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دختر 2ساله، قربانی عصبانیت راننده اتوبوس 

اظهار ندامت 
راننده اتوبوس، مردی 39ساله است که در 
برابر اتهام تخریب، قتل شبه عمد و اخالل در 
نظم عمومی قرار گرفته است. او به  شدت نادم و پشیمان است 
و می گوید از وقتی متوجه شــده اقدام عجوالنه ای که به دلیل 
عدم آگاهی مرتکب شده منجر به مرگ کودکی بی گناه شده 
است، عذاب وجدان شدید گرفته و خیلی ناراحت است. وی 

پس از دستگیری به سواالت تیم تحقیق پاسخ داد.

چه شد که فکر پنچر کردن چرخ های آمبوالنس به 
ذهنت خطور کرد؟

آمبوالنس در خط ویژه پارک کرده بود و من هم به شدت کالفه 
بودم. آنقدر عصبانی شــدم که دیگر کنترلی بر مغز و رفتارم 
نداشتم. نمی دانم چه شد که پیاده شدم و برای آنکه عصبانیتم 

را خالی کنم چرخ ها را پنچر کردم.
مگر جز این است که آمبوالنس می تواند هر جایی 
پارک کند و در آن لحظه به این فکر نکردی که ممکن اســت 

مریض بدحال داشته باشد؟ 
ظهر بود. فکر می کنم ساعت12 بود. هوا به شدت گرم بود و من از 
گرما کالفه شده بودم. کولر هم نداشتم و از صبح به شدت عرق 
کرده بودم. گرما تا مغزم نفوذ کــرده بود و به همین دلیل اصال 
متوجه نبودم که اقدام هولناک من باعث مرگ کودکی می شود. 

خیلی پشیمانم و نمی دانید چه عذابی می کشم.
راهت سد شده بود و راه دیگری وجود نداشت؟

آمبوالنس درست جایی پارک کرده بود که نمی توانستم درجا 
تغییر الین بدهم. البته باید کمی دنده عقب می گرفتم تا بتوانم 
وارد الین دیگر شوم، اما چون کالفه بودم مغزم کار نمی کرد. 
بعد از حادثه مســافتی را دنده عقب رفتم و وارد الین دیگر 

شدم و رفتم.
کار سختی بود؟

نمی دانم چه باید بگویم. اشتباه کردم و تأکید می کنم که در 
آن لحظه به شدت از گرما کالفه شده بودم. چند دقیقه ای 
هم صبر کردم، اما راننده آمبوالنس نیامد. وقتی دیدم او 
نیامد از اتوبوس پیاده شدم و 2تا از چرخ های آن را پنچر 
کردم. من مجبور شدم مســافت زیادی را در آن شرایط 

دنده عقب بروم.
چه زمانی متوجه شدی که اقدام هولناک تو باعث 

مرگ کودکی 2ساله شده است؟
فردای آن روز یعنی روز چهارشنبه خبر را در رسانه ها خواندم 
و نمی دانید چقدر ترســیدم و عذاب وجدان گرفتم. حتی از 
ترسم موبایلم را خاموش کردم، اما سرانجام پلیس دستگیرم 
کرد. واقعــا در آن لحظه اصال گمان نمی کــردم که ماجرا به 
مرگ یک کودک بیمار و گیرافتادن خودم ختم می شود. اگر 

می دانستم، هرگز مرتکب چنین اشتباه بزرگی نمی شدم.

بیمار بی گناه 
دختر بچه ای حدودا 2ساله که در جریان پنچر شدن آمبوالنس جانش را از دست داد، 
مبتال به بیماری فلج چهاراندامی بود. در این بیماری، کودک هر ازگاهی ممکن است 
بعد از خوردن غذا یا شیر، آن را برگرداند و حالت خفگی به او دست بدهد. پزشک متخصص اطفال که 
کودک، پیش از این 3مرتبه به مطب او رفته، اما روز حادثه حالش وخیم شده بود، به همشهری می گوید: 
قبل از ساعت 12روز سه شنبه بود که پدر و مادر کودک به من زنگ زدند و گفتند حال دخترشان بد است. 
به آنها گفتم اگر می خواهند، می توانند بچه را به مطب من بیاورند و یا به بیمارستان بروند. زمانی که آنها 
با من تماس گرفتند، در خانه ام بودم و گفتند می خواهند بچه را به مطب بیاورند. وی ادامه می دهد: پس 
از این تماس راهی مطب شدم و پدر و مادر کودک، دخترشان را به مطب انتقال دادند. وقتی متوجه شدم 
دختربچه مشکل قلبی پیدا کرده عملیات احیا را شروع کردیم و همزمان به اورژانس زنگ زده و درخواست 
آمبوالنس کردیم تا او را به بیمارستان انتقال بدهیم. نیروهای اورژانس که رسیدند عملیات احیا را با کمک 
آنها ادامه دادیم تا اینکه شرایط بیمار استیبل و ثابت شد. پس از آنکه وضعیت ثابت شد باید او به بیمارستان 
منتقل می شد. در علم پزشکی اینطور است که وقتی یک کودک دچار تشنج مغزی می شود باید فورا او را 
به بیمارستان منتقل کنیم تا به یک دستگاه اکسیژن ثابت وصل شود و 2 یا 3 روز تحت درمان قرار بگیرد. 
وی ادامه می دهد: در این جور مواقع حساس، معموال خودم همراه بیمار به بیمارستان می روم و آن روز 
می خواستم به همراه کودک سوار بر آمبوالنس شده و به بیمارستان برویم، اما در اوج ناباوری متوجه شدیم 
که چرخ های آمبوالنس پنچر شده است. حدود 10 دقیقه طول کشید تا آمبوالنس دوم رسید، اما متأسفانه 
کودک فوت شده بود. پزشک متخصص درباره اینکه آیا می شد با خودروی دیگری به جز آمبوالنس کودک 
را به بیمارستان رساند، می گوید: به دلیل اینکه دستگاه به کودک وصل بود و باید فیکس می ماند و تکان 
نمی خورد، خطرناک بود که با خودروی دیگری کودک را به بیمارستان انتقال داد. حتی اگر در آغوش هم 
بود باز هم خطرناک بود اما در آمبوالنس جایش ثابت می ماند و تکان نمی خورد تا به بیمارستان منتقل شود. 

من از این حادثه به  شدت متاثر شدم و بسیار از مرگ کودک ناراحتم.

گفتوگومکث

پروژه ترافیکی میدان بسیج شهریار اصالح شود 
میدانبسیجسابقازسال۹۷کلنگخوردوقرارشدتبدیلبه
پلهایزیرگذروروگذرشودولیبعداز۴سالهنوزبهصورت
نیمهتمامماندهاســت.بعدازپیگیریفراوانمسئوالناعالم
کردندپروژهبهمشکللولهگازبرخوردکردهومسیرومیدانباید
پرازنخالهوشنشود!آیاکسانیکهطرحاولیهاینپروژهرادادند
نمیدانســتندکهلولهگازازآنجاعبورکردهاست؟حاالنهتنها
میدانیدرستنشــدهبلکهتلیازخاکونخالهوکندهکاری
هموارهدروسطخیاباناستوبارترافیکیناشیازاینوضعیت
بردوشساکنانمنطقهمیدانبسیجشهریارسنگینیمیکند.

تقوی از شهریار تهران 

هیأت شطرنج استان البرز 3 سال بدون رئیس
ازسال۹۸کهرئیسهیأتشطرنجاســتانالبرزازکاربرکنار
شــدهنوزریاســتجدیدیبرایاینهیأتفعالکهدارای
رنکینگکشوریاستانتخابنشدهاست.نهانتخاباتیدرکار
استونهاعزاموحمایتازشطرنجبازانونهاعزامبهمسابقات
کشوریوبینالمللی.درنتیجهاینوضعیتدراستانیکهیکی
ازسختترینمسابقاتشطرنجکشــورراداشتبهگونهایکه
همیشهسهمیهمســتقیمبهاســتانمیدادنداکنون3سال
استنمایندهایدرسطحکشورندارد.لطفامسئوالنورزشی

بهخودشانبیایندوعالقهمندانوورزشکارانرادریابند.
گل محمدی از کرج 

خبری از واریز افزایش حقوق  بازنشستگان نشد
منبازنشستهایباحقوق3میلیونو۲۰۰هزارتومانهستمکه
گرانینفسمراتنگکردهاست.امیدداشتم۲5خردادهمزمان
باواریزحقوقممابهالتفاوتوافزایشحقوقدردریافتیاینماه
منباشدولیخبرینیست.مسئوالنراسوگندمیدهماینقدر

مابازنشستگانراباوعدهووعیداذیتنکنند.
هاشمی از تهران 

هیچ نظارتی بر صدور مجوز عطاری ها نیست
معلومنیســتبرچهاساســیاینهمهمجوزعطاریصادر
میشودواصالجامعهبهاینتعدادعطارینیازمنداستیاخیر.
بدترازتعدادعطاریهاکارشناسودکتربودنهمهآنهاست
وبرخــیداروهایگیاهیکهبســیارمحتاطانهدرســاخت
داروهایپزشــکیکاربرددارندبهســادگیبهمردمفروخته
میشوند.آیامردمابزاراندازهگیریمیزانمصرفاینداروهارا
دارند؟آیاشرایطنگهداریاینداروهایگیاهیدرعطاریها
رعایتمیشــود؟آیاآنهاازنتایجدرمانــیداروهایمصرف
شدهوحالمراجعهکنندگانمطلعمیشوند؟واقعاچهکسی
مسئولنظارتبراینرونداست؟بیشکاگردستاندرکاران
امرواردموضوعنشــوندانتهایاینموضوعدرآیندهصدمات

جبرانناپذیریبهجامعهواردخواهدکرد.
سعادت فر از تهران 

آبادان نیازمند کشتارگاه دام است
انگارگوشــتدرشهرســتانآبادانازهمهجاگرانتراست
زیراعالوهبرافزایشقیمتهایمتعــارفهزینهحملباراز
شهرســتانهایاطرافبهآبادانبهقیمتگوشتدرآبادان
افزودهمیشــود.تنهاراهکارایناستکهکشــتارگاهیدر
آباداندایرشــودکهنیازشــهرراتامینکندوبهمرورباعث
کاهشهزینههایتامینگوشتشهرستانشودضمناینکه
چنینکشتارگاهیمیتواندبخشیهرچندناچیزازاشتغال

شهرستانرانیزپوششدهد.
تبار از آبادان 

یک ماه است آب در پارک نهج البالغه هدر می رود
ازحدودیکمــاهقبللولهآبدرکنارزمیناســکیتپارک
نهجالبالغهترکیدهوهرروزســاعتهاآبهــدرمیرود.با
مســئوالنپارکصحبتکردیموبه13۷وسازمانآبهم
زنگزدیمولیهیچاتفاقینیفتادهاست.لطفاجلویهدررفت

اینآبرابگیرند.
مظاهری از تهران 

آتش نشــانان ایران برای شرکت در مســابقات جهانی 
نیازمند حمایت هستند

قراراستاولتیرماهمسابقاتآتشنشانانوپلیسهایجهان
درهلندبرگزارشود.اینمسابقاتدرسطحعالیدرجهانبا
حضورتیمهاییازآتشنشانانسراسرجهانبرگزارمیشود.
ولیتیمایرانباوجودداشتندعوتنامهوآمادگیکاملبهدلیل
عدمحمایتونبودپشــتیبانیتاکنوننتوانستهاستاقدامی
براینفراتیکهآمادهرقابتهســتندانجامدهد.ازمسئوالن
تقاضاداریمحمایتکنندتاتیممقتدرایرانیبهاینمسابقات

مهماعزامشود.
جمعی از آتش نشانان

بذر خیار به قدری گران شده که نمی توانیم بکاریم
بذرخیاریکههمیشهبرایکشتاستفادهمیکردیمیکباره
ازقیمتبسته۲5۰۰تاییبهقیمت۲۰۰هزارتومانبهنزدیک
یکمیلیونتومانرسیدهاست.همینافزایشقیمتناگهانی
باعثشدهمنوتعدادیسیفیکاردیگرنتوانیمخیاربکاریم.

فصلکشتروبهپایاناستوماهنوزبذرشرانداریم!
سیف از نهاوند 

حقوق کتابداران، نیازمند بازنگری است
کتابــدارانکتابخانههایعمومیباحقــوق۴میلیونتومان
چگونهزندگیکنندوقتیهیچامیدیبرایافزایشحقوقو
مزایاندارند.مسئوالندرپاسخبهاعتراضکارکنانبهناچیز
بودنحقــوقمیگوینداگرنمیخواهیدبرویــدوماازترس
بیکاریچارهایجــزادامهدادننداریم.اغلــبمابهصورت
۲شیفتتاساعت۸شبسرکارهستیمولیهیچاضافهکارو
حقشیفتیدریافتنمیکنیمواینوضع۹5درصدکتابداران
است.ممکناستکهخواســته۷هزارکتابدارسراسرکشور

مهمنباشد؟
کتابدار از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مجازات پنچرکردن آمبوالنس 
خودروهايامداديمثلآمبوالنسبهسبب
نوعماموریتشانواینکهباجانانسانهاسر
وکاردارندبهطورقانونيمجازهستندبرخي
ازمقرراتراهنمایــيورانندگيرارعایت
نکنند؛مثالازچراغقرمزیامسیرهايویژهعبورکنند.دربارهحادثه
پنچرکردنآمبوالنسبهدلیلاینکهدرخطویژهپارکشدهبوده
نیزميتوانگفتکهبهطورمعمولنبایدخطویژهرامسدودیا
خودرورادرمکانهايغیرمجازپارککرد؛امااگرآمبوالنسدر
آنجامتوقفشدهاینکارميتواندباتوجهبهنوعماموریتاورژانس
قابلتوجیهباشد.اگراینطوربهماجرانگاهشودکهشایداینکاربنا
برضرورتيمهمانجامشدهوراهدیگريجزاینکاروجودنداشته
وامدادگراناورژانسبراينجاتجانبیمارمجبوربهاینکارشده
اند.فردمتخلفکهدوچرخآمبوالنسراپنچرکردهوعمالباعث
شدهکهانتقالبیمارباآنامکانپذیرنباشدنیزبایدایناحتمال
راميدادکهشــایدجانکســيدرخطربودهکهآمبوالنسدر
خطویژهتوقفکردهاست.اماآیافردمتخلفکهباپنچرکردن
آمبوالنسباعثشــدهکودکبیماردیربهبیمارستانبرسدوبه
دلیلهمینتاخیرجانشراازدستبدهد،مرتکبجرمشدهوآیا
مجازاتيدرانتظاراواست؟زمانياستکهفرديبهطورعمديو
مستقیمدستبهجنایتميزندامادرموارديمثلاینحادثهاگر
بخواهیمسختگیرانهتصمیمبگیریمبهایننتیجهخواهیمرسید
کهفردهرچندمرتکبفعلينشدهامابهطورغیرمستقیمباعث
جنایتشدهاستوبنابراینجرماوتسبیبدرجنایتشبهعمد
استکهمجازاتآنپرداختدیهاستوازلحاظجنبهعمومي
جرمنیزمجازاتخواهدشد.بهنظرميرسدبرايبرقرارينظم
درجامعهنیازبهسختگیريبیشتريوجوددارد.امااگرکميبا
دیدهاغماضبهموضوعنگاهکنیمبهایننتیجهميرسیمکهفرد
متخلفدراینماجرامرتکبخطايمحضشــدهاست.بهاین
معنيکهفرددرارتکابجنایت،فعلوقصدعمدينداشتهاست.
درچنینموارديمجازاتخطايمحضناظربرشخصنیستو
ازلحاظجنبهعموميجرمنیزمجازاتيدرنظرگرفتهنشدهاست
وصرفامتخلفبایددیهپرداختکند.ازمنظردیگردراینپرونده
فردمتخلفآمبوالنسراهمکهجزواموالعمومياست،تخریب
کردهومجازاتدیگريبهدلیلتخریبعمدياموالعموميبراي

اودرنظرگرفتهخواهدشد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

یادداشت

خبر

اهدایاعضایبدن۲پســرکهیکــیدرهرمــزگانودیگریدر
آذربایجانشرقیدچارمرگمغزیشدهبودند،دستکمجان۷بیمار

نیازمندرانجاتداد.
بهگزارشهمشهری،نخستیناهداکنندهعضو،پسری13سالهبهنام
محمدجوادحسنزاده،اهلبندرلنگهاست.اوعصرروز۲1خردادماه
امسالدردریاغرقوباعالئمضعیفحیاتیبهبیمارستانشهدای
بندرلنگهمنتقلشــد.هرچنداودچارایستقلبیشــدهبود،اما
بالفاصلهبهبخشمراقبتهایویژهمنتقلوعملیاتاحیایقلبیو
ریویآغازشد.باوجودهمهتالشهایکادردرمانامامحمدجواد
دچارمرگمغزیشــد.باوجوداینکهجانباختننوجوان13ساله
برایخانوادهاشتلخوناگواربود،اماوقتیباآنهادربارهاهدایاعضای
بدنمحمدجوادصحبتشد،خیلیزودموافقتخودباانجاماینکار
رااعالمکردند.محمودحسینپور،رئیسواحداهدایعضوهرمزگان
دراینبارهگفت:اینبیمارمرگمغزیبهدنبالغرقشدگیدردریابا
کاهشسطحهوشیاریبهبیمارستانشهدایبندرلنگهمنتقلشده
بودامابهعلتشدتآسیبواردهبهسلولهایمغزی،عملکردمغزو

ساقهمغزمختلوپسرنوجواندچارمرگمغزیشد.
اوادامهداد:بعدازتأییدمرگمغزیتوسطپزشکهایمعتمددر
بیمارستانبندرلنگهورضایتخانوادهبرایاهدایعضو،اینعزیزبا
بالگرداورژانس115هرمزگانبهبیمارستانشهیدمحمدیمنتقل
شدودراینبیمارستاننیزهمهمعاینات،اقداماتتشخیصیتوسط
پزشکانتأییدکنندهمرگمغزیانجامشدوکبدوکلیههایاوبرای

پیوندبهبیماراننیازمندبهبیمارستانابنسیناشیرازمنتقلشد.
دومیناهداکنندهعضوســربازوظیفهای۲۲ســالهبهنامعلیرضا
ایمانی،اهلتبریزبودکهدریکسانحهرانندگیدچارمرگمغزی
شــدهبودکهاعضایبدنشبهبیماراننیازمنداهداشد.اینجوان
روز۲3خردادماهامســالدرجریانیکحادثهرانندگیبهشــدت
آسیبدیدووقتیبهبیمارســتانانتقالیافت،معلومشدکهبراثر
شدتآسیبهایواردهدچارمرگمغزیشــدهاستوبهزندگی
برنمیگردد.دراینشرایطرایزنیباخانوادهاوبرایاهدایاعضای
بدنشبهبیماراننیازمندآغازشــدکهباموافقتآنهااعضایبدن
اینســربازوظیفه،جانچندبیماررانجاتداد.محســنقادری،

مدیرپیوندوفراهمآوریاعضایبدندانشــگاهعلومپزشکیتبریز
دراینبارهگفت:پسازتأییدمرگمغزیاینجواندربیمارستان
عالینسبتبریزورضایتخانوادهاو،بالفاصلهبیماربهبیمارستان
امامرضاتبریزمنتقلو۴عضواوشــامل:۲کلیه،قلبوکبدویبه

بیماراننیازمنداهداشد.
اوادامهداد:۲کلیهاینبیمارمرگمغزیبهزنی35ســالهومردی
5۲سالهوکبداوبهدختری1۴سالهپیوندزدهشدوقلباونیزدر
بیمارستانشــهیدمدنیتبریزبهمرد۲۸ســالهاهداشدکهحال

عمومیهرچهاربیماررضایتبخشگزارششدهاست.

بازبینیتصاویردوربینهایمداربستهدرحادثه
مرگدختربچه۲ســالهکهبهدلیلپنچرشدن
چرخهایآمبوالنسودیررسیدنبهبیمارستان
جانشراازدســتدادهبود،بهشناساییراننده
اتوبوســیمنجرشــدکــهعاملپنچــرکردن
چرخهایآمبوالنسبود.اینمردمیگویدوقتی
درخطویژهدیدهکهراهشمســدودشــدهاز
شــدتعصبانیت،چرخهایآمبوالنسراپنچر

کردهاست.
بهگزارشهمشــهری،اینحادثهظهرسهشنبه
گذشــتهاتفاقافتادوافکارعمومیرابهشدت
تحتتأثیرقرارداد.ماجراازاینقراربودکهظهر
آنروزخانوادهدختربچه۲سالهای،ویرابهمطب
متخصصاطفالدرخیابانشهیدبهشتیمنتقل
کردند.دخترخردســالمبتالبهبیماریخاصی
بودوباانجاممعایناتاولیهمعلومشددچارمشکل
قلبیشدهاست.دراینشرایطماجرابهاورژانس
اطالعدادهشدتاویبهســرعتبهبیمارستان

منتقلشــود.وقتیآمبوالنسرســیدبهدلیل
شــرایطترافیکیاینخیابان،نبودجایپارک
مناســبوحالوخیمدخترخردسال،نیروهای
اورژانسناچارشــدندآمبوالنسرادرخطویژه
پارککنندوواردساختمانپزشکانشوند.پس
ازآنکهعملیاتاحیاانجامشدبایدهرچهسریعتر
کودکبهبیمارستانمنتقلمیشدتاادامهدرمان

صورتبگیرد،اماوقتیتکنیسینهایاورژانس
بههمراهدختربچهازســاختمانپزشکانخارج
شــدند،۲عددازچرخهایآمبوالنسپنچرشده
بودونتوانستنددختربچهرابهبیمارستانببرند.
آنهادرخواستاعزامآمبوالنسدیگرکردند،اما
تارسیدنآمبوالنسدوم،بهدلیلطوالنیشدن
روندانتقالدختربچهبهبیمارســتانویدوباره

بدحالشدواینبارجانشراازدستداد.

بازداشت راننده اتوبوس
وقوعاینحادثهتلخوانتشارخبرآندررسانهها
افکارعمومیراجریحــهدارکرد.همه،عاملاین
اتفاقهولناکرافردیمیدانستندکهچرخهای
آمبوالنسراپنچرکردهومانعحرکتآنشدهبود.
دراینشرایطتیمیازمأمورانپلیسپایتختبا
دستوربازپرسجناییتهرانراهیمحلحادثه
شدهوبرایشناساییفردناشــناسبهبازبینی
تصاویردوربینهایمداربستهپرداختند.فیلمها
نشــانمیدادکهعاملاینحادثــهرانندهیک
اتوبوسبودهاســت.اوپسازآنکهدرخطویژه
باآمبوالنسروبهروشــده،چندینباربوقزده،
امــاوقتیدیــدهآمبوالنسحرکــتنمیکند،
درحالیکهعصبانــیوکالفهبــودهازاتوبوس
پیادهشــدهو۲تاازچرخهایآمبوالنسراپنچر
کرده.سپسدندهعقبگرفتهوباتغییرمسیراز
محلدورشدهبود.بااینسرنخ،زمانزیادیطول
نکشیدکهاینفردشناساییودرخانهاشدریکی

ازمناطقجنوبپایتختبازداشتشد.

عامل پنچر کردن چرخ های آمبوالنس، راننده اتوبوسی بود که از گرما کالفه شده بود

کارخانه دار ورشکسته پس از جنایت، به شهرهای مختلف سفر کرد

کارخانــهدارورشکســتهکهاز
صاحبیکدفتــرحقوقی،۲۰۰
میلیونطلبکاربود،برســراین
اختالفمالي،آتشبهپاکردوجانمردبدهکار

راگرفت.
بهگــزارشهمشــهری،11بهمنپارســالبه
قاضیمحمدتقیشعبانی،بازپرسجناییتهران
خبررســیدکهمردیحدودا5۰سالهدریکیاز
بیمارســتانهایتهرانجانشراازدستداده
است.اوازروزششمبهمنماهبهدلیلسوختگی
بهبیمارستانمنتقلشــدهوتحتدرمانقرار
گرفتهبــود،اماتالشبراینجــاتویفایدهای
نداشتهومرد5۰سالهجانباختهبود.بادستور
بازپرسجناییتهرانتحقیقاتدراینبارهآغازو
مشخصشدکهمقتولصاحبیکدفترحقوقی
اســتکهروزحادثهمردیآشــنابهدفترکاراو
رفتهوباریختنبنزینوکشیدنفندکویرابه
آتشکشیدهبود.پســرمقتولهمکهروزحادثه
دردفترپدرشحضورداشــتوازناحیهدست
دچارســوختگیشــدهبوددرتحقیقاتگفت:
قاتلپدرم،مردیبهناممحسناست.پدرماورا
میشناختوتاجاییکهمیدانمباپدرماختالفی
نداشت.حتیپدرمدرحقاولطفبزرگیکرده
بودچراکهمحسنچندروزبهخاطرچکجعلی
بهزندانافتادوپدرماورازندانآزادکرد،اماجواب
خوبیهایپدرمرابابدیداد.ویادامهداد:روز

حادثهمحســنبهدفترآمدودراتاقپدرمروی
میزومبلهاوهمچنینرویپدرمبنزینریخت.
بادیدناینصحنهبهطرفشدویدمکهمانعش
شوماماناگهانفندکراروشنکردوپدرمآتش
گرفت.منهمازناحیهدســتدچارسوختگی

شدموقاتلآتشافروزهمفورافرارکرد.

فرار به شهرهای مختلف 
باایناطالعاتناممتهمبهقتلدرلیســتافراد
تحتتعقیبقرارگرفت،امابررسیهاحکایتاز
اینداشتکهاوپسازآتشافروزی،فراریشده
وسعیکردهردیازخودشبهجانگذارد.بااین
حالتیمتحقیقبهجســتوجویویژهپرداخت
تااینکهسرانجامبعدازگذشت۴ماهازجنایت،
متهمفراریشناساییودستگیرشد.اوچندروز
قبلدراقدامیغافلگیرانهبــهدامپلیسافتادو
وقتیپیشرویبازپرسمحمدتقیشعبانیقرار
گرفتدربارهانگیــزهاشازجنایتگفت:مدتی
قبلازحادثه۲۰۰میلیونتومانبهمقتولپول
دادمتابرایموام5میلیاردیبگیرد.اووعدهداده
بودکهبهزودیبرایموامجورمیکندچونمن
ورشکستهشــدهبودموبدهیداشتم.ویادامه
داد:منکارخانــهداربودمووضــعمالیخیلی
خوبیداشتم،امااتفاقاتیدرزندگیامرقمخورد
کهموجبشدتمامســرمایهامراازدستبدهم
وتبدیلشــومبهیککارخانهدارورشکسته.به

همیندلیلبودکهبهدفتــرکاریمقتولکهاز
قبلاورامیشناختمرفتمتااوبرایموامجورکند
تاازاینوضعیتخالصشــوم.باهزاربدبختیو
ســختی۲۰۰میلیونتومانتهیهکردم،امااونه
تنهابرایموامیجورنکــردبلکهاصلپولمراهم
برنمیگرداند.ویگفت:آنقدربهدفتراورفتمتا
اینکهوییکچک۲۰۰میلیونیبهمندادکه
بالمحلبود.بههمیندلیلدستگیرمکردندو5
روزیدرزندانبودم.پسازآزادیسراغشرفتم
وگفتماصلپولمرابرگرداندچونگرفتاربودم.اما
اویکیادوماهیمراسرکارگذاشتوامروزیافردا
میکرد.سرانجامروزحادثهبنزینتهیهکردموبه
دفترمقتولرفتم.قصدماینبودکهاورابترسانم
وبهپولمبرسم.هرگزقصدکشتنشرانداشتم،اما
بختبامنیارنبودواوجانشراازدستداد.متهم
دربارهروزحادثهگفت:چونقصدمترســاندن
اوبود،بنزینرارویمبلووســایلاتاقریختم.
یکمقدارهمرویمقتولپاشــیدوپسرشکه
درآنجاحضورداشتبهسمتمآمدوباهمدرگیر
شدیم.گفتمپولمرامیخواهمکهدرکشمکشبا
پسرمقتولزمینخوردمودرآنلحظهفندکرا
کشیدمتاوسایلدفترآتشبگیردوخسارتبهاو
واردشود.امااقداممنباعثشدتامقتولدرآتش
بسوزدوپسرشهممصدومشود.متهمگفت:پس
ازقتلبهشمالغربکشوررفتموزمینیراکهدر
آنجاداشتم،فروختم.باپولآنبهتمامشهرهای

ایرانسفرکردموباخودگفتمکهمندرنهایت
دستگیرومجازاتمیشوم.میدانستممجازات
قتلعمد،قصاصاســتوباخودگفتمدرآخر
اعدامممیکنندوبهتراستحاالکهزندهامدنیا
رابگردموتفریحکنم،امادرنهایتدستگیرشدم.
براساساینگزارش،متهمبهقتلباقرارقانونی
بازداشتشــدوبرایانجامتحقیقاتبیشتردر
اختیارمامورانادارهدهــمپلیسآگاهیتهران

قرارگرفت.

پایان 4 ماه فرار قاتل آتش افروز 
جنایی

سیدمجتبي حسین پور؛ وکیلدادگستری

سرقت فرش  های نفیس برای انتقام از 
صاحب قالیشویی 

پشتپردهسرقتفرشهاینفیستوسطکارکنانیکشرکت
قالیشویی،کارمنداخراجیاینشرکتبودکهبرایانتقامجویی

نقشهسرقتکشیدهبود.
بهگزارشهمشهری،اواخرسالگذشتهشکایتهایمتعددیبه
پلیسپایتختگزارششدکهنشانمیدادمردیبهبهانهشست
وشویقالی،دستبهســرقتمیزند.یکیازمالباختههاگفت:
منسالهابودکهفرشهایمرابهیکقالیشوییمعتبرمیدادمو
آخرینبارشبعیدهمتصمیمگرفتمفرشهایدستبافرابرای
شستوشوبهقالیشوییبدهم.یکیازکارکنانآنهامردیبودبه
ناممجید.اوراسالهابودکهمیشــناختموبههمیندلیلبااو
تماسگرفتموویفورابهخانهامآمد.مجیدبعدازبردنفرشها
غیبشزدوهرچهبهاوزنگزدمجوابنداد.باقالیشوییکهتماس
گرفتممتوجهشــدمکهمجیدمدتیقبلازآنجااخراجشــدهو
فرشهایمناصالدرقالیشــویینیست.باافزایششکایتهای
مشــابه،تحقیقاتدراینبارهآغازومأمورانموفقشدندمجید
راشناساییودستگیرکنند.اودربازجوییهابهسرقتسریالی
اعترافکردوگفت:۸ســالبودکهدرقالیشوییکارمیکردمو
هیچمشکلینداشــتم.بادلســوزیکارمیکردماماقبلازعید
کارفرمایمبیدلیلبامنسرناســازگاریگذاشت.ویادامهداد:
حدود۸میلیونتومانازاوطلبداشتماماویمرااخراجکرد.من
همبرایانتقامجوییفرشهایمشتریانثابتقالیشوییراکهبا
منتماسمیگرفتندســرقتمیکردمودرسایتهایخریدو
فروشکاالمیفروختمتااینکهدســتگیرشدم.پسازاعترافات

متهمپروندهویدراختیارمرجعقضاییقرارگرفت.

باختن پول کمک به کرونایی ها در قمار
پسازآنکهبیشاز۴6میلیونیــنبودجهکمکبهخانوادههای
بیمارانکروناییاشتباهیبهحسابمردژاپنیواریزشد،اوهمه

اینپولراظرفچندروزدرقمارباخت.
بهگزارشهمشهریبهنقلازنیویورکتایمز،ماهگذشتهزمانی
کهقرارشدبرایکمکبه۴63خانوادهبیمارانکروناییکمدرآمد
دراستانیاماگوچیژاپنبهحسابهرکدامازآنها۷۷۰دالرواریز
شود،بانکیکهقراربوداینمبلغرابهحسابخانوادههاواریزکند
اشتباهیآنرابهحســابمردیجواندرایناستانواریزکرد.
پسازایناشتباهمســئوالنبانکمتوجهماجراشدندومردی
راکهپولهابهحسابشواریزشــدهبودشناساییکردندامامرد
جوانازپسدادناینپولامتناعکرد.اینمردکهشوتاگاچینام
داردبرایهفتههاازپسدادنپولخودداریکردتااینکهباورود
پلیسبهماجراودستگیریاو،رازعجیبیفاششد.شوتاگاچی
بهمأمورانگفتکههمهپولرامصرفکردهوتنها53۰دالردر
حسابشباقیماندهاســت.حقیقتیکهبررسیحساباونیزآن
راتأییدمیکردوبهاینترتیبمــردجوانبهاتهامکالهبرداری
دستگیرشد.پنجشنبهگذشتهمردجوانبهدادگاهمنتقلشدو
درآنجاگفت:منبسیارمتأسفمکهاینپولرامصرفکردهاماما
قولمیدهمکهآنراذرهذرهبرگردانم.حالآنکهوکیلویابعاد
بیشتریازاینماجرارافاشکردوگفت:شوتاگاچیپسازاینکه
بیشاز۴6میلیونینمعادل36۰هزاردالراشتباهیبهحسابش
واریزشد،بالفاصلهواردسایتهایشرطبندیشدهوهمهاینپول
راظرفمدتکوتاهیدراینسایتهاقمارکردهودرنهایتتمام
اینمبلغراباختهاست.بهگفتهوکیلمتهم،بعیداستکهاینمرد
بیکاربتواندمطابقادعایخودشاینمبلغرابرگرداندوبههمین
دلیلمسئوالندرتالشهستندکهشایدباشناساییسایتهای
موردنظربتواننداینمبلغکالنرابرگردانند.براساساینگزارش،
شــوتاگاچیهماکنونبهاتهامکالهبرداریبازداشتشدهودر

زندانبهسرمیبرد.

2 بيمار مرگ مغزی، منجی 7نفر شدند

 الهه فراهانیگزارش
روزنامهنگار

محمدجواد حسن زاده؛ یکی از بیماران مرگ مغزی که اعضای بدنش اهدا شد


