
 ضرورت توجه به اثرات منفي 
شبكه هاي اجتماعي در خانواده

 استفاده بيش از حد از شبكه هاي 
اجتماع��ي در محيط خان��واده با 
كاهش س��طح ارتباطات عاطفي، 
ميزان گفت وگو در خانواده را حتي 
از 15 دقيقه در روز هم كمتر كرده 
است. اس��تفاده نادرس��ت از اين 
امكانات ضمن اينكه باعث از بين 

رفتن بس��ياري از حريم ها در خانواده ها شده حتي در مواردي 
منجر به بروز ط��اق و جدايي نيز مي ش��ود. ارتباط گرفتن هر 
يك از زوجين با افراد غريبه و حتي افرادي از جنس مخالف در 
دوستان و آشنايان منجر به كاهش سطح اعتماد در بين آنها شده 
و با كاهش س��طح اعتماد در خانواده، آرامش خدشه دار شده و 
در نهايت نهاد خانواده آسيب جدي مي بيند. از همين رو توجه 
براي كاهش اثرات منفي شبكه هاي اجتماعي در خانواده ذكر 

چند نكته ضرورت دارد:
    مديريت زمان اس��تفاده از وس��ايل ارتباطي الكترونيكي از 
طريق آموزش فرهن��گ صحيح اس��تفاده از امكانات جديد به 

فرزندان
    اختصاص دادن زماني براي گفت وگوهاي دورهمي در باره 

مسائل مختلف در ساعات مشخصي از روز
    اس��تفاده از فرصت حضور در فضاهاي تفريحي در خارج از 
خانه براي برقراري گفت وگوهاي صميمانه و چهره به چهره با 

يكديگر
    استفاده از فرصت بازي و تفريحات س��الم در خانواده براي 

تعامل بيشتر و گفت وگوهاي صميمانه در خال بازي ها
    اس��تفاده از ش��يوه داس��تان گويي و به كارگيري لطايف و 

ضرب المثل ها براي انتقال پيام در گفت وگوهاي دوستانه
   كرامت بخشي و حرمت دادن به اعضاي خانواده و پرهيز از 
س��خنان مامت گر و تحكم آميز و آمرانه كه طرف مقابل را به 

واكنش هاي منفي و ترك گفت وگو مي كشاند. 
   استفاده از فرصت گفت وگوي صميمانه در زمان غذا خوردن 

و دورهمي سر سفره 
   توجه و اهميت دادن به احساسات طرف مقابل و ايجاد شوق 

و اميد به برقراري ارتباط در اعضاي خانواده 
   فرزندان و ساير اعضاي خانواده را طرف مشورت قرار دادن و 

از آنها در موضوعات مهم نظر و راهكار خواستن
*معاون اجتماعي پليس پايتخت 

 خودسوزي  پس   از شنيدن
جواب منفي از همسر صيغه اي 

كم�پ  از  ف�رار  از  پ�س  عاشق پيش�ه  معت�اد  م�رد 
ت�رك اعتي�ادي وقت�ي ب�ا ج�واب منف�ي زن م�ورد 
عالق�ه اش روب�ه رو ش�د اق�دام ب�ه خودس�وزي ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، حدود ساعت 13 ديروز 31 ارديبهشت ماه 
مأموران كانتري 127 نارمك با تماس شهروندي از خودسوزي 

مرد جواني با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه با پيكر نيمه س��وخته مرد 29 ساله اي 
روبه رو ش��دند كه حكايت از اين داشت وي اقدام به خودسوزي 
كرده اس��ت. بنابراين مأموران همزمان ب��ا ادامه تحقيقات مرد 

مجروح را براي درمان به بيمارستان منتقل كردند. 
تحقيقات مأموران نش��ان داد اين مرد كه معتاد به مواد مخدر 
بوده مدتي قبل زني را صيغه مي كند تا اينكه مدت زمان صيغه 
آنها پايان مي يابد و پس از آن وي براي ترك اعتيادش به كمپ 
ترك اعتيادي منتقل مي شود. سپس مرد عاشق پيشه ساعتي 
قبل از حادثه از داخل كمپ ترك اعتي��اد فرار مي كند و به در 
خانه زن صيغه اي خود مراجعه مي كند و از او مي خواهد دوباره 
با او ازدواج كند كه با جواب منفي اش روبه رو مي ش��ود و پس 
از آن با برداش��تن بنزين از داخل باك موتور سيكلتي اقدام به 

خودسوزي مي كند. 
بر اساس معاينات اوليه پزشكي اين مرد جوان 60 درصد دچار 

سوختگي شده است. 

دستگيري عامل جنايت مسلحانه 
در ميرجاوه

جانشين انتظامي سيستان و بلوچستان گفت: عامل جنايت 
مس�لحانه در ش�هر ميرجاوه پس از ۹ ماه فرار به دام افتاد. 
سردار احمد طاهري ادامه داد: همزمان با قتل مسلحانه مردي 
جوان و مجروح شدن هفت سرنش��ين يك دستگاه وانت تويوتا 
در 25 مردادماه سال گذش��ته در يكي از محورهاي مواصاتي 
شهرستان ميرجاوه موضوع در دس��تور كار پليس آگاهي قرار 

گرفت. 
در بررسي هاي به عمل آمده مشخص ش��د فردي سابقه دار به 
علت اختافات قبلي با مقتول به همراه س��ه نفر از دوستانش با 
يك قبضه اسلحه ساچمه زن به سمت خودرو تيراندازي كرده 
است، بنابراين تحقيقات براي دستگيري متهم در جريان بود تا 
اينكه اطاعاتي در خصوص دستگيري اين مجرم فراري توسط 
پليس مبارزه با مواد مخدر اس��تان بدست آمد و او را براي ادامه 

تحقيقات به پليس آگاهي منتقل كردند. 
س��ردار طاهري گفت: مته��م در بازجويي ها به قت��ل با هدف 
انتقام جويي اعتراف كرد و پس از تشكيل پرونده به مقام قضايي 

معرفي شد. 

مرگ كشاورز زير چرخ هاي تراكتور
م�رد كش�اورز ب�ه عل�ت نامش�خصي ب�ه زي�ر چرخ هاي 
باخ�ت.  ج�ان  و  ك�رد  س�قوط  خ�ودش  تراكت�ور 
سرهنگ جمش��يد باقري، فرمانده انتظامي شهرستان همدان 
گفت: اين حادثه روز گذش��ته در روس��تاي قهاوند شهرستان 
همدان اتفاق افتاد. مأم��وران پليس بعد از اط��اع از ماجرا در 
مزرعه روستا حاضر شدند و جسد كشاورز60 ساله را كه به علت 
نامشخصي به زير چرخ هاي تراكتورش سقوط كرده و جان باخته 
بود به پزشكي قانوني منتقل كردند. در بررسي هاي مقدماتي و 
نظريه پزشكي قانوني، علت مرگ خونريزي داخلي و شكستگي 

قفسه سينه اعام شد.
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رئيس پليس پايتخت از دستگيري ۵۲۸ سارق و مالخر با اجراي ۳۳۳ حكم قضايي در 
طرح »رعد« خبر داد.

سردار »حسين رحيمي« روز گذشته در حاش��يه اجراي طرح رعد 25 در جمع خبرنگاران 
افزود: اين طرح در ۴۸ ساعت گذشته با استفاده از تمامي ظرفيت ها اجرا شد و 16۸ خودرو 
و موتورس��يكلت و 35 هزار قطعه از اموال سرقتي مردم كش��ف و براي سارقان 777 پرونده 
تشكيل شده است. فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: در اين طرح 20 باند سرقت منهدم 
و صاحبان 7۸ درصد از اموال مسروقه شناسايي ش��دند و ارزش اموال كشف شده ۸ميليارد 
تومان است. سردار رحيمي ادامه داد: از مجموع 52۸ سارقي كه در اين طرح دستگير شدند، 

259 نفر داراي سابقه هستند. 
وي همچنين از كشف تعدادي ساح جنگي و ساح سرد خبر داد و گفت: در اين طرح سه قبضه 
ساح جنگي و ۴7 ساح سرد نيز كشف شد. سردار رحيمي با بيان اينكه موضوع مبارزه با كاالي 
قاچاق، جزئي از طرح رعد اس��ت، گفت: در اين مرحله از طرح رعد براي 55 قاچاقچي پرونده 
تشكيل شد و ۴2 نفر از قاچاقچيان عمده دستگير شدند. فرمانده انتظامي تهران بزرگ درباره 
اجراي طرح حيات شبانه در پايتخت نيز گفت: اينكه تمام اصناف تا سحر كسب و كار داشته باشند، 

مشكلي ندارد، اما براي ادامه اين طرح بايد پيوست انتظامي و ترافيكي آن مشخص شود.

دستگيري سارق وسايل تزئيني در شمال تهران
رئيس كالنتري 1۲4 قلهك از دس�تگيري س�ارق وس�ايل تزئيني گرانقيم�ت از البي 

ساختمان ها در شمال تهران خبر داد. 
به گزار خبرنگار ما، س��رهنگ محم��د قديمي گفت: با وقوع چند فقره س��رقت مش��ابه در 
محدوده كانتري و اعام مال باختگان درباره سرقت لوستر، گلدان هاي تزئيني گرانقيمت و 
مجسمه هاي برنزي از البي هاي مجتمع هاي مسكوني، تيمي از مأموران كانتري مسئوليت 

شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان را بر عهده گرفتند. 
در تحقيقات پليسي، مشخص شد كه سرقت ها توسط يك نفر انجام مي شود، همچنين در 
تحقيقات ميداني معلوم شد كه در يكي از سرقت ها خودروي سارق در نزديكي محل سرقت 
پارك بوده و در گام بعدي مأموران موفق شدند، قسمتي از ارقام پاك خودروي سارق را به 
دست آورده و بعد از بررسي هاي الزم متهم را در مخفيگاهش بازداشت كنند. مأموران پليس 
همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهم مقدار زيادي لوازم تزئيني سرقت شده كشف كردند. 
متهم در بازجويي ها به 25 فقره س��رقت اعتراف كرد و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر او 

در جريان است. 

شناي مرگ در استخر مرزداران
رئيس مركز اورژانس تهران از حادثه غرق شدگي و فوت يك نفر در استخري در منطقه 

مرزداران تهران خبر داد. 
پيمان صابريان به ايرنا گفت: حوالي س��اعت 19 دوشنبه ش��ب در استخري واقع در خيابان 
اطاعتي شمالي محله مرزداران اين حادثه به اورژانس اعام شد. به گفته وي: يك نفر در اين 
استخر جان باخت و يك نفر ديگر دچار خفگي شده بود كه پس از اقدامات اوليه درماني به 
نزديك ترين مركز درماني انتقال يافت. وي علت اصلي اين حادثه را در دست بررسي اعام 

كرد. 

تصادف مرگبار قطار با چوپان
مرد چوپان هنگام عبور دادن گله از ريل آهن در برخورد با قطار در شهرس�تان ساوه 

جان باخت. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ پرويز اس��دي، فرمانده انتظامي شهرستان ساوه گفت: اين 
حادثه ساعت 7:09 صبح ديروز در روستاي دورزان اين شهرستان اتفاق افتاد و بررسي هاي 
پليس بعد از حضور در محل مشخص كرد مرد چوپان هنگام عبور دادن گله با قطار برخورد 

كرد و جان باخت. وي گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

انفجار مهيب در يك مغازه مكانيكي در يكي از خيابان هاي غربي تهران سه مرد را به كام مرگ كشاند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 13:22  بعد از ظهر روز دوشنبه 30 ارديبهش��ت ماه مأموران كانتري 11۸ 
س��تارخان با تماس تلفني ش��هروندي از انفجار مهيبي در مغازه مكانيكي حوالي بزرگراه اشرفي اصفهاني 

نرسيده به بزرگراه جال آل حمد داخل كوچه هال با خبر و راهي محل شدند. 
مأم��وران دريافتند انفج��ار از داخل مغازه مكانيكي كه در قس��مت حياط جنوبي س��اختمان مس��كوني 
چهارطبقه اي قرار دارد صورت گرفته است كه عاوه بر آوار مغازه به ساختمان هاي اطراف آن كه يك درمانگاه 
و مركز آموزشي بوده خسارات زيادي وارد شده است. همچنين مشخص شد در اين حادثه تعداد دو دستگاه 

خودروي پرايد و پژو ۴05 هم دچار آتش سوزي شده اند كه عوامل آتش نشاني آتش را خاموش كرده اند. 
در حالي كه عوامل آتش نشاني در حال آوار برداري بودند مشخص شد داخل مغازه عاوه بر صاحب مكانيكي، 
راننده خودروي تاكسي سمندي و يك فروشنده لوازم يدكي كه مغازه اش در زير زمين مغازه مكانيكي قرار 

دارد زير آوار گرفتار شده اند. 
عوامل آتش نشاني در ادامه ابتدا جسد بي جان مكانيك را از زير آوار بيرون كشيدند و ساعتي بعد موفق شدند 
جسد فروشنده لوازم يدكي را از زير آوار بيرون بياورند و در نهايت پس از 7 ساعت تاش جسد راننده تاكسي 

را هم از ميان آوار خارج كردند و تحويل عوامل اورژانس دادند. 
با اعام خبر مرگ سه مرد در اين حادثه بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه كارآگاهان پليس 

آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت شش تا هفت دقيقه قبل از اين انفجار مرگبار تاكسي زرد رنگي كه باك 
بنزينش نشتي داشته است براي تعمير وارد مغازه مكانيكي مي شود كه ناگهان انفجار صورت مي گيرد كه در 
جريان آن راننده تاكسي، صاحب تعميرگاه و فروشنده لوازم يدكي جان خود را از دست مي دهند.  تحقيقات 

درباره اين حادثه به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران از سوي مأموران ادامه دارد.

 دستگيري ۵۲۸ سارق و مالخر
سرهنگ مراد مرادي * در طرح »رعد«

ناكام�ي پلي�س ب�راي يافتن عام�ل قتل 
زن ب�ارداري ك�ه ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه 
قتل رس�يده ب�ود موجب ش�د دي�ه او از 
بيت الم�ال پرداخت ش�ود. پرداخت ديه 
جنين مقتول در دس�ت بررس�ي اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از سال ۸5 و 
همزمان با كشف جسد زني جوان در خانه اش 
در يكي از محله هاي ته��ران به جريان افتاد. 
جسد متعلق به شهرزاد 2۸ س��اله بود كه بر 
اثر ش��ليك گلوله از س��وي فرد ناشناسي به 
قتل رس��يده بود. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني ش��وهر آن زن م��ورد تحقي��ق قرار 
گرفت و در توضيح به مأم��وران گفت: »من 
و همس��رم س��رايدار يك خانه باغ در باالي 
شهر تهران هستيم. روز حادثه با همسرم در 
حياط نشس��ته بوديم كه ناگهان مرد جواني 
در حاليكه صورت خود را پوشانده بود باالي 
ديوار پريد و ناگهان با اسلحه به سوي همسرم 
ش��ليك كرد. بافاصله دنبالش دويدم اما او 

گريخت و رفت.«

با ثبت اي��ن توضيح��ات مأم��وران در روند 
تحقيق��ات، صاحب باغ را ني��ز مورد تحقيق 
قرار دادن��د و آن مرد در جواب ب��ه مأموران 
گفت: »آن روز با شنيدن صداي گلوله بيرون 
آمدم كه با صداي داد و فرياد فهميدم شهرزاد 
با شليك گلوله كشته شده است. در اين مدت 
نديده بودم زوج سرايدار با كسي مشكلي يا 

اختافي داشته باشند.«
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت اما ردي 
از عامل قتل به دست نيامده بود تا اينكه چند 
ماه بعد از حادثه يك اسلحه زنگ زده اطراف 
باغ پيدا شد كه بررسي ها نشان مي داد گلوله 
از همان اسلحه ش��ليك شده است و موجب 

قتل شهرزاد و جنينش شده است. 
چند سال از ماجرا گذشت تا اينكه پدر مقتول 
با شكايت از دامادش، او را به خاطر اختاف با 

دخترش عامل قتل معرفي كرد. 
با طرح اين شكايت شوهر آن زن به نام شهروز 
بار ديگر تح��ت بازجويي قرار گرف��ت، اما او 
اتهامش را رد كرد. سپس فرزند هشت ساله 

مقتول كه روز حادث��ه در منزل بود نيز مورد 
تحقيق قرار و گفت: »آن روز در خانه نشسته 
بوديم كه مادرم براي پهن كردن لباسها سمت 
ديوار باغ رفت. مي خواستم همراهش بروم اما 
او اجازه نداد ولي پ��درم در حياط بود. وقتي 
مادرم به س��مت ديوار رفت صداي ش��ليك 
گلوله را شنيدم. اما وقتي از اتاق بيرون رفتم 
ديدم مادرم غرق خون است و پدرم در تعقيب 

فرد ناشناس به بيرون حياط رفت.«
از آنجائيكه تاش پليس براي پيدا كردن فرد 
ناشناس ناكام مانده بود، پرونده با درخواست 
اولياي دم مبني بر پرداخت ديه از بيت المال 
به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د و در اولين جلسه محاكمه به 
رياست قاضي قربان زاده، اولياي دم درخواست 
ديه از بيت الم��ال را مطرح كردند. س��پس 
شوهر مقتول بار ديگر اتهام قتل را رد كرد و 
گفت: »من همسرم را دوست داشتم. ما با هم 
اختاف داشتيم اما او باردار بود و من منتظر 
به دنيا آمدن فرزندم بودم. چطور مي توانستم 

او را به قتل برس��انم. خانواده همسرم اشتباه 
مي كنند و قتل كار من نيست. « سپس شوهر 
مقتول در جواب پيدا ش��دن اسلحه حوالي 
خانه گفت: »من تا به حال اسلحه نداشته ام 
و نمي دانم اس��لحه براي چه آنجا افتاده بود 
احتمال دارد عامل قتل بعد از كشتن همسرم 
آن را در همان حوالي رها كره است و گريخته 
است. من دنبال فرد ناشناس دويدم اما او فرار 

كرد و دستم به او نرسيد.«
در پايان هيئت قضايي شهروز را از قتل تبرئه 
و حكم به پرداخت ديه از بيت المال را صادر 
كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده 
شد و در حاليكه در دست بررسي بود شوهر 
مقت��ول بنا به درخواس��ت پرداخ��ت ديه از 
بيت المال براي جنين اعت��راض كرد. به اين 
ترتيب پرونده با تأييد حكم تبرئه ش��هروز و 
پرداخت ديه از بيت المال ب��راي زن جوان، 
اما بنا به درخواست ش��وهر مقتول مبني بر 
پرداخت دي��ه از بيت المال ب��راي جنين در 

دست بررسي قرار گرفت.  

شكارچي غيرمجاز كه پس از ش�كار حيوانات در شهرستان ريگان 
كرمان با اجسادش�ان عكس يادگاري مي گرفت، بازداش�ت ش�د. 
محيط بانان شهرستان ريگان مدتي قبل از فعاليت اين شكارچي در منطقه 
شكار ممنوع زيارت شاه با خبر شدند و بعد از بررسي تصاوير به دست آمده 

متهم با چندكل و بزوحشي، گرگ و شغال در اين باره تحقيق كردند. 
حمزه ابراهيم��ي، رئيس اداره محيط زيس��ت شهرس��تان ريگان گفت: 
محيط بانان سرانجام مخفيگاه متهم را شناسايي و او را بازداشت كردند. وي 
بعد از ديدن تصاوير خود به جرمش اعتراف كرد. متهم بعد از كامل شدن 

تحقيقات محاكمه و به پرداخت جريمه نقدي و حبس محكوم شد. 

عكس يادگاري 
با حيوانات شكار شده

بي احتياطي مرگبار با 3 كشته  4كشته در تصادف ۲ پرايد
تصادف دو خودروي سواري پرايد در محور فراشبند به فيروزآباد در استان فارس 

چهار كشته و دو زخمي برجاي گذاشت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ حمداهلل هوش��مندي، رئيس پليس راه جنوب استان 
فارس گفت: اين حادثه دو روز قبل در اين محور اتفاق افتاد و بررس��ي هاي پليس بعد از 
حضور در محل نشان داد كه دو خودروي پرايد س��فيد و نقره اي با هم برخورد كرده اند. 
در اولين بررسي ها مشخص شد كه چهار سرنشين پرايد نقره اي به علت شدت جراحت 
جان باخته اند. پنجمين سرنشين به همراه راننده پرايد سفيد كه مجروح شده بودند به 
بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ هوشمندي علت حادثه را انحراف به چپ راننده پرايد 

سفيد اعام كرد. 

برادر كشي
 به خاطر اختالف مالي 

اختالف مالي دو برادر به قتل يك�ي از آنها در 
شرق تهران منجر ش�د. متهم پس از درگيري 
با اظهار پشيماني به قتل برادرش اعتراف كرد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، اختافات مالي بين دو يا 
چند نفر كه گاهي هم بين بستگان درجه يك رخ 
مي دهد، اگر از راه قانوني يا با ميانجيگري بزرگان 
حل نش��ود گاهي با حادثه ه��اي خونيني پايان 
مي يابد كه با پول هم قابل حل نيس��ت. درگيري 
خونين دو برادر كه به خاطر اختاف مالي به مرگ 
يكي از آنها تمام شده بود، پرونده تازه اي است كه 
روي ميز مأم��وران پليس قرار گرفته اس��ت. اين 
حادثه خونين را س��اعت 20:30  شامگاه دوشنبه 
سي ام ارديبهشت ماه شهروندي تلفني به مأموران 
كانتري 12۸ تهران نو خبر داد . مأموران در محل 
حادثه كه بنگاه اماكي حوال��ي فلكه دوم نيروي 
هوايي بود، دريافتند لحظاتي قبل داخل مش��اور 
اماكي بين دو م��رد درگيري رخ داده اس��ت كه 
در جريان آن يك��ي از آنها به ش��دت زخمي و به 

بيمارستان منتقل شده است. 
يكي از شاهدان عيني گفت: اين درگيري بين دو 
برادر داخل مشاوره اماكي شان رخ داد. ما بيرون از 
مغازه بوديم كه ديديم آنها يكديگر را كتك مي زنند 
كه ناگهان يكي از آنها با چاقو ديگري را هدف قرار 
داد به طوريكه همه مغازه را خون فرا گرفت. پس 
از اين حادثه بافاصله ب��ا اداره پليس و اورژانس 
تماس گرفتيم كه مرد زخمي را به بيمارس��تان 

بعثت منتقل كردند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران 

راهي بيمارستان شدند كه حدود ساعت 22 شب 
دريافتن��د مرد زخمي ب��ر اثر ش��دت جراحات و 
خونريزي ش��ديد به كام مرگ رفته است. با اعام 
خبر قتل مرد جوان پرونده وارد مرحله تازه اي شد 
و تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي همراه 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران در 
محل حادث��ه تحقيقات خود را آغ��از كردند. تيم 
جنايي در بيمارستان با جسد مرد ۴5 ساله اي به نام 
فيروز روبه رو شدند كه با هفت ضربه چاقو به قتل 
رسيده بود. همچنين مشخص شد قاتل 37 ساله 
برادر كوچكتر او به نام ايرج است كه مأموران پس از 
حادثه او را دستگير و به بازداشتگاه منتقل كرده اند.  
مأموران در نخستين گام براي بررسي حادثه فيلم 
دوربين مداربسته را بررسي كردند كه مشخص شد 
دقايقي قبل از حادثه مقتول وارد بنگاه مي شود و با 
برادر كوچكتر خود كه داخل بنگاه تنها بوده شروع 
به مشاجره لفظي مي كند تا اينكه درگيري آنها باال 
مي گيرد و لحظاتي بعد هر دو برادر با مشت و لگد 
به جان هم مي افتند. در حالي كه دو برادر يكديگر 
را كتك مي زنند برادر كوچكتر چاقويي كه از قبل 
روي ميز بوده بر مي دارد و با آن تعدادي ضربه به 
بدن برادر بزرگترش مي زند.  پس از اين مأموران 
به سراغ متهم رفتند و از وي تحقيق كردند.  قاتل با 

اظهار پشيماني به قتل برادرش اعتراف كرد. 
وي گفت: من در مشاور اماكي برادر بزرگترمان 
كار مي كنم. مدتي قبل همراه مقتول وامي از بانك 
گرفتيم و قرار بود با آن كاسبي كنيم. قسط هاي 
وام و سود آن خيلي زياد بود به طوريكه برادرم از 

همان روز اول از اينكه وام گرفته بودم ناراحت بود و به من اعتراض مي كرد 
كه چرا من اين وام را گرفته ام. از طرفي هم كار كاسبي ها خوب نبود و سود 
زيادي براي ما نداشت كه اين موضوع هم برادرم را بيشتر عصباني كرده بود 
تا جايي كه او هميش��ه با من مشاجره لفظي مي كرد . ش��ب حادثه داخل 
مشاور اماكي بودم كه وارد مغازه شد و به خاطر همين موضوع با من شروع 
به مشاجره لفظي كرد و بعد با هم درگير شديم و با مشت و لگد يكديگر را 
مي زديم. در حالي كه به شدت عصباني شده بودم چشمم به چاقوي روي 
ميز افتاد و آن را برداشتم و چند ضربه به برادرم زدم. وقتي برادرم خونين 
نقش بر زمين شد خيلي پشيمان شدم و او را به بيمارستان منتقل كردم، 

اما متأسفانه او فوت كرد. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس ويژه قتل در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

ديه زن باردار از بيت المال پرداخت مي شود

اميد چند بيمار به ادامه زندگي
اعضاي بدن جوان ۳1 س�اله گناوه اي كه به مرگ مغزي مبتال شده بود به چند بيمار 

نيازمند پيوند شد. 
اين جوان كه علي محمدي نام داش��ت در جريان تصادف با موتورسيكلت مجروح و به 
بيمارستان منتقل شد. تاش پزش��كان براي نجات علي اما ثمري نداشت و او به مرگ 
مغزي مبتا شد. بعد از آن بود كه با رضايت خانواده اش اعضاي بدن وي به بيماران نيازمند 
اهدا شد. عليرضا باقري، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي 
بوشهر در توضيح بيشتر گفت: كليه ها و كبد مرحوم محمدي پس از برداشت براي پيوند 

به بيماران نيازمند به بيمارستان ابن سيناي شيراز فرستاده شد.


