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سه شنبه  22اسفند 1396

سال هجدهم /شماره 4889

گزارش مقدماتی بررسی سقوط هواپیمای تهران-یاسوج منتشر شد

نقص فنی هواپیمای آسمان منتفی است
گیالن امروز -سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار گزارش مقدماتی سقوط
هواپیمای پرواز تهران-یاسوج به تشریح علت سقوط هواپیمای تهران  -یاسوج
پرداخته است.
سازمان هواپیمایی کشوری طی انتشار گزارشی از سوی دفتر بررسی سوانح
اطالعات اولیه از بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده آسمان در مسیر
تهران  -یاسوج را اعالم کرد.
طبق این گزارش هواپیما در زمان عبور ازنقطه OBTUX
در حال پرواز برمسیر  W۱۴۴و ارتفاع  ۲۱هزار پا قرار داشته
و خلبان خودکار نیز فعال بوده است .پرواز برای نزول به ارتفاع
 ۱۷هزار پا توسط مرکز کنترل تهران مجاز شده و تحویل واحد
اطالعات مراقبت پرواز یاسوج می شود .خلبانان پرواز ،با انتخاب
ارتفاع ۱۵هزار پا ،تنزل از ارتفاع  ۱۷هزار پا را آغاز می کنند .در
هنگام کاهش ارتفاع و در زمان گذر از ارتفاع  ۱۵۶۰۰پا ،سیستم
یخ زدایی هواپیما توسط عوامل پروازی برای  ۲دقیقه و  ۲۶ثانیه
روشن و پس از آن خاموش میشود.
پس از رسیدن به ارتفاع  ۱۵هزار پا ،ارتفاع سنج هواپیما با فشار
 ۱۰۲۱هکتو پاسگال تنظیم می شود .هواپیما در ارتفاع ۱۵هزار
پا تثبیت می شود .تا زمان یک دقیقه ،در حالی که اهرم موتور
بسته می شود (تُرک موتور در حدود  ۱۰درصد) سرعت هواپیما
در حدود  ۲۰۰نات و وضعیت گردش طول محور افقی () pitch
منفی و بیشتر در حدود منفی  ۵درجه قرار دارد .بعد از یک دقیقه،
سرعت هواپیما شروع به کاهش و زاویه حمله شروع به افزایش می
کند .اهرم های موتور به تدریج به پیش برده شده و تُرک موتور
افزایش می یابد.
در زمان  ۹:۳۰:۴۴یعنی  ۲۵ثانیه پس از تنظیم اهرم موتور ،سرعت
هواپیما به  ۱۲۹نات می رسد(در شرایط عادی ،کمترین سرعت
مناسب مانور و گردش مختصر هواپیما با این وزن  ۱۳۲نات است)،
وضعیت گردش حول محور افقی ( )pitchدر حدود + ۱۵درجه
بوده و تُرک هر دو موتور  ۶۷درصد بوده است .سپس هواپیما آغاز
به تنزل به ارتفاع تنظیم شده  ۱۴هزار پا و با نرخ نزول منفی  ۶۰۰پا در دقیقه
مینماید.
در زمان  ،۹:۳۱:۱۴سرعت هواپیما به مقدار حداقلی  ۱۱۷نات میرسد .یک ثانیه
بعد از دریافت اخطار واماندگی ( )Stallخلبان خودکار توسط عوامل پرواز غیر
فعال شده و هواپیما آغاز به پیچش به چپ در حدود ۰۲درجه کرده و زاویه حمله
به منفی  ۹درجه کاهش می یابد.
در زمان  ۹:۳۱:۲۳در ارتفاع  ۱۴۲۰۰پا و سرعت  ۱۳۷نات ،خلبان خودکار مجددا
فعال می شود .زاویه حمله منفی  ۵درجه افزایش یافته و هواپیما به زاویه ۱۲
درجه راست پیچش میکند.
در زمان  ۹:۳۱:۲۴هشدار  EGPWSآغاز میشود.

در زمان  ۹:۳۱:۳۳خلبان خودکار غیر فعال میشود و هشدار  EGPWSتا
زمان انتهای ثبت اطالعات که  ۱۲ثانیه دیگر است ادامه می یابد و هواپیما با کوه
برخورد می نماید.
هواپیما تا آخرین لحظه در اختیار خلبانان بوده و مکانیزمهای مختلف آن
مطابق اقدامات و هدایت گروه پروازی عمل می کردهاند .سیستمهای هواپیما
نیز اطالعات صحیح را در اختیار خلبان قرار می دادهاند .لذا نقص فنی هواپیما

تا کنون منتفی است .الزم به ذکر است موتورهای هواپیما نیز مطابق با خواست
خلبان عمل نمودهاند.
خلبانان تا ثانیهای قبل از برخورد به دلیل پوشش ابر متوجه وجود کوه در روبرو
نشده اند و در لحظه آخر با مشاهده کوه ،سعی در انجام مانور شدید گردش به
چپ جهت پرهیز از برخورد داشتند که بی نتیجه بوده است.
خلبانان تنزل به ارتفاع  ۱۷۰۰۰پا را مطابق با طرح تعریف شده پروازی انجام
دادهاند ،لیکن تنظیم ارتفاع  ۱۵۰۰۰پا و بعد از آن  ۱۴۰۰۰پا بر روی سیستم
خلبان خودکار مغایر با ضوابط پروازی مجاز بوده است.
ترکیب خدمه پروازی (خلبان و کمک خلبان) برای این پرواز در مغایرت با
محدودیتهای تعیین شده توسط سازمان بوده است .خلبانان پرواز دارای صالحیت

الزم برای پرواز با هواپیما بودهاند لیکن به دلیل وجود محدودیت پزشکی برای
خلبان ،ایشان مجاز به پرواز همزمان با یک کمک خلبان نبوده و موضوع می
بایست مورد دقت ایشان و واحد عملیات شرکت قرار می گرفت.
سیستم های ضد یخ در بال و بدنه هواپیما مطابق با استانداردهای طراحی در
اروپا بوده و چنانچه خلبان درزمان الزم نسبت به فعال نمودن سیستم ضد یخ
( )Ice-Antiدر بال و بدنه اقدام نماید توانایی کنترل هواپیما محتمل میباشد،
لیکن عدم انجام آرایش فنی برای استقرار سیستم هشدار
به خلبان قابل قبول نبوده و باید در آخرین تعمیرات کلی
() check-Cدر آبان  ۱۳۹۶انجام می گرفت .عدم ارائه
آموزش موثر و اصالح دستورالعملها برای طراحی ،دریافت
تائیدیه و اجرای راه حل جایگزین امریه فنی توسط شرکت
بهره بردار قابل چشم پوشی نمی باشد.
واکنش «آسمان» به گزارش سقوط پرواز یاسوج
شرکت هواپیمایی آسمان با صدور بیانیهای تاکید کرد:
زنده یاد خلبان فوالد پس از عمل قلب ،مجاز بوده تا با
يك كمک خلبان بدون محدوديت پزشكى و عملياتى پرواز
نماید كه اين امر توسط شرکت هواپيمايى آسمان كام ً
ال
رعايت شده است.
شرکت هواپیمایی آسمان در واکنش به گزارش مقدماتی
وزارت راه و شهرسازی درباره سانحه سقوط پرواز تهران-
یاسوج که یکی از دالیل سقوط را محدودیت شرایط پرواز
برای کاپیتان فوالدی خلبان هواپیمای  ATRاعالم کرده
بود توضیحاتی منتشر کرد .در توضیحات شرکت آسمان
آمده است:
به اطالع میرساند نظر به ابهام ایجاد شده در گزارش
مقدماتی بررسی سانحه پرواز یاسوج از سوی دفتر بررسی
سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری توضیح ذیل
ضروری است:
براساس گزارش صفحه  9سانحه هوایى ،از  ٢٤خرداد ماه سال  ١٣٨٩زنده یاد
خلبان فوالد پس از عمل قلب ،مجاز بوده تا با یک کمک خلبان بدون محدودیت
پزشکى و عملیاتى پرواز نماید که این امر توسط شرکت هواپیمایى آسمان کام ً
ال
رعایت شده است .همچنین زنده یاد خلبان فوالد از اردیبهشت ماه  ١٣٩٦معلم
خلبان بوده و از  1396/7/2خلبان منتخب سازمان هواپیمایى کشورى بوده است
و مشکلى براى پرواز نداشته است .خلبانان منتخب سازمان  TREاساتیدى
هستند که مجاز به ارزیابى سایر خلبان ها در حین پرواز هستند.
بین گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت راه و شهرسازی با گزارش مکتوب سازمان
هواپیمایی کشوری تفاوتهای چشمگیر و مهمی وجود دارد که ابهاماتی ایجاد
کرده است.

جزئیاتی درباره مصرف مخدر در ایران

صدرنشینی تریاک  ،نزول شیشه

بخش اجتماعی -تغییر سبک زندگی و افزایش روند فرزندساالری در خانوادهها باعث
شده تا سایه سنگین غول اعتیاد در جامعه بیشتر از قبل احساس شود و تنوع عرضه
مواد صنعتی مخدر و روانگردان به نوعی کابوسی برای خانوادهها بوده است.
به گزارش ایسنا ،انحرافات اخالقی و همچنین افزایش رفتارهای پرخطر جوانان و
نوجوانان به همین دلیل اصلیترین نگرانی خانوادههاست و مسئوالن در ستاد مبارزه
با مواد مخدر یا ارگانهای دیگر درتالشاند این نگرانی را از جامعه ایرانزمین دور
نگهدارند .این در حالی است که نباید فراموش کنیم تنها نیمی
از فعالیتها مربوط به مسئوالن است و باید خانوادهها خود نیز
در این زمینه همراهی دقیقی برای آموزش مهارتهای زندگی
به فرزندانشان داشته باشند ،چون این مهارتها در کالسهای
کمکدرسی آموزش داده نمیشود.
سعید صفاتیان ،رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع
تشخیص مصلحت نظام در این زمینه گفت :بارها و بارها شنیدهایم
که گفتهشده پیشگیری بهتر از درمان است درحالیکه هنوز به
معنای واقعی آن توجه نداریم.
صفاتیان در ادامه افزود :در این مورد خاص یعنی اعتیاد و اتفاقات
پسازآن الزم است والدین با دقت بیشتری وارد عمل شوند ،تا با
استفاده از برنامههای تدوینی مسئوالن و نهادهای مسئول بتوانند
سایه شوم اعتیاد را از زندگی آیندهسازان کشورمان دور نگهدارند.
وی با اشاره به گزارشهای سازمان ملل متحده در این زمین زمینه
تأکید کرد :بطور کلی در بخش مواد مخدر و مواد روانگردان بر
اساس گزارشهای رسمی منتشرشده در سراسر جهان شاهد
افزایش مصرف بودهایم ،بهاینترتیب که اگر یک دهه قبل تنها 140
میلیون نفر در سراسر جهان درگیر اعتیاد بودند؛ اکنون تقریباً 200
میلیون معتاد در جهان با این معضل دستوپنجه نرم میکنند.
این مقام مسئول با اشاره به تنوع مصرف جهانی گفت :بطور کلی الگوی مصرف در
بخشهای مختلف دهکده جهانی متفاوت است ،به صورتی که مخدرها بیشتر در
آسیای جنوب شرقی ،آسیای میانه و شرق اروپا استفاده میشوند و روانگردانها در
آمریکای شمالی و اروپای غربی تقاضای باالیی به خود دیدهاند.
صفاتیان تصریح کرد :اصوالً در مناطقی که نزدیک به محل تولید تریاک یعنی افغانستان
هستند شاهد افزایش مصرف این ماده مخدر سنتی هستیم ،اما در بخشهای دورتر
مثل چین ،روسیه ،اروپای شرقی و آمریکای جنوبی هروئین در مقام باالترین تقاضا قرار
گرفته است .وی معتقد است پیک مصرف انواع مواد مخدر و روانگردانها در سراسر
دهکده جهانی زیر  39سال یعنی بخش مولد و آیندهسازان جوامع مختلف تعیین شده
است به همین دلیل باید در این زمینه برنامهریزی دقیقی ارائه شود تا بتوانیم آینده
جامعه را تضمین کنیم.

شیشه سه پله نزول کرده است
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آمارهای
ثبت شده از کشورمان نیز گفت :قبل از دهه  80شمسی مصرف تک الگویی بود ،اما
مدتی است گسترش و تنوع مواد موجود بازار باعث شده شرایط کمی دشوارتر از قبل
باشد ،اما بازهم دستاوردهای قابل قبولی در این زمینه تجربه شده است.
وی در ادامه افزود :بر اساس برآوردهایی که انجامشده ،حشیش و گل در میان رده
سنی یادشده کشورمان باالترین تقاضا را دارد و با توجه به برنامهریزیهای انجامشده
از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ماده صنعتی شیشه در مقام پنجم قرارگرفته است.
صفاتیان با اشاره به سهم  8درصدی مصرف شیشه در میان معتادان فعلی تأکید کرد:
برنامهریزی ستاد برای کنترل واردات مواد اولیه تولید «شیشه» عاملی شد تا قیمت
آن بسیار باال رفته و کاهش تقاضا را تجربه کنیم ،درحالیکه شاید  7سال پیش سهم
شیشه  25درصد از کل مصرف بوده است .از این رو پس از تریاک ،حشیش ،گل و

هروئین شاهد جایگاه پنجم شیشه هستیم.
صفاتیان در ادامه افزود :بطور کلی شایعترین نوع مخدرهای جنسی که استفاده
وی نزول جایگاه شیش ه را دستاوردی قابل دفاع در زمینه مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد میشود ترکیبی از یک نوع ماده روانگردان و قرص ویاگرا است ،که عالوه بر توهمزایی
و گفت :با درنظر گرفتن عوارض روانی سنگین شیشه که تا مرز جنون مصرفکننده را نسبت به افزایش میل جنسی نیز تأثیرگذار است .ازاینرو در رده سنی  18تا  25سال
میکشد؛ گل اثرات مخرب کمتری دارد بنابراین در میان بد و بدتر این دستاوردی قابل اینگونه مواد مخدر در مهمانیهای شبانه غیرمتعارف زیاد مصرف میشود که نهایتاً به
قبول در کاهش اثرات مواد مخدر کشورمان است.
افزایش بیماری ایدز منجر خواهد شد.
این کارشناس مبارزه و پیشگیری اعتیاد درباره «دستمال» نیز گفت :در مورد
 50درصد بودجه به پیشگیری اختصاصیافته است
این مقام مسئول ضمن تأکید بر کاهش سرعت رشد تقاضای
انواع ماده مخدر گفت :اصوالً هرگونه فعالیت درزمینه کاهش
تقاضا و پیشگیری از ابتالی افراد به معضل اعتیاد زمانبر است،
بنابراین هر برنامهریزی یا طرحی را اجرایی کنیم حداقل 5
سال زمان الزم داریم تا نتایج مثبت آن تجربه شود ،ازاینرو با
توجه به فعالیتهای انجامشده طی یک دهه گذشته به جرات
میتوان گفت روند روبهرشد تقاضا کاهش داشته و کندتر از
سابق شده است.
وی معتقد است در مدارس این نکته کام ً
ال مشهود است و با
توجه بهبرنامهریزیهای اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در
آینده شاهد تحوالت مثبتی خواهیم بود .اما نکته اصلی همراهی
خانوادهها با برنامههای تدوینشده از سوی مسئوالن است.
صفاتیان تأکید کرد :والدین کشورمان متأسفانه به معضل اعتیاد
زیاد توجه ندارند و بیشتر به دنبال تحصیل فرزندان هستند
درحالیکه سایه شوم اعتیاد همواره در جامعه وجود دارد و باید
به فرزندان مهارت «نه» گفتن را آموزش داد که این مهارت
در کالس فیزیک ،شیمی یا زبان آموزش داده نمیشود بلکه
الزم است نهفقط فرزندان بلکه خود والدین در کالسهای
«دستمال» شاید مقداری رسانهها جریان سازی گستردهای داشتند ،چون واقعیت مهارتهای زندگی شرکت کنند.
جامعه متفاوت است و اگرچه اوایل ورود دستمال به بازار تقاضایی باالیی را تجربه رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأکید
کردیم اما اکنون شرایط متفاوت است.
مقام معظم رهبری درزمینه افزایش تمرکز بر پیشگیری تصریح کرد :طی آخرین
به گفته وی دستمال تأثیری مانند حشیش داشته و بهصورت مصنوعی تولید میشود دیداری که مقام معظم رهبری با مسئوالن اجتماعی و دستاندرکاران مبارزه با مواد
بنابراین عوارض بسیار باالیی برای مصرفکنندگان ایجاد میکند اما درصد تخریبی مخدر داشتند تأکید فرمودند  50درصد از بودجه موردنظر باید در اختیار بخش
این ماده در روان مصرفکنندگان بسیار کمتر از شیشه است که خوشبختانه بازهم پیشگیری و برنامههای آن قرار گیرد .به همین دلیل باید در آینده منتظر رویدادهای
باتوجه به تجارب ناخوشایند مصرفکنندگان روند تقاضا برای «دستمال» بسیار هم بسیار مناسبی در این زمینه باشیم.
کاهشیافتهاست.
صفاتیان ضمن تاکید بر وارداتی بودن این ماده گفت :اگرچه نمیدانیم منشاء واردات
 7000مرکز درمانی فعال در کشور
این ماده کدام کشور است اما به دلیل قیمت بسیار پایین آن الزم است برخورد دقیق صفاتیان ضمن تأکید بر اهمیت توسعه شبکه درمانی و آموزشی در سراسر کشور گفت:
و منطقی با روند افزایش استفاده از آن داشته باشیم.
هرچه عمق پیشگیری و آموزش بیشتر باشد قطعاً دستاوردهای باالتری خواهیم داشت
صفاتیان قیمت این ماده را  2هزار تومان اعالم کرد که دقیقاً بیانگر کیفیت پایین آن به همین دلیل عالوه بر مراکز فعال فعلی برنامههایی برای توسعه مراکز متناسب با
است چون مواد اولیه تولید این ماده صنعتی روانگردان بسیار گران هستند و این ارقام تنوع مشکالت داریم .این مقام مسئول افزود :اکنون حدود  7000مرکز درمان داریم
به معنی کیفیت پایین و تحمیلکننده مشکالت عمدهای به مصرفکنندگانش است .که تکتک آنها مراکز مشاورهای نیز دارند ،بنابراین اینکه گفته میشود مراکز درمانی یا
آموزشی وجود ندارد کام ً
ال اشتباه است فقط اراده خانوادهها مطرح است.
مخدرهای جنسی عامل رفتارهای پرخطر
وی درباره رسیدگی به نحوه ارائه خدمات مراکز موجود نیز تأکید کرد :وزارت بهداشت
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دنیای مجازی برنامهای تحت عنوان آیداتیس را اجرایی کرده است که بر اساس آن مراحل فعالیت
را عاملی قابلتوجه در افزایش مصرف اعالم کرد و گفت :متأسفانه فعالیت سودجویان تمامی مراکز یادشده بهصورت آنالین و از طریق دنیای مجازی کنترل میشود .بهعنوان
در دنیای مجازی عاملی شده که در بسیاری از موارد مصرفکنندگان اص ً
ال نیازی به مثال مراکزی که اص ً
ال وجود خارجی نداشتند یا اینکه داروهای زیادی دریافت میکنند
خروج از منزل هم نداشته باشند و همین نکته میتواند مشکالت گستردهای را برای اکنون شناساییشده و با متخلفان برخورد قاطعانهای صورت گرفته است.
خانوادهها ایجاد کند .وی تاکید کرد اما یکی از مشکالت ورود عرضه مواد مخدر به صفاتیان چگونگی دریافت اطالعات دقیق از این مراکز برای والدین را اینگونه اعالم کرد
دنیای مجازی این است که توزیع و دسترسی مخدرهای جنسی بسیار بیشتر از قبل که خانوادهها میتوانند با مراجعه به مراکز دانشگاهی ،مراکز بهزیستی ،بیمارستانهای
شده و رفتارهای پرخطر در میان مصرفکنندگان در آینده مشکالت بیشتری را به دولتی نهتنها به این مراکز دسترسی داشته باشند بلکه میتوانند با کمک کارشناسان
جامعه تحمیل خواهد کرد.
مستقر از چگونگی ارائه خدمات دیگر مراکز نیز اطالعات مفیدی به دست آورند.

مقاله

درباره شغل حسابداری
محمد صیقلی کومله
حسابداری عبارت است از فن طبقه بندی ،ثبت ،خالصه
و تجزیه و تحلیل ارقام درآمد و هزینه منطبق با نیازهای
موسسه .به عبارت دیگر حسابداری عبارت است از ثبت،
طبقهبندی و خالصهکردن حسابها و اسناد مالی .در
گذشته شغلهای بر حسب نوع کار و پیشرفت جامعه
صورت میگرفت و با پیشرفت علم و تکنولوژی شغلها
بر اثر مرور زمان با تغییرات خاصی مواجه شدهاند که
میتواند اثرات مطلوب و یا منفی در جامعه بگذارد .شغل
حسابداری از گذشتههای دور بوده و هم اکنون هم وجود
دارد .شغل را بر حسب نوع رشتهای که در مدرسه و یا
دانشگاه وجود دارد به دست آوردهاند و گاه شغل ممکن
است بر حسب نوع عالقه فرد و گاهی همبهخاطر احتیاج
یک جامعه به آن شغل باشد .شغل حسابداری شغلی
است که فرد بر اساس عالقه ی خود آن را بدست می
آورد .هر موسسهای که به نحوی دارای دریافت و پرداخت
منظم و دائمی باشد نیازمند حسابدار است .در سالهای
اخیر صاحبان موسسات به این نتیجه رسیدهاند که وجود
حسابدار و بخش حسابداری در ادارات  ،برای نگهداری
حسابها ،برنامهریزی ،تعیین خطمشی ،تهیه بودجه و
نظایر آن ضروری است .بنابراین حسابداری شغلی است
مورد نیاز جامعه ،و به نظر نمیرسد حسابداران هیچگاه
بیکار بمانند .حسابدار باید دارای مدرک کارشناسی
از دانشگاه باشد .در این مقطع واحدهایی در زمینه
حسابداری مانند حسابداریهای مالی ،صنعتی ،مالیاتی،
درآمد – هزینه ،حسابرسی و  ...داده می شود .داشتن
توانایی حرفهای در زمینه مسائل مالی ،تنها یک بعد در
زمینه موفقیت فرد حسابدار است .کارفرماها به خوبی این
را میدانند و ترجیح میهند حسابداری را استخدام کنند
که عالوه برداشتن توانایی عالی در زمینه مهارتهای
حسابداری دارای ویژگیهای باشد .در ایران برای شرکت
در آزمون حسابداران رسمی باید حداقل مدرک لیسانس
و شش سال سابقه کار داشته باشید.

حوادث

 ١٠سال حبس به جرم
قتل فرزند  ١٢ساله

بخش اجتماعی -مردی که در یک اقدام هولناک دو فرزندش
را شکنجه کرده و یکی از آنها را به قتل رسانده و دیگری را
بهشدت مصدوم کردهبود ،به  ١٠سال حبس محکوم شد .او
مدعی شد قصدی برای قتل نداشته است.
به گزارش تابناک  ،خبر این کودککشی هولناک اسفند سال
 ٩٤به مأموران پلیس رسید و آنها متوجه شدند پسربچه
١٢سالهای زیر ضربات سنگینی که پدرش به سرش وارد
کرده جانش را از دست داده و خواهر نوجوانش هم در کما
به سر میبرد .کارآگاهان جنایی با حضور در محل جنایت
مشاهده کردند در خانه نیمهباز است و از همسایههای حاضر
در محل شنیدند که مرد همسایه همسر ،دختر ١٧ساله و پسر
١٢سالهاش را زخمی و با لباس خونین فرار کرده است.
سه مجروح این حادثه قبل از حضور پلیس به بیمارستان منتقل
شده بودند .مأموران در بررسی خانه ،روی دیوار و کف اتاقخواب
رد خون مشاهده کردند .تبر و میله بارفیکس خونین هم در
گوشه اتاق افتاده بود .آثار خون و رد دست روی در ،حکایت از
تالش یکی از فرزندان خانواده برای فرار داشت .مأموران با حضور
در بیمارستان متوجه شدند پسر ١٢ساله به نام محمدحسین
بر اثر شدت صدمات فوت شده و خواهرش در کماست و مادر
بچههانجات یافته است .با تحقیقات از مادر خانواده معلوم شد
پدر عصبانی عامل مرگ پسرش و سوءقصد به جان او و دختر
١٧سالهشان است و زمانی که زن جوان قصد داشته از این آزارها
جلوگیری کند ،شوهرش او را نیز کتکزدهاست.
مادر خانواده در مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت و گفت :شوهرم
وقتی به خانه آمد و متوجه شد پسرم ترقه خریده و پولش را
ندادهاست عصبانی شد و بهشدت بچهها را کتک زد.
نیمهشب شده بود اما پدرشان موضوع را رها نمیکرد .با شال
و دستبند یکبارمصرف دستوپای پسر و دخترمان را بست.
جفتشان را زیر کتک گرفت .او با میله بارفیکس و تبر به جان
بچهها افتاده بود .کتکزدنهایش تمامی نداشت.
ساعتها بچهها ناله میکردند و او آنها را میزد .پسرمان با بدنی
خونین کنج اتاق زیر ضربات وحشیانه پدرش از درد پنجه به
دیوار میکشید .هربار که به میانشان میدویدم تا مانعش شوم با
مشت و لگد دورم میکرد .داشت سپیده میزد که به خانهمان
در اسالمشهر زنگ زدم .شاید پدر و برادرم به دادمان برسند.
وی ادامه داد :وقتی خانوادهام از اسالمشهر به خانه ما رسیدند،
دیگر صدایی از بچهها درنمیآمد .شوهرم فهمید که آنها آمدهاند
تبر و میله خونین را گوشه اتاق انداخت و از خانه گریخت.
بچههایم را که سوار ماشین میکردند تا به بیمارستان ببرند،
محمدحسین اصال تکان نمیخورد .یعنی نفس نداشت .فاطمه
لوروزی بهتر از او نداشت ،انگار هردو بیهوش شده بودند.
هم حا 
حواسم نبود از چه کسی شنیدم که میگفت محمدحسین به
بیمارستان هم نرسید و فاطمه هم فاصلهای تا مرگ ندارد.
مأموران محل اختفای متهم را زیرنظر گرفتند و روز بعد او
را دستگیر کردند.متهم با انتقال به پلیس آگاهی غرب استان
تهران به قتل پسرش و سوءقصد به جان همسر و دختر
١٧سالهاش اعتراف کرد و گفت :شب حادثه زمانی که متوجه
شدم پسرم بدوناجازه من ترقه خریده و پولش را نداده ،عصبانی
شدم و به جان اعضای خانوادهام افتادم .با اعتراف او به این
جنایت و سوءقصد نافرجام به جان همسر و دختر نوجوانش،
بعد از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد .با گذشت دو سال
از این جنایت ،پرونده این متهم با صدور جلب به دادرسی به
دادگاه کیفری یک استان تهران مستقر در شهریار ارسال شد.
چندی پیش او برای محاکمه از زندان به دادگاه منتقل شد.مرد
جوان در جلسه دادگاه نیز مدعی شد که آن روز چون فهمیده
که پسرش ترقه خریده عصبانی شده و به جان وی افتاده است
تا او را تنبیه کند .او گفت :از کاری که پسرم کرده بود خیلی
عصبانی بودم و میخواستم طوری تنبیهاش کنم که دیگر
دست به چنین کاری نزند و بداند کارهای بد تاوان دارد .به
همینخاطر هم پسرم را کتک زدم و هم خواهرش را که با او
همکاری کرده بود تنبیه کردم ضمن اینکه دخترم میخواست
جلوی من را بگیرد و اجازه ندهد که برادرش را بزنم به همین
خاطر چندساعتی آنها را زندانی کردم ،آنها بچههای من بودند و
نمیخواستم آسیبی جدی به آنها برسد و پسرم کشته شود و به
خاطر اینکه زیادهروی کردم و باعث مرگ پسرم شدم پشیمان
هستم .پس از اخذ آخرین دفاع از متهم و وکیلمدافع او هیئت
قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند و در نهایت قضات
شعبه دادگاه کیفری استان تهران که در شهریار مستقر است
متهم را مجرم تشخیص دادند و به خاطر قتل پسر خردسال،
عامل جنایت را به  ١٠سال حبس و نیز به خاطر مصدومکردن
دختر خانواده به پرداخت دیه محکوم کردند.

