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دنياي حادثه

گروه حوادثـ  دو نوجوان كه در جريان 
با  را  خود  دوستان  خياباني  درگيري هاي 
با  بودند،  درآورده  پا  از  مرگبار  ضربه هاي 
رهايي  مرگ  از  قربانيان  خانواده   گذشت 

يافتند. 
• نخستين پرونده 

دي   5 شامگاه  دقيقه   30 و   20 ساعت 
دوستش  همراه   – ساله   17  – رضا   81 سال 
در  شيراز  شهر  اغذيه فروشي هاي  از  يكي  در 
حال خوردن ساندويچ بودند كه پسري به نام 
هادي و دوستانش در پي اختالف هاي جزئي 
به مشاجره با او پرداختند. در اين ماجرا رضا 
به  متهم  رسيد.  قتل  به  چاقو  مرگبار  ضربه  با 
دادگاه  در  محاكمه  و  دستگيري  از  پس  قتل 
به  و  دم  اولياي  قصاص  درخواست  با  كيفري 
استناد داليل و مستندات پرونده و دفاعيات، 
مجرم شناخته و به قصاص – اعدام – محكوم 
شد. با اين حال مسئوالن واحد صلح و سازش 
چندين  برگزاري  از  پس  شيراز  دادگستري 
دم،  اولياي  خانواده  با  گفت وگو  و  جلسه 
سرانجام آنها را از قصاص متهم به قتل منصرف 
كرده و خانواده مقتول رضايت دادند. رضا نيز 
پس از شش سال از زندان عادل آباد شيراز آزاد 

شد. 
• دومين پرونده 

از  يكي  اهالي   83 سال  زمستان  شامگاه 
ساله ا ي   17 جوان  فرياد  با  تفرش  روستاهاي 

و  دويده  بيرون  خانه هايشان  از  احمد  نام  به 
با پيكر بي جان و خون آلودش روبه رو شدند. 
ديده  فرار  حال  در  دست  به  چاقو  نيز  پسري 
شد. بالفاصله مردم او را دستگير و به مأموران 
پرونده  بدين ترتيب  دادند.  تحويل  پليس 
مسلم – متهم  18 ساله - در شعبه دوم دادگاه 
قرار  رسيدگي  تحت  مركزي  استان  كيفري 
گرفت. او در جلسه محاكمه به هيأت قضايي 
درگير  احمد  با  كبوتر  يك  خاطر  به  گفت: 
بودم  خريده  روز  همان  كه  چاقويي  با  و  شده 
مي خواستم وي را بترسانم كه ناخواسته چاقو 

به شكمش خورد. 
مستندات  و  داليل  استناد  به  دادگاه 
پرونده متهم را مجرم شناخت و او را به قصاص 

– محكوم كرد.  – اعدام 
شعبه)28( در  تأييد  از  پس  قصاص  حكم 
دايره  به  اجراي حكم  براي  ديوان عالي كشور 
شد.  ارجاع  تفرش  دادگستري  احكام  اجراي 
در حالي كه حكم اعدام به مرحله اجرا رسيده 
بود، دادستان عمومي و انقالب استان مركزي 
و نماينده مردم تفرش و آشتيان با كمك اعضاي 
برگزاري  از  پس  تفرش  اختالف  حل  شوراي 
چندين جلسه و گفت وگو با خانواده اولياي دم، 
گرفتن  قرار  و  خدا  خاطر  به  خواستند  آنان  از 
عامل  قصاص  از  خم  غدير  و  قربان  اعياد  در 
قتل گذشت كنند.سرانجام نيز اولياي دم در 

اقدامي خداپسندانه پسر جوان را بخشيدند. 

2محكوم به مرگ بخشيده شدند

اعدام 3 جنايتكار در شهركرد
گروه حوادث ـ سه شرور جنايتكار كه به اتهام قتل عمد محكوم به مرگ شده 

بودند، در زندان شهركرد به دار مجازات آويخته شدند.
دادستان عمومي و انقالب مركز استان چهارمحال و بختياري در اين باره گفت: نخستين 
اعدامي مرد 27 ساله اي بود كه در يك نزاع دسته جمعي در يكي از روستاهاي توابع كوهرنگ با 
پرتاب سنگ ، افشين - 14 ساله - را از پا درآورده بود.احمدرضا بهرامي در ادامه اظهار داشت: 
دومين زنداني »شهاب« نام داشت كه وقتي همراه چند تن از دوستانش براي صرف شام به يكي 
از باغ هاي اطراف فرخشهر رفته بودند، پس از مصرف مشروبات الكلي در حالت غير طبيعي با 
ضربه كارد دوستش محمد را به قتل رساند.دادستان عمومي و انقالب مركز استان چهارمحال 
و بختياري همچنين به پرونده يكي از سارقان معروف شهركرد اشاره كرد و گفت: »حسن« در 
جريان اجراي نقشه سرقت از يك مغازه با صاحب مغازه درگير و با كارد وي را از پا درآورده بود.
عامل قتل پس از دستگيري در شعبه دوم دادگاه كيفري استان محكوم به مرگ شد و حكم او 
پس از تأييد قضات شعبه) 11 (ديوان عالي كشور سرانجام در زندان شهركرد اجرا شد.وي ضعف 
مباني ديني و اخالقي برخي افراد جامعه، گريز گروهي از جوانان از خانواده و گرايش به مواد 
مخدر و تصميمات زودهنگام و بدون تعقل و دسترسي آسان به سالح گرم و سرد را از مهمترين 
علل وقوع قتل در اين استان دانست و از خانواده ها و مسئوالن حوزه هاي مختلف خواست براي 

پيشگيري از موارد مشابه به مسائل مختلف توجه كنند.

و  كبد   ، ها  كليه   قلب،    : وثوقي  فاطمه  ـ  گروه حوادث  
ساير اعضاي بدن نوجواني كه در حادثه رانندگي دچار مرگ 
مغزي شده بود به چند نوجوان در آستانه مرگ زندگي دوباره 

بخشيد.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل آبان  »نادر عبدي« پسر 14 ساله 
تدارك  در  خانواده  اعضاي  ساير  همپاي  مغان  آباد  پارس  اهل 
برگزاري جشن عروسي خواهرش بود كه ساعتي قبل از شروع 
جشن، سوار بر دوچرخه براي خريد از خانه خارج شد. اما هنگام 
بازگشت ناگهان با يك خودروي عبوري كه با سرعت در حركت 
به  نوجوان  پسر  جان  نيمه  پيكر  بعد  كرد.دقايقي  تصادف  بود 
يكي از بيمارستان هاي شهر و پس از آن به اردبيل انتقال داده 
از 11 روز تالش شبانه روزي اعالم كردند  اما پزشكان پس  شد. 
او دچار مرگ مغزي شده است. پدر و مادر و خواهران و برادران 
مسئوالن  از  وقتي  بودند  شوكه  بشدت  خبر  شنيدن  با  كه  نادر 
بيمارستان شنيدند كه مي توانند با اهداي اعضاي پسر نوجوان 
به چند بيمار نيازمند زندگي دوباره ببخشند بالفاصله در اقدامي 
خداپسندانه و انسان دوستانه آمادگي خود براي اهداي اعضاي 
نوجوان  پسر  پيكر  ترتيب  كردند.بدين  اعالم  را  فرزندشان  بدن 
بالفاصله به بيمارستان امام خميني تهران منتقل شد. تيم پيوند 

انتظار  فهرست  سراغ  به  گام  نخستين  در  بيمارستان  اعضاي 
كودكان نيازمند عضو رفتند.

پس از بررسي هاي الزم پسر بچه 10 ساله اي كه از پنج سال 
فهرست  در  نيز  قبل  سال  دو  و  شده  قلبي  نارسايي  دچار  قبل 
دريافت قلب قرار گرفته بود به عنوان نخستين كانديداي پيوند 
انتخاب شد.مسئول هماهنگ كننده تيم پيوند بالفاصله تلفني 
با خانواده علي – 10 ساله – ساكن روستاي »رحيم آباد« بروجرد 
تماس گرفت و از آنها خواست خود را به بيمارستان امام در تهران 

برسانند. بنابراين پسر بچه بيمار شبانه به تهران منتقل شد.
وي  الزم  تخصصي  آزمايشات  و  بررسي ها  از  پس  پزشكان 
در  اهدايي  قلب  سرانجام  كردند.  آماده  جراحي  عمل  براي  را 
يك جراحي نفسگير چند ساعته در سينه »علي« جاي گرفت و 
زندگي جديد پسر بچه با تپش هاي قلب اهدايي به جريان افتاد.

بيمارستان  قلب  جراحي  پزشكي  تيم  سرپرست  صالحي  دكتر 
خوشبختانه  گفت:  قلب  گيرنده  جسماني  وضعيت  درباره  امام 
تحت  »علي«  هم اكنون  و  رسيد  پايان  به  كامل  موفقيت  با  عمل 
به  بازگشت  از  پس  است  اميد  كه  دارد  قرار  ويژه  مراقبت هاي 
كه  اين  به رغم  افزود:  وي  شود.  منتقل  خانه  به  طبيعي  شرايط 
پيوند قلب رايگان است اما به دليل هزينه هاي سنگين و مستمر 

محروم  و  كم درآمد   خانواده  از  كه  بيمار  اين  باليني،  معاينات 
است  ناگزير بايد  از شهرستان بروجرد هر ماه به تهران مراجعه 
كند.حال آن كه در صورت بي توجهي به معاينه و مصرف دائمي 
خواهد  روبه رو  جدي  عوارض  با  قلب  گيرنده  قطع  بطور  داروها 
حالي  در  شهرستاني  بچه   پسر  صالحي،  دكتر  گفته  بود.به 
كه  كرد  خواهد  حس  را  زندگي  شيرين  طعم  اهدايي  قلب  با 
سوي  از  جراحي  عمل  از  پس  دارويي اش  و  درماني  هزينه هاي 
هيچ  به  خانواده اش  كه  چرا  شود.  تأمين  نيكوكاران  و  خيرين 
عنوان چنين امكاني ندارند.علي قدياني ،»پرفيوژنيست« و عضو 
اين باره به خبرنگار ما  نيز در  امام  تيم جراحي قلب بيمارستان 
گفت: تيم جراحي پيوند قلب اين بيمارستان از سال 80 فعاليت 
اين  در  متعددي  بيماران  نيز  تاكنون  و  است  كرده  آغاز  را  خود 
بيمارستان تحت عمل موفقيت آميز پيوند قلب قرار گرفته اند. وي 
از هموطنان نيكوكار خواست براي تأمين هزينه هاي درماني پسر 
حساب 10245054  شماره  به  را  خود  نقدي  كمك هاي  كوچولو 
– واريز  بيمار  – مادر  محمدي  فريده  نام  به  بروجرد  سپه  بانك 
به مرگ مغزي در  كنند.گفتني است كليه هاي پسر بچه مبتال 
يكي از بيمارستان هاي تهران به دو بيمار دياليزي و كبدش نيز 

در بيمارستان نمازي شيراز به بيمار ديگري زندگي بخشيد.

تپش قلب 
پسر اردبيلي در سينه 
اعضاي بدن نادر نوجوان بروجردي

گيرنده قلب در كنار مادرشبه چند بيمار زندگي بخشيد

به گزارش خبرنگار ما، در اين جنايت كه بعدازظهر شنبه 
– 16 آذر – در مغازه فروش تلفن همراه در كرج رخ داد، پسر 
23 ساله اي به نام »محمد« با شليك گلوله از پا درآمد.پس از 
محل  در  كرج  قتل  ويژه  بازپرس   و  جنايي  كارآگاهان  حضور 
جنايت ، در نخستين تحقيقات مشخص شد »محمد« چند ماه 
قبل به عنوان فروشنده در مغازه مشغول كار شده بود. او كه 
يك هفته قبل لباس دامادي به تن كرده بود ظهرها در مغازه 
مي ماند و همان جا ناهار مي خورد و استراحت مي كرد. اين 
بررسي ها دريافتند  بود كه كارآگاهان در نخستين  در حالي 
از  تلفن همراه  و سرقت 16 گوشي  از قتل  عامل جنايت پس 
آنجا گريخته است.صاحب مغازه نيز در بازجويي ها به بازپرس 
»گل محمدي« گفت: قبل از محمد پسر جواني به نام »شهريار« 
در مغازه مشغول كار بود كه پس از اخراج او محمد را استخدام 
از  مي دانست  اخراجش  عامل  را  محمد  كه  كرديم.شهريار 
او كينه به دل گرفته بود كه احتمال مي دهم قتل از سوي او 
رخ داده باشد.اين در حالي بود كه شهريار روز حادثه در محل 
جنايت ديده شده بود. با كشف اين سرنخ دستگيري مظنون 
عصر  اين كه  تا  گرفت  قرار  پليس  كار  دستور  در  يك  شماره 
دوشنبه مأموران در عمليات ويژه پليسي او را در مخفيگاهش 
شناسايي و دستگير كردند.مرد جنايتكار در ابتدا منكر قتل 
از  »محمد«  گفت:  و  گشود  اعتراف  به  لب  ادامه  در  اما  شد 
بستگان صاحبكارم بود و من براي اين كه او مشغول به كار شود 
اخراج شدم. به خاطر كينه اي كه از او به دل داشتم روز حادثه 
پس از تهيه اسلحه، وارد مغازه شده و محمد را در حال خوردن 
ناهار از پشت سر غافلگير كرده و گلوله اي شليك كردم.پس 
از سرقت چند دستگاه تلفن همراه نيز متواري شدم. در حال 

حاضر تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد.

تازه  داماد 
قرباني انتقام كور

گروه حوادث- زنداني فراري كه با تشكيل يك شبكه و جعل عنوان مأمور انتظامي 
ميلياردها ريال از مردم سراسر كشور سرقت كرده بود، با تالش سه ماهه كارآگاهان 

پليس آگاهي تهران دستگير شد.
ششم  شعبه  به  مراجعه  با  فردي  شهريور  اواخر  ما،  جنايي  خبرنگار  گزارش  به 
به  پول  براي دريافت  تهران ضمن تسليم شكايتي گفت:  دادياري دادسراي جنايي 
بانك رفته بودم . پس از برداشت 3 ميليون تومان از حسابم، هنوز چند قدم از بانك 
دور نشده بودم كه فردي سوار بر يك خودروي پژو سد راهم شد. او كه خود را مأمور 
مبارزه با مواد مخدر معرفي  مي كرد، به بازرسي بدني ام پرداخت.پس از بازرسي، در 
حالي كه مي گفت مرا اشتباه گرفته، بالفاصله سوار بر خودرو از آنجا رفت. با اين حال 

دقايقي بعد متوجه سرقت پول هايم شدم.
اداره  از شكايت مالباخته، پرونده براي رسيدگي در دستور كار كارآگاهان  پس 
پنجم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. دو روز بعد نيز مرد سالخورده ديگري با مراجعه 
از  تحقيق  پي  در  كارآگاهان  كرد.  مطرح  را  مشابهي  شكايت  قريشي زاده،  داديار  به 

شده  انجام  نفر  يك  سوي  از  سرقت  دو  هر  دريافتند  سارق،  چهره نگاري  و  شاكي ها 
مجرمان  سوابق  بررسي  و  بيشتر  اطالعات  كشف  با  و  دقيق تر  بررسي هاي  است.در 
حرفه اي، مأموران دريافتند متهم يك سارق سابقه دار است كه سال 82 نيز به اتهام 

سرقت در رشت دستگير و به 10 سال حبس محكوم شده بود. 
اما وي با سپردن وثيقه از زندان خارج و متواري شده بود كه از همان موقع نيز 
پنجم  اداره  است.كارآگاهان  داشته  قرار  كشور  سراسر  قضايي  مراجع  تعقيب  تحت 
پليس آگاهي تهران با تكميل اطالعات خود، دريافتند لطيف- 47 ساله- پس از فرار 
با همدستي 7 مرد شرور، يك شبكه سرقت راه اندازي كرده و با استفاده از خودروهاي 
تيزرو در اطراف مراكز تجاري، بانك ها و نمايشگاه هاي خودرو و دفاتر اسناد رسمي 
لباس  پوشيدن  و  جعلي  شناسايي  كارت  ارائه  با  مناسب  فرصتي  در  و  كرده  كمين 
مأموران انتظامي و همراه داشتن دستبند و بي سيم قالبي به بهانه حمل و نگهداري 
مواد مخدر يا داشتن تراول جعلي به بازرسي بدني مردم پرداخته و پس از سرقت پول و 
مدارك، بالفاصله متواري مي شوند.در ادامه تجسس ها مشخص شد سه تن از متهمان 

در شهرهاي قم، ري و تهران هنگام سرقت دستگير شده و زنداني هستند. بنابراين 
با تعقيب و مراقبت هاي شبانه روزي و تجسس هاي پليسي سرانجام سه شنبه 16 آذر 
و در سه عمليات جداگانه، سركرده شبكه همراه دو همدستش در كرج شناسايي و 

دستگير شدند. 
متهمان در بازجويي ها اعتراف كردند در دو گروه  سه نفره به سركردگي لطيف 
فعاليت داشته و از طالفروش ها، مراجعه كنندگان به بانك ها و افراد ثروتمند ميليون ها 
با  تومان سرقت كرده اند.قريشي زاده- داديار شعبه ششم دادسراي جنايي تهران- 
سرقت هاي  با  مبارزه  معاون  قزلباش-  سرهنگ  شبانه روزي  تالش هاي  از  قدرداني 
خاص پليس آگاهي تهران- و كارآگاهان اداره پنجم آگاهي كه براي انهدام اين شبكه 
بزرگ تالش فراواني به عمل آورده اند، تقاضا كرد از آنجا كه احتمال وقوع سرقت هاي 
متعدد از سوي اعضاي شبكه در دست بررسي است، عكس متهمان- بدون چشم بند- 
در  واقع  تهران  آگاهي  پليس  پنجم  اداره  به  شكايت  صورت  در  مردم  تا  شود  منتشر 

خيابان وحدت اسالمي يا شعبه ششم دادسراي جنايي تهران مراجعه كنند.

گروه حوادث ـ كليد 
حل معماي جنايت در 
مغازه  فروش تلفن 
همراه، دست شاگرد 
سابق مغازه بود.

انهدام شبكه بزرگ 
دزدان مأمورنما

واژگوني اتوبوس با 41 كشته و مجروح
واژگوني يك دستگاه اتوبوس در قاهره - پايتخت مصر - دست كم 11 تن را به كام مرگ كشاند.

اتوبوس با ده ها مسافر براي برگزاري مراسم مذهبي به اسكندريه مي رفت كه در 30 كيلومتري جنوب 
چندين  با  آتش نشاني  و  پليس  مأموران  همراه  به  امدادگران  حادثه  اين  پي  شد.در  واژگون  قاهره 
دستگاه آمبوالنس به قربانگاه رفته و اجساد 11 مسافر را از ميان آهن پاره ها بيرون كشيدند. 30 زخمي 
نيز به بيمارستان منتقل شدند.كارشناسان در حالي سرگرم بررسي علت اصلي واژگوني هستند كه 

با توجه به وخامت حال آسيب ديدگان بيم افزايش شمار تلفات نيز مي رود.
250 هزار دالر مجازات بلعيدن 20 بسته كراك

دادگاه ايالت ميشيگان امريكا، مرد جواني را به اتهام بلعيدن 20 بسته كراك محكوم كرد.مأموران 
پليس منطقه پس از دستگيري مرد 25 ساله  بسته هاي كراك را از معده وي خارج كردند.دادگاه 

ايالتي نيز قاچاقچي جوان را به 10 ماه زندان و 250 هزار دالر جريمه نقدي محكوم كرد.


