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یککشته و  ۷زخمیدرحادثه معدن زغالسنگکرمان

از میان خبرها
خطای پزشکی دختر  ۸ساله را به کما برد
نظریه کمیسیون پزشکی درباره به کما رفتن دختر  ۸ساله
گلستانی اعالم شد.
رئیس کل دادگستری گلستان دربــاره آخرین جزئیات
پرونده سارینا دختر بچه علی آبــادی به میزان گفت :در
نظریه ای که از سوی کمیسیون اولیه پزشکی منتشر شده،
وقوع اشتباه دارویی محرز است و در آن عالوه بر متصدی
داروخانه و پرستار کشیک بهدلیل تحویل اشتباه دارو و
مدیریت نامناسب تجویز دارو ،شرکت داروسازی نیز به علت
طراحی مشابه برچسب داروهای مترونیدازول و سولفات
منیزیم که شانس بروز خطای دارویی را افزایش میدهد،
مقصر شناخته شدهاند.

آدمربایی برای دستیابی به رمزهای صرافی!
رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند گروگان
گیری خبر داد که یک خانم را به گروگان گرفته بودند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جواد صفایی گفت :در تماس
تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی 110
مبنی بر این که چند نفر با یک دستگاه خودروی پراید اقدام
به ربودن یک خانم کردهاند ،پیگیری موضوع به صورت ویژه
در دستور کار پلیس آگاهی این استان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :فرد گروگان گرفته شده در اظهارات
خود اذعان کرد که ساعت هفت شب با مترو به ایستگاه
کرج رسیده و هنگامی که قصد سوار شدن به خودروی
خود را داشته که در کوچهای پارک کرده بود  ،ناگهان
چند جوان به زور او را به صندلی عقب کشیده و با خودرو
متواری شدهاند.
وی اظهار کرد :شهروندان و خودروهای عبوری با مشاهده
این صحنه با مرکز فوریت های پلیسی  110تماس می
گیرند که منجر به دستگیری آدمربایان میشود.
سرهنگ صفایی افزود :با بررسی بیشتر مشخص شد این
خانم گروگان گرفته شده در یک صرافی در تهران مشغول
به کار بوده که گروگان گیران با انگیزه دستیابی به رمز ورود
به سیستم رایانه صرافی قصد برداشت غیرمجاز مبلغ یک
میلیارد تومان از حساب آن را داشتهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت :در این زمینه سه نفر
دستگیر و پس از اعتراف به جرم خود با قرار صادر شده از
سوی بازپرس پرونده روانه زندان شدند.

توکلی  -حادثه معدن زغال سنگ در حومه کرمان یک
کشته و هفت زخمی به جا گذاشت.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی کرمان گفت :حادثه
ریزش معد ن زغال سنگ در جاده کوه باداموییه در ۲۰
کیلومتری شهر کرمان هفت مصدوم ویک کشته به جا
گذاشت.به گزارش خبرنگار ما ،صابری افزود:بالفاصله

رصدخانه هنگ کنگ اعالم کرده که توفان "منگهوت" با
وزش بادهایی با سرعت بیش از  ۲۰۰کیلومتر بر ساعت،
قو یترین توفانی است که از سال  ۱۹۷۹میالدی این
منطقه را در نوردیده و تاکنون  ۱۱۱زخمی و مصدوم در
هنگ کنگ به جا گذاشته است.به گزارش آسوشیتدپرس،
توفان"منگهوت"چندروزپیش فیلیپینرادرنوردید وباعث
خــرابــی هــای بسیاری از جمله رانــش زمین و ویرانی
ساختمانهاشد.اینتوفاندرفیلیپینمنجربهکشتهشدن
دستکم  ۶۵تن و مفقود شدن  ۴۳تن دیگر شده است.
نگرانی ها مبنی بر مدفون شــدن د ههــا تن از ساکنان
فیلیپین در پی وزش بادهای شدید ،رانش زمین و افزایش
تلفات به بیش از  ۱۰۰تن در این کشور وجود دارد.

تحت مراقبت های درمانی قرار دارند.صابری خاطرنشان
کرد:تمامی زخمی های این حادثه ایرانی و در رده سنی
 ۳۲تا  ۴۰سال هستند و فرد جان باخته نیز ۳۵ساله بوده
است .در همین حال حسین نژاد رئیس سازمان صنعت،
معدن وتجارت کرمان علت حادثه را پرتاب سنگ از باالی
کوه و برخورد با کارگران در حال استراحت اعالم کرد.

ادعای شوم مهرداد دروغ بود

میز محاکمه ایستاد .در آن جلسه اولیای دم بر صدور حکم
قصاص برای مهرداد تاکید کردند.
سپس متهم به دفاع ایستاد و گفت :ماجرا از سال 90
وقتی که من 14ساله بودم شروع شد .آن روز به جشن تولد
دوستم پوریا دعوت شده بودم .در آن جشن که سهیل هم
حضور داشت مشروب خوردم و مست شدم .از هوش رفته
بودم که سهیل مرا آزار داد .سهیل به همه دوستانم گفته
بود مرا آزار داده و آبرویم را پیش دوستانم برده بود .بعد از
این ماجرا به افسردگی مبتال شدم و دیگر حاضر نبودم از
خانه خارج شوم.
وی افزود :افکار منفی برای لحظه ای مرا رها نمی کرد تا

ادعای

توفان "منگهوت"  65قربانی گرفت
ابرتوفان "منگهوت" پس از به جا گذاشتن ویرانیها و
قربانیان بسیار در فیلیپین و هنگ کنگ با پیشروی عمیقتر
به سمت جنوب چین تا حد یک توفان گرمسیری تضعیف
شد.به گزارش ایسنا ،این توفان همچنین سواحل جنوبی
چین و استانهای گوانگدونگ ،گوانگشی و هانیان چین
را تحت تاثیر خود قرار داده و پیشبینی میشود بارندگیها
و وزش بادهای شدید تا امروز (سهشنبه) ادامه یابد.
ِ
دونگ چین
تاکنون 2.45میلیون نفر تنها در استان گوانگ
در سرپناه های عمومی پناه داده شده اند و همچنین مرگ
چهار تن در این کشور بر اثر توفان تایید شده است.
در پی این حوادث به ساکنان هنگ کنگ درباره دور ماندن
از خطوط ساحلی هشدار داده شده و خدمات اتوبوسرانی،
کشتیرانی و راه آهن در این منطقه به حالت تعلیق درآمده
اســت .حــدود  ۹۰۰پــرواز نیز در فــرودگــاه هنگ کنگ
که یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان به شمار میرود
لغو شده است.

بعد از دریافت گــزارش حادثه ریــزش معدن به وسیله
مرکز ارتباطات اورژان ــس پیش بیمارستانی ،عوامل
امــدادی با سه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام
شد ند که متاسفانه یک نفر از کارگران به علت شدت
جــراحــات  در دم جــان باخت و دونفر از مصدومان در
محل حادثه به وسیله گــروه امـــدادی اورژانـــس پیش

بیمارستانی درمــان سرپایی شدند ،سه نفر نیز برای
تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان شهید باهنر کرمان
منتقل شدند.وی اضافه کرد :همچنین دونفر بعد از وقوع
حادثه با وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان مراجعه
کردند .وی اظهارکرد :از پنج مصدوم بستری در اورژانس
بیمارستان شهید باهنر دو نفر ترخیص شدند و سه نفر

این که به فکر انتقام جویی از سهیل افتادم .آن شب ساعت
حدود  12بود که سهیل با من تماس گرفت تا به دیدن او
بروم .من هم به پارک رفتم و شالی را که همراه داشتم دور
گردن او پیچیدم که روی زمین افتاد و بیهوش شد .از ترس
این که سهیل به هوش بیاید وبا من درگیر شود ،با دو تسمه
گردنش را محکم بستم که جان سپرد .من جنازه را پشت
شمشادها کشاندم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم.
ولی وقتی شنیدم پدرم قصد دارد با پلیس تماس بگیرد
فورا خانه را ترک کردم و سراغ دوستم پوریا رفتم.
این متهم گفت :پوریا در جریان همه ماجراها قرار داشت.
او همراهم به پارک برگشت و من جنازه را در یک کیسه

خواب گذاشتم تا آن را با خودروی پدرم به خارج از شهر
منتقل کنم ،اما همان موقع پلیس سر رسید و من و پوریا
از ترس فرار کردیم.
وی اظهار کــرد :من اتهام قتل را قبول دارم و خــودم را
مستحق مرگ می دانم.
در این میان وکیل اولیای دم برخاست و ادعای مهرداد
را رد کرد و گفت :این پسر دروغ می گوید که قربانی او را
آزار داده است .او از کودکی بچه شروری بوده و حتی از
12سالگی حشیش می کشیده است ،با رها با دوستانش
درگیر شده و همیشه در دعواها چاقو حمل می کرده
اســت .ولی حاال با مطرح کــردن این ادعــا قصد دارد از
مجازات قصاص در امان بماند.
سپس وکیل مدافع متهم به دفاع پرداخت و گفت :موکلم
زمانی که دست به قتل زده فقط 17سال داشته و به رشد
عقلی نرسیده بوده است .در کمال عقل او شبهه وجود
دارد و در حالی پزشکی قانونی با انجام تست رشد عقلی
وی را تایید کرده که دو سال از این ماجرا گذشته و مهرداد
19سال داشته است .از این رو تقاضا دارم طبق ماده 91
قانون مجازات اسالمی موکلم از قصاص معاف شود.
وی همچنین گفت :مهرداد در مدتی که در کانون اصالح
و تربیت بوده ،رفتارش تغییر کرده است .او توبه کرده و می
خواهد زندگی جدیدی را آغاز کند .حاال هم در زندان قرآن
را فرا گرفته و نگاهش به زندگی عوض شده است.
در پایان جلسه هیئت قضایی وارد شور شدند و با توجه
به مدرک های موجود در پرونده روز یک شنبه گذشته
مهرداد را به قصاص محکوم کردند.

عجیب پویا در جلسه دادگاه!

مریم تلویزیونتماشا میکردکهگلوله به سرش خورد!
ی سال گذشته قتل زن جوانی به نام مریم به پلیس 110
د 
اصفهان گزارش شد که در ادامه تیمی از کالنتری برای
بررسیماجرابهخیابانمفتحرفتندوباجسدزن27سالهای
که غرق در خون بود ،روبهرو شدند .شوهر این زن که از به
قتل رسیدن همسرش بسیار شوکه شده بود ،وقتی کمی
آرامترشدبهپلیسگفت:نیمساعتپیشازسرکارمبهخانه
برگشتم و هرچقدر زنگ زدم ،مریم در را بازنکرد و به همین
خاطر زنگ همسایه طبقه پایین را زدم .وقتی در باز شد و به
آپارتمانم رفتم ،در خانه مان باز بود ،داخل رفتم و در حالی
که تلویزیون روشن بود ،همسرم را دیدم که تلویزیون نگاه
می کرد و حتی جواب سالم مرا نداد.خیلی تعجب کردم
زیرا ویبهحرفهاواعتراضهایمکهچرادررابازنکردهبود،
اهمیتی نمی داد؛ وقتی کنارش رفتم با تعجب دیدم گلوله
ای به پیشانی اش خورده و به کام مرگ فرو رفته است .با
ادعای مرد 32ساله ،ماجرای قتل مریم به بازپرس جنایی
اصفهان گــزارش شد و وی همراه با تیمی از اداره جرایم
جناییپلیسآگاهیبرایبررسیصحنهجنایتوجسدوارد
عملشدند.بههمریختگیاتاقخوابوکمدیکهطالهای
قربانی در آن قرار داشت ،بازپرس و کارآگاهان را با فرضیه
های مختلفی روبهرو کرد .آنها احتمال میدادند که زن
جوان قربانی نقشه بیرحمانه دزدان شده یا این که ب ه هم
ریختگیصحنهجنایتیکسناریویازپیشطراحیشده
است.براین اساس بازپرس جنایی رسیدگی به قتل مرموز
و شناسایی عامالن جنایت را در اختیار تیمی از کارآگاهان
تیم جنایی قرار داد.کارآگاهان نیز تجسسهای میدانی
خود را آغاز کردند که مشخص شد همه طالهای مریم به

سرقترفتهاستودرادامهبابررسیجسددریافتندشلیک
از فاصله کمتر از یک متر صورت گرفته است .همچنین با
توجه به رفتارهای مرموز شوهر قربانی که نخستین فرد
حاضر در صحنه بود ،وی بازداشت شد و در آزمایش های
ابتدایی در اداره تشخیص هویت مشخص شد که آثار گاز
باروت روی دست و انگشتان وی وجود دارد.تیم تجسس
درادامهتحقیقاتشانازصحنهجنایتدریافتندنگاهجسد
رو به تلویزیون و در ورودی خانه نیز دقیقا پشت سرش بوده
است و اگر شخص غریبه ای وارد خانه می شد ،حتما مریم
ازجایخودبرمیخاستواحتمالدرگیرینیزبینآنانبه
وجود میآمد ،بنابراین آنان با قتل برنامه ریزی شده توسط
فرد آشنایی روبهرو شدند.شوهر قربانی که بر بی گناهی
خود اصــرار داشــت ،ادعــا کرد که دست راستش را برای
این که بداند همسرش زنده است یا مرده ،به بدن و صورت
وی زده و شاید آثار گاز باروت نیز متعلق به این ماجراست.
تحقیقات محلی نیز نشان می داد محمدرضا مدتی با مریم

اختالفداشتهودراینمدتنیزدورازهمزندگیمیکردند
وقراربودهدرصورتبرطرفنشدنمشکالتشانازیکدیگر
جدا شوند.همه شواهد نشان می داد که محمدرضا قاتل
است ولی اصرارهای وی پلیس را بر آن داشت تا سرنخهای
جدیدتری بهدست آورد بنابراین خانه مظنون اصلی نیز
مورد بازرسی قرار گرفت و مورد مشکوکی از آن جا بهدست
نیامد تا این که کارآگاهان به صورت اتفاقی دریافتند برادر
محمدرضا به نام پویا در نبود برادرش گاهی به خانه مریم
رفتوآمدداشتهاست.همینسرنخکافیبودتاتیمتجسس
پویارابرایبازجوییاحضارکنند،مردجوانچندروزبعدبه
پلیس آگاهی آمد و در بازجویی ها اظهار کرد که روز قتل در
دانشگاهزرینشهربودهوچندروزبعدمتوجهشدهکههمسر
برادرش به قتل رسیده است.وی در ادامه بازجویی گفت:
برادرم با مریم اختالف داشت و در این مدت تالشهایمان
برای آشتی دادن آنان بی نتیجه بود .گاهی من به وی سر
میزدمتااگرچیزینیازدارد،برایشتهیهکنموگاهینیزبه
خانهاشمیرفتمتابتوانمنظرشرادربارهجداییازبرادرم
تغییردهم.باتوجهبهاینکههمهشواهدحاکیازقاتلبودن
محمدرضابود،ردیابیهایویژهکارآگاهاننشاندهندهآن
بودکهپویادروغمیگویدوروزجنایتدراصفهانبودهوچند
ساعتپیشازقتلنیزدرخیابانمفتحدیدهشدهاست.بااین
وجودپلیسپویارادوبارهاحضارکردودربازجوییهایفنی
موفقبهشناساییقاتلشد.پویابهقتلمریماعترافکردوبه
پلیسگفت:آنروزشوممنبرایدیدنمریمبهخانهاشرفتم
و کنار وی در حال تماشای تلویزیون بودم که حوصلهام سر
رفتومیخواستمکتابدانشگاهمراازکیفمبیرونبیاورم

...

درامتدادتاریکی

قصاص نفس برای پسر تهرانی
پسر جوان که در 17سالگی دوستش را کشته و پیشتر
با حکم قضایی از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان
محکوم شده بود پس از سومین محاکمه دیروز به قصاص
محکوم شد.
به گــزارش رکنا ،مهرداد که حــاال 21ســال دارد ،دوم
اردیبهشت سال  93وقتی که  17سال داشت سهیل
 21ساله را در یک پارک در خیابان پیروزی تهران خفه
کرد و هنگامی دستگیر شد که قصد داشت با همدستی
دوستش جنازه را به بیرون از شهر منتقل کند .
وی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز
محاکمه ایستاد و طبق ماده  91قانون مجازات اسالمی
جدید که امتیازی ویژه برای محکومان زیر  18سال قائل
شده اســت ،از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان
محکوم شد .اما حکم صادره شده با اعتراض اولیای دم در
دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت
و تایید نشد و این آغاز کش و قوس قضایی این پرونده بود.
مهرداد این بار در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان
تهران پای میز محاکمه ایستاد و ادعای مهدورالدم بودن
قربانی را مطرح کرد.
قضات دادگاه این ادعا را پذیرفتند و این بار نیز مهرداد را
از قصاص معاف و به پنج سال زندان و پرداخت دیه محکوم
کردند .با اعتراض اولیای دم ،بار دیگر حکم صادرشده در
دیوان عالی کشور شکسته شد تا پوریا برای سومین بار پای
میز محاکمه بایستد.
وی هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان
تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور یک مستشار پای
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تا کمی مطالعه کنم .در همین حال تپانچه ای که از تهران
خریده بودم و مدتی نیز در کیفم جامانده بود ،همراه کتاب
بیرون آمد و زمانی که می خواستم آن را سرجایش بگذارم
انگشتمرویماشهرفتوگلولهایشلیکشد،وقتیبهخودم
آمدم،دیدمازپیشانیمریمدرحالیکهچشمانشبهتلویزیون
دوختهشدهخونمیآیدونفسنمیکشد.ویافزود:خیلی
ترسیده بودم و میترسیدم کسی بیاید و متوجه این اتفاق
شود بنابراین برای صحنه سازی به داخل اتاق خواب رفتم و
همهچیزرابههمریختم،سپسبابرداشتنطالهایهمسر
برادرم از خانه بیرون زدم و خودم را به زرینشهر رساندم و
صحنه جنایت را طوری بازسازی کردم که پلیس با فرضیه
قتل توسط دزدان روبهرو شود.با اعترافات هولناک پویا،
کارآگاهان در بازرسی از خانهاش موفق به یافتن تپانچه و
طالهایسرقتیشدند.بنابراینگزارشبابازسازیصحنه
جنایت کارآگاهان پس از تکمیل تحقیقات پرونده را برای
بررسینهاییدراختیاربازپرسجناییاصفهانقراردادند.

پاتوق شوم

آن قدر در کارهای خالف غرق شده بودم که دیگر هیچ
یــادی از خانه و زندگی نمی کــردم .همه عشق و تفریح
من پاتوقی بود که به همراه دوستانم در آن جا جمع می
شدیم و انواع مواد مخدر را مصرف می کردیم .همان جا
بود که هر کسی برای تامین هزینه های اعتیادش نقشه
های وحشتناکی می کشید ،من هم که از چند ماه قبل
یک دستگاه موتورسیکلت قسطی خریده بودم تا در پیک
موتوری کار کنم نقشه سرقت از منازل را با یکی از هم
بساطی هایم در میان گذاشتم و ....
ج ــوان  31ساله ای کــه بــه اتــهــام سرقت یــک دستگاه
موتورسیکلت توسط نیروهای تجسس کالنتری الهیه
مشهد دستگیر شده اســت ،با بیان این که «کریستال»
و دوستان ناباب زندگی ام را به تباهی کشاندند درباره
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :پدرم مردی بی مسئولیت بود و همه
اوقاتش را پای بساط مواد مخدر می گذراند به همین خاطر
مادرم مجبور بود در بیرون از منزل کارگری کند تا حداقل
برای مخارج زندگی دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنیم
خالصه به هر سختی که بود سه خواهر بــزرگ تر از من
ازدواج کردند و به دنبال سعادت و خوشبختی خودشان
رفتند .در این میان من که کوچک ترین عضو خانواده بودم
با دوستان ناباب همسو شدم و با رها کردن درس و مدرسه
به استعمال مواد مخدر و خالفکاری روی آوردم ،در همین
روزها بود که مادرم فوت کرد و تهیه مواد مخدر برای پدرم
به گردن من افتاد .از آن زمان به بعد دیگر آشکارا مواد
مصرف می کردم و مشروبات الکلی می نوشیدم .آن قدر
دروغ سر هم می کردم تا از اطرافیانم پولی برای تهیه مواد
مخدر بگیرم ولی به تدریج دیگر کسی به من و حرف هایم
اعتماد نمی کرد .این در حالی بود که به ترغیب دوستان و
هم بساطی هایم به مصرف کریستال روی آوردم .دیگر پول
های اندک کفاف هزینه های سنگین مواد مخدر صنعتی
را نمی داد به همین دلیل به سرقت های خرد از داخل
خودروها روی آوردم .خانه و زندگی ام را رها کردم و عمرم را
در پاتوق خالفکاران می گذراندم چرا که همه اطرافیانم مرا
ترک کرده بودند حتی خواهرانم نیز هیچ اعتمادی به من
نداشتند و مرا نمی پذیرفتند .در همین روزها بود که به جرم
شرب خمر دستگیر و محکوم شدم ولی دست از خالفکاری
برنداشتم چرا که در آن پاتوق شوم همواره از سوی دوستانم
برای ارتکاب جرم وسوسه می شدم .حدود سه ماه قبل ،پس
از آن که یک دستگاه موتورسیکلت اقساطی خریدم تا در
پیک موتوری کار کنم باز هم وسوسه دوستانم برای سرقت
با موتورسیکلت مرا به کارهای خالف واداشت .آخرین بار
به همراه یکی از هم بساطی هایم که سابقه سرقت خودرو
داشت تصمیم گرفتیم از انباری ها سرقت کنیم ولی وقتی
به منطقه الهیه آمدیم یک دستگاه موتورسیکلت که بدون
قفل و زنجیر رها شده بود توجه مان را به خودش جلب کرد،
در یک لحظه موتورسیکلت را سرقت کردیم و دوستم با آن به
پاتوق رفت .من هم برای رد گم کردن به مرکز پیک موتوری
رفتماماهنوزچندساعتبیشترازاینماجرانگذشتهبودکه
ناگهان ماموران تجسس دست بندهای آهنین را بر دستانم
حلقه زدند و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده
(رئیس کالنتری الهیه) همدست دیگر متهم نیز به همراه
موتورسیکلت مسروقه دستگیر و بازجویی از آنان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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