
 آخرین وضعیت حقوقی پرونده
حادثه علوم و تحقیقات

مدی��رکل حقوقی دانش��گاه آزاد آخرین وضعیت 
حقوق��ی پرونده مربوط به واژگون��ی اتوبوس در واحد 

علوم و تحقیقات را تشریح کرد.
حسین طباطبایی اظهار داش��ت: دادسرا درحال 
رس��یدگی به موضوع حادثه واژگونی اتوبوس در واحد 

علوم و تحقیقات است.
وی اف��زود: بازپرس پرونده قاعدتا ش��کایات افراد 
درخصوص س��انحه و مقصران را دریاف��ت کرده و به 

موضوع رسیدگی می کند.
مدی��رکل حقوقی دانش��گاه آزاد تاکید کرد: س��هم 
تقصیر و قصور اجزای مختلف ماجرا از سوی مقام قضایی 
تعیین می شود و بعد از ابالغ مطابق آنچه که نظر دستگاه 

قضا است در دانشگاه اعمال خواهد شد.  مهر

در حاشیه

مراسم تشییع پیکر »سلیم نیساری« 
یکشنبه آینده برگزار می شود

مراسم تشییع پیکر سلیم نیساری یکشنبه آینده 
برگزار می شود.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعالم کرد مراسم 
تشییع پیکر سلیم نیساری، چهره پیشکسوت ادبیات، 
حافظ شناس و عضو پیوسته فرهنگستان روز یکشنبه، 
۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، ساعت ۹ صبح، از محل فرهنگستان 
زب��ان و ادب فارس��ی واقع در بزرگراه ش��هید حقانی، 
خروج��ی کتابخانه مل��ی، بلوار دکتر حس��ن حبیبی، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد.
سلیم نیساری که متولد سال ۱۲۹۹ در تبریز بود 

۲۲ دی ماه در پاریس درگذشت.

یادمان
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انجم��ن  رئی��س  صحن�ه نمایشی روی  هنرهای 
استان تهران گفت: به زودی ویژه برنامه 
»فصل تئاتر انقالب« شامل اجرای 5 اثر 
صحن��ه ای، ۷ اث��ر خیابان��ی و ۱۰ اث��ر 
نمایشنامه نویس��ی در شهرس��تان های 

استان تهران به اجرای عموم می رسد.
درب��اره  ش��فیعی  امیرحس��ین 
برنامه های چهل سالگی پیروزی انقالب 
اس��المی در عرص��ه تئاتر اس��تان های 
ته��ران گف��ت: خوش��بختانه انجم��ن 
هنرهای نمایش��ی برای چهلمین سال 
پیروزی انقالب برنامه هایی ویژه در ایام 

بهمن و اسفند ماه تدارك دیده است.
ش��فیعی با اش��اره به فص��ل تئاتر 
انقالب ب��ه عنوان یک��ی از برنامه های 
انجم��ن گف��ت: ای��ن وی��ژه برنامه از 
ده��م بهمن ماه تا دهم اس��فند ماه با 
هم��کاری اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان تهران و ب��ا حمایت 
اداره کل هنره��ای نمایش��ی و انجمن 
هنرهای نمایش��ی ایران برپا می شود. 
در این فصل قرار است 5 اثر در بخش 
صحن��ه ای، ۷ اثر در بخ��ش خیابانی و 

۱۰ اثر در بخش نمایشنامه نویسی در 
شهرستان های استان تهران به اجرای 

عموم برسد.
دیگ��ر  از  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
برنامه ه��ای این فصل تئات��ر، نمایش 
»نریوم « نوش��ته و کارگردانی ابراهیم 
رهگ��ذر اس��ت که ب��ه دس��تاوردهای 
علم��ی در چهار دهه انقالب اس��المی 
می پ��ردازد، ای��ن اثر نمایش��ی که کار 
پژوه��ش آن از چن��د ماه پی��ش آغاز 
شده، زندگی ش��هید آشتیانی را مورد 

بررسی قرار می دهد.
رئی��س انجمن هنرهای نمایش��ی 
استان تهران با بیان اینکه آثار برگزیده 
فصل تئاتر انقالب تا اول بهمن معرفی 
می ش��ود، گفت: همزمان با راهپیمایی 
پیروزی انق��الب )۲۲ بهمن ماه( ویژه 
برنامه ای ب��ا عنوان »ایس��تگاه تئاتر« 
برگ��زار می ش��ود که ش��امل اجرای ۷ 

نمایش خیابانی است.
وی ب��ا اب��راز امی��دواری از ایجاد 
فرص��ت برای افزایش این آثار و اجرای 
برنامه های بیش��تر گف��ت: دیگر برنامه 
فصل تئات��ر انقالب دعوت از گروه های 

خیابانی و نمایش های صحنه ای اس��ت 
ک��ه در جش��نواره تئات��ر فجر ب��ا آثار 
مرتبط با چهل سالگی انقالب اسالمی 
حضور دارن��د. این گروه ه��ا به دعوت 
انجمن هنرهای نمایشی استان تهران 
برای اجرا به شهرس��تان های اس��تان 

تهران دعوت خواهند شد.
نمایش��ی  انجم��ن هنرهای  مدیر 
استان تهران بیان کرد: جشنواره »چله 
عش��ق« وی��ژه دس��تاوردهای انقالب 
اس��المی در 4 دهه گذش��ته در قالب 
جلسات نمایشنامه خوانی در شهرستان 

مالرد برگزار خواهد شد.
وی همچنی��ن تاکید کرد: با توجه 
به سیاس��ت اصل��ی انجم��ن هنرهای 
نمایشی استان تهران، توجه به اجرای 
عمومی آثار نمایشی، برنامه های چهل 
سالگی انقالب اسالمی از ۱۰ بهمن ماه 
آغ��از و تا ۱۰ اس��فندماه ادامه خواهد 
داشت. ما مصمم هستیم آثار نمایشی 
ب��رای مردم به نمای��ش در آید. از کار 
ویترینی اجتناب کنی��م و قصد داریم 
آثار را برای مردم شهرستان های استان 

تهران به نمایش بگذاریم.

پیامبر اكرم صلی اهلل علیه وآله:
 هیچ دعایی زودتر از دعایی که انسان

 در غیاب کسی می کند، مستجاب نمی شود.
كافی)ط-االسالمیه(

با حل مشکالت فنی 
»لحظه گرگ و میش« 

ود وی آنتن می ر از اول بهمن ر
سریال تلویزیونی »لحظه گرگ  ج��م و می��ش« کاری از همای��ون ج��ام 
اس��عدیان ک��ه پخش آن ب��ه تعویق افت��اده بود، از 
دوشنبه آینده اول بهمن ماه به روی آنتن شبکه سه 

سیما می رود.
مش��کالت فنی و آماده نبودن سریال از جمله 
دالیل��ی بود ک��ه در پی تعویق پخش این س��ریال 
اعالم ش��د و با حل این مش��کالت سریال »لحظه 

گرگ و میش« روانه آنتن خواهد شد.
»لحظه گرگ و میش« روایت فراز و فرود زندگی 
خانواده  ای اصیل در طول س��ه ده��ه و با محوریت 
زندگی تنه��ا دختر این خانواده اس��ت؛ روایتی که 
از دهه 6۰ آغاز گش��ته، ح��وادث مختلفی از قبیل 
جنگ، تحوالت اجتماعی و اقتصادی را پش��ت سر 

گذاشته و در زمان معاصر پایان می پذیرد... 
فاطمه گودرزی، شهره سلطانی، فرید سجادی 
حس��ینی، علیرض��ا کمالی، المیرا دهقانی، حس��ام 
محمودی، پانیذ برزعلی، ناصر س��جادی حس��ینی، 
نیما نادری، پاش��ا رس��تمی، رها خدای��اری، وحید 
آقاپور، احسان امانی، سیامك احصایی، مریم حاجی 
زاده، آی��دا نامجو، لیال بل��وکات، محمدرضا مالکی، 
مهرنوش مس��عودیان، زهره ساداتی، مهدی مالك، 
رضا حجری، مهتاب اکب��ری، فراز مدیری و آروین 
گالتسیان با حضور لیال بلوکات و محمدرضا مالکی 

ترکیب بازیگران این مجموعه را تشکیل می دهند.

معاون اجرايی جشنواره اعالم كرد: 
وش بلیت  های  پیش فر

جشنواره فیلم فجر از 30 دی
بلیت ه��ای  ف��روش  پی��ش  فج��ر  س��ی وهفتمین جشنواره فیلم فیل�م 
فجر از س��اعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ دی ماه از 
طریق س��ایت Fajr.cinematicket.org آغاز و 
ت��ا س��اعت ۲۲ روز دوش��نبه اول بهمن م��اه ادامه 

خواهد داشت.
معاون اجرایی س��ی وهفتمین جش��نواره فیلم 
فج��ر با اعالم این خبر گفت: عالقه مندان به حضور 
در س��ی وهفتمین جشنواره فیلم فجر می توانند در 
تاریخ اعالم ش��ده نس��بت به خرید بلیت فیلم های 
جشنواره در س��انس  ها و س��ینماهای مورد عالقه 

خود اقدام کنند.
عزت اهلل علیزاده ادامه داد: همچنین نمایندگان 
سازمان ها و نهادهای متقاضی می توانند در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و 4 بهمن ماه با ارائه نامه 
کتبی از نهاد و سازمان   متبوع به صورت حضوری، 
به محل پی��ش فروش واقع در پردیس س��ینمای 
مل��ت مراجعه کرده و بلیت ه��ای مورد نظر خود را 

خریداری کنند.
مدی��ر اجرایی جش��نواره یادآور ش��د:  هر فرد 
با کدملی خ��ود می تواند ۲ انتخ��اب و در مجموع 

حداکثر 4 سری بلیت تهیه کند.
او در پای��ان افزود: متقاضی��ان می توانند به دو 
طریق حضوری و ارسال با پیك )در محدوده تهران 

بزرگ( بلیت  های خود را دریافت کنند.

هوای کشور ۱0 درجه  سرد تر می شود
با ورود "سامانه بارشی" جدیدی  شهر از امروز به کشور شاهد کاهش زيس�ت 
قابل مالحظه دما بین 8 تا ۱۰ درجه ای دما در کشور 
خواهیم ب��ود و در غالب مناط��ق، بارش ها به صورت 

برف و با وزش باد شدید همراه خواهد بود.
امروز سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می شود 
که پیامد آن بارش باران و برف در بعضی ساعات وزش 
باد شدید در اس��تانهای واقع در نوار غربی کشورمان 
است. ورود این سامانه باعث کاهش قابل مالحظه دما 
بین 8 تا ۱۰ درجه می ش��ود و در غالب مناطق بارش 

به صورت برف و با وزش باد شدید همراه خواهد بود.
بر همین اساس امروز شاهد بارش برف و باران 
گاهی وزش باد ش��دید در اس��تان های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، غرب کردستان، کرمانشاه، 
لرس��تان، جن��وب اصفهان، ش��مال غ��رب فارس، 
چهارمح��ال و بختی��اری، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 

خوزستان و ایالم خواهیم بود.
در روز پنجش��نبه نیز بارش برف و باران گاهی 
وزش باد ش��دید در اس��تان های آذربایجان غربی، 
آذربایجان ش��رقی، اردبیل، کردس��تان، کرمانشاه، 
لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، فارس، خوزستان، بوشهر، ایالم، زنجان، 
قزوین، البرز، تهران، س��منان، قم، همدان، مرکزی، 
خراسان شمالی، خراس��ان رضوی، شمال خراسان 
جنوبی، ش��مال یزد، گیالن، مازندران و گلس��تان 

پیش بینی می شود.

سارق گوشی به مامور پلیس رحم نکرد
سارق گوشی قاپی که با قمه به  ش�ه��ر ر ج��ان مام��ور کالنت��ری ۱4۷ د
گلبرگ افتاده بود دستگیر شد؛ این سارق سابقه دار 

تازه دو هفته پیش از زندان آزاد شده بود.
ضارب مامور پلیس که روز دونش��به در حین 
س��رقت این مامور را با قمه م��ورد حمله قرار داده 
بود دس��تگیر شد. برپایه این گزارش سارق زورگیر 
گوش��ی قاپی که با تهدی��د چاقو و قم��ه اقدام به 
گوش��ی قاپی و کیف قاپی از اف��راد ناتوان از جمله 
پیرمردان، زنان و افراد کم و سن و سال می کرد در 

محدوده کالنتری ۱4۷ گلبرگ شناسایی شد.
بر پایه این گزارش این مامور پلیس که در سرقت 
اولیه س��ارق را که همراه با نفر دیگری س��وار بر موتور 
سیکلت در حین سرقت می بیند به تعقیب آنها پرداخته 
و قبل از ارتکاب سرقت بعدی به طرف آنها می رود؛ اولین 
سارق با دیدن مامور پلیس فرار می کند اما سارق دوم که 
کاله گاسگت پوشیده بود با قمه به مامور پلیس حمله ور 
شده و وی را زخمی می کند اما مامور پلیس به مقاومت 

ادامه داده و با کمك مردم سارق را دستگیر می کند.
سارق ۲۰ ساله سابقه دار که مدت ۲ هفته است از 
زندان آزاد شده علت کار خود را خوردن دو تا سه ورق 
ق��رص اعصاب عنوان کرد و افزود:  من حال خوش��ی 

نداشتم و نمی دانم چگونه این کار را انجام دادم. 
سرهنگ سعید اعالقلی پور رئیس کالنتری۱4۷ 
اظهار داشت:  مامور این کالنتری که دیروز از بیمارستان 

مرخص شد و حال عمومی وی مطلوب است.

م�هربان انتش��ارات کتاب نیستان دو کتاب  صوت��ی »تاوان کلم��ات« و »عذاب ي�ار 
دوس��ت داشتن« را که شامل اش��عار عبدالجبار کاکایی 

است با صدای او منتشر کرد.
کتاب »تاوان کلمات« مجموعه گزیده ای از تازه ترین 
اش��عار کاکایی و کتاب »عذاب دوس��ت داش��ت« شامل 
مجموع��ه ای از ترانه های کاکایی اس��ت که پیش از این 

توسط همین ناشر منتشر شده است.
کاکای��ی همچنی��ن در س��ال های اخی��ر در می��ان 
ترانه سرایان کشور جدای از اینکه به عنوان یکی نوگرایان 
یاد می ش��ود، به عنوان شاعری بر س��ر زبان هاست که از 

مقاب��ل ابیات ترانه هایش نمی توان به س��ادگی عبور کرد؛ 
باید در مقابل آنها ایستاد و با تانی به مرور آنها دست زد.

»تاوان کلمات«گزیده ای از تمامی اشعاری که وی از 
ابتدای پیروزی انقالب اس��المی تا چند سال اخیر آن را 
سروده است که در موخره و در بخشی تازه با مجموعه ای 
از تازه س��روده  های او نیز همراه ش��ده اس��ت. مجموعه 
»عذاب دوست داشتن« شامل بخشی از ترانه های کاکایی 

است که در سال های دور و نزدیك سروده شده است. 
ای��ن دو کتاب صوتی که با صدای عبدالجبار کاکایی 
منتشر شده اند، در سایت و اپلیکیشن »نوار« و »کتابراه« 

و »فیدیبو« قابل دسترسی و خرید است.

دو كتاب صوتی از اشعار »عبدالجبار كاكايی« منتشر شد

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
* هر قطره آب يك جوانه زندگيست *

شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن درنظر دارد مناقصه فراخوان خريد دستگاه الكتروليز نمك طعام ( به روش پيوسته ) براى سايت شهيد خوش سيرت شهرستان 
آستانه اشرفيه به شماره مناقصه (200971147000031) را از طريق سامانه الكترونيكى دولت برگزارنمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسنادمناقصه تا ارائه پيشنهاد 

مناقصه گران وبازگشايى پاكت ها ازطريق درگاه سامانه الكترونيكى دولت( ستاد ) به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

* تمام مطالبات از كاركرد قرارداد ازمحل اسناد خزانه اسالمى پرداخت ميگردد وتاريخ سررسيد اسناد پايان سال 1399 ميباشد.  
* تضمين شركت درمناقصه به نفع كار فرما به صورت ضمانتنامه بانكى يا واريز به حساب شماره  4001110607144688  بانك مركزى به نام تمركز وجه سپرده مى باشد.

1)شروع فروش اسناد مناقصه از تاريخ  29/ 10/ 97 ميباشد، عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر  به شبكه اطالع رسانىHTTP://IETS.MPORG.IR  مراجعه 
نمايند.

2)دستگاه نظارت : معاونت بهره بردارى
 3)شركت كنندگان جهت خريد اسناد مناقصه مى بايستى مبلغ 300،000 ريال به حساب شماره( 2170094437006  )بانك ملى مركزى رشت از درگاه الكترونيكى

    www.setadiran.ir واريز نمايند.
ب)نشاني شركت رشت: خيابان امام خميني، ميدان فرهنگ، خيابان پرستار، شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن، جهت اطالعات بيشتر باتلفنهاى 33321054- 

33325776 ( داخلى 279 آقاى مسيح زاده ) تماس حاصل نمايند. 
4)هزينه دونوبت آگهى  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

نوبت اول:10/26 /97
نوبت دوم: 27 /97/10

روابط عمومى- شركت آب وفاضالب روستايى استان گيالن

ت اول
نوب

        نوعمبلغ تضمين (بريال)عنوان مناقصهرديف
     مناقصه

   تاريخ خاتمه
       فروش

 تسليم پيشنهاد
قيمت

 تاريخ
بازگشايى

1
 خريد دستگاه الكتروليز نمك طعام (به روش

 پيوسته) براى سايت شهيد خوش سيرت
 شهرستان آستانه اشرفيه

 97/11/1497/11/15  97/11/03يك مرحله اى177،500،000

آگهى مناقصه  دومرحله اى ( به صورت نيمه فشرده) 5499  1397

اداره تدارکات خارجي کاال

COILED TUBING REEL SIZE (OD:I ١/٢» – W.THICKNESS)  (١٦٥٠٠  ,  «٠,١٢٥FT-٢٠٠٠٠ . «٠,١٠٩FT) موضوع مناقصه: خريد قطعات مربوط به 
مشخصات مناقصه:

روش ارزيابي کيفي مناقصه گران:

نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه:

تضمين شرکت در مناقصه (فرآيند ارجاع کار)

کانال هاي اطالع رساني شرکت ملي حفاري ايران
www.nidc.ir

http://sapp.ir/nidc_pr

ت دوم
نوب

مبلغ برآورد (ريال / ارز)شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.  :FP/۰۴-۹۷/۰۵۳    Indent no. : ۰۸-۲۲-۹۷۴۵۱۳۸۳/۱۸۸/۳۱۵۱۸/۸۰۱/۶۴۰/۰۰۰  شرکت ملي حفاري ايران

روش ارزيابي

بر اساس کسب حداقل امتياز مربوط به معيارهاي موجود در استعالم هاي ارزيابي کيفي (۶۰) که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل مي شود، انجام مي گردد.

۱- مناقصه گراني که بيش از چهار (۴) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملي حفاري ايران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.
۲- مناقصه گراني که بيش از دو (۲) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با شرکت ملي حفاري ايران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه ديگري نخواهند بود.

توزيع اسناد توسط شرکت

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت

اهواز ، بلوار پاسداران ، باالتر از ميدان فرودگاه ، شرکت ملي حفاري ايران ، ساختمان پايگاه عملياتي ، طبقه اول ، سالن ۱۱۳- اداره تدارکات خارجي کاال - ۰۶۱۳۴۱۴۸۲۵۲محل دريافت

نحوه دريافت
۱- ارائه فيش واريزي به مبلغ ۵۱۰/۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملي حفاري ايران 

(IR۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ شماره شبا)
۲- درخواست رسمي متقاضي (با ذکر نام دقيق) مبني بر دريافت اسناد مناقصه

تحويل اسناد به شرکت
۱۴ روز پس از آخرين روز دريافت استعالم هاي ارزيابي کيفيآخرين مهلت

اهواز ، بلوار پاسداران باالتر از سه راهي فرودگاه، شرکت ملي حفاري ايران ، ساختمان پايگاه عملياتي ، طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ ، دبيرخانه کميسيون مناقصات – شماره تماس محل تحويل
۰۶۱-۳۴۱۴۸۵۸۰-۳۴۱۴۸۵۶۹

۹۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال / ۱۹/۶۰۶ يورومبلغ تضمين

انواع تضامين قابل قبول
* ضمانتنامه بانکي و يا ضمانتنامه هاي صادره از موسسات اعتباري غير بانکي داراي مجوز فعاليت از سوي بانک مرکزي 

* اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملي حفاري ايران  (شماره شبا 
(IR۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶

۹۰ روز (براي يک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد)مدت اعتبار پيشنهاد / تضمين

٠

برنامه های انجمن هنرهای نمايشی تهران برای چهل سالگی انقالب اسالمی

»فصلتئاترانقالب«ازراهمیرسد

عطیه همتی

روز جمعه ۲۳ آذر،  ی یك خانواده تهرانی پیگی����ر
برای گذراندن تعطی��الت آخر هفته به 
پارکی در ش��هر لواس��ان واقع در ش��ما 
تهران رفته بودند مورد حمله دو س��گ 
ب��دون قالده و کنترل قرار می گیرند که 
در این حادثه بهار، دختر مشغول بازی 
در این پارك از ناحیه دس��ت و پا دچار 

جراحت سنگین شد.

 برای شست وشوی زخم ها
دخترم را بیهوش می کردند

پدر بهار، دختر مجروح شده در این 
حادثه گفت:ما روز تعطیل برای تفریح و 
دوچرخه سواری دخترم به این پارك در 
لواس��ان رفتیم. تا اینکه یك خودرو در 
خیابان مجاور پ��ارك می کند و یکباره 
دو سگ که در تصویر منتشر شده هم 
عکس ش��ان موجود اس��ت از نژادهای 
پیتبول و ژرمن ش��پرد ب��دون قالده و 
کنترل��ی از خودرو خارج ش��دند و دور 
ما را می گیرند. یکباره صاحبان س��گ 
فریاد می زنند که کسی از جایش تکان 
نخورد اما دخترم بهار حسابی ترسید و 
به همین خاطر به سمت مادرش دوید 
ک��ه همین کار باع��ث تحریك و حمله 

سگ ها به بهار شد.
وی درباره زم��ان وقوع این حادثه 
گفت: بعد از اینکه ای��ن اتفاق افتاد ما 
ت��الش می کردیم س��گ را از بهار جدا 
کنی��م اما س��گ ها جدا نمی ش��دند و 
من و دوس��تم به سگ ها لگد می زدیم 
که دخت��رم را رها کنن��د که صاحبان 
س��گ ها به م��ا خرده گرفتن��د که چرا 
س��گ ها را می زنید؟ ما بالفاصله بهار را 
بیمارس��تان منتقل کردیم و به پلیس 
هم زنگ زدیم. ش��دت جراحت دخترم 
به ق��دری س��نگین بود ک��ه در چند 
روزی که بیمارس��تان حضور داش��تیم 
نمی توانستند او را به راحتی شست وشو 

بدهند و هربار برای شست وش��و باید او 
را بیه��وش کامل می کردن��د. صاحبان 
س��گ نیز با قی��د وثیقه آزاد ش��دند و 
متاس��فانه هیچ جریمه قانونی جز دیه 

وجود ندارد.

 مسئولین حمل و نگهداری
این سگ ها را ممنوع کنند

پ��در دختر مج��روح در این حادثه 
گف��ت: دخترم بعد از ای��ن حادثه ضربه 
ش��دید روحی خورده  اس��ت. شب ها در 
خواب جیغ می کش��د، مدت طوالنی به 
مدرسه نرفت و برای بهبود این وضعیت 
به روانپزش��ك مراجعه کردیم و در حال 
حاضر هم شرایط مناسبی برای صحبت 
کردن ندارد و به شدت وحشت زده  است. 
تنها خواسته ما این است که قانونی وجود 
داشته باشد که حمل و نگهداری این نوع 
س��گ ها را ممنوع کند. طبق تحقیقات 
و جس��ت وجوهایی که بعد از این حادثه 
انجام دادیم. س��گ پیتبول در برخی از 
کشورهای دنیا ممنوع است و در صورت 
حمل و نقل باید پوزه بند داش��ته باش��د. 
اما این س��گ حتی قالده هم نداشت و 
کامال از کنت��رل صاحبانش خارج بود و 
تازه بعد از اتفاق طبق عکسی که یکی از 
دوستانم گرفت اقدام به بستن قالده شد. 

اما متاسفانه خاطی با ما برخورد مناسبی 
نداشتند و بعد از اینکه ما از صاحب سگ 
شکایت کردیم. پدرشان برخورد مناسبی 
با ما نداشتند و حاال هم که حادثه خبری 
شده نسبت های ناروایی به ما دادند مثل 
درخواس��ت پول بیش��تر که از این بابت 

واقعا گله مندیم..

 سگ رام نشدنی که
در دنیا ممنوع است

یکی از س��گ های این حادثه سگ 
پیتبول است. سگی با نژاد آمریکایی که 
در خود کشور آمریکا هم با وجود عادی 
بودن حضور سگ ها پرورش و نگهداری 
آن حت��ی ب��رای نگهبانی ه��م ممنوع 
است. خصوصیات وحش��یانه این سگ 
باعث ش��ده عالوه بر آمریکا در برخی از 
کشورهای جهان مانند فرانسه، لهستان، 
آلمان، اسپانیا، ایتالیا، دانمارك، رومانی، 
سوئد، پرتغال، کانادا ونزوئال پورتوریکو، 
اکوادر، اس��ترالیا، فنالد، نروژ، روس��یه، 
اوکراین، ب��الروس، ترکیه و س��نگاپور 
نیز ممنوع باشد. اما متاسفانه در کشور 
ما به آس��انی پرورش، نگهداری و حتی 
ب��ه فروش می رس��د که تع��داد آنها در 

شهرهای همجوار پایتخت زیاد است.
این سگ بیشتر به کار قاچاقچیان 
و خالف��کاران می آید چون می خواهند 
کس��ی مزاحم کارشان نش��ود. سر این 
حیوان مس��تطیل ش��کل و گونه های 
پهن��ی دارد و دارای ب��دن عضالن��ی، 
قدرتمند و چابك است و نمی توان او را 
به راحتی رام کرد و حتی می توان گفت 
رام شدنی نیس��ت و هنگام جابه جایی 
حتما باید با »پوزه بند« حمل ش��ود تا 
در صورت عدم کنترل نتواند به کس��ی 

آسیب برساند.
ح��اال باید منتظر ماند و دید با وقوع 
این حادثه تلخ و صدمه جس��می و روانی 
به��ار دخت��ر مج��روح این حادث��ه دید، 
مس��ئولین ذی ربط ممنوعی��ت و اعمال 
کنترل بیش��تری برای تکرار نشدن این 
دست حوادث خواهند داشت؟  فارس

جزئیات حادثه وحشتناک حمله دو سگ به دختر ۱۰ ساله در لواسان

آزادیمتهمانباقیدوثیقهوبدونجریمه


