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يادتان باشد براي بخشيدن مهريه نيازي به دادگاه 
نيست حتي در صورتي كه زن مهرش را به وسيله 
يك دست خط با امضا و اثرانگشت ببخشد اين تعهد 
از گردن داماد برداشته مي شود و درآينده مي تواند به عنوان 
مدرك از آن استفاده كند، اما اين راه كمي دردسر دارد و اگر 
واقعاً عروس خانم قصد دارد كه مهريه اش را ببخشد بهتر 
است با آقاي داماد راهي دفتر اسناد رسمي شويد و اين كار را 
قانوني كنيد. پس آقايان داماد بدانيد كه محضر دار اعتراف 
همسرتان براي بخشش مهريه را در قالب اقرارنامه ثبتي 
تنظيم مي كند؛ البته كار به همين جا ختم نمي شود. زيرا 
براي محكم كاري بايدنامه اي از آنجا براي دفتر خانه رسمي 
ازدواج- كه عقد خود را در آن مكان ثبت كرده ايد- ببريد تا 
در آنجا مفاد نامه را در صفحه مالحظات عقد نامه ثبت كند. 

پرسش: 
 براي اينكه اثبات كنم همسرم مشكل رواني دارد به كجا 

بايد مراجعه كنم؟ 
پاسخ: 

 بستگي به اين دارد كه شما به چه منظور مي خواهيد مشكل 
رواني همسر خود را ثابت كنيد، اگر صدمه جسمي به شما 
وارد كرده است و مي خواهيد ديه آن را بگيريد بايد به دادسرا 
شكواييه تقديم كنيد، كه البته اگر ايشان مشكل رواني در 
حد جنون داشته باشد مسئوليتي ندارد و اگر اثبات رواني 
بودن همسرتان را براي طالق گرفتن از او مي خواهيد بايد 
دادخواس��ت طالق به دادگاه خانواده ارائه كنيد تا دادگاه 

ايشان را به پزشكي قانوني جهت بررسي معرفي كند.
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اعدام عامالن شهادت مأمور پليس 
در مأل عام

پلي�س  مأم�وران  از  يك�ي  ش�هادت  عام�ان 
اصفه�ان صب�ح ام�روز در م�أ عام اع�دام مي ش�وند. 
به گزارش خبرنگار ما، اصغر قزاوي از مأموران پليس اصفهان 
بود كه ظهر روز 21 فروردين ماه سال قبل در جريان درگيري 
با قاچاقچيان مواد مخدر در ميدان جمهوري شهرستان نايين 
اصفهان به ش��هادت رس��يد و دو نفر ديگر از مأموران پليس 
مجروح ش��دند. مأموران پليس در اين عملي��ات پنج نفر از 
سوداگران مرگ را بازداشت و از آنها 527 كيلوگرم مواد مخدر 
كشف كردند. شهيد اصغر قضاوي، متولد سال 1347 بوده و 
به مدت 28 سال در نيروي انتظامي مشغول خدمت بود.  بعد 
از كامل شدن تحقيقات، پرونده به دستور دادستان اصفهان به 
صورت ويژه بررسي شد و دو نفر از عامالن حادثه كه در شهادت 
مأمور پليس مقصر شناخته ش��ده بودند به اعدام در مألعام 
محكوم شدند. رأي دادگاه بعد از انجام تشريفات قانوني صبح 

امروز در ميدان خوراسگان اصفهان اجرا شد. 

 ترس از زلزله هجدك كرمان
 17 مصدوم داشت

17 نف�ر ب�ه عل�ت ت�رس از زلزل�ه 6/2 ريش�تري 
و  مج�روح  كرم�ان  هج�دك  گذش�ته  روز 
ش�دند.  منتق�ل  ش�هر  بيمارس�تان هاي  ب�ه 
سيد محمد صابري، رئيس مركز مديريت فوريت هاي پزشكي 
كرمان گفت: در جريان اين زمين لرزه كه ساعت 12:15 ظهر 
ديروز اتف��اق افتاد11 مصدوم به دليل فرار از س��اختمان ها 
به بيمارستان باهنر كرمان منتقل ش��دند. سه مصدوم نيز 
به بيمارس��تان پيامبر اعظ��م )ص( كرمان و س��ه نفر نيز به 
بيمارستان راور مراجعه كرده اند. صابري وضع عمومي بيماران 
ناشي از ترس و فرار از زلزله را مطلوب ارزيابي كرد. سيدحسن 
ميرصادقي، فرماندار راور هم گفت: اين زمين لرزه تلفات جاني 
نداشته و فقط به ساختمان ها و منازل مسكوني اين شهرستان 

آسيب وارد كرده است. 
 

 مرد افغان قتل هموطن را انكار كرد
مرد افغان كه به اتهام قتل يكي از هموطنانش بازداشت 
ش�ده بود، در جلس�ه محاكم�ه جرمش را ان�كار كرد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، آبان ماه س��ال 89، مأموران پليس 
پايتخت، از درگيري منجر به قتل م��رد تبعه افغان در يكي 
از ساختمان هاي نيمه كاره باخبر و راهي محل شدند. جسد 
متعلق به يعقوب 35 ساله  بود كه بر اثر ضربه چاقوي دوستش 
كشته شده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني متهم 30 ساله 
به نام غالم كه در محل حاضر بود بازداشت و به پليس آگاهي 
منتقل ش��د. او در بازجويي ها به جرمش اق��رار كرد و گفت: 
»مقتول فحاش��ي كرد، او را كش��تم. « او در تشريح جزئيات 
ماجرا گفت: » من و يعقوب هم��راه چند نفر از هموطنانمان 
در ساختمان نيمه كاره كار مي كرديم. چند روز قبل از حادثه 
مقتول به خاطر اختالفي كه بين ما پيش آمد فحاشي كرد. از 
اين رفتارش عصباني شدم و همراه دوستم به ساختمان نيمه 
كاره رفتم. مقتول تا ما را ديد همراه دوس��تانش حمله كرد و 
درگير شديم. در آن درگيري يكي از آنها با چوب ضربه زد. براي 
دفاع چاقو در آوردم و به كتفش ضربه زدم. در ادامه مقتول به 
طرفم آمد كه ناخواسته به گلوي او نيز يك ضربه زدم و او روي 
زمين افتاد. « با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم همچنين 

اظهارات شاهدان حادثه، غالم روانه زندان شد. 
از آنجائيكه اولياي دم در افغانس��تان زندگ��ي مي كردند در 
خواستش��ان را اعالم نكردند ب��ه همين دليل مع��اون اول 

قوه قضائيه براي متهم درخواست پرداخت ديه كرد. 
به اين ترتيب پرون��ده كامل و به ش��عبه دوم دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران فرستاده ش��د. در اولين جلسه محاكمه 
متهم خالف اظهاراتش جرمش را ان��كار كرد و قتل را گردن 
دوستش – محمد - انداخت كه به افغانستان گريخته بود. به 
اين ترتيب، متهم در چند جلسه محاكمه  با اعالم بي گناهي از 
خودش دفاع كرد تا اينكه اين بار معاون اول قوه قضائيه بنا به 
اظهارات ش��اهدان و مدارك موجود، براي متهم درخواست 
قصاص كرد. به اين ترتيب غالم بار ديگر در همان ش��عبه به 
رياس��ت قاضي زالي پاي ميز محاكمه قرار گرف��ت.  با اعالم 
رسميت جلسه، او در جايگاه قرار گرفت و گفت: »اتهام قتل را 
قبول ندارم. روز حادثه وقتي يكي از دوستان مقتول با چوب به 
دستم زد او را دنبال كردم و به پاركينگ رفتم. لحظاتي گذشت 
و از پاركينگ به حياط آمدم، ديدم محمد با چاقو به مقتول زده 
و خونين ايستاده است. نمي دانم چرا شاهدان قتل را گردن 
من انداخته اند. «  در پايان بع��د از آخرين دفاع متهم، هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

لزوم افزايش اختيارات پليسي
 در مبارزه با جرائم اقتصادي 

جانش�ين فرمان�ده 
انتظام�ي،  ني�روي 
اش�رافيت، نظ�ارت، 
اقدامات پيشگيرانه 
قواني�ن  وج�ود  و 
شفاف و روش�ن را از 
مؤلفه ه�اي اثرگذار 
در مب�ارزه ب�ا جرائم 
اقتصادي معرفي كرد و گفت: شاخص ها بيانگر 
حركت پليس در مسير رشد و پيشرفت است. 
س��ردار »اس��كندر مؤمني« در نشست تخصصي 
مديران و رؤساي ادارات مبارزه با جرائم اقتصادي 
پليس آگاهي اس��تان هاي سراسر كش��ور با اشاره 
به ارائه گزارش عملكرد اين پليس توس��ط سردار 
»مقيمي« رئيس پليس آگاهي كشور اظهار داشت: 
ش��اخص ها بيانگر افزايش تالش ه��اي پليس در 
مبارزه با جرائ��م اقتصادي اس��ت و اين مهم جاي 

سپاس و قدرداني دارد. 
وي افزود: يكي از مالك هاي مش��روعيت هر نظام 
اجرايي و كارآمدي اس��ت و س��المت اقتصادي از 
مهم ترين مؤلفه هاي كارآمدي ه��ر نظام و دولتي 
محسوب مي ش��ود و مردم به س��المت اقتصادي 

حساس هستند. 
جانش��ين فرمانده ناجا با اش��اره به نقش اقدامات 
پيشگيرانه در مبارزه با جرائم اقتصادي مطرح كرد: 
بين وقوع، پيش��گيري و كش��ف جرم رابطه وجود 
دارد، در پيگيري ه��ا نبايد صرفاً ب��ه يك موضوع 
معطوف شويم و در حين پي جويي ها بايد اقدامات 

پيشگيرانه و پيش دستانه را مورد توجه قرار داد. 
وي تأكي��د ك��رد: اش��رافيت، نظ��ارت و اقدامات 
پيش��گيرانه اصل مهم و غيرقابل انكار در مبارزه با 
جرائم اقتصادي است، در عين حال وجود قوانين 
شفاف و روشن نيز در اين فرايند مبارزه، مؤثر است 
به طوري كه قوانين نبايد در كوتاه مدت دستخوش 

تغيير شود. 
س��ردار مؤمني، خاطرنش��ان كرد: باي��د در روند 
پيگيري پرونده ها، منافذ، روزنه ها، رانت اطالعاتي 
و زمينه سازي سودهاي باال، اختالس و... تبيين و به 

مراجع تصميم ساز ارجاع شود. 
اين مقام عالي انتظامي خط��اب به مديران ادارات 
مبارزه با جرائم اقتصادي پليس آگاهي كشور گفت: 
بايد به قوانين حقوقي و اقتصادي آش��نا باش��يد؛ 
چراكه تس��لط به اين موارد در تداوم موفقيت هاي 
پليس نقش آفرين اس��ت در اين حال الزم اس��ت 
اختيارات پليسي در فرايند مبارزه با جرائم اقتصادي 
افزايش يابد. قطعاً افزايش اين اختيارات به كاهش 

جرائم، اصالح فرايندها و... منتج مي شود. 
وي تأكيد كرد: ش��اخص ها بيانگر حركت ناجا در 
مسير رشد و پيشرفت است، ميزان كشفيات پليس 
در حوزه هاي مختلف اعم از مواد مخدر، قاچاق و... 
در حال افزايش است بايد تالش هايمان را مضاعف 

كنيم تا اين روند، شتاب بيشتري بگيرد. 
 

توصيه هاي پليس براي فضاي مجازي
والدين بايد ب�ا فعاليت ه�اي اينترنتي و آن چه 
فرزندانشان در اين فضا مي توانند انجام دهند، 
آشنا شوند و راه هاي مقابله با آن را فرا بگيرند. 
- والدين و فرزندانش��ان مي توانند درباره قواعد و 
مقررات استفاده از اينترنت در منزل بحث و تبادل 
نظر كنند و در نهايت والدين مقررات خاصي را در 
اين زمينه به فرزندان خود وضع كنند و موضوعات 

و موارد مربوط به آن را تذكر دهند. 
- والدين بايد ديدگاه خود را در خصوص موضوعات 
صريح جنسي و رفتار هاي ناشايست تشريح كنند 
و درباره غير مجاز و مخرب بودن برخي از سايت ها 
براي فرزندانش��ان توضيح دهند، زيرا در غير اين 
صورت، آنها واكنش هاي منفي نشان خواهند داد و 

به بيراهه خواهند رفت. 
- والدين بايد اين واقعيت را بپذيرند كه فرزندانشان، 
نسبت به آنها، بيشتر با فضاي اينترنت خو گرفته اند، لذا 
اگر مي خواهند در اين مورد اقدامات مؤثري انجام دهند 

بايد وقت بيشتري صرف كرده  و اين خأل را پر كنند. 
- والدي��ن بايد به تف��اوت ميزان اعتم��اد به نفس 
فرزندان خود در فعاليت ه��اي آنالين و فعاليت در 
فضاي خارج پي ببرند و به آن توجه داشته باشند. 
جوانان ممكن اس��ت در فضاي مجازي دس��ت به 
كارهايي بزنند كه در عالم فيزيكي جرئت ارتكابش 
را نداشته باشند. به همين دليل والدين بايد نسبت 
به فعاليت هاي آنها مراقبت ويژه اي به عمل آورند. 

- والدي��ن بايد به فرزندانش��ان هش��دار دهند كه 
كلمات گذر خود را كاماًل مخفي نگه دارند و حتي 
در اختيار نزديك ترين دوستان خود نيز قرار ندهند 
تا با استفاده از نشاني پست الكترونيكي آنها مطالب 

نامناسب براي ديگران ارسال نشود. 
- باي��د ب��ه نوجوانان آم��وزش داد تا هي��چ يك از 
اطالعات و عكس هاي ش��خصي و خانوادگي خود 
را، به ويژه در اتاق هاي گفت و گو، در اختيار كسي 

قرار ندهند. 
- يكي از اقدامات مناس��ب در محيط مدرس��ه اين 
است كه دبيران محترم استفاده صحيح از اينترنت 
را به نوجوان��ان بياموزند و براي هر مبحث درس��ي 
فهرستي از سايت هاي مجاز و مناسب را تهيه كرده، 
از دانش آموزان بخواهند در مهلت مقرر به همه آنها 
مراجعه كرده، مطالب مربوط را مطالعه و استخراج 

كنند.
 بدين ترتيب، آنها فرصت اس��تفاده از س��ايت هاي 
غير مجاز را از دانش آموزان خواهند گرفت. معرفي 
سايت هاي مفيد توسط مسئوالن مدرسه و مربيان 
در زمينه هاي مختلف مي تواند پاسخگوي بسياري از 

كنجكاوي هاي نوجوانان باشد. 
معاونت اجتماعي فاتب – اداره آموزش همگاني 

پس�ر نوجوان افغان كه از يك س�ال قبل به اتهام قتل 
مردي ايراني در بازداش�ت به س�ر مي برد در جلس�ه 
محاكمه كه روز گذشته برگزار شد، حادثه را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، هشتم خردادماه سال 95، مأموران 
پليس پايتخت با اع��الم مفقودي مرد 28 س��اله اي به نام 
هوش��نگ در رباط كريم، تحقيقات خود را آغ��از كردند. 
پليس در اولين گام از تحقيقات خود جسد مرد جواني را 
داخل چاهي كشف كرد كه سرش از بدنش جدا شده بود. با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت، مشخص 
شد جسد متعلق به هوشنگ اس��ت كه خانواده اش اعالم 
مفقودي كرده بودند. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل 
عمد تشكيل شد. خانواده مقتول در بازجويي ها به مأموران 
گفتند پسرش��ان مدتي قبل در كشتارگاهي مشغول كار 
بود. در بررسي هاي ميداني پليس مشخص شد كه مقتول 
مردي بدنام بود كه با نوجوانان افغان رفت و آمد داش��ت. 
اين سرنخ باعث شد تا مأموران چند نوجوان افغان را تحت 
بازجويي قرار دهند ت��ا اينكه در اين بازجويي ها به پس��ر 
نوجوان 17 ساله اي به نام فؤاد مظنون شدند. پسر نوجوان 
در همان بازجويي هاي اوليه با اقرار به قتل مرد جوان ايراني 
در خصوص انگيزه اش گفت: »مقتول به من تعرض كرده بود 

و براي حفظ آبرويم مجبور شدم او را بكشم. « 
با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم پرونده كامل و به 
شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز متهم از كانون به دادگاه اعزام ش��د و پرونده 
مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي بابايي قرار گرفت. 

ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس 
متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: »پدرم 
بعد از آنكه از افغانس��تان به ايران آمد مش��غول كار شد. 
11ساله بودم كه او به ديسك كمر مبتال شد و از آنجائيكه 
خانواده ام وضع مالي خوبي نداشتند، مجبور شدم دنبال 
كار بروم. آنجا بود ك��ه بعد از پاي��ان دوره اول راهنمايي 
در كشتارگاه به كار سالخي گوس��فندان مشغول شدم. 
هوشنگ در كشتارگاه كار مي كرد. روزي به بهانه اي مرا 
سوار ماشينش كرد تا دوري بزنيم. بعد از طي مسافتي او 

نگه داشت و دو ليوان آبميوه خريد. متهم در ادامه گفت: 
»بعد از خوردن آبميوه بيهوش شدم و وقتي به هوش آمدم 
متوجه شدم او مرا آزار داده است. خواستم شكايت كنم، اما 
او تهديد كردكه از من فيلم دارد و اگر در اين باره با كسي 
حرفي بزنم آنرا پخش مي كند. از ترس آبرويم حرفي نزدم، 
اما پيگير بودم تا فيلم را برگردان��د.« متهم در خصوص 
روز حادثه گفت: »آن روز با هوشنگ قرار داشتم تا فيلم 
را از او پس بگيرم. در اين مدت متوجه ش��ده بودم او فرد 
بدنامي است و از نوجوانان افغاني سوءاستفاده مي كند. به 

همين دليل براي اطمينان چاقويي همراه خودم بردم و در 
صندلي عقب ماشين نشستم. كمي كه از محل دور شديم 
من همه حواسم به اين بود تا گوشي او را در ماشين پيدا 
كنم و پنهاني آنرا بردارم كه ناگهان او بي ش��رمانه دوباره 
درخواست رابطه داشت و خواست به صندلي جلو بروم. 
در آن لحظه وقتي فهميدم از گوشي خبري نيست چاقو 
را درآوردم و يك ضربه به گردنش زدم كه ناخواس��ته به 
شاهرگش خورد و خيلي زود نفس��ش قطع شد. از ترس 
اينكه شناسايي نشود سرش را از بدنش جدا كردم و داخل 
چاهي انداختم و گريختم. بعد از قتل خيلي تالش كردم تا 

گوشي را پيدا كنم، اما موفق نشدم. « 
سپس متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد قصدم 

دفاع بود تا آبرويم نرود. « 
در ادامه هيئت قضايي، در خصوص سن متهم كه مدعي بود 
متولد 78 است و هنگام ارتكاب جرم نمي دانسته مجازات آن 

اعدام است سؤاالتي را مطرح كرد. 
قاضي رو به پدر و مادر متهم گفت: آيا فرزندتان 

در ايران متولد شده است؟
خانواده متهم: بله در يكي از بيمارستان هاي اسالمشهر متولد 

شد، اما چون تبعه افغان بوديم شناسنامه صادر نشد. 
قاضي: آيا گواهي دال بر اينكه او در اين تاريخ 

متولد شده است، نگرفتيد؟  خير.
قاضي: پس چطور به مدرسه مي رفت؟

به حساب مدرسه پول مي ريختيم. 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

اعتراف سارقان داعش نما
 به سرقت از پايگاه هالل احمر

5 س�ارق خش�ن كه ب�ا معرف�ي خ�ود ب�ه عن�وان اعض�اي گروهك تروريس�تي 
داع�ش و ايج�اد رع�ب و وحش�ت، ب�ه ايس�تگاه ه�ال احم�ري در آزاد 
ش�دند.  محاكم�ه  گذش�ته  روز  بودن�د،  زده  دس�تبرد  قم- ته�ران  راه 
به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم آذرماه سال 94، مأموران پليس از حمله پنج سارق خشن 
به يكي از ايستگاه هاي جمعيت هالل احمر در كيلومتر 35 آزاد راه قم – تهران با خبر و راهي 
محل شدند. سارقان كه خود را از اعضاي گروه تروريستي داعش معرفي كرده بودند اقدام 
به سرقت آمبوالنس، يك دستگاه خودروي پرايد، وجوه نقد و تجهيزات هالل احمر كردند 
و سپس متواري شدند.  اعالم اين خبر و ش��ايعاتي در خصوص فعاليت داعش در تهران، 
موجب ايجاد رعب و وحشت در بين مردم ش��د. از اين رو تيم كارآگاهان اداره يكم پليس 
آگاهي تهران بزرگ، شناسايي و دستگيري سارقان را در دستور كار خود قرار داد. ساعاتي 
از اين حادثه نگذشته بود كه پليس، متهمان را در شهريار شناسايي و در يك عمليات ويژه 
دستگير كرد. سارقان كه از متهمان س��ابقه دار بودند به سرقت مسلحانه و بستن دست و 
پاي نيروهاي امدادي اعتراف كردند. با اقرار متهمان، كيفرخواست صادر و پرونده به شعبه 
هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي به 
رياست قاضي كيخواه قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه، متهمان با اقرار به جرمشان 
ابراز پشيماني كردند و گفتند به قصد سرقت با ترساندن نيروهاي امدادي به دروغ گفته 

بودند كه از اعضاي گروهك داعش هستند. در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

قاتل مرد سرمايه دار به ميز محاكمه رسيد 
مرد كاهب�رداري كه به خاط�ر بده�ي 500 ميليون تومان�ي اش مرد 
جواني را به قتل رس�انده بود ب�ه زودي در دادگاه محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، روز 23 دي ماه س��ال گذشته بود كه مردي به اداره 
پليس مراجعه كرد و گفت: برادرش به طرز مرموزي گم ش��ده است.  وي 
در ش��رح ماجرا گفت: برادرم وحيد نام دارد و 32 ساله است. او مدتي قبل 
در يك شركت خصوصي كه در زمينه واردات خودرو فعاليت داشت مبلغ 
500 ميليون تومان سرمايه گذاري كرد. ديروز صبح برادرم قرار بود به شركت 
برود و با مدير آن كه مردي به نام پوريا است مالقات كند، اما به طرز مرموزي 
ناپديد شد.  پس از طرح اين شكايت مأموران تحقيقات خود را آغاز كردند. 
بررسي ها نشان داد روز حادثه پوريا بسته مشكوكي را با خودرويي از دفترش 
به بيرون انتقال داده و پس از آن ديگر به دفترش مراجعه نكرده اس��ت. در 
نهايت مأموران 16 اسفندماه متهم را شناسايي و دستگير كردند.  متهم پس 
از دستگيري در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: روز حادثه وحيد به 
دفترم آمد تا درباره سرنوشت 500 ميليون تومان سرمايه گذاري اش با هم 
حرف بزنيم كه با هم درگير ش��ديم و من هم با تيغ موكت بري او را به قتل 
رساندم. پس از اين جسد را به منطقه پلور در حوالي شهرستان آمل بردم و 
رها كردم.  قرار مجرميت متهم پس از تحقيقات تكميلي از سوي بازپرس 

پرونده صادر شد و وي به زودي در دادگاه محاكمه مي شود. 

 مرگ 3 عضو يك خانواده 
در تصادف

س�ه عضو يك خانواده در تصادف خ�ودروي وانت پيكان 
با تانكر نف�ت در شهرس�تان به�ار همدان ج�ان باختند. 
اين حادثه شامگاه دوشنبه اتفاق افتاد و زماني كه امدادگران و 
پليس در محل حاضر شدند معلوم شد كه دو خودرو به صورت 
رخ به رخ با هم تصادف كرده اند. امدادگران بعد از ايمن كردن 
محل، جسد سه سرنشين وانت پيكان را كه اعضاي يك خانواده 
بودند را از ميان پاره هاي آهن خارج كردند. پليس علت حادثه 

را سبقت غيرمجاز وانت پيكان اعالم كرده است. 

مصدوميت 43 زائر ايراني در نجف
43 زائ�ر ايران�ي در جري�ان حادث�ه آتش س�وزي كه در 
يك�ي از هتل ه�اي نج�ف اتف�اق افت�اد، زخمي ش�دند. 
اين هتل در منطقه النجف القديمه واقع شده و تمامي ساكنان 
اين هتل ايراني بودند. لحظاتي بعد از حادثه آتش نش��انان در 
محل حاضر ش��ده و آتش را مهار كردند. همزمان امدادگران، 

مجروحان حادثه را به بيمارستان هاي شهر منتقل كردند. 
علت آتش سوزي اتصال برق اعالم شده است. 

مرگ نوزادان در بيمارستان اكبرآبادي بررسي مي شود

مديران بيمارستان به دنبال گرفتن حق حساب  از مادران نوزاد  مرده
پرونده پنج نوزاد فوت شده در بيمارستان اكبرآبادي 
كه مادرانشان به طرز مرموزي محل را ترك  كرده اند 
بررسي مي ش�ود. اجساد براي مش�خص شدن علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرس�تاده شده است. 
به گ��زارش خبرنگار ما، صب��ح ديروز نماين��ده حقوقي 
بيمارستان اكبر آبادي به دادسراي امور جنايي تهران آمد و 
از پنج خانواده كه پس از زايمان نوزادان مرده، محل را ترك 

كرده بودند، شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: هر روز تعدادي زن براي زايمان 
به بيمارس��تان مراجعه مي كنند. حدود يك ماه است كه 
مسئوالن بيمارستان با موضوع عجيبي روبه رو هستند. 
در اين يك ماه تعدادي زيادي زن ج��وان براي زايمان به 
بيمارستان مراجعه كردند كه از ميان آنها پنج زن جوان 
وقتي متوجه ش��دند نوزادش��ان فوت كرده است بدون 
اطالع و تسويه حساب از بيمارس��تان خارج شدند. وي 

ادامه داد: اولين زن در تاريخ 8 آذر ماه امسال براي زايمان 
مراجعه كرد. متأسفانه نوزاد اين زن كه پسر هم بود ساعت 
21:05 همان شب مرده به دنيا آمد و ما هم به خانواده اين 
زن موضوع فوت نوزادشان را اطالع داديم كه ساعتي بعد 
وقتي پرس��تار براي تجويز دارو به اتاق زن جوان مي رود 
متوجه مي شود اين زن به صورت مخفيانه و بدون اينكه 
با بيمارستان تسويه حساب كند از بيمارستان خارج شده 
است. پس از اين حادثه موضوع به اداره پليس اطالع داده 
شد و جسد نوزاد هم براي سير مراحل قانوني در سردخانه 
بيمارستان نگهداري مي شود. وي درباره تاريخ دومين نوزاد 
فوت شده هم گفت: دومين نوزاد فوت شده هم ساعت 8 
صبح روز دهم آذر ماه در بيمارستان بدنيا آمد كه تشخيص 
اوليه حكايت از اين داشت علت فوت نوزاد حماتوم پشت 
جفت بوده است. اين زن هم پس از بدنيا آمدن نوزادش به 
طرز مرموزي از بيمارستان خارج شد و ديگر بازنگشت . وي 

درباره سومين نوزاد فوت ش��ده هم گفت: زن جواني در 
تاريخ 30آبان براي زايمان به بيمارستان مراجعه كرد. اين 
زن كه بر اساس پرونده پزشكي اش قباًل هم سابقه سقط 
جنين داشته بود از سوي پزشكان مورد معاينه قرار گرفت، 
اما در نهايت روز يازدهم آذر ماه نوزادش در بيمارستان فوت 
كرد كه در نهايت مادر اين نوزاد همراه همراهانش همان 
روز از بيمارستان خارج شدند و پس از اين هم براي تسويه 
حساب و تحويل جسد نوزاد به بيمارستان مراجعه نكردند. 
زن ديگري هم در همان روز نوزاد مرده بدنيا آورد كه او هم 
وقتي متوجه فوت نوزادش شده بود به صورت مخفيانه از 
بيمارستان خارج شده بود. نماينده حقوقي بيمارستان 
درباره پنجمين نوزاد فوت شده هم گفت: در تاريخ پانزدهم 
آذرماه زن جوان ديگري براي زايمان در بيمارستان بستري 
شد كه اين زن هم نوزادش به صورت مرده بدنيا آمد. اين زن 
هم وقتي متوجه شد نوزادش فوت كرده بدون اينكه مراحل 

ترخيص را ط��ي كند به صورت مخفيانه از بيمارس��تان 
خارج شده بود و پس از آن هم ما ديگر به او و خانواده اش 

دسترسي پيدا نكرديم. 
وي در پايان گفت: اين پنج خانواده هيچ كدام هزينه هاي 
بيمارستان را پرداخت نكرده بودند و پس از فرار هم براي 
تحويل جسد نوزادشان به بيمارس��تان مراجعه نكردند. 
به همين دليل اين پنج پرونده را براي بررس��ي و گرفتن 
مجوز دفن و دستورات الزم به دادسراي جنايي آوردم تا 
تكليف اجساد پنج نوزاد مشخص ش��ود. در پايان قاضي 
مدير روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي 
تهران به مأموران دستور داد تا خانواده نوزادان فوت شده 
شناسايي و براي تحقيق به دادسرا احضار شوند. همچنين 
وي دستور داد اجساد پنج نوزاد براي مشخص شدن علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود. تحقيقات درباره 

اين پرونده ها ادامه دارد. 

كميس�يون پنج نف�ره پزش�كي قانون�ي، پزش�ك 
بيمارستان فياض بخش را از اتهام قصور پزشكي در 
مرگ همسر يكي از مأموران پليس تهران تبرئه كرد. 
پزشك معالج در گزارش اوليه مقصر شناخته شده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، اولين س��اعات صبح روز هشتم 
اسفندماه سال 94 بغض يكي از مأموران پليس تهران در 
بيمارستان فياض بخش شكسته شد و فرياد گريه هايش 

فضاي بيمارستان را پر كرد.
 او چند ساعت قبل، همس��ر38 ساله اش را براي درمان 
به اين مرك��ز درماني منتق��ل كرده بود، ام��ا حاال بايد 
پيكر بي جان��ش را براي خاكس��پاري به بهش��ت زهرا 
منتقل مي ك��رد،  همان جايي كه ي��ك روز قبل، نگران 
وضعيت همس��رش ش��د. مأمور پليس در شرح ماجرا 
مي گويد: »عصر روز هفتم اس��فندماه، همراه همسر و 
دختر شيرخواره ام راهي بهشت زهرا شديم تا در مراسم 
خاكسپاري يكي از بستگانمان ش��ركت كنيم. مراسم 
درحال برگ��زاري بود كه همس��رم گفت ح��ال خوبي 
ندارد، به خاطر همين او را به بيمارستان لوالگر منتقل 
كردم. پزش��كان بعد از اولين معاينه گرفتگي عضله را 
علت بدحالي او تش��خيص داده و بعد از اينكه اطمينان 
دادند وضعيت او جاي نگراني ندارد راهي خانه ش��ديم. 
ساعتي بعد اما با وخامت حال همسرم او را به بيمارستان 
فياض بخش منتقل كردم. پزش��كان وقتي بر بالينش 
حاضر شدند علت را افت فشار تشخيص داده و يك سرم 
تزريق كردند. هر لحظه كه از تزريق سرم كه مي گذشت؛ 

وخامت حال همسرم بيشتر مي شد و اين موضوع نگراني 
من را بيشتر مي كرد. چاره اي نداش��تم جز اينكه مدام 
پزشكان را به بالين همسرم بكشانم. آنها اما به نگراني ام 
توجه نداشتند. با اصرار و فريادهايم بود كه آمپولي به سرم 
تزريق كردند. برخوردشان زننده و رفتارشان توهين آميز 
بود. ماجرا تا ساعت شش صبح روز هشتم اسفند ادامه 
داشت. نفس هاي همسرم به شماره افتاده بود، اما هيچ 
كدام از كادر درمان حاضر به بررسي وضعيت او نبودند. 
آخرين جمله اي كه گفت اين بود كه حاللم كن. نگران و 
وحشت زده خودم را به ايستگاه پرستاري رساندم. جايي 
كه يكي از پرستارها داشت با گوشي تلفن همراهش بازي 
مي كرد. او نگراني و وحشت من را با بي توجهي پاسخ داد 
و به بازي ك��ردن با تلفن همراهش ادام��ه داد. وقتي بر 
سرش فرياد كشيدم سالنه سالنه خودش را به كنار تخت 
همسرم رساند و بعد از معاينه گفت كه همسرم فوت شده 

است. به همين راحتي!«
مأمور پليس مي گويد:» اگر پزش��كان به من اطمينان 
نداده بودند كه وضعت همسرم جاي نگراني ندارد او را به 
بيمارستان ناجا يا بيمارستاني خصوصي انتقال مي دادم. 
اين موضوعي است كه همه آنهايي كه در شرايط من قرار 
گرفته اند آن را درك مي كنند. آن روز دختر شيرخوارم 
در خانه چشم به راه مادرش بود. مادري كه حاال جسدش 
روي دستم مانده بود. خانواده ام را از ماجرا با خبر كردم و 

درگير مراسم تشييع جنازه شدم.« 
مأمور پليس ادامه مي دهد: » گزارش پزش��كي قانوني 

علت فوت را علت خونريزي وس��يع داخلي اعالم كرد، 
اين در حالي بود كه پزشكان بيمارس��تان علت را افت 
فشار اعالم كرده و نس��بت به درمان همسرم بي توجه 
بودند، به خاطر همين عليه كادر درمان بيمارستان به 
اتهام تش��خيص غلط، تزريق غلط و عدم رس��يدگي به 
وضعيت همس��ر بيمارم اعالم جرم كردم. بعد از آن بود 
كه كميسيون پزشكي قانوني براي بررسي علت مرگ 
تشكيل شد. اين كميسيون علت فوت را خونريزي ريه 
در زمينه بيماري خوني برق آس��ا تشخيص داد و اعالم 

كرد كه اقدامات درماني توس��ط پزشك صحيح نبوده 
و به ميزان 10 درصد مقصر شناخته شد. با اعتراض من 
به اين نظر، پرونده در كميسيون پنج نفره بررسي شد كه 
نتيجه آن مايه شرمساري است. براساس اين نظريه بيمار 
به دنبال ضعف و بي حالي به بيمارس��تان مراجعه كرده 
و پس از مدت كوتاهي به علت خونريزي وس��يع ريوي 
فوت كرده است. اقدامات پزشكان معالج و كادر درماني 
مطابق اصول و موازين علمي و فني بوده است و با توجه به 
سير پيشرونده و كشنده و سريع بيماري كه مي تواند به 
داليل بيماري هاي مختلف از قبيل بدخيمي ها، عفونت 
منتشر داخلي به دنبال بيماري پيشرفته داخلي، اختالل 
انعقادي منتش��ر داخلي عروقي باش��د در مدت حضور 
بيمار در مركز درماني تمامي اقدامات تشخيصي از قبيل 
آزمايشات و بررسي هاي عالئم حياتي معاينات به صورت 
مناسب و صحيح انجام شده اس��ت لذا پزشكان معالج 

مرتكب قصور نشده اند. «
مأمور پليس با خش��م از انتش��ار اين گزارش مي گويد: 
»من از زماني كه همسرم را به بيمارستان منتقل كردم 
تا زماني كه پيك��ر بي جانش را خارج ك��ردم بر بالين او 
حاضر و ناظر ب��ودم كه هيچ اقدام درماني و آزمايش��ي 
روي او صورت نگرفت و پزشكان زماني بر بالين همسرم 
حاضر شدند كه او جانش را از دست داده بود. هر چند اين 
گزارش آنها را از اتهامشان تبرئه كرده است، اما خداوند 
را گواه مي گيرم كه پزشكان در حق مادر فرزند خردسالم 

كوتاهي كردند.«

افت فشار تا خونريزي وسيع داخلي و برائت پزشكان متخلف

مي خواستم  از آبرويم دفاع كنممتهم: 


