
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

حادثه

یکشــنبه  17 تیر 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1444

10
نخستین جلسه دادگاه ناظم دبیرستان معین ساعت 10 صبح در مجتمع قضائی ارشاد برگزار شد. پیش بینی می شد 
حداکثر طی دو جلسه رسیدگی به این پرونده به پایان برسد؛ اما ادامه دادرسی منوط به توضیحات شکات، دفاعیات متهم 
و صحبت های نماینده دادستان است. رئیس کل دادگستری استان تهران درباره این که آیا در ادامه رسیدگی به پرونده نیاز 
مجدد به استعالم از پزشکی قانونی وجود دارد یا خیر، گفت: آن چه که در فرآیند دادسرا مورد نیاز بود و باید از پزشکی قانونی 
استعالم می شد، صورت گرفته و نکته مهم این است که براساس ادعای مطروحه از سوی برخی از خانواده های دانش آموزان 

نیازی به بررسی بچه ها در پزشکی قانونی نبود اما همه آنها از جنبه های روانشناختی مورد بررسی قرار گرفتند.

 دادگاه 
ناظم دبیرستان 
معین ادامه دارد

شروعصفحهآرایی
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اتمامصفحهآرایی
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شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

به گــزارش خبرنگار ما از اصفهان، مرکز ارزیابی و توســعه  
مهارت کارکنان شرکت گاز اســتان اصفهان ،با حضورمعاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ، مدیر گازرسانی 
و تعدادی از مدیران ارشد شــرکت ملی گاز ایران  و همچنین 
مدیر عامل و مدیران شــرکت گاز اســتان اصفهان راه اندازی 
شد. معاون وزیر نفت در امور گاز ، در این خصوص بیان داشت: 
، مرکز ارزیابی و توســعه  مهارت کارکنان بــه عنوان یکی از 
راهبردهای توسعه شایستگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه 
انســانی در حوزه مدیریت و رهبری منابع انسانی راه اندازی 
شــده و از همین طریق تالش می شــود تا فضای مدیریت و 
سرپرســتی در شــرکت با اتکا به پرورش مدیــران، اعتماد 

سازمانی از طریق توسعه و...، توسعه و تقویت شود.
حمید رضــا عراقی، افــزود: این مرکز، بــا رویکرد پرورش 
مدیران و کارکنان این صنعت  کمک می کند تا  دانســته ها 
به عمل تبدیل شود، از این طریق که با اســتفاده از ابزارهای 
ارزیابی علمی و روزآمــد؛  توانمندی ، دانــش و مهارت افراد 
را شناســایی نموده، تا بتوان برای آنها مسیر شغلی مناسبی 
تعریف کرد. وی گفت: بر اســاس عقول بشــری کسانی می 
توانند موثر تر و کارآمد تر باشند که داناتر و توانمند تر باشند 
و هدف اصلی مرکز ارزیابی نیز شناســایی مدیران و کارکنان 

مستعد برای توسعه فرهنگ شایسته ساالری است.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، کانون ارزیابی را بستری 
مناسب برای برنامه ریزی جانشین پروری، ایجاد شرایط جذب 
و ادامه خدمت مدیران مستعد، ایجاد فضای رشد و یادگیری 
، تحرک و رقابت ســالم در سازمان عنوان کرد و گفت: شرکت 
ملی گاز ایران همواره ســعی در ترویج فرهنگ رقابت مثبت 
و ســازنده و توســعه فردی و ارتقای قابلیت های شــخصی  
کارکنان  داشــته است. در ادامه این مراســم، سید مصطفی 
علوی، مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان نیز، اطمینان 
از شایســتگی افرادی که در پست های کلیدی سازمان جذب 
یا حفظ شده اند، کشف اســتعدادهای رشد و توسعه در میان 
کارکنان و قرار دادن آنان در برنامه های جانشــینی و ایجاد و 
تعمیق فضای رشــد و یادگیری برای توســعه شایستگی ها 
در اعضــای ســازمان را از مهمترین اهداف کانــون ارزیابی 
در شــرکت گاز استان اصفهان برشــمرد . وی گفت: در حال 
حاضر در اکثر ســازمانها، ارزیابی ها براساس سوابق تحصیلی 
و شــغلی فرد، شناخت موردی و شــخصی از داوطلب و سایر 
اطالعــات احتمالی صورت می پذیرد. ایــن روش دقت کافی 
نــدارد و متکی به اطالعات پراکنده ای اســت که رابطه آنها با 
شایستگی های مورد نیاز و معیارهای سازمان روشن نیست  از 
این رو ابزارهای متعددی برای ارزیابی افراد ابداع و بکارگیری  
شــده ، کانون های ارزیابی از تکنیک ها، روش هــا و ابزارهای 
متعددی برای ارزیابی استفاده می کنند تا بتوان فرد را از زوایا 
و ابعاد مختلف مورد ســنجش قرار داد. مهندس علوی، بیان 
داشت: در شرکت گاز اســتان اصفهان 175 عنوان شغلی در 
دو بخش وظیفه محور ) تحلیل شرح وظایف کارکنان ( و فرد 
محور )تحلیل دانش ، توانایی، مهارت ، سبک فعالیت و... فرد( 
مورد بررســی  قرار گرفت و بر اســاس نتایج حاصل از تحلیل 
موارد ذکر شده  مدل شایستگی کارکنان طراحی گردید. وی 
، گفت: در فاز بعدی مقرر است؛ 100 نفر از افرادی که در 175 
عنوان شغلی ، مشغول به فعالیت می باشند  انتخاب و در گروه 
های 12 تایی تقســیم شده و ســپس توانمندی و شایستگی 
هریک بر اســاس مدل شایســتگی ،ارزیابی صورت پذیرد تا 
مشخص گردد هر فرد در چه مسیر شغلی باید قرار گیرد و در 

این مسیر به چه آموزش هایی نیازمند است .
گفتنی اســت ، بعد از کانون ارزیابی شــرکت ملی گاز، این 
نخستین مرکز ارزیابی کارکنان است که در سطح شرکت ملی 
گاز راه اندازی شده که ارزیابی کارکنان  شاغل در شرکت گاز 
استان اصفهان و 4 شرکت گاز استانی همجوار  را نیز برعهده 

دارد .

با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد؛ 
مرکز ارزیابی و توسعه  مهارت کارکنان در 

شرکت گاز استان اصفهان

استان

مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان گفت: طرح تفصیلي 
شهر جدید علوي،توسط شرکت شــهرهاي جدید و با نظارت 

راه و شهرسازي هرمزگان در دست تهیه است.  
به گزارش این روابط عمومی ، شــیری، ضمن اشاره به این 
موضوع که طرح جامع شــهر جدید علوي در سال 1392 به 
تصویب شــورایعالي شهرســازي و معماري ایران رســیده 
اســت، افزود: شــهرجدید علوي در موقعیت 22 کیلومتري 
شــمال غربي بندرعباس با اهداف جذب ســرریز جمعیتي از 
شــهربندرعباس، اســکان جمعیت شــاغل در صنایع غرب 
بندرعباس از جمله آلومینیوم، فوالد، اســکله شهید رجایي، 
پاالیشــگاه و... ، افزایش عرضه اراضي شهري و در نهایت مهار 
رشد بي رویه قیمت اراضي شــهري و ایجاد فرصتهاي جدید 
شغلي از طریق گســترش فعالیت هاي بخشي درکوتاه مدت 
مکان یابي شــده است.به گفته وی، وســعت شهر علوي برابر 
1000هکتار با پیــش بیني جمعیت 100 هــزار نفر برآورد 
شــده اســت که با توجه به ســاختار قوي بخــش خدمات 
وســاختار ضعیف بخش صنعت دراســتان و پیش بیني رشد 
باالي صنعت تا افق 1405، شهرجدید علوي مي تواند با قرار 
دادن کارگاههاي کوچک وزود بازده موجب تحقق پیش بیني 
طرح هاي فرادســت شود.  شــیری تاکید کرد:  از آنجایي که 
نظم بخشی به ساخت و سازهای شــهری از طریق ایجاد ساز 
و کارهای قانونی با توجه به گســترش پویش شهرنشینی می 
تواند مهمترین هدف شهرســازی و طرح هاي تفصیلي تلقی 
شود. لذا طرح تفصیلي شــهر علوي با این رویکرد در کمیته 

فني کمیسیون ماده پنج مورد بررسي قرار گرفته است.

طرح تفصيلي شهر جدید علوي بزودی 
تهيه می شود

استان

شهروند| مرد بدهکار وقتی نتوانست  طلب دوست 20 ساله اش را 
پرداخت کند، دســت به جنایت زد. جسد مقتول 4 روز در خانه متهم 

ماند تا کارآگاهان راز این جنایت را فاش کردند.
11  تیرماه بود که  مردی به  دادســرای ناحیه 27 تهران  مراجعه و 
ادعا کرد کــه  برادرش  از ظهر روز 10 تیرماه بــه قصد مالقات با یکی 
از دوســتانش از محل کارش در منطقه پانزده خرداد خارج شــده اما 
پس از آن به خانه برنگشــته و پاســخگوی تماس های تلفنی اعضای 

خانواده اش نبوده است.
 با آغاز رســیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیســی اطالع پیدا کردند که  مرد 
53 ساله با یکی از دوستانش به نام فرشــید قرار مالقات داشته است؛ 
فرشید جهت تحقیقات به اداره یازدهم دعوت و پس از حضور در اداره 
یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مدعی شــد که آخرین بار مجید  را 
در محدوده اتوبان یادگار امام از خودرو پیاده کرده و پس از آن اطالعی 
از وی ندارد. بــا وجود ادعای فرشــید کارآگاهان کــه متوجه برخی 
تناقض گویی ها در اظهارات وی شــده بودنــد، او را ضمن هماهنگی 
با بازپرس شــعبه هفتم دادســرای ناحیه 27 تهران بازداشت کرده و 
تحقیقات پلیســی از وی را جهت کشــف واقعیت در دستور کار خود 

قرار دادند. 
ســرانجام فرشــید در بازجویی ها ادعا کرد که مرد 53 ساله را پس 
از بیهوش کردن با نوشیدنی مســموم، در خانه اش در منطقه خیابان 
سازمان برنامه به شیوه خفه کردن به قتل رسانده و جنازه نیز همچنان 

در داخل خانه است.
با اعتــراف متهم، بالفاصله کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی و 
عوامل تشــخیص هویت به خانه اســتیجاری قاتل در خیابان سازمان 
برنامه اعزام شده و پس از ورود به داخل خانه، با جسد  مجید در داخل 

اتاق پذیرایی روبه رو شــدند. در تحقیقات از متهم پرونده مشخص شد 
که خانواده متهم در شهرســتان سکونت داشــته و او به واسطه کار در 

تهران اقدام به اجاره یک خانه مجردی در تهران کرده است.
»فرشــید« در خصوص انگیزه و نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان 
گفت: »مجید  با مــن جهت طلب مالی اش تماس گرفت؛ آن روز من با 
یکی از دوستانم قرار مالقات گذاشته بودم و او به من وعده داده بود تا 
مبلغی را به من قرض بدهد تا بتوانم بدهی خودم را به مجید  پرداخت 
کنم؛ زمانی که متوفی بابت طلبش با مــن تماس گرفت، موضوع را با 
او در میان گذاشــتم و او عنوان داشــت که خودش برای دریافت پول 
خواهد آمد. با یکدیگر قرار گذاشتیم و من با ماشین به دنبال او رفتم؛ 
دو نفری به محدوده اتوبان یادگار امام رفتیم و منتظر آمدن دوســتم 
شدیم اما خبری نشــد و پس از چندین بار تماس گوشی تلفن همراه 
دوســتم خاموش شد؛ مجید  که عصبانی شــده بود، ناگهان شروع به 
فحاشی کرد و همین موضوع باعث عصبانیت من شد. در همان لحظه 
تصمیم به کشــتن وی گرفتم؛ به بهانه پیگیری تهیه پول، مجید را به 
خانه خود دعوت کرده و آن جا یک نوشــیدنی مسموم تهیه کرده و به 
او دادم؛ متوفی بالفاصله پس از خوردن نوشیدنی بیهوش شد و من از 
همین فرصت استفاده کرده و پس از بستن دست و پاهایش او را خفه 
کردم؛ قصد انتقال جسد به خارج از خانه را داشتم اما آن روز به واسطه 
تردد زیاد در داخل ســاختمان امکانش نبود؛ تصمیم گرفتم تا فردای 
آن روز جســد را به بیرون از خانه منتقل کنم اما در حالی  که جســد 

همچنان داخل خانه مانده بود، دستگیر شدم.«  
 با اعتراف متهم پرونده به ارتکاب جنایت و کشــف جسد، پرونده با 
موضوع قتل عمـد تشکیل شده و متهم با قرار بازداشت موقت، جهت 
ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفته است .

   به نبود افشین عادت کرده اید؟
عادت که نه. مرگ او غم بزرگی برای همه ما بود. ضمن این که من 
از لحاظ عاطفی به برادرم نزدیک بودم. همین مسائل باعث می شود 

جای خالی او همیشه برای ما احساس شود. 
   شما چطور از آن تصادف و مرگ برادرتان مطلع شدید؟

صبح چهارشنبه بود. 25 اسفند 95 تلفن همراهم زنگ خورد و 
همسرم ماجرا را به من گفت.

   یعنی از طریق تلفن مرگ افشین را به شما اطالع دادند؟
نه همسرم به من گفت که افشین تصادف کرده. توضیحات دیگری 
به من نداد. البته او خودش هم درست از اصل حادثه خبر نداشت. 
او از طریق دوستان افشین در جریان تصادف آنها قرار گرفته بود. 
بعد هم با من تماس گرفت و موضوع را اطالع داد. من هم بالفاصله 
به بیمارستان رفتم. وقتی به آن جا رسیدم متوجه شدم که او فوت 

کرده و همسرش هم بشدت زخمی شده و آسیب دیده است.
   شما به جز افشین برادر دیگری هم دارید؟

نه من و افشین تنها فرزندان خانواده هســتیم. او متولد 47 و 
2سالی از من بزرگتر بود.

   پدر و مادرتان چطور از حادثه مطلع شدند؟
پدرم هم از طریق دوستان افشــین فهمیده بود که در حوالی 

هشتگرد تصادف کرده اند. مادرم هم سال ها پیش فوت کرده است.
   پس پدرتان بعد از آن حادثه حسابی تنهاتر شد؟

هم تنها، هم داغدار. به هرحال مرگ و داغ فرزند سخت است. من 
جای پدرم نیستم و هیچ وقت هم نمی توانم حال او را درک کنم، اما 
می دانم که تحمل داغ فرزند کار آسانی نیست. او واقعا بعد از رفتن 

افشین از لحاظ روحی اذیت شد. هنوز هم به یاد او هست، همه ما به 
یاد افشین هستیم، خب اما هیچ  کسی پدر و مادر نمی شوند. پدر با 

حادثه ای که برای افشین و همسرش اتفاق افتاد، خیلی تنها شد.
   آخرین بار چه زمانی به مزار او رفتی؟

حدود ســه هفته پیش بود، عالوه بر مناسبت های خاص، ماهی 
دوبار به مزار او می رویم.

   در این مدت پیش آمده که در جایی یــا زمان خاصی به یاد او 
باشی؟

همانطور که گفتم من رابطه عاطفی خاصی با او داشــتم. بارها و 
بارها دلم هوای افشین را کرده، اما خب چه می شود کرد، او از پیش 

ما رفت.
   در این مدت در خواب یا رویا افشین را مالقات کرده ای؟

بله، چندباری خواب برادرم را با جزییات کامل دیدم. برای خودم 
هم جالب بود، اما به دالیل شخصی نمی توانم درباره آن صحبت کنم.

   همان روزهایی که خبر این حادثه منتشر شد، شایعاتی درباره 
عمدی بودن آن تصادف هم در شبکه های اجتماعی مطرح شد.

وکیل پرونده، پیگیر اســت. روال قضائی هم طی شده، اما هنوز 
پرونده درحال بررسی است، نتیجه قطعی اعالم می شود.

   خانواده آن راننده کامیون هم در آن حادثه آسیب دیدند؟
آن روزها من هم شــنیدم که از خودرو به بیرون پرتاب شده اند، 

ولی تا جایی که اطالع دارم خوشبختانه آنها در سالمت هستند.
   شما بعد از آن حادثه راننده کامیون را از نزدیک دیدید؟

درست خاطرم نیست، اما فکر می کنم در مراسم ختم و یادبود 
افشین حضور داشت.

گفت وگوی »شهروند« با برادر افشین یداللهی 16 ماه پس از تصادف دلخراش 

پرونده مرگ شاعر جوان هنوز باز است
شهروند| آخرین روزهای  سال 95 بود که یک حادثه کام همه را تلخ کرد. در روزهای پرهیاهوی 
آخر  ســال وقتی مردم درحال تهیه و تدارک برگزاری  ســال جدید و جشن نوروز بودند، افشین 
یداللهی، شاعر و  ترانه سرا همراه با همسرش به طرز دلخراشی در یک سانحه رانندگی جانش را از 
دست داد. در همان روزهای نخست شایعاتی درباره مرگ افشین یداللهی و همسرش  مطرح شد، 
اما آرش برادر 48 ساله افشین خط بطالنی  روی همه  حاشیه ها کشید و گفت که مرگ برادرش تنها 
یک حادثه بوده اســت، ولی پرونده این تصادف در مراجع قضائی درحال بررسی است. یک لحظه 
بی احتیاطی و یک آن غفلت باعث شــد افشین و همســرش در اثر برخورد یک کامیون از پشت 
کشته شوند. حوالی ساعت 3 صبح آن روز افشین یداللهی همراه همسر و برادر همسرش درحال 
بازگشت از هشــتگرد به تهران بودند که کامیون حامل شــکالت که از تبریز به مقصد مشهد در 
حرکت بود، از پشت بشــدت با خودروی آنها برخورد می کند. این شاعر و ترانه سرا به دلیل شدت 
تصادف ضربه مغزی شد و جان سپرد. همسر افشــین چند روزی در بیمارستان مقاومت کرد، اما 

درنهایت او هم 15فروردین ماه جان باخت؛ درحالی که فقط چند هفته از ازدواج آنها گذشته بود.
حاال بیش از 16 ماه از آن حادثه می گذرد، اما هنوز خانواده افشــین با رفتــن نابهنگام او کنار 
نیامده اند. تنها برادر او که اتفاقا از اهالی مطبوعات هم هست، بیش از همه نبود افشین را احساس 
می کند. خودش می گوید: »افشین آدم بزرگی بود، هم در شعر و ادبیات و هم در طبابت، همین شد 
تا او را طور  دیگری دوست داشته باشم. وابستگی عاطفی خاصی به او داشتم. اما افسوس که زود 

رفت.« آن چه در ادامه می خوانید، گفت وگوی »شهروند« با آرش یداللهی است:  

قتل عمد یک دوست طلبکار در خانه مجردی
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