهرســتان از برخــورد چهار خودرو با
گلهای از شــتر در جاده جهرم  -شیراز خبر داد و اظهار داشت:
گلهای از شتر که در حوالی ساعت  20:30دقیقه سه شنبه شب
از عرض جاده جهرم  -شیراز نرسیده به پاسگاه جدیداالاحداث
ســنگرخوری در حال عبور بودند به چهار خــودرو پژو ،206
نیسان و پژو پارس بهطور جداگانه برخورد کرده و یک خودرو
نیز در این ماجرا از جاده منحرف شد.
رامین جعفرنژاد افزود :این حادثه هفت نفر مصدوم داشت که
با حضور بهموقع نیروهای امداد جادهای هاللاحمر و اورژانس
جهرم مصدومان در اســرع وقت به مراکز درمانی اعزام شدند.

هوشياري ماموران "گراش"
سارقان درون خودرو را به دام انداخت

فرمانده انتظامي شهرستان "گراش" از دستگيري دو سارق
حرفه اي درون خودرو و كشــف چند فقره ســرقت از آنها در
شهرستان  هاي قيروكارزين و شيراز خبر داد.
ســرهنگ "علي بابايي" در گفت و گو بــا خبرنگار پايگاه
خبري پليس ،گفت :ماموران آگاهي شهرستان گراش ،هنگام
گشت زني در ســطح شهر موفق به شناسايي و دستگيري دو
نفرسارق به نام "الف  -م" و "د  -ت" که قصد انجام سرقت
را داشتند ،شدند .وي ادامه داد :پس از بررسي  هاي انجام شده
مشخص شــد ،متهمان دستگير شده از ســارقان حرفه اي و
ســابقه دار درون خودرو هســتند .فرمانده انتظامي شهرستان
گــراش ادامه داد :پس از دســتگيري و انتقــال اين متهم به
آگاهي ،آنان لب به اعتراف گشــوده و پــرده از راز چند فقره
سرقت برداشتند .ســرهنگ بابايي با اشاره به ادامه تحقيقات
از اين دو سارق دستگير شــده ،از شهروندان درخواست كرد:
درصورت مشاهده هرگونه حرکت مشــکوک مبني برفعاليت
افراد سودجو و يا سارق ،مراتب را سريعا از طريق شماره تماس
 110به پليس اطالع دهند.

ترکیدگی لوله گاز گچساران
یک کشته و  6مجروح برجای گذاشت

عملیات برشــکاری ســرد بر روی خط لوله  4اینچ گاز احیا
در محدوده عملیاتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
منجر به ترکیدگی لوله و حادثه شد.
به گــزارش گــروه دریافت خبــر خبرگزاری دانشــجویان
ایران(ایسنا) ،منطقه کهگیلویه و بویر احمد به نقل از روابط عمومی
مناطق نفت خیز جنوب این حادثه ظهر دیروز در منطقه لیشــتر
رخ داد و  6نفر از کارگران و عوامل اجرایی مجروح و یک کشته
برجای گذاشــت .پیمانکار پروژه نیز در این حادثه جان خود را از
دست داده است .بر اساس این گزارش یکی از مجروحان حادثه
از ناحیــه پا دچار نقص عضو شــده و  5نفر دیگر نیز با جراحات
ســطحی در بیمارستان بعثت شــرکت بهره برداری نفت و گاز
گچســاران تحت مداوا قرار دارند .ایــن حادثه در نزدیکی چاه
شــماره  100گچساران به وقوع پیوســت و آتش سوزی در پی
نداشــته اســت .علت دقیق بروز این حادثه تحت بررسی است.
پروژه اتصال انشــعاب گاز احیا روی حلقه اصلی توسط شرکت
پیمانکاری کارون نیک در حال انجام است.
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برخورد  4خودرو با گلهای از شتر
برخورد چهار خودرو با گلهای از شــتر در جاده جهرم  -شــیراز  7نفر مصدوم بر جای
گذاشت .سرپرست جمعیت هاللاحمر جهرم امروز در گفتوگو...

كشف  42فقره سرقت با دستگيري  4سارق در "شيراز"
فرمانده انتظامي شهرســتان شيراز از دستگيري  4نفر سارق سابقه دار حرفه اي توسط
ماموران انتظامي اين شهرستان خبر داد...
بین الملل

جزییات جنایت در خیابان
انقالب تهران

زلزله  6.7ریشتری
غرب اکوادور را لرزاند

کارمند جنایتکار:

زمینلرزهای به بزرگی  6.7ریشتر غرب اکوادور را لرزاند.
به گزارش ســرویس حوادث ایســنا ،طبــق اعالم مرکز
مطالعات زمین شناســی آمریکا ،این زمین لــرزه قوی حدود
ساعت هشــت صبح دیروز (چهارشــنبه) به وقت گرینویچ در
غرب این کشــور رخ داد و کانــون آن در عمق  10کیلومتری
و در نزدیکی شهر کوچک  Rosa Zarateبوده است.
این زمینلرزه دقیقا در همان منطقهای رخ داده که یک ماه
پیش نیز زلزله  7.8ریشــتری جــان صدها نفر را گرفت .زلزله
اخیر ،موجب قطعی برق در برخی نواحی ساحلی شده اما هنوز
گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.
ماه گذشته زمین لرزهای به بزرگی  7.8ریشتر این کشور را
به لرزه درآورد که طی دهه گذشته در نوع خود شدیدترین بوده
و طبق آخرین آمار باالی  600نفر تلفات داشته است.

خانم مدیر
همسر دومم
نشد ،او را
کشتم

مردی که به خاطر عالقه به مدیر شــرکت
دست به جنایت زده بود ،توسط پلیس شناسایی
و دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار حوزه حــوادث گروه
اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان ،در ساعت
 01:30بامداد  27اســفند ماه سال گذشته یک
فقره کشف جسد متعلق به خانمی   49ساله بنام
مریــم .م که در محــل کارش واقع در میدان
انقالب به قتل رســیده بــود ،به پلیس آگاهی
تهران بزرگ اعالم شد.
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع
"قتل عمـــد" و به دستور بازپرس شعبه هفتم
دادســرای ناحیــه  27تهــران ،پرونده جهت
رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
دختــر مقتوله بواســطه غیبــت دو روزه و
عدم پاســخگویی مــادرش بــه تماس  های
مکــرر تلفنی وی ،بــه محل کار مــادر خود
مراجعه می  کند.
بــا توجه به عدم باز کردن درب از ســوی
مقتولــه ،دخترش با شــماره تلفن  110تماس
گرفته و موضوع به پلیس اطالع داده می  شود.
مأمورین کالنتــری  148انقالب در محل
حاضر و ضمن انجــام هماهنگی قضایی ،پس
از حضور تیم آتش نشــانی در محل وارد دفتر
محل کار مقتوله در طبقه ســوم یک مجتمع
مسکونی – تجاری می  شوند و جسد مقتوله در
داخل آشپزخانه کشف می  شود.
با حضور تیم بررســی صحنه جنایت اداره
دهم ،تشــخیص هویت پلیس آگاهی و عوامل
پزشکی قانونی در محل جنایت ،بررسی نحوه
وقوع جنایــت در دســتور کار تخصصی قرار
گرفت؛ بررســی  های بعمل آمــده حکایت از
آن داشــت که مقتوله با فرد یا افرادی درگیر و
طی درگیری مورد اصابت دو ضربه جســم تیز
از ناحیه پهلوی ســمت چپ قرار گرفته است؛
پارچه ای نیز به دور گردن و دهان قرار داشت
هقهــق میکرد و میدویــد .آنقدر تند که
نفــس راهش را گم کرد ه و مثل یک طناب در
گلو گره خورده بود .قبرستان روستای قرهمحمد
باالی تپهای مشــرف به مدرســه تنها شاهد
دویدنهای ندا در ســاعت  10صبح  11اسفند
بود .دخترک بعد از ماهها آزار جنســی آن روز
قفــل دفتر را باز و برای اولین بار از دســت آقا
معلم فرار میکند .دویدنــش برای بازی نبود.
برای مســابقه دو و میدانی مدرســه هم نبود.
ترسیده بود و باید میدوید.
به گزارش ایســنا ،روزنامه «ســپید» با این
مقدمــه ادامه داد :در ســریعترین زمان ممکن
بــه خانه میرســد و زیر پتو پنهان میشــود.
«مادر ســرم درد میکند« ».چیزی نشــده».
«من مدرســه نمیروم» .مادرش آنقدر التماس
میکند تا اینکه «ندا» قرآن را برای او میآورد
و قســمش میدهد که راز  6ماههاش را به پدر
نگوید؛ پدری که بعد از ماهها بیکاری ،باالخره
برای کارگری جایی در تهران مشغول شده بود.
مادر قسم خورد و کلمات بزرگ «تجاوز ،آزار و
اذیت و نمایش فیلمهای غیراخالقی» از دهان
کوچک دخترک مثل گلولههای فشنگ بیرون
شلیک میشوند.
حــاال بیــش از  40روز از آن نفسنفــس
زدنهای شوم میگذرد .از آن روز که آقا معلم
بچههای دیگر را ســرگرم کــرد و «ندا» را به
دفتــر برد .ابتدا مثل روزهــای قبل به دخترک
فیلمهــای مبتذل نشــان داد و همان کارهای
همیشــگی .مثل همیشه هم تهدیدش کرد که
اگر به خانوادهاش خبر بدهد او را تجدید میکند.
«ندا» به خانه رسید و از آن روز دیگر به مدرسه
نرفــت .حتی وقتیکه معلم از کار برکنار شــد.
نفس مثــل یک طناب گرهخــورده هنوز در
گلوی «ندا» گیر میکند؛ نه میگذارد درســت
غذا بخورد ،نه درســت بخوابد و نه درســت به
مدرسه برود .داستان آنقدر برای او بزرگ بوده
که یادآوری آن روزهای شوم به شکمش چنگ
میاندازد و خواب را در چشــمانش میشکند.
مادرش گریه میکند و مثل ندا میترســد که
دیگر دخترش نتواند درس بخواند و خانم دکتر
شــود .هر روز و شــب هم بر استرسهای این
خانواده اضافه میشــود .چند شب پیش ساعت
 23:30گروهی ناشــناس به خانه ندا ســنگ
میاندازنــد و فرار میکنند .معلم گفته اســت
که چون خانواده ندا پــول ندارند آنها را ضایع
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که احتماال به قصد جلوگیری از شــنیده شدن
صدای مقتوله مورد اســتفاده قرار گرفته بود؛
همچنین هیچگونه آثاری مبنی بر ورود بعنف
به داخل شــرکت وجود نداشت که حکایت از
آشنا بودن مقتوله با قاتل یا قاتلین داشت.
دختر مقتوله پس از حضور در اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ ،در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت " :از حدود ســه سال پیش
مادرم اقدام به تأســیس شــرکتی خدماتی در
محدوده میــدان انقالب کــرد .بعضی اوقات
مادرم به علت فشــردگی کار ،در همان محل
شرکت اســتراحت می  کرد و به خانه نمی  آمد؛
حتی برای این کار نیز اتاقی را در داخل شرکت
برای اســتراحت خود پیش بینی کرده بود؛ به
همین علت در روز اول که مادرم به خانه نیامد،
فکر کردم که داخل شــرکت مانده و آنجا در
حال استراحت اســت؛ روز دوم نیز چندین بار
با شــرکت و تلفن همراه مادرم تماس گرفتم
اما همچنان پاســخگوی تماس  هــای تلفنی
من نبود ! تا اینکه تصمیم گرفتم به شــرکت
مراجعه کنم .در ســاعت  27 ،01:00اسفند ماه
به شرکت مراجعه کردم اما مادرم درب شرکت
را باز نکرد؛ بسیار نگران شده بودم و به همین
علت با  110تماس گرفتم و." ...
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی با
شناســایی دهها کارگــر و نیــروی خدماتی
شــرکت خدماتی متعلق به مقتوله ،به تحقیق
از تمامی  آنها پرداختنــد؛ طی انجام تحقیقات،
کارآگاهــان اداره دهــم با بررســی اظهارات
تمامی  نیروهای شــرکت اطالع پیــدا کردند
که یکــی از نیروهای خدماتی شــرکت بنام
"بهروز .س" (  37ســاله ) به مدیر شــرکت
( مقتوله ) عالقمند شــده و حتی به او پیشنهاد
ازدواج داده است.
با شناسایی "بهروز .س" ،تحقیقات از وی

در دستور کار قرار گرفت اما کارآگاهان اطالع
پیدا کردند که همزمان با تاریخ کشــف جسد،
بهــروز نیــز از محل ســکونتش واقع در یک
پانسیون شــبانه روزی ویژه آقایان در محدوده
میدان انقــاب ناپدید و تلفــن همراهش نیز
خاموش شده است.
در ادامه رســیدگی به پرونده ،کارآگاهان با
بررســی تصاویر بدســت آمده از دوربین  های
مداربســته پیش بینی شده در ساختمان محل
وقوع جنایت و سایر مراکز تجاری و مسکونی
محدوده وقوع جنایت ،موفق به شناسایی یک
دســتگاه خودرو سواری پژو  405سبز رنگ در
مورخه  ( 1394/12/25دو روز قبل از کشــف
جسد ) شدند؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد
که "بهروز .س" یک دســتگاه خودرو سواری
پژو  405سبز رنگ دارد.
بــا توجه بــه دالیل و شــواهد بدســت
آمده و انجام تحقیقات پلیســی ،دســتگیری
"بهــروز .س" به عنوان متهم اصلی پرونده در
دستور کار قرار گرفت.
کارآگاهــان در ادامه تحقیقــات خود و با
انجام اقدامات پلیســی اطــاع پیدا کردند که
"بهروز.س" متأهل و دارای دو فرزند اســت و
اعضای خانواده اش در یکی از شهرهای غرب
کشور سکونت دارند؛ همچنین بررسی سوابق
بهروز نشان داد که وی از مجرمین سابقه داری
است که تاکنون دو بار به اتهام سرقت و ایراد
ضرب و جرح دستگیر و روانه زندان شده است.
با توجه به بالمکان بودن بهروز و حتی عدم
مراجعه وی به اعضــای خانواده اش در غرب
کشور ،اقدامات خاص پلیسی جهت دستگیری
وی در دســتور کار کارآگاهان اداره دهم قرار
گرفت؛ ســرانجام کارآگاهان اطالع پیدا کردند
که بهروز با هویت مجعول بار دیگر در شرکتی
خدماتی ،اینبار در محدوده سعادت آباد مشغول

از «ندا» چه خبر؟

میکنــد و حاال به خاطر همیــن جمله هم که
شده خانواده حاضر به کوتاه آمدن نیستند.
چرا حکم رابطه نامشــروع بهجای
تجاوز؟
معلم متجــاوز بعد از شــکایت خانواده ندا
چنــد روز را در زندان میگذراند اما بعدا با نامه
دوم پزشــک قانونی به علت اینکه عمل تجاوز
دقیقا به طور کامل انجام نشــده و نشاندهنده
صرفا تالش معلم به تعرض به کودک بوده ،با
اتهام «رابطه نامشروع» از زندان آزاد میشود؛
حکمی  که مــورد شــکایت خانواده نــدا قرار
میگیرد اما برای اعتراض قانونی به آن ،پرونده
در اختیار وکیل آنها گذاشته نمیشود.
ســابقه تجاوز معلم به دانشآموز
دیگر
در کالس چهارده نفرهشــان ،ســه دختر و
 11پســر درس میخواندند .یکی از دخترهای
کالس ســومی  هم بهمحــض پیچیده شــدن
خبر شــکایت خانواده ندا از معلم ،به مادر خبر
میدهد که آقا معلم او را هم مورد اذیت جنسی
قرار داده اســت .مادر نــدا میگوید که خانواده
او رضایت دادهاند و دیگر پیگیر شــکایت خود
نشدهاند اما خانواده ندا میگویند که اگر یک نفر
فدا شــود بهتر از این است که جماعتی سالها
آزار ببینند و این اتفاق خبری نشود.
رشــوه میدهم تا شکایتتان را پس
بگیرید
«یــک خودرو ســمند 30 ،یــا  50میلیون
تومان پول» بخشــی از رقمهایی هســتند که
به خانواده او پیشــنهاد شده تا دست از شکایت

بکشــند اما برای خانواده ندا حق او مهمتر از
همهچیز اســت .این در حالی است که پدر ندا
بعد از شــنیدن خبر ،کار را رها کرده و اکنون
دو ماه اســت با یارانه زندگی کردهاند .آنها در
روزهای گذشــته چند روز ندا را برای دریافت
مشاورههای روانشناســی به بهزیستی استان
زنجان بردهاند اما دیگر حتی پول اینکه به آنجا
بروند را هم ندارند.
شــایعات زیادی درباره معلم ندا در روســتا
پیچیده اســت .یکی از اهالی میگوید« :معلم
روســتا قبال در نهضت هم بــه دختری تجاوز
کرده است ».او میگوید« :شایعات تجاوز زیاد
اینجا پیچیده شــده اما این اولین بار است که
پای این موضوع به دادگاه رسیده است».
کوچهپسکوچههــای روســتا آنقدر خلوت
اســت که انگار خاک مرده پاشیدهاند .جز مرد
بقال ،سه پسربچه و زنی که در خانه بهداشت
ایستاده کسی در روســتا دیده نمیشود .همه
روســتا درگیر پرونــده «ندا» شــدهاند .حتی
پســرکی که برای کمک پدرش در بقالی کار
میکند برای شــهادت به دادگاه رفته و گفته
که آقا معلم ندا را به دفتر مدرسه میبرد .مردم
روستا آموزشوپرورش را مقصر میدانند .یکی
از آنهــا میگوید« :این همه معلم زن ،چرا باید
یک مرد معلم بچههایمان در مدرســه باشد؟»
دانشآمــوزان دیگر هم آن خاطــره را از یاد
نبردهانــد .در تنها خیابان اصلی روســتا ،یعنی
همانجایی که مدرسه در آن قرار گرفته ،بازی
میکنند و ســعی دارند جزئیــات آن روز را به
یاد نیاورند.

بکار شده است.
با شناسایی دقیق محل شرکت خدماتی در
محدوده سعادت آباد ،کارآگاهان اداره دهم در
 28اردبیهشــت ماه با اطمینان از حضور بهروز
در محل شــرکت به این محــل مراجعه ،او را
دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل کردند.
"بهروز .س" که پس از دستگیری و روبرو شدن
با دالیل و شــواهد غیر قابل انکار چاره ای جز
اعتراف و بیــان حقیقت نداشــت ،صراحتا به
ارتکاب جنایت و قتل مقتوله اعتراف کرد.
بهروز در اعترافاتش بــه کارآگاهان گفت:
" از چنــدی پیش به مقتوله پیشــنهاد ازدواج
داده بودم اما او از همان ابتدا با این پیشــنهاد
مخالفت کرد تا اینکه شب جنایت ،با اطالع از
این موضوع که مقتوله برخی شب  ها در شرکت
می  ماند به نزد او رفتم تا بار دیگر درخواســت
ازدواج خود را تکــرار نمایم که این بار وی به
شــدت با من برخورد کرد بــه گونه ای که در
برابرش تحقیر شدم .ناگهان با او درگیر شدم؛
با چاقویی که از آشــپزخانه برداشته بودم ،چند
ضربه به او زدم؛ زمان درگیری ،برای آنکه مانع
از کمک خواستن مقتوله شوم ،پارچه ای را به
دور دهانش انداخته بــودم و [ پس از ارتکاب
جنایــت ] بالفاصله از ســاختمان خــارج و با
ماشــین شــخصی ام از محل متواری شدم ".
ســرهنگ کارآگاه آریا حاجــی زاده ،معاون
مبــارزه با جرایم جنایی پلیــس آگاهی تهران
بزرگ ،با اعــام این خبر گفت :بــا توجه به
شــواهد و دالیل بدســت آمــده در پرونده و
اعتراف صریح متهم بــه ارتکاب جنایت ،قرار
بازداشــت موقت از سوی مقام محترم قضایی
صادر و متهم جهــت ادامه تحقیقات در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفته است.
 معلم شما را کتک میزد؟ بله .با شلنگ یا با چوب. معلم جدید هم کتک میزند؟ نه. معلــم قدیمی  دخترها را هم کتکمیزد؟
 (سکوت)آنها از جــواب دادن فرار میکنند .انگار که
میدانند قرار است انتهای سوالهایم به «ندا»
برســم .بر در رنگ و رو رفته مدرسه  22بهمن
روســتای قرهمحمد در  70کیلومتری زنجان،
تبلیغات نمایندههای مجلس هنوز کنده نشــده
است .آنها با شعارهای رنگین ،روی کاغذهای
گالسه گرانقیمت هنوز نوید یک روز خوب را
به اهالی روســتا میدهند اما انگار از دردهای
دختری کــه روزها در همین مدرســه ضجه
زده اســت خبر ندارنــد .حتــی در این مدت
آموزشوپرورش منطقه یا اســتان هیچگاه به
کمک خانواده «ندا» نیامدهاند .بچههای مدرسه
میگویند« :آموزشوپرورش به خاطر بازرسی،
همه تجهیزات مدرســه را عــوض کرده ».به
گفته خانــواده «ندا»« ،حتــی کامپیوتری که
در آن فیلم مبتذل نمایش داده شــده را پنهان
کردهانــد و این مــدرک را از بیــن بردهاند».
علیاصغــر فانی ،وزیــر آموزشوپرورش دو
هفتــه بعد از این حادثه بــه خبرنگاران گفت:
«حکم آماده بــه خدمت (تعلیق) را برای معلم
خاطی صادر کردهایم ،البته در ابتدا باید حکم از
طریق مراجع قضایی صادر شود و ما به دنبال
آن اقدام کنیم».
اســکندری ،مشــاور نــدا میگویــد« :ما
میخواهیم کمک کنیم تا آنها به زنجان بیایند
و او را در مدرســهای خــوب ثبتنام کنیم اما
کسی حمایت مالی نمیکند».
نفس «نــدا» هنوز از ترس بــاال نمیآید.
روزهــا با طنابی که بیش از  40روز اســت در
گلویش گره خورده به خانه بهداشــت روســتا
میرود و با خانم مســئولی که آنجاست بازی
میکنــد .دختــرک میگوید اگر مدرســهاش
را عــوض نکننــد ،دیگــر درس خوانــدن را
کنــار میگــذارد .او کــه متولد ســال 1385
شــهرک چیتگر تهران است ،شبها با آرزوی
دکتر شــدن ســرش را بر بالــش میگذارد و
ســاعتی بعد با کابوس چنگزدنهای آقا معلم
بر بدنش از خواب میپرد.

رانش زمین در سریالنکا 3 ،روستا را بلعید

رانش زمین در سریالنکا سه روستا را به زیر گلوالی فرو
برد و در پی این حادثه صدها خانواده ناپدید شدند.
به گزارش سرویس حوادث ایسنا ،شدیدترین بارندگیهای
موســمی  در این کشور که در شش ســال اخیر کمسابقه بوده
دهها هزار نفر از مردم ســیلزده را وادار به ترک خانههایشان
کرده است.
تیمهای امداد و نجات ،عملیات طاقتفرسای جستجو برای
پیــدا کردن بیــش از  200خانواده را کــه در پی رانش زمین
گسترده در یک ناحیه دورافتاده در یکی از استانهای مرکزی
این کشور ناپدید شدهاند ،آغاز کردهاند.
به گزارش گاردین ،صلیب سرخ سریالنکا اعالم کرد :رانش
زمین که سهشــنبه شب و در پی بارانهای متوالی و شدی ِد سه
روز اخیر رخ داده سه روستا را بلعیده و در پی آن صدها خانواده
ناپدید شدهاند.
مقامات صلیب ســرخ احتمال ناپدید شــدن دستکم 220
خانــواده را بر اســاس آمارهای رســمی  جمعیت این کشــور
می  دهند امــا مقامات دولتی هنوز در مــورد آمار دقیق مفقود
شدهها تردید دارند.
یکی از مقامات مرکز مدیریت بالیای سریالنکا در این باره
گفته اســت که تاکنون تنها اجســاد  15تن از زیر گل و الی
خارج شدهاند .به گفته مقامات صلیب سرخ ،به دلیل دسترسی
دشوار به مناطق کوهســتانی و صعب العبور بودن این نواحی
عملیات نجات با مشکل مواجه شده است.
بارانهای شــدید موســمی  در سراسر این کشــور تاکنون
بیش از  137هزار خانواده را از خانه  هایشان آواره کرده است.
اداره هواشناسی این کشور برای دو روز آینده بارندگیهای
شدید در منطقه "تامیل نادو" را پیش بینی کرده و به ماهیگیران
هشدار داده که در این مدت از رفتن به دریا خودداری کنند.

مسمومیت  220دانشآموز دختر در
والیت "نیمروز" افغانستان

محلی والیت "نیمروز" در جنوب غرب افغانستان
مسئوالن
ِ
اعالم کردهاند که  220دانشآموز دختر در یک مدرسه دخترانه
مسموم شدهاند.
به گزارش ســرویس حوادث ایســنا" ،نوراحمد شــیرزاد"
رئیس اداره بهداشــت نیمروز گفت که ایــن دختران در یکی
از مدرسههای شهر "زرنج" مرکز این والیت مسموم شدهاند.
شــیرزاد افزود که هنوز نوع گازی که باعث مسمومیت این
دانشآموزان شده ،مشخص نیست و تحقیقات برای تشخیص
دلیل مسمومیت آنها ادامه دارد.
به گزارش بیبیسی ،شیرزاد افزود در زمانی که این دختران
در بیمارســتان بستری بودند ،شــمار زیادی از مردم در بیرون
بیمارستان تجمع کرده و نگران وضعیت پیش آمده بودند.
این نخستین بار نیست که دختران دانشآموز در افغانستان
به این صورت مسموم میشوند .پیش از این در شمار زیادی از
والیتهای افغانستان رویدادهای مشابهی گزارش شده است.
چنــدی پیش مقامهای والیت هرات در غرب افغانســتان
از مســمومیت دهها دختر دانشآموز در این والیت خبر دادند.
تا کنــون دلیل این گونه مســمومیتهای گروهی به صورت
مشخص اعالم نشده است.

داعش یک زن و  20جوان را در موصل
سنگسار کرد

منابــع آگاه در اســتان نینــوا گــزارش دادند کــه گروه
تروریســتی – تکفیری داعش یک زن و  20جوان را در شهر
موصل سنگسار کرد.
به گزارش شــبکه خبری روسیا الیوم ،این منابع افزودند که
گروه تروریستی -تکفیری داعش یک زن و  20جوان را متهم
به روابط نامشروع کرده و سنگسار کرد.
گروه تروریســتی داعش این افراد را در منطقه «بعشیقه»
در محله التحریر در شرق موصل در انظار عمومی  اعدام کرد.
گروه تروریستی داعش از زمان اشغال شهر موصل در ژوئن
( خرداد)  2014تاکنون ،دســت به جنایت  های بسیاری بر ضد
مردم این شــهر زده و صدها تن از اهالی شــهر موصل را به
اتهام  های گوناگون به شــکل  های مختلــف و هولناکی اعدام
کرده است.
عراق از  19خرداد ماه سال 1393شمسی تاکنون با بحران
ناشــی از اشغال مناطق زیادی از شهرهای شمال و غرب خود
توسط گروهک تروریستی داعش مواجه بوده است.

کتابخانه شخصی شما را
خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ،
جنب دانشگستر
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