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مغزها با   مخدرها 
كوچك و بيمار مي شود

مغز ان��دام حيات��ي، مهم و ش��گفت انگيز 
م��ا آدميان اس��ت. اي��ن عض��و يك كيلو 
و360گرمي )به ط��ور ميانگين( با حدود 
يكصد ميليارد سلول عصبي، امكان آگاهي 
از گذشته دور، زندگي در حال و شبيه سازي 

آينده را برايمان ميسر مي سازد. 
مغز اس��ت كه ما را غرق در شور و هيجان 
مي كند و انديش��يدن به اينجا و آنجا را برايمان فراهم مي سازد، امكان 
خلق ابداعات خارق العاده را در اختيارمان قرار مي دهد، تجربه لذت و 
شادي را برايمان مهيا مي سازد، ياريمان مي دهد تا گره از مسائل پيش 
روي خود و ديگران بگشائيم و زندگي را شورمندانه زيست كنيم. با مغز 
است كه ياد مي گيريم توليد دانش كنيم، نقشه ريزي كنيم و انبوه دانش 

را به حافظه بسپاريم. 
اما مغز به سبب مديريت و فرماندهي انبوه فعاليت هاي جسمي، عاطفي، 
شناختي و ارتباطي اوالً بسيار شكمباره است، به گونه اي كه با اختصاص 
تنها ۲ درصد وزن كل بدن به خود حدود يك چهارم كل انرژي بدن را 

مصرف مي كند. 
ثانياً بسيار آسيب پذير و زود رنج است و آسيب پذيري مغز در برابر دو 

چيز بيش از هر چيز ديگري است. 
آن دو، يكي الكل است و آن ديگري انواع مواد مخدراست. اولي عمدتاً 
لوب پيش پيش��اني مغز pere frontal، را كه مسئول فعاليت هاي 
ذهني، شناختي و قضاوت و منش اخالقي است، دستخوش آسيب هاي 
جدي قرار مي دهد و الجرم فرد را در انجام فعاليت هايي كه به سامان 
رساندن آنها مس��تلزم انديش��ه و برنامه ريزي و دقت نظر است دچار 
مش��كل مي س��ازد و دومي )يعني مصرف مخدرها( بي��ش از همه بر 
»سيس��تم ليمبيك« كه درگير عواطف و هيجانات مختلف و حافظه 
اس��ت، تأثير ويرانگري مي گذارد. اين تأثير به ويژه از آن رو است كه بر 
اساس يافته هاي جديد عصب ش��ناختي و اطالعات حاصل از تصاوير 
MRI، مدت كوتاهي پس از مصرف م��واد مخدر باالخص مخدرهاي 
صنعتي اين بخش مغز بين ۸ تا ۲0 درصد كوچكتر مي شود و حتي پس 
از مصرف يك قطره الكل و يك بار مواد مخدر بخشي از سلول هاي مغزي 

دود مي شود و به هوا مي رود. 
كوچك ش��دن بخش ه��اي مختلف سيس��تم ليمبيك مغ��ز به ويژه 
هيپوكامپ )كه س��امانه اصلي حافظه اس��ت( و آميگدال )كه س��هم 
زي��ادي در ادراك هيجانات دارد(، آثار زيانباري ب��ر عملكرد كلي مغز 
برجاي مي گذارد، به عن��وان مثال كاركرد مغز آنچن��ان افت مي كند 
كه »ش��خصيت اخالقي« فرد به ميزان زيادي فرو مي پاش��د و قدرت 
و توان فراخواني اطالعات از حافظه تحليل مي يابد و انس��جام ذهني 
او از هم مي پاش��د و اس��تعداد عبرت گيري و تجربه آموزي نيز از بين 
مي رود و ظرفيت هاي عاطفي نظير همدلي و هم حس��ي و لذت بردن 
عميق و ش��ادكامي، به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابند. همچنين 
اس��تمرار مصرف موادمخدر موجب بروز عالئم »ش��به آلزايمري«  در 

فرد مي شود. 
 البته آثار مواد صرفاً در س��طح تخريب س��خت اف��زاري مغز محدود 
نمي ماند،  بلكه اين مواد به ش��دت ترش��ح و جذب ناق��الن عصبي- 
ش��يميايي )نورو ترانس��ميترها( به ويژه دوپامين و س��روتونين و نور 
آدرنالين را نيز دستخوش اختالل و كم كاركردي قرار مي دهد. عالوه 
بر اين به سبب اثرات س��وئي كه مخدرها بر مراكزي همچون هيپوفيز 
برجاي مي گذارند تعادل هورموني فرد به شدت بهم مي ريزد. به همين 
سبب فردي كه دچار اعتياد مزمن است ديگر نه لذتي را حس مي كند و 

نه قادر به كنترل درد و رنج خويش است. 
خالصه آنكه مجموعه اين اثرات مغزي � رواني، عصبي و غددي موجب 
مي شود تا فرد معتاد نه تنها امكان »زيست باشكوه« را به كل از دست 
بدهد، بلكه حتي ناتوان از اس��تمرار »زيس��ت معمول« خواهد بود. از 
همين روي سرانجام در يك زندگي باري به هر جهت و بيمارگونه فرو 
مي غلتد و ناگزير بايد او را در معرض درمان هاي طوالني مدت قرار داد تا 

بلكه بتواند برخي كاركردهاي طبيعي خود را از سر گيرد. 
چاره چيس��ت؟ به باور من چاره اصلي و اساس��ي را بايد در پيشگيري 
جست وجو كرد و قدم آغازين پيشگيري نيز آگاه سازي است. به همين 
سبب ضروري است مراكز آموزشي و اطالع رساني، بي پرده نوجوانان و 
جوانان را تحت آموزش قرارداده و خانواده ها را از اين آثار زيانبار و گاه 
برگشت ناپذير آگاه سازند. مطمئناً اين آگاهي مي تواند مانع   بسياري 
از شهروندان جامعه در دام اعتياد ش��ود و كالم آخر اينكه همه ما بايد 
ياد بگيريم كه چگونه از مغز زودرنج و آسيب پذير خود مراقبت كنيم و 
دودستي به آن بچسبيم. ان شاءاهلل درمجالي ديگر راهكارهاي مراقبت 

از مغز را باهم مرور مي كنيم.
* سخنگو و معاون ستادمبارزه باموادمخدر كشور

مرگ 3 كارگر 
زير آوار خانه قديمي

ریزش آوار ساختمان قدیمی در خيابان دستگردي تهران سه كشته 
و یك مجروح برجاي گذاست. 

به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه، در س��اعت 16:5۸ عصر پنج شنبه 
17 مردادماه اتفاق افتاد. جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني در 
توضيح حادثه گفت: »لحظاتي بعد از اعالم حادثه تيم هاي   آتش نشاني، 
عوامل شهرداري و نيروهاي هالل احمر در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نشان داد، كارگران در ساختمان سه طبقه قديمي مشغول كار بودند كه 

بر اثر تخريب بخش جنوب شرقي ساختمان زير آوار گرفتار شدند.«
وي در ادامه گفت: »در همان لحظات اوليه، يكي از كارگراني كه دچار 
جراحات شديد شده بود از زير آوار خارج شد. وي بعد از نجات مأموران 

را از حبس سه كارگر ديگر در زير آوار باخبر كرد.«
مرتضي سليمي، رئيس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر هم گفت: 
دو تيم واكنش سريع، 3 تيم س��گ هاي زنده ياب و يك تيم آوار بردار 
براي يافتن كارگران گرفتار شده در محل حاضر شدند. بررسي ها براي 
يافتن گرفتارشدگان تا ساعت ۲3:15 ادامه داش��ت. آن زمان بود كه 
جسد اولين كارگر از ميان آوار خارج شد. پس از آن تالش ها براي نجات 
دو كارگر ديگر در جريان بود. امدادگران عمليات نجات را تا صبح روز 
گذشته ادامه دادند. ساعت7:4۸ يكي ديگر از كارگران محبوس شده از 
زير آوار خارج شد كه امدادگران مرگ وي را هم تأييد كردند. لحظاتي 
بعد از آن هم جسد سومين كارگر از زير آوار خارج شد. تحقيقات درباره 

علت وقوع حادثه در جريان است. 
 

س�ه س�ارق س�ابقه داري كه متهم هستند 
هن�گام س�رقت ميلي�اردي از خان�ه م�رد 
پولداري مرتكب قتل شده اند در بازجویي ها 
ادع�ا كردن�د قت�ل كار آنه�ا نبوده اس�ت. 
به گزارش خبرن��گار ما، طمع بدس��ت آوردن 
پول هاي باد آورده مجرمان زي��ادي را گرد هم 
مي آورد و تا با تشكيل باندهاي سرقت دست به 
سرقت هاي سريالي بزنند. گاهي هم اين سارقان 
در جريان سرقت دست به جنايت هاي خونيني 
مي زنند، مانند س��ه سارق س��ابقه داري كه در 
زندان باند سرقت را تشكيل دادند و پس از آزادي 
هم سرقت هاي سريالي خود را آغاز كردند و االن 
هم به اتهام قتل مرد پولداري بازداشت شده اند. 
اوايل زمستان سال قبل بود كه مأموران پليس 
تهران با تماس شهروندي از مرگ مشكوك مرد 

سالخورده اي با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه كه خانه اي در ش��مال 
تهران بود با جسد مردي به نام سهراب روبه رو 
شدند كه سر و صورت خوني اش حكايت از اين 

داشت به قتل رسيده است. 
   آغاز تحقيقات

تحقيقات مأموران نش��ان داد مرد فوت ش��ده 
تنهاي��ي در خانه اش زندگي مي كرده اس��ت تا 
اينكه ساعتي قبل يكي از فرزندانش به ديدنش 
مي آيد و با اين صحنه خونين روبه رو مي ش��ود. 
فرزند مقتول گفت: پدرم تنهايي زندگي مي كرد 
و ما هم گاهي به او سر مي زديم. ساعتي قبل با 
پدرم تماس گرفتم كه جواب نداد و نگرانش شدم 
و به خانه اش آمدم. قفل در خانه اش شكس��ته 
بود و بهم ريختگي وس��ايلش هم نشان مي داد 
سارق يا س��ارقاني به خانه اش دستبرد زده اند. 
هر چقدر او را صدا زدم جواب ن��داد كه در اتاق 
خوابش با جسد خونينش روبه رو شدم. وي ادامه 
داد: پدرم هميشه پول، دالر و طالي زيادي در 
خانه نگهداري مي كرد كه پس از بررسي متوجه 
شدم سارقان پس از قتل پدرم حدود يك ميليارد 
تومان اموال با ارزش او را سرقت كرده و از محل 
گريخته اند. مأموران در ادامه با گرفتن اثر انگشت 
از محل حادثه تحقيقات خود را براي شناسايي 

عامالن اين حادثه آغاز كردند. 
همزمان با تحقيقات درباره اين حادثه مأموران 
با سرقت هاي سريالي زيادي از خانه هاي شمال 

تهران روبه رو ش��دند كه در بررسي ها مشخص 
شد س��ارقان كه باندي عمل مي كنند، پس از 
تخريب قفل در ورودي اموال با ارزش خانه ها را 

سرقت مي كنند. 
   فروش اموال سرقتی در اینستاگرام

در حالي كه بررس��ي ها ادامه داشت و مأموران 
هيچ س��رنخي از متهمان پيدا نكرده بودند، دو 
نفر از شاكيان كه خانه هاي شان مورد دستبرد 
سارقان به همان شيوه قرار گرفته بود، به اداره 
پليس رفتند و اعالم كردند كه مردي وس��ايل 
س��رقتي خانه ش��ان را در گروه هاي تلگرامي و 
اينستاگرام براي فروش به حراج گذاشته است. 

يكي از ش��اكيان گفت: چند ماه قبل سارقاني 
به خانه ام دس��تبرد زدند و وس��ايل گرانقيمت 
خانه ام را سرقت كردند. پس از شكايت، پيگير 
پرونده ام ب��ودم تا اينكه ام��روز در يك حراجي 
اينستاگرامي ديدم وسايل خانه ام براي فروش 
به حراج گذاشته است. شاكي ديگر هم گفت كه 
وسايل س��رقتي خانه اش در كانال تلگرامي به 
فروش گذاشته شده است. بدين ترتيب مأموران 
با بدست آوردن اين سرنخ، چند روز قبل فردي 
را كه لوازم س��رقتي را براي فروش در تلگرام و 

اينستاگرام گذاشته بود دستگير كردند. 
  انكار قتل 

بررسي ها نشان داد اين فرد كه سياوش نام دارد 
از سارقان س��ابقه دار است. همچنين مشخص 
ش��د اثر انگش��ت به جامانده در خانه مرد فوت 
شده متعلق به وي است. متهم پس از انتقال به 
اداره پليس ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي 
با مدارك و داليل روبه رو ش��د به س��رقت هاي 
سريالي با همدس��تي دو نفر ديگر از دوستانش 
اعتراف كرد. وي در بازجويي هاي بعدي سرقت 
از خانه مرد فوت شده را هم انكار كرد، اما وقتي 
فهميد اثر انگشتش آنجا مانده است به سرقت از 
خانه س��هراب هم اعتراف كرد. وي گفت: چند 
سال قبل به اتهام سرقت دستگير و روانه زندان 
شدم. در زندان با دو سارق سابقه دار به نام هاي 
جعفر و قنبر هم سلول شدم. ما سه نفر يك سال 
قبل از زندان آزاد شديم و باند سرقت از خانه هاي 
وياليي را تشكيل داديم. ما معموالً به خانه هايي 
دستبرد مي زديم كه صاحبخانه نبود و بعد هم 
با تخريب قفل در وارد خانه مي شديم و اموال با 

ارزش را سرقت مي كرديم. در يكي از سرقت ها 
كه زمستان س��ال قبل بود ابتدا زنگ خانه را به 
صدا در آورديم، اما كسي جواب نداد كه به همين 
س��بب با تخريب قفل در وارد شديم. در خانه با 
جسد صاحبخانه روبه رو شديم و خيلي ترسيديم 
وتصمي��م به فرارگرفتي��م اما با ديدن وس��ايل 
گرانقيمت داخل خانه وسوس��ه شديم و پس از 
سرقت اموالش فرار كرديم. وي در پايان گفت: 
من و دوستانم فقط وسايل گرانقيمت خانه اش 
را س��رقت كرديم و قتل مرد صاحبخانه كار ما 

نبود. وي درباره فروش لوازم سرقتي هم گفت: 
ما معموالً وسايل گرانقيمت و با ارزش سرقتي را 
به بهانه اينكه قصد مسافرت از كشور را داريم به 
قيمت هاي مناس��ب در تلگرام و اينستاگرام به 

فروش مي گذاشتيم. 
پس از اين مأموران دو همدست متهم را بازداشت 
كردند. دو متهم ني��ز در بازجويي ها حرف هاي 
س��ياوش را تأييد كردند. متهمان ب��راي ادامه 
تحقيقات و روشن شدن زوايا ي پنهان پرونده در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

سارقان اينستاگرامي سرقت مرگبار را انكار كردند 

آگهى مفقودى
مدل   131SE تيپ  پرايد  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
1395 به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك 49 - 397  
شاسى  شماره  و   M13/5596450 موتور  و    67 ـ  ص  
NAS411100G3478589  متعلق به خانم مژده آشكارى 

نژاد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند مالكيت خودروى 
ايران  انتظامى 35  شماره  به  مدل 1396  سمند  سوارى 
شماره  و   147H0314048 موتور  شماره  به   45 ه   823
از  و  شده  مفقود   NAACR1HW6HF254300 و  شاسى 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى
به  پژو 206  (برگ سبز) خودروى  اعالم وضعيت  برگ 
به شماره موتور  ايران 584 ص 11  انتظامى 17  شماره 
 NAAP41FE4HJ012386 167 و شماره شاسىB0021694

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى مفقودى

پروانه طراحى و مونتاژ شركت آسانبر پويا پرتو 
گستر با مسووليت محدود به شماره 26195/ 105 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

دكتر سعيد منتظرالمهدي*

قاتل:درزندانكابوسمرگمیبینم
پسر محكوم به قصاص كه با همدستي دوستش مرتكب 
قتل شده بود، در حالي درخواست تعيين تكليفي كرد كه 
همدست وي در ماجراي پرونده دیگري اعدام شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، رونق اقتصادي و ايجاد فرصت هاي 
شغلي در ش��هرهاي بزرگ از جمله تهران، باعث مهاجرت 
بس��ياري از جوانان شهرستاني به اين ش��هرها شده است 
و اغلب به دليل عدم ش��ناخت كافي از خطرات احتمالي، 
با از دست دادن جان يا مال خود بس��ياري از پرونده هاي 
جنايي در دادسراها را رقم مي زنند. يكي از پرونده هايي كه 
با اين موضوع در 9 ارديبهشت سال  ۸۸ تشكيل شد، مردي 
مأموران پليس را از ناپديد شدن ناگهاني پسر ۲5 ساله اش 
به نام مجي��د باخبر كرد و گفت: »من و همس��رم در تبريز 
زندگي مي كنيم. مدتي قبل پس��رم براي كار به تهران آمد 
و با خريدن يك پرايد مسافركش��ي مي كرد. هر روز با هم 
تماس تلفني داشتيم، اما چند روزي بود پاسخ تماس هايم 
را نمي داد. به همين خاطر به تهران آمدم، اما متوجه شدم 
در محل زندگي اش نيز خبري از او نيس��ت. نگرانم برايش 

اتفاق بدي افتاده باشد.«
با ثبت اين اطالعات، تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د تا 
اينكه پليس با رديابي خودروي مجيد دريافت چند روز قبل 
او ، دو نفر از دوستانش را سوار پرايد كرده و به جايگاه بنزين 
رفته  است.  با رديابي دوربين هاي جايگاه دو مرد جوان به 
نام هاي محمد و ايمان شناسايي و بازداشت شدند، اما مدعي 
بودند از دوستشان اطالعي ندارند تا اينكه در بازجويي هاي 
فني به قتل مجيد با انگيزه سرقت و اختالف حساب اعتراف 
كردند. محمد در اظهاراتش گفت: »من و ايمان 5 ميليون 
تومان از مجيد طلب داش��تيم، اما هر بار در اين مورد با او 

حرف مي زديم طفره مي رفت. 
روز حادثه سوار ماشينش شديم و به مكان خلوتي در حاشيه 
اسالمشهر رفتيم. قصد داشتيم او را بترس��انيم، اما كار به 
درگيري رس��يد و من كنترل اعصابم را از دست دادم. آنجا 
بود با زنجيري كه همراه داشتم دور گردن مجيد پيچيدم 

و او را خفه كردم. س��پس با همدستي ايمان جسد را آتش 
زديم و خودرو را سرقت كرديم. « ايمان نيز در بازجويي ها به 

معاونت در قتل اعتراف كرد. 
پرونده در حال كامل ش��دن ب��ود كه در رون��د تحقيقات 
مشخص شد ايمان مدتي قبل يكي از دوستانش را با چاقو 

به قتل رسانده است.
 با افشاي اين ماجرا، ايمان در اين پرونده به اتهام قتل عمد 
مجرم ش��ناخته شد و از سوي هيئت رس��يدگي كننده به 
قصاص محكوم شد. او همچنين در جريان اولين پرونده به 
اتهام معاونت در قتل در ش��عبه چهارم دادگاه كيفري يك 
استان تهران پاي ميز محاكمه ايستاد. هيئت قضايي محمد 
را به اتهام مباش��رت در قتل به قصاص و ايم��ان را به اتهام 
معاونت در قتل به حبس محكوم كرد. اين حكم به ديوان 
عالي كشور فرستاده ش��د و مورد تأييد قرار گرفت. به اين 
ترتيب دو متهم در جريان پرونده هاي جداگانه در آستانه 
مرگ قرار گرفتند كه ايمان با رفتن به پاي چوبه دار اعدام 
شد، اما محمد توانس��ت با پرداخت 30 ميليون تومان ديه 
رضايت مادر مقتول را جلب كند، اما پدر مقتول همچنان 

درخواست قصاص داشت. 
به اين ترتيب با گذشت 10 سال از حادثه محمد با نوشتن 
نامه اي درخواس��ت تعيين تكليفي كرد. با اين درخواست 
پرونده روي ميز هيئت قضايي شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران به رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت. 
در آن جلس��ه محمد در آخرين دفاعش گفت: »ايمان من 
را تحريك كرد و باعث ش��د مرتكب قتل شوم. وقتي حكم 
اعدامم تأييد شد خانواده ام به سختي توانستند رضايت مادر 
مقتول را جلب كنند، اما پدر مقتول راضي به گذشت نشد. 
او مي گويد 30 ميليون تومان مبلغ كمي است. « متهم ادامه 
داد: »10 سال اس��ت به خاطر اختالف نظر آنها در زندانم و 
بعد از اعدام ايمان هر ش��ب كابوس مرگ مي بينم. از اين 
وضعيت خسته شده ام و تقاضاي تعيين تكليفي دارم.« در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

مرگ مشكوك تازه عروس
 پس از ماه عسل

جش�ن زوج ج�وان پ�س از س�فر م�اه عس�ل ب�ه كش�ور 
گرجس�تان ب�ا م�رگ ت�ازه ع�روس ب�ه ع�زا تبدی�ل ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 13 روز چهارشنبه 16 مردادماه مأموران 
كالنتري 133 شهر زيبا، قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل تهران را 
از مرگ مشكوك تازه عروس در خانه اش با خبر كردند. لحظاتي بعد 
بازپرس به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 
حاضر شد. در اولين بررسي ها مشخص شد كه تازه عروس در حالي كه 
آثار جراحت روي سرش وجود داشت به علت نامشخصي به كام مرگ 
رفته است. در اولين گام شوهر 39 ساله او به دستور بازپرس بازداشت 
شد و مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: من و همسرم يك هفته قبل 
ازدواج كرديم و براي ماه عسل هم به گرجستان سفر كرده بوديم و 
امروز از سفر برگشته بوديم كه اين حادثه اتفاق افتاد. او ادامه داد: من 
از 10 سال قبل با همسرم همكار بودم و بعد از آن با هم ازدواج كرديم. 
مرد جوان در شرح حادثه هم گفت: لحظاتي قبل صداي افتادن جسم 
سختي از سرويس بلند شد. وقتي خودم را رساندم، ديدم كه او روي 
زمين افتاده و سرش هم به شير آب برخورد كرده و بيهوش شده است. 
خيلي زود اورژانس را با خبر كردم. امدادگران هم لحظاتي بعد خودشان 

را رساندند و بعد از معاينه گفتند كه فوت شده است. 
به دستور بازپرس تحقيقات از متهم در اداره دهم پليس آگاهي تهران 

جريان دارد.

دعواي خونين  2 نگهبان
 در كارخانه سنگ 

س�نگ بري  كار گاه  در  افغ�ان  نگهب�ان  دو  دع�واي 
رس�يد.  س�رانجام  ب�ه  آنه�ا  از  یك�ي  قت�ل  ب�ا 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲۲ شامگاه چهارشنبه 15 مردادماه 
مأموران كالنتري 176 از مرگ مشكوك مردي 4۸ ساله در يكي 
از بيمارستان ها با خبر و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها 
مش��خص كه اين مرد در يكي از كارخانه هاي سنگ بري حوالي 
حس��ن آباد با اصابت ضرب��ات چاقو مج��روح و بع��د از انتقال به 
بيمارستان به علت ش��دت جراحت ها فوت شده است. همچنين 
مشخص شد كه ضارب، همكار 55 س��اله مقتول است كه تحت 

تعقيب قرار گرفت. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات و همزمان با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني متهم تحت تعقيب قرار گرفت و يك ساعت بعد در خانه اش 
بازداشت شد. متهم 55 ساله در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و 
گفت: من و مقتول هر دو تبعه افغان و نگهبان كارخانه بوديم. قبل از 
حادثه به خاطر موضوعي شخصي با هم درگير شديم كه من عصباني 

شدم و دست به چاقو بردم كه حادثه اتفاق افتاد. 
سرهنگ سيدجالل حسيني، رئيس كالنتري 176 حسن آباد گفت: 

تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است.

پسربچه 7 ساله
 به 3 بيمار زندگي بخشيد

اعضاي بدن پسربچه هفت ساله كه به مرگ مغزي مبتال شده 
بود به سه بيمار نيازمند اهدا شد. 

به گزارش خبرنگار ما، اين كودك كه ابوالفضل نام داش��ت هفتم 
مرداد ماه امس��ال دچار حادثه ش��د. او در پاركينگ خانه شان در 
روستاي خدابنده شهرستان زنجان مشغول بازي بود كه الستيك 
تراكت��ور به رويش س��قوط كرد. بع��د از آن بود ك��ه ابوالفضل به 
بيمارستان موسوي منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. در اولين 
بررسي ها مشخص شد كه طفل به علت شدت ضربه به كما رفته 
است. تالش پزشكان براي نجات طفل اما به س��رانجام نرسيد تا 
اينكه اعالم شد او به مرگ مغزي مبتال شده است. پس از آن بود كه 
چند روز قبل با رضايت خانواده اش ابوالفضل به بيمارستان سيناي 

تهران منتقل و اعضاي بدن او به سه بيمار نيازمند اهدا شد. 
دكتر ساناز دهقاني، رئيس واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اعالم 
كرد: با تالش تيم پزشكي بيمارستان سيناي تهران كبد و دو كليه 

كودك به سه بيمار نيازمند اهدا شد. 

بازداشتقاتلفراريپساز27سال
م�ردي ك�ه 27 س�ال قب�ل در شهرس�تان ش�اهرود مرتك�ب قت�ل ش�ده اس�ت   و 
ب�ا هویت�ي جعل�ي زندگ�ي مي ك�رد س�رانجام در ی�ك دام�داري بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ علي كريمي، فرمانده انتظامي شهرستان شاهرود گفت: اين حادثه سال 1371 در يكي از 
محله هاي ش��هر اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند مشخص شد، مردي جوان 
در جريان درگيري در يك صحنه تصادف با ضربات چاقو مجروح شده و بعد از انتقال به بيمارستان 

جان باخته است.
 همچنين مشخص شد كه عامل حادثه كه مردي ۲6 ساله بود از محل متواري شده است. بررسي ها 
براي بازداش��ت قاتل فراري خيلي زود به جريان افتاد، اما تحقيقات پليس براي بازداش��ت متهم با 
بن بست مواجه شد تا اينكه چند روز قبل به مأموران خبر رسيد متهم با هويتي جعلي در يك دامداري 
مشغول كار است. بعد از به دست آمدن اين سرنخ مأموران در محل حاضر شدند و متهم را كه حاال 
47 ساله بود، بازداشت كردند. هر چند وي مدعي شد كه درجريان حادثه نقش نداشته است، اما در 
بازجويي هاي فني جرمش را قبول كرد. او گفت: بعد از حادثه با هويتي جعلي به زندگي مخفيانه ام در 

چند شهر ادامه دادم تا اينكه بازداشت شدم. 
فرمانده انتظامي شاهرود گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است. 


