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6
شهروند| تصادف ۲ دستگاه خودروی سرویس مدرسه در شیراز چهار مصدوم برجای گذاشت. حوالی ساعت ۱۳ 
ظهر روز یکشنبه بود که دو دستگاه خودروی سرویس مدرسه نزدیک چهارراه تخت جمشید شیراز، با هم برخورد 
کردند. چهار دانش آموز این دو ســرویس مصدوم شدند که سه نفر از مصدومان دختر و یک نفر پسر بود. سه دختر 
دانش آموز مصدوم به دلیل واردشدن ضربه به اندام ها، به تشخیص امدادگران اورژانس به بیمارستان مسلمین شیراز 
منتقل شدند و پسر دانش آموز در صحنه مورد مداوا قرار گرفت. تمام دانش آموزان در پایه ابتدایی مشغول به تحصیل 

بوده اند.  علت وقوع این حادثه باید از سوی دستگاه مسئول اعالم شود.

تصادف ۲ دستگاه خودروی 
سرویس مدرسه در شیراز

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.

آگهی ثبتی
به  مهاباد  باهو  واردات  و  صادرات  خدماتی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1766 و شناسه ملی 14000176784 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/18 و نامه شماره 558 مورخ 1398/01/22 
مهاباد و مصوبه شماره 80/1644  اجتماعی شهرستان  رفاه  و  تعاون کار  اداره 
کسب  مجوزهای  صدور  تسهیل  و  زدایی  مقررات  هیات   1397/05/29 مورخ 

و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - شرکت در تاریخ فوق منحل اعالم گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی   
مهاباد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع 

)636753(
___________________________________

به  مهاباد  باهو  واردات  و  صادرات  خدماتی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1766 و شناسه ملی 14000176784 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/18 و نامه شماره 558 مورخ 
1398/01/22 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد و مصوبه شماره 
80/1644 مورخ 1397/05/29 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 رحیم بایزیدی کدملی2889980537. 
بمدت  تصفیه  هیات  ناظرین  بسمت   2889816427 کدملی  بایزیدی  بیانه   -
بایزیدی کدملی2889980103 - حسین  .رحمن  انتخاب شدند. -2  دو سال 
بایزیدی کدملی2880148545 -احمد معروفی کدملی 2871670684 بسمت 

اعضای هیات تصفیه بمدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی   
مهاباد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع 

)636754(
___________________________________

آگهی مفقودی ) نوبت دوم (
سنجری  حسین  اینجانب  موقت(  )دانشنامه/گواهینامه  دانشگاهی  مدرک 
رشته  در  تبریز  از  صادره   1360374329 شناسنامه  شماره  ابراهیم  فرزند 
گرافیک در مقطع کاردانی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد سردرود 
به شماره تاییدیه 2543 به تاریخ 93/5/12 در مورخه 98/1/1 مفقود یا سرقت 
شده و از درجه اعتبار ساقط است. لذا از یابنده تقاضا می شود آن را به آدرس: 

مرکز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امام،  خیابان  سردرود،  تبریز،  شرقی،  آذربایجان 
سردرود، اداره دانش آموختگان ارسال یا تحویل فرمایند.

____________________________________________
مفقودی

خودروي  مالكیت  سبز،سند  ماشین،برگ  کارت 
 75 ج   ٢٢6 ایران   77 پالک  شماره  ١١٠به  ام  وي  ام 
شماره  به   MVM37٢FG6٠٠4١6٠ موتور  شماره  به 
شاسي IR85٢١١٠٠4١94 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد
____________________________________________

مفقودی
کلیه اسناد خودروي سواري پیكان به شماره پالک ١5 
ایران 964 ص ٢3 به شماره موتور ١١١٢79١٠٠5١ به شماره 
شاسي 794٠748٢ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد

مفقودی
 35 پالک  شماره  به  ساینا  سایپا  خودروي  سبز  برگ 
به   M١5/86١933١ موتور  شماره  به   56 م   546 ایران 
شماره شاسي NAS83١١٠٠J5784866 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________________

مفقودی
برگ سبز خودروي ام وي ام 55٠ به شماره پالک ١5 ایران 
MVM484FCAFH٠٠673436 ن 8١  به شماره موتور  ٢

مفقود   NATGCARK١H١٠٠6693 شاسي  شماره  به 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

____________________________________________
مفقودی

برگ سبز خودروي ام وي ام ١١٠ به شماره پالک ١7 ایران 
 MVM47٢FGE٠43355 موتور  شماره  به   67 ق   949
مفقود   NATEBAFB6E١٠٢١684 شاسي  شماره  به 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________

مفقودی
خودروي  محضري  سند  و  کمپاني  سند  و  سبز  برگ 
پراید  سواري  دارایی  و  شهرداری  عوارض  های  برگه  و 
موتور  شماره  به   3٢ ق   58١ ایران   ١5 پالک  شماره  به 
مفقود   S١4١٢٢85٢8794١ شاسي  شماره  به   ١8١4747

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________________

مفقودی
ازسند  نسخه  یک  و  سبز  برگ  موتورو  کارت 
١٢5CCCDI تیپ  ای  نقره  موتورسیكلت  راهبری 
شماره  و   NCWHA6٠555٢ موتور  شماره  به 
انتظامی  شماره  و   NCW***١٢5C9١١٠5١٢ تنه  
پدر  نام  نیازی  یارمطاقلو  اهلل  نعمت  نام  به   499/33576

حسن رضا مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است

یک ریال هــم از پــول بیمه دختــرش را خرج 
نکرده اســت. او می گویــد که پــول برایش هیچ 
اهمیتی ندارد، فقط می خواهد آن  کســی که باعث 
شــد دختر کوچک و باهوشش بســوزد، مجازات 
شــود و آن طور تلــخ و دردناک جان دهــد. معلم 
و مدیر مدرســه را بیشــتر از همه مقصر می داند. 
روشن شــدن تکلیف مــرگ دردنــاک دخترش 
برایش از همه چیز مهمتر اســت. پدری که حاال در 
این یک  ســال پیرتر از همیشه شــده است. حال و 
روز مادر مانا هم این روزهــا تعریفی ندارد. آن قدر 
غصه تنها فرزند ســوخته اش را خــورد که خودش 
هم روی اجاق گاز بیهوش شد و سوخت؛ دستانش 
سوخته و حاال بیشــتر از هر زمان دیگری زجرهای 
دخترکش را درک می کند. خانواده خسروپرســت 
این روزها   دلتنگ دخترشان هستند و هیچ اتفاقی 
نمی تواند باعث تسکین دل شــان شود؛ مگر شاید 
مجازات مقصر. پدر مانا خسروپرســت در گفت وگو 
بــا خبرنگار »شــهروند« از ماجرای ایــن روزهای 

غم انگیزشان می گوید:  
 مانا تنها فرزندتان بود؟

بله؛ مــن فقط همیــن یک دختــر را داشــتم و 
جگرگوشه ام بود. دختر باهوشی که در شش سالگی 
کلی سوره قرآن را حفظ بود و  برنامه های زیادی برای 
آینده اش داشتم. همیشه به خاطر هوش باالیش تصور 
می کردم در درس و آینده اش بهترین خواهد بود؛ اما 

یک سهل انگاری زندگی این بچه و ما را تباه کرد. 
 شما در این حادثه چه کسی را مقصر می دانید؟

من معلم دخترم و معلم کالس اولی ها را بیشــتر 
از همه مقصر می دانــم. دختر من اصال کالس اولی 

نبــود، نمی دانم در آن کالس چــه می کرد و معلم 
خودش کجا بــود. هیچ کس از این مســأله حرف 
نمی زند. در صورتی که دختر من پیش دبستانی بود 
و روز حادثه بــه کالس اول رفته بود. در صورتی که 
آن لحظه اصال زنگ تفریح پیش دبســتانی ها نبود. 
هیچ کس به من نمی گوید که چرا دخترم آن لحظه 

در آن کالس بود. 
 خودتان فکر می کنید چرا آن جا بود؟

چند روز قبل دخترم به دلیل مریضی دارو خورده و 
برای همین سر کالس خوابش می برد. معلمش هم او 
را دعوا کرده و حتی کتکش زده بود. بعد او را از کالس 
پیش دبستانی ها بیرون کرده بود. من رفتم مدرسه و 
موضوع حل شد؛ ولی من فکر می کنم بعد از آن اتفاق 
معلمش دیگر دخترم را سر کالس راه نداده بود و برای 
همین دخترم سر کالس اولی ها می نشسته است. حاال 
او هم باید بیاید و پاسخ بدهد. من آن معلم را هم مقصر 

مرگ دخترم می دانم. 
 پول دیه هم گرفتید؟

همان روزهــای اول آمدند و گفتنــد که پول بیمه 
دختــرم را پرداخت می کننــد و 115 میلیون تومان 
پول به من دادند؛ اما من حتی یــک ریال از آن را هم 
خرج نکردم و حتی سعی کردم آن پول را پس بدهم. 
من پول نمی خواهم، فقــط می خواهم بدانم تکلیف 
پرونده مرگ دخترم چه می شود، مقصر اصلی کیست 
و دوســت دارم این مقصر هر چه زودتر مجازات شود. 
دختر من و آن ســه دختربچه دیگر عذاب کشیدند 
و بی گناه نابود شــدند باید کسی باشــد که جواب ما 
را بدهد؛ اما این مســأله دیگر فراموش شــده است و  

هیچ کس پاسخگوی ما نیست. 

 از مدیر و معلم مدرسه خبر دارید؟
از معلــم دختــرم کــه اصال خبــر نــدارم؛ چون 
هیچ کس در پرونــده از او بازجویی نکرد. مدیر و معلم 
کالس اولی ها هم بعد از گذاشــتن وثیقه 50 میلیون 
تومانی آزاد شدند و من شنیده ام که در مشهد تدریس 

می کنند. 
 مدرسه پلمپ شده است؟

نه؛ ولی چون یک ساختمان مســکونی بود االن به 
ملک شخصی تبدیل شده است. 

 در این مدت کسی از شما دیدن کرد؟
از مســئوالن، وزیر آموزش وپــرورش آمد و کلی 
وعده داد و وزیر بهداشت هم آمد و از ما دیدن کرد. 
من از وزیر بهداشت واقعا ممنونم که با ما همدردی 
واقعی کرد و قول داد هر کاری از دستش بر می آید، 
انجام دهد. اما متاســفانه بعد از این ماجرا اســتعفا 

کرد. 
 حال و روز همسرتان چطور است؟

حال و روز بدی دارد. در ایــن مدت  ناگهان ناپدید 
می شود و می فهمیم که سر خاک دخترم رفته است. 
هر روز و هر شــب گریه می کند. خواب دخترمان را 
می بیند. تا این که چند وقت پیش اتفاقی باعث شــد 
حالش بدتر از گذشــته شود. او داشــت غذا درست 
می کرد کــه ناگهان بیهــوش شــد و روی اجاق گاز 
افتاد، دســتانش بشدت ســوخت و تا همین االن به 
دنبال درمانش هستیم. این اتفاق باعث شده است که 
همسرم بیشتر از گذشته زجر بکشد؛ چون به این فکر 
می کند که سوختگی چقدر دردناک است و دخترمان 
چقدر عذاب کشیده اســت. این اتفاق واقعا ما را نابود 

کرده است. 

هنوز بغض دارد با همان بغض از صبا می گوید؛ از صبایی 
که تازه حس شیرین مدرســه رفتن را تجربه کرده بود. از 
روزهایی که صبا  با شیرین زبانی هایش دل پدر و مادرش 
را آب می کرد. از   مشق های دخترش می گوید؛ مشق های 
شــبانه ای که خیلی زود با آن توانست نام پدرو مادرش را 
بخواند و بنویسد. می گوید: »فقط دو ماه توانستم  او را در 
لباس مدرسه ببینم  که آتش امان نداد.«  مرتضی عربی، 
از قهرمانان سابق کشتی سیستان وبلوچستان است. او  پدر 
صبا عربی یکی از چهار دانش آموز پیش دبستانی و دبستان 
دخترانه »اسوه حسنه«  است. او هنوز هم حادثه تلخ آن 
روز 27 آذر 97 را فراموش نکرده است، هنوز هم باور ندارد 
و می خواهد از این همه دردورنج فرار کند؛ می خواهد آن 
قســمت از آتش را فراموش کند اما این زخم همیشه با او 
است. بعد از این حادثه تلخ بود که از زاهدان انتقالی گرفت 
و به تهران آمد تا بتواند کمی از آن همه رنج فاصله بگیرد. 
مرتضی عربی از یک  ســال سخت گذشته به »شهروند« 

می گوید:   
 از روند پرونده دخترتان خبر دارید؟

از آنجا که به نظر کارشناسان سه نفره دادگستری هم ما 
و هم سازمان نوسازی مدارس اعتراض داشتیم، قرار شد 
که یک هیأت کارشناسی پنج نفره تشکیل شود. در همین 
حد اطالع دارم. من تلفنی با دیگر خانواده ها در ارتباطم و 

خبر خاصی از پرونده ندارم. 
 گفته می شود پرونده به تهران آمده است؛ حاال که شما 

در تهران هستید، از جزییات آن خبر ندارید؟
تا پیش از این خیلی به دنبال پیگیری پرونده بودم اما 
مدتی است که سراغ پرونده را نمی گیرم؛ چون مطمئنم 
پرونده به جایی نمی رسد. پرونده ابهامات زیادی دارد اما 

هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد.  

 فکر می کنید مقصر حادثه کیست؟
من نمی تواتم بگویم دقیقا مقصر کیســت؛ اما در این 
پرونده ابهامات زیادی وجود دارد: از معلمی که شــغلش 
معلم نبود و آرایشــگر بود و به عنــوان حق التدریس در 
این دبســتان کار می کرد و ناپدید شد تا سرایداری که در 
بازجویی ها می گفت من در مدرسه حضور داشتم که این 
حادثه اتفاق افتاده و هیچ کاری نکرده بود. تازه اینها نمونه 
کوچکی از ابهامات پرونده است که سیستم قضا اصال به 
اینها ورود نکرد. نمی دانم چه چیزی پشت پرده این پرونده 
است؛ رازهایی که انگار ســر به ُمهر است و قرار نیست به 
این زودی ها افشا شود. امیدوارم هر چه زودتر مقصر حادثه 

مشخص شود و به سزای اعمالش برسد. 
 شما به جز صبا بچه دیگری هم دارید؟

دختری دو ساله به نام سارینا دارم. تمام تالش مان این 
است که خواهر صبا به سرانجام برسد و سرنوشت خوبی 
داشته باشــد. مادرش که دیگر نتوانست با آن شرایط بد 
و خاطرات تلخ در زاهدان زندگی کنــد. به تهران آمدیم 
زندگی در تهران هم شرایط سخت خودش را دارد مانند 
اجاره خانه و.... به هر حال برای فرار از آن موقعیت تلخ و بد 

مجبور بودیم از زاهدان انتقالی بگیریم. 
 دیه ای هم گرفتید؟

هیچ پولی به ما پرداخت نشد؛ تنها روزهای اول چکی 
بابت بیمه معلم به ما تعلق گرفت که قبول نمی کردم و قصد 
داشتم آن را برگردانم. ما به خاطر دیه بچه هایمان این قدر 
ناراحت نیستیم، مشکل ما بی عدالتی است و  این که دادمان 
را هیچ کس نمی شنود. فریادمان در گلویمان خاموش شد و 
قرار نیست کسی به ما کمک کند. نزدیک به یک  سال است 
که این حادثه اتفاق افتاده است و ما جگر گوشه هایمان را از 

دست دادیم ولی هنوز پرونده بالتکلیف است.

شهروند| نزدیک به  یک  سال است که بالتکلیف هستند، 
به هر جا مراجعه می کنند، جواب روشنی نمی گیرند، هنوز 
هم نمی دانند که مقصر آن حادثه چه کسی بود و کوتاهی 
و بی توجهی چه کسانی باعث شد تا فرزندان شان در آتش 
بسوزند. این پدرها و مادرهای داغدار اما فقط یک خواسته 
دارند: »معرفی مقصران حادثــه و برخورد قاطع قضائی با 
آنها«؛ درخواستی که ظاهرا هنوز راه زیادی برای تحقق آن 

وجود دارد. 
 آخرین روزهای آذر  ســال گذشــته بود که کالس درس 
مدرسه غیرانتفاعی »اسوه حسنه« آتش گرفت؛ باز هم ماجرای 
بخاری نفتی و گالن پر از نفت و آتش ســوزی. در آن حادثه اما 
یکتا میرشکار، مانا خسروپرست، صبا عربی و مریم نوکندی 
چهار دختربچه هفت  ساله  ای بودند که یکی پس از دیگری به 
طرز دلخراشی در بیمارستان کوثر زاهدان جان شان را از دست 
دادند؛ مانند همه اتفاقات مشابه دستور پشت دستور بود که 
درخصوص برخورد قاطع با مسببان حادثه به گوش می رسید. 
مسئوالن مثل همیشه وعده های زیادی دادند، دستور بازداشت 
چند نفری از اولیای مدرســه هم صادر شد و حتی در اقدامی 
کم سابقه )البته در ایران( تعدادی از مسئوالن آموزش وپرورش 
هم استعفا کردند؛ اما حاال با گذشت نزدیک به یک سال از آن 
حادثه،  ظاهرا کسی به جز این چهار خانواده داغدیده، پیگیر 
این پرونده نیســت. آن طور که از گفته های ایــن خانواده ها 
برمی آید، اعتراض های متعدد به نظر هیأت های کارشناسی 

روند رسیدگی به این پرونده را طوالنی کرده است، ضمن این که 
با به میان آمدن نام ســازمان نوسازی مدارس به عنوان یکی از 
مقصران حادثه )البته تا اینجای کار( پرونده به تهران منتقل 
شده است. از طرف دیگر به ادعای خانواده ها غیرانتفاعی بودن 
مدرسه هم باعث شده است تا آموزش وپرورش زاهدان چندان 

خودش را در قبال این حادثه مسئول نداند.
شناسایی مقصران اصال کار سختی نیست 

یک  ســال است که کسی جواب درســتی به ما نمی دهد، 
هنوز یک جلسه دادگاه هم برگزار نشده است و اصال مقصران 
حادثه مشخص نیستند که برای محاکمه آنها دادگاهی برگزار 
شــود. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است، هیچ کس در این مدت 
سراغی از ما نگرفت، حالی از ما نپرسید و یک نفر از مسئوالن 
آموزش وپرورش از من نپرســید چه درد دلــی داری. یگانه 
قل یکتا بود، این دختر ســوختن و زجرکشــیدن خواهرش 
را با چشــم دید، از آن روز به بعد یگانه مریض شد، هنوز هم 
حالش خوب نیست. دخترم با این حال خرابش نیاز به مشاوره 
روانشناسی داشت، دریغ از یک جلسه مشاوره یا حتی معرفی 
یک روان درمانگر مناسب به ما.  اینها را پدر یکتا میرشکار به 
»شهروند« می گوید. پدری که دختر هفت ساله اش را کمتر 
از سه ماه در لباس مدرســه دید: »واقعا برای ما جای تعجب 
است، شناسایی و معرفی مقصر حادثه ای به این واضحی چرا 
باید این قدر طوالنی شود. شناسایی مقصران اصال کار سختی 
نیست. معلوم است که مدیر و معلم مدرسه مقصرند؛ معلمی 

که ســاعت 8 صبح به جای حضور در مدرســه در خودروی 
همسرش نشســته و آن قدر صدای ضبطش را زیاد کرده بود 
که حتی جیغ های زجرآور بچه های طفل معصوم را نشنیده، 
یا مسئوالن مدرسه ای که هیچ کدام شان در زمان وقوع حادثه 
در مدرســه که همان محل کارشان اســت، حاضر نبودند؛ 
دیگر مقصر واضح تر از این. مسئوالن این مدرسه بدون مجوز 
سازمان نوسازی محل مدرســه را تغییر دادند. حاال ما چطور 
باید سازمان نوسازی را به عنوان یکی از مقصران حادثه قبول 
کنیم؟« آن طور که میرشکار می گوید روند رسیدگی قضائی 
به این پرونده برای خانواده هــا ابهامات زیادی به وجود آورده، 
ظاهرا همان هفته های نخســت معلم بازداشت شده با وثیقه 
آزاد می شود و درحال حاضر هم در زاهدان زندگی نمی کند. 
مدیر مدرســه هم که به جز دوبار به واســطه حضور هیأت 
کارشناسی با خانواده ها رودررو نشده، آزاد است و تحت پیگرد 
نیســت. مســئوالن آموزش وپرورش بعد از اعتراض به نظر 
هیأت کارشناسی خودشان را کنار کشیدند: »تا قبل از آمدن 
هیأت سه نفره، آموزش وپرورش و مدرسه هرکدام 50 درصد 
مقصر شناخته شــدند. البته هم ما و هم آموزش وپرورش به 
این موضوع اعتراض داشتیم، تا این که بعد از مدتی تیمی سه 
نفره از اصفهان به این جا آمد. بــا آمدن آنها اوضاع پیچیده تر 
شد. سازمان نوسازی مدارس هم پایش به این ماجرا باز شد، 
هرچند سازمان نوسازی مدعی است جابه جایی محل مدرسه 
بدون مجوز آنها انجام شده که همین موضوع باعث شد پرونده 

برای رسیدگی به تهران منتقل شود.« رئیس سازمان نوسازی 
مدارس معاون وزیر آموزش وپرورش است، همین مسأله باعث 
سلب صالحیت قضائی زاهدان شد تا پرونده به دادسرای ویژه 
کارکنان دولت در تهران ارجاع شــود. میرشکار می گوید: »از 
وقتی پرونده به تهران آمد، پیگیری آن برای ما مشکل تر شد. 

هنوز هم هیچ ابالغیه ای از دادگاه به دســت ما نرسیده، فقط 
چند هفته پیش یک هیأت کارشناسی دیگر این بار از تهران 
به زاهدان آمــد، اما فایده  این رفت وآمدها برای ما چیســت، 
نمی دانم. برای من فقط مهم اســت که مقصر اصلی حادثه 

معرفی و محاکمه شود.«

گفت وگوی »شهروند« با خانواده های دانش آموزان جانباخته  حادثه آتش سوزی زاهدان 

داد داغداران
 سازمان نوسازی مدارس و مدرسه اسوه حسنه به  عنوان مقصران این آتش سوزی معرفی شدند 

به تازگی هیأت پنج نفره کارشناسی برای تعیین مقصران حادثه از تهران به زاهدان رفتند

آرایشگری که معلم بود، ناپدید شدآیا معلم دخترک را از کالس پیش دبستانی بیرون کرده بود؟


