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رروويي موجج حوااددثث 

قاتل: به خاطر 500 تومانن مرتكب قتل شدمم 

سرشاخه كوئست 50 ززيیرشاخه ااشش رراا ززندااني كردد 

ددستگيیريي بيیش اازز 312 نفر ددرر رراابطه با موااددمخدرر ددرر طرحح اامنيیت ااجتماعي تهراانن 

؛  پولشويیي مواادد مخدرر ززيیر نظر ساززمانهايي جاسوسي  فعاليیت سراانن 

ااحمديي  مقدمم: ددرر خيیابانن نسبت ززنن وو مردد رراا نمي پرسيیم 

 رروويي موجج حوااددثث 

مصرف موادمخدر تقلبي 11 نفر را روانه بيمارستان كرد
پليس «سان فرانسيسكو» در ايالت كاليفرنيا در آمريكا از مسموميت 11 نفر از شركت كنندگان در يك مهماني شبانه در
اين منطقه خبر داد و اع]م كرد: اين افراد به دليل مصرف مواد مخدر و قرص هاي توهم زا و روان گردان تقلبي دچار

مسموميت شدند.
به گزارش ايسنا، ايل` شيلدز سخنگوي دپارتمان بهداشت «سان فرانسيسكو» در آمريكا، عنوان كرد: «9 نفر از اين
افراد تاكنون هوشياري خود را به دست نياورده اند.»ل` توميوكا يكي از ماموران پليس منطقه سان فرانسيسكو نيز

خاطر نشان كرد: « احتمال مسموميت افراد بيشتر هم وجود دارد.»

25 نفر درون يك معدن نقره در مكزيك كشف شد اجساد 
25 نفر را درون يك مقامات پليس فدرال مكزيك اع]م كردند: «ماموران پليس و نيروهاي امنيتي موفق شدند اجساد 

معدن نقره در جنوب اين كشور بيابند.»
به گزارش ايسنا، فاچوندو روساس يكي از مقامات پليس فدرال مكزيك در مصاحبه اي با رسانه هاي دولتي اين كشور،
تصريح كرد: اين اجساد كه به دليل شليك گلوله كشته شده  بودند، در منطقه «تاكس كو» در جنوب اين كشور يافت
شد.وي خاطر نشان كرد: «احتمال مي رود اين افراد در رابطه با قاچاق مواد مخدر توسط اعضاي باندهاي مافيايي

كشته شده باشند.»

فوت يك كودك و  وقوع 2مورد تجاوز جنسي در يك ماه گذشته
واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتشار گزارش ماهيانه خود از كودكان آزار ديده ارجاعي به واحد
2 مورد تجاوز جنسي در ارديبهشت ماه سال جاري مدد كاري انجمن حمايت از حقوق كودكان، از فوت يك كودك و قوع 

صفحه اول

سياسي

جامعه

اقتصادي

بازار پولي و مالي

گوناگون

حوادث

ايران زم`

گزارش

ورزشي

ايران و جهان

فرهنگ و هنر

ه]ل شيعي در دايره اهل
yتس

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/AdvancedSearch.aspx?EID=1046
javascript:;
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Contactus.aspx?EID=1046
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219#
http://www.ebtekarnews.com/Links.aspx
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Archive.aspx?EID=1046
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Biography.aspx?EID=1046
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Home.aspx?EID=1046
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219#66290
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219#66291
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219#66292
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219#66293
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219#66294
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219#66294
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14213
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14214
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14215
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14216
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14217
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14218
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14220
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14221
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14222
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14223
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14224
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=66261


8/4/11 9:41 PMروزنامه ابتکار - سرفصل

Page 2 of 6http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=14219

خبر داد.
به گزارش ايلنا،  بر اساس گزارش ماهيانه فعاليت واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان در ارديبهشت ماه سال
جاري، تعداد كل موارد ارجاع شده به واحد فوق هفت مورد بوده، به طوريكه 2 دختر و 3 پسر به اين واحد ارجاع شده
است.نحوه ارجاع به واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان توسط، مادر، اقوام، اعضاي سابق انجمن و يك
مورد نيز توسط خبرنگاران صورت گرفته شده است.نوع كودك آزاري نيز، 3 مورد عاطفي و غفلت، يك مورد آموزشي، 2
مورد تجاوز جنسي و يك مورد نيز جسمي بوده كه به فوت كودك منجر شده است.در 3 مورد از موارد ارجاعي،پدر آزار
رسان بوده و يك مورد توسط مادر، سه جوان غريبه، پسر همسايه و نامادري يا ناپدري گزارش شده است.بر اساس
اط]عات اين گزارش، ارتباط والدين با كودكان ارجاع شده به واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان، يك مورد
عادي و شش مورد ط]ق مشاهده شده است كه علت ط]ق نيز،اعتياد بوده است.نوع پيگيري توسط مددكار اجتماعي
3 مورد هماهنگي حقوقي، يك 31 مورد پيگيري تلفني، انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز، 5 مورد پيگيري حضوري، 

مورد بازديد از منزل، 2 مورد مشورت با همكاران و 4 مورد نيز از منازل بازديد به عمل آمده است.

2 قاچاقچي در شيروان اعدام شدند
پرونده زندگي سياه دو سوداگر مرگ که در دادگاه انق]ب به اعدام محکوم شده بودند براي هميشه بسته شد.

به گزارش روز دوشنبه ايسکانيوز دو سوداگر مرگ که به جرم قاچاق پنج کيلو و 949 گرم کريستال (مخدر صنعتي) در
خراسان شمالي دستگير شده بودند در دادگاه انق]ب شيروان به اعدام محکوم شدند.در هم` رابطه رضا رشيد،
دادستان عمومي و انق]ب شيروان گفت: «با رد درخواست تخفيف مجازات محکومان در کميسيون عفو و بخشودگي قوه
قضاييه و تاييد راي، آنان به دار مجازات آويخته شدند. اين حکم بر اساس ماده هشتم قانون مبارزه با مواد مخدر که
30 گرم هروي` و ساير مشتقات شيميايي مرف` و در آن اشد مجازات براي حمل، توزيع، خريد و فروش بيش از 

کوکاي` (مانند کراک) در نظر گرفته شده است در زندان شيروان به اجرا درآمد.

اهدا اعضا بدن يک زن، 3 بيمار ديگرا را نجات داد 
اهداي اعضاي بدن مادري که مرگ مغزي شده بود در شيراز به سه بيمار نيازمند زندگي دوباره بخشيد.

45 ساله اي به نام «هاجر نظري» که ساکن شيراز بود بر اثر يک رخداد به گزارش گروه ابتداي هفته جاري زن 
دلخراش، مرگ مغزي شد و پزشکان از نجاتش قطع اميد کردند.در نتيجه، خانواده ايثارگر اين مادر به خاطر رضاي
خداوند متعال و شادي روح او با هدف کمک به همنوعان، اعضاي بدن هاجر را به بيماران چشم انتظار بخشيد. بدين
40 و 50 ساله ساکن شيراز و يک بيمار کبدي 50 ساله از تهران در بيمارستان نمازي جان ترتيب دو بيمار کليوي 
23 ساله که اهل شيراز بود دوباره يافتند.هفته گذشته نيز در پيوندي مشابه، اعضاي بدن زنده ياد محمدجواد پورزندي 
در بيمارستان «نمازي» اين شهر به دو بيمار کليوي از ني ريز و گچساران و يک بيمار کبدي از سيرجان زندگي تازه
1367 تاکنون داد. پيوند پانکراس نيز به صورت همزمان به بيمار 31 ساله گچساراني با موفقيت صورت گرفت.از سال 
بيش از 2200 پيوند کليه در بيمارستان «نمازي» شيراز با موفقيت انجام شده است.همچن` افزون بر 835 بيمار از
85 در 65 پيوند پانکراس نيز از سال  72 تاکنون با پيوند کبد در هم` بيمارستان جان دوباره يافته اند.بيش از  سال 
شيراز با موفقيت صورت گرفته است.انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي فارس با قدرداني از خانواده هاي ايثارگر از
تمامي هموطنان دعوت کردند با دريافت کارت ويژه اهداي زندگي پس از مرگ و شرکت در جشن نفس از اجري بي همتا

برخوردار شوند.

قصاص مردي كه صاحبخانه خود را به قتل رساند
حكم قصاص مردي كه صاحبخانه خود را به قتل رسانده بود، در شعبه 11ديوان عالي كشور تأييد شد.

به گزارش فارس،  شامگاه 16 دي 86، مأموران ك]نتري 128 تهران نو از وقوع يك فقره درگيري منجر به قتل در خيابان
پيروزي باخبر شدند.مأموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند زن ميانسالي به نام فاطمه داخل منزلش به قتل
رسيده است و يكي از بستگان وي كه در صحنه حضور داشت مدعي شد مستأجر مقتول به نام امير، قاتل
است.تحقيقات براي شناسايي و دستگيري متهم آغاز شد و در نهايت، 3 روز بعد از قتل وي در حالي كه قصد خروج از
تهران را داشت در پايانه بيهقي دستگير شد.امير، در تحقيقات اوليه به ارتكاب قتل اعتراف كرد و پرونده وي بعد از
صدور قرار مجرميت از سوي دادسراي جنايي تهران به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داده شد.جلسه رسيدگي به
74 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي حسن تردست برگزار 88، در شعبه  اين پرونده در تاريخ 27 مهر 
شد.شاهد حادثه در تشريح حادثه گفت: «به همراه مقتول قصد ورود به خانه را داشتيم كه متوجه شديم در منزل از


