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مرگنوزاد۹روزهرمزگشاييميشود

رئيس پليس پايتخت:

مجرمانگستاخترشدهاند،برخوردمانقاطعترميشود

مرگ نوزاد ۹روزه در يكي از بيمارستان هاي تهران نشان داد 
پدر و مادر او پس از اطالع از فوت بچه شان گريخته اند. مادر طفل 
كه در جريان تحقيقات پليس بازداشت شده بخشي از زندگي 
دشوارشان را كه به مرگ فرزندشان منجر شده است، شرح داد. 
به گزارش »جوان« روز دوشنبه 25 مرداد امسال نماينده حقوقي 
بيمارستاني در جنوب تهران به دادسراي امور جنايي تهران رفت و 
از مرگ مشكوك نوزاد پسر چند روزه اي بر اثر مسموميت دارويي 

خبر داد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: من نماينده حقوقي بيمارستان هستم 
كه امروز به من خبر دادند دو روز قبل نوزاد پسر 9روزه اي به طور 
مشكوكي به كام مرگ رفته است و از آنجا كه پدر و مادرش پس از 
فوت فرزندشان از بيمارستان گريخته اند به دادسرا آمدم تا درباره 

جسد نوزاد شيرخوار، مقام قضايي تعيين تكليف كند. 
وي ادامه داد: آن طور كه در پرونده نوزاد پس��ر نوشته است، چند 
روز قبل زن و شوهر جواني سراسيمه نوزاد شيرخواري را كه حالش 
خيلي بد بوده به بيمارستان منتقل مي كنند. پس از اين تيم پزشكي 
نوزاد را به بخش مراقبت هاي ويژه منتقل مي كند كه پس از انجام 
آزمايش هاي الزم مشخص مي ش��ود اين نوزاد با دارو كه احتمال 
مي رود متادون باشد، مسموم شده اس��ت. نوزاد 9روزه سه روز در 
بيمارستان بستري بود و تيم پزشكي هم خيلي تالش كرد كه جان 
او را نجات دهد اما متأسفانه روز سوم بس��تري نوزاد فوت كرد كه 
متوجه ش��ديم پدر و مادرش پس از فوت فرزندشان از بيمارستان 
فرار كرده اند.  وي در پايان گفت: بررسي پرونده وي مشخص شد 
اين نوزاد در همين بيمارستان متولد شده است كه پس از بيماري 
والدينش دوباره او را براي درمان به بيمارستان منتقل مي كنند اما 

آدرس و تلفن درستي در پرونده وجود  ندارند. 
   دستگيري مادر نوزاد 

با طرح اين شكايت جسد نوزاد به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، 

بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي مشخص شدن 
علت اصلي مرگ به پزش��كي قانوني منتقل شد و پرونده هم براي 

رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه پزشكي قانوني علت مرگ نوزاد 9 روزه را مسموميت با 
متادون اعالم كرده بود، مأموران پليس موفق شدند مادر اين نوزاد 
را شناسايي و بازداش��ت كنند اما مشخص شد شوهر وي به مكان 

نامعلومي فرار كرده است. 
   معتاديم 

متهم پس از انتقال به اداره پليس جرم خود را منكر و مدعي ش��د 
متادون را زن برادر شوهرش به نوزادش خورانده است و خودش در 

مرگ نوزادش تقصيري ندارد. 
وي صبح ديروز براي بازجويي به دادس��راي امور جنايي منتقل 
شد و در شرح ماجراي مرگبار نوزاد شيرخوارش و دشواري هاي 
زندگي اش كه چند سالي اس��ت با آن دست و پنجه نرم مي كند، 
گفت: من و شوهرم معتاديم و به همين خاطر جنينم در شكمم 
معتاد شد و وقتي هم به دنيا آمد معتاد بود و بي قراري مي كرد كه 
مجبور بودم به آن به مقدار خيلي كم متادون بدهم تا آرام ش��ود 

و گريه نكند. 
وي ادامه داد: 12سال قبل با ش��وهرم ازدواج كردم. هر دو وضع 
مالي خوبي نداش��تيم كه براي كار به تهران آمديم و زندگي مان 
را ش��روع كرديم. ش��وهرم كارهاي خدماتي انجام مي داد و من 
هم س��عي مي كردم براي خانواده هاي پول��دار كلفتي كنم. همه 
تالش مان اين بود كه بچه دار شويم اما مش��كل داشتيم تا اينكه 
هفت سال قبل با دارو و درمان اولين فرزندمان كه پسر بود به دنيا 

آمد و االن هفت ساله است. 
شوهرم معتاد شد و من هم به بيماري ديابت دچار شدم كه شوهرم 
پيشنهاد داد براي كنترل آن ترياك مصرف كنم. من هر از گاهي 
ترياك مصرف مي كردم كه كم كم معتاد شدم. پس از آن زندگي 

ما سخت تر ش��د كه مدتي بعد من در حمام عمومي شروع به كار 
كردم و در طبقه باالي همان حمام هم كه اتاقي دارد زندگي مان 

را ادامه داديم. 
    زن برادر شوهرم مقصر است 

يك سال قبل دوباره حامله شدم كه تصميم گرفتيم فرزند دومم 
را به دنيا بياورم و به همين خاطر ترياك را كنار گذاش��تم اما در 
دوران بارداري شربت متادون مصرف مي كردم. وقتي فرزندم به 
دنيا آمد هميشه بي قراري و دائم گريه مي كرد كه فهميديم او هم 
معتاد است و به همين سبب من و ش��وهرم به او شربت متادون 
مي داديم كه آرام شود، البته به اندازه خيلي كم به او مي خورانديم. 
از طرفي هم در اين چند روز زن برادر شوهرم كه فهيمه نام دارد 
به خانه ما س��ر مي زد و به من كمك مي كرد، چون من كس��ي را 

در تهران ندارم.
 روز حادثه فهميه در خانه ما بود كه ناگهان فرزندم شروع به گريه 
كرد و دوباره بي تابي هايش شروع شد. هر چقدر تالش كرديم او 
آرام نشد كه زن برادر ش��وهرم مقداري متادون داخل كاسه اي 
ريخت و با چايي به هم زد و به فرزندم داد. فرزندم وقتي خورد آرام 
شد اما چند ساعت بعد حالش بد شد. هر دقيقه اي كه مي گذشت 
حالش بدتر مي شد تا جايي كه احس��اس كرديم به سختي نفس 
مي كش��د و به همين خاطر من و شوهرم به س��رعت نوزادمان را 
به بيمارس��تان منتقل كرديم تا تحت درمان قرار گيرد. پزشكان 
نوزادمان را به بخش مراقبت هاي ويژه منتقل كردند كه ما به خانه 
برگش��تيم. در اين مدت يك بار به ديدن فرزندم رفتم اما بار دوم 
فهميدم كه فوت كرده است. وقتي درباره جسد فرزندم از كارمند 
بيمارستان سؤال كردم، او گفت كه بيمارستان خودش او را دفن 
مي كند و ما نگران نباشيم و من هم دوباره به خانه برگشتم كه پس 

از چند روز مأموران پليس من را بازداشت كردند. 
وي در پايان گفت: پس از اين حادثه من رابطه ام را با فهميه قطع 

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ ب�ا بي�ان اينك�ه مجرم�ان 
نس�بت ب�ه گذش�ته گس�تاخ تر ش�ده اند، ب�ه ط�وري ك�ه ب�ا 
پلي�س درگي�ر مي ش�وند، از برخ�ورد قاطع تر ب�ا آنها خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« سردار حس��ين رحيمي، رئيس پليس پايتخت در 
حاشيه سومين مرحله از طرح اقتدار كه صبح ديروز در ستاد فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ برگزار شد، از دستگيري ۳2۰نفر از اراذل و اوباش 
سطح دار، عامالن تخريب، مزاحمان نواميس و توزيع كنندگان مواد مخدر 
و مشروبات الكلي خبر داد و گفت: »از۳2۰ متهم دستگير شده 1۰5 نفر 
س��طح دار، 12۰ نفر مزاحمان نواميس، 9 نفر دارندگان سالح جنگي، 

19 نفر توزيع كننده مشروبات الكلي و 59 نفر نيز توزيع كننده مواد مخدر 
هستند. همچنين در اين طرح هشت سالح جنگي، 1۴۰سالح سرد و 

2۸5 شبه سالح نيز كشف شده است.« 
سردار رحيمي در ادامه گفت: »در اين طرح ۴۸ مركز قماربازي با گردش 
ميلياردي و ۶2 مركز كه محل تردد اراذل و اوباش بود، شناسايي و پلمب 
شد.«  وي با اشاره به دستگيري 5۸ نفر از گردانندگان سايت كه اقدام به 
فروش اقالم ضدامنيتي و دارو هاي غيرمجاز مي كردند، گفت: »2۷نفر 
از اراذل و اوباش نوظهور فعال در فضاي مجازي دس��تگير و1۷تارنماي 
فعال در زمينه شرط بندي نيز بسته شدند. 11نفر از فروشندگان دارو نيز 

دستگير شدند و 12۰هزار قلم داروي كمياب كشف شد. در اين عمليات 
همچنين يك باند سه نفره با 11۳نفر شاكي دستگير شد كه اين باند بالغ 

بر ۳۰ميليارد ريال گردش مالي داشته است.« 
وي با اشاره به دستگيری شش متهم كالهبرداري اينترنتي با 5۰۰شاكي، 
ايجاد امنيت عمومي را اولويت اصلي پليس پايتخت دانست و ادامه داد: 
طرح هاي اقتدار و طرح هاي عملياتي پليس براي ايجاد امنيت باثبات و 
پايدار با جديت توسط پليس تخصصي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
اجرا مي شود و اين اخطاري بزرگ براي افرادي است كه قصد به چالش 
كشيدن امنيت عمومي جامعه را دارند.  رئيس پليس تهران با اشاره به 

برخورد جدي نيروي انتظامي با هرگونه اقدام مغاير امنيت گفت: در روز 
گذشته در برخورد با مجرمان دو  نفر از افراد ما در پليس مجروح شدند كه 
در جريان يك عمليات با همكاري پليس استان مركزي و همدان عامالن 
اين حادثه دستگير شدند، البته گس��تاخي مجرمان اخيراً بيشتر شده 
است و با پيگيري و تمهيدات پليس با اين وقاحت و گستاخي برخورد 

خواهد شد. 
وي در آخر گفت: »پليس در شش ماهه اول سال يك درصد افزايش وقوع 
جرائم و 2درصد افزايش وقوع كشف در پايتخت را داشته كه بيشتر جرائم 

نيز در حوزه جرائم خرد بوده است.« 

سوارى  خودروى  سبز)  (برگ  وضعيت  اعالم  برگ 
پرايدمدل 1389جى ال ايكس آى به رنگ نوك مدادى 
متاليك به شماره موتور3575519 و به شماره شاسى
ايران   15 انتظامى  شماره  به  و   s1412289526370

876 د 73 مفقود شده و لز درحه اعتبار ساقط است.
تبريز

مفقودى
 : تيپ  پژو   : و سند كمپانى خودرو سوارى سيستم  برگ سبز 
PARSTU5A   رنگ : سفيد - روغنى مدل:  1397  به  شماره 
 134B0001180 : انتظامى   995  ط  31 ايران 84 شماره موتور
مالكيت  به   NAAN51FE6JH640158   : شاسى  شماره 
ابراهيم راه پيما  به كد ملى   3381159674  مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ملى  شناسه  و   106 ثبت  شماره  به  قوزلو  روستائى  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
10980257801 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
27/10/1399 و نامه شماره 834/733 مورخ 16/12/99 اداره تعاون روستائى شاهين 
دژ تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه وحساب سود وزيان سال مالى 1398شركت 
تصويب شد. 2- آقاى اسمعيل عبادى قوزلو به شماره ملى 2938535724 و سيدجالل 
سيدى باشبرات با كدملى2938533245 به عنوان بازرسان اصلى براى سال تا تاريخ 
27/10/1400انتخاب گرديدند. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شاهين دژ (1183615)

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :پرايد تيپ :جى تى ايكس آى 
رنگ : نقره اى متاليك مدل: 1386  به  شماره انتظامى   219  
  : شاسى  شماره   2185018  : موتور  شماره   94 ايران   35 ل  
S1412286638822 به مالكيت محمد عبيدى دوالبى به كد 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  ملى 3450176455  

مى باشد.

كارت شناسايى خودرو پرتون ليفت بك تيپ GEN_2 مدل 
2008 رنگ آبى روشن متاليك شماره پالك ( ايران 66  644 
ب 58) به شماره موتور S4PHNW7554 شماره شاسى 
PL1CM6LNL8G157927  متعلق به شاهين شاهينى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
البرز

سوارى  خودروى  سبز)  (برگ  وضعيت  اعالم  برگ 
پرايدمدل 1389جى ال ايكس آى به رنگ نوك مدادى 
متاليك به شماره موتور3575519 و به شماره شاسى
ايران   15 انتظامى  شماره  به  و   s1412289526370

876 د 73 مفقود شده و لز درحه اعتبار ساقط است.
تبريز

مفقودى
 : تيپ  پژو   : و سند كمپانى خودرو سوارى سيستم  برگ سبز 
PARSTU5A   رنگ : سفيد - روغنى مدل:  1397  به  شماره 
 134B0001180 : انتظامى   995  ط  31 ايران 84 شماره موتور
مالكيت  به   NAAN51FE6JH640158   : شاسى  شماره 
ابراهيم راه پيما  به كد ملى   3381159674  مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ملى  شناسه  و   106 ثبت  شماره  به  قوزلو  روستائى  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
10980257801 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
27/10/1399 و نامه شماره 834/733 مورخ 16/12/99 اداره تعاون روستائى شاهين 
دژ تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه وحساب سود وزيان سال مالى 1398شركت 
تصويب شد. 2- آقاى اسمعيل عبادى قوزلو به شماره ملى 2938535724 و سيدجالل 
سيدى باشبرات با كدملى2938533245 به عنوان بازرسان اصلى براى سال تا تاريخ 
27/10/1400انتخاب گرديدند. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شاهين دژ (1183615)

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :پرايد تيپ :جى تى ايكس آى 
رنگ : نقره اى متاليك مدل: 1386  به  شماره انتظامى   219  
  : شاسى  شماره   2185018  : موتور  شماره   94 ايران   35 ل  
S1412286638822 به مالكيت محمد عبيدى دوالبى به كد 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  ملى 3450176455  

مى باشد.

كارت شناسايى خودرو پرتون ليفت بك تيپ GEN_2 مدل 
2008 رنگ آبى روشن متاليك شماره پالك ( ايران 66  644 
ب 58) به شماره موتور S4PHNW7554 شماره شاسى 
PL1CM6LNL8G157927  متعلق به شاهين شاهينى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
البرز

سوارى  خودروى  سبز)  (برگ  وضعيت  اعالم  برگ 
پرايدمدل 1389جى ال ايكس آى به رنگ نوك مدادى 
متاليك به شماره موتور3575519 و به شماره شاسى
ايران   15 انتظامى  شماره  به  و   s1412289526370

876 د 73 مفقود شده و لز درحه اعتبار ساقط است.
تبريز

مفقودى
 : تيپ  پژو   : و سند كمپانى خودرو سوارى سيستم  برگ سبز 
PARSTU5A   رنگ : سفيد - روغنى مدل:  1397  به  شماره 
 134B0001180 : انتظامى   995  ط  31 ايران 84 شماره موتور
مالكيت  به   NAAN51FE6JH640158   : شاسى  شماره 
ابراهيم راه پيما  به كد ملى   3381159674  مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ملى  شناسه  و   106 ثبت  شماره  به  قوزلو  روستائى  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
10980257801 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
27/10/1399 و نامه شماره 834/733 مورخ 16/12/99 اداره تعاون روستائى شاهين 
دژ تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه وحساب سود وزيان سال مالى 1398شركت 
تصويب شد. 2- آقاى اسمعيل عبادى قوزلو به شماره ملى 2938535724 و سيدجالل 
سيدى باشبرات با كدملى2938533245 به عنوان بازرسان اصلى براى سال تا تاريخ 
27/10/1400انتخاب گرديدند. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شاهين دژ (1183615)
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رنگ : نقره اى متاليك مدل: 1386  به  شماره انتظامى   219  
  : شاسى  شماره   2185018  : موتور  شماره   94 ايران   35 ل  
S1412286638822 به مالكيت محمد عبيدى دوالبى به كد 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  ملى 3450176455  

مى باشد.

كارت شناسايى خودرو پرتون ليفت بك تيپ GEN_2 مدل 
2008 رنگ آبى روشن متاليك شماره پالك ( ايران 66  644 
ب 58) به شماره موتور S4PHNW7554 شماره شاسى 
PL1CM6LNL8G157927  متعلق به شاهين شاهينى 
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پرايدمدل 1389جى ال ايكس آى به رنگ نوك مدادى 
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 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

به جوان 
دوباره نگاه كن

كردم و االن هم از آنها خبري ندارم. 
متهم پس از اعتراف به جرمش به دستور بازپرس براي تحقيقات بيشتر در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. همچنين بازپرس به مأموران 
دس��تور داد ضمن بازداشت پدر نوزاد فوت ش��ده، فهميه را هم به اتهام 
خوراندن متادون به نوزاد 9روزه كه باعث مرگ وي شده است بازداشت 

كنند و مورد بازجويي قرار دهند. 

 مردي كه حدود دو م�اه قبل به خاطر 
يك سوءظن با ش�ليك گلوله پايش 
قطع و آس�يب جدي به ب�دن او وارد 
ش�ده بود، روي صندلي نشسته بود. 
كنار او پدر پيرش ايستاده بود تا او را 
دلگرم�ي بدهد. ش�اكي در گفت وگو 
به س�ؤاالتمان پاس�خ داد، س�پس با 
گريه گف�ت: فق�ط نمي دان�م جواب 
دخترهش�ت س�اله ام را چ�ه بدهم، 
چون ديگر نمي توانم ب�ا او بازي كنم. 

 چند سال داريد؟
۳۸ سال.

 شغلت چيست؟
آهنگري داش��تم ولي به خاطر آسيبي 
كه در اين حادثه دي��دم، ديگر توان كار 

كردن ندارم. 
 متهم را مي شناختي؟

پسرخاله همسرم است.
 باهم اختالف داشتيد؟

خير. 
پس چرا با اسلحه به تو حمله 

كرد و به اين روز افتادي؟
به خاطر يك سوءظن.
 توضيح بده. 

روزي در محله خاك س��فيد از س��ر كار 
برمي گش��تم و هنوز لباس كار تنم بود. 
در مسير همسر و فرزند متهم را ديدم كه 
منتظر ماشين بودند. خوب نبود با ماشين 

از جلوي آنها رد مي شدم، به همين خاطر 
ايستادم و آنها را سوار كردم تا ايستگاه مترو 
برسانم. بين راه خواهران متهم ما را ديدند. 
آنها همان شب با برادرشان صحبت و او را 
تحريك كرده بودند كه غيرت نداري، چون 
همسر و فرزندت سوار ماشين فالني بودند. 
همين باعث شد او با اسلحه مقابل مغازه ام 
بيايد و بعد از درگيري با شليك گلوله به 

پايم و شكمم مرا ناقص كند. 
بع�د از توضيحات ش�اكي به طرف 
متهم رفتم. او خيلي دوست نداشت 
با من حرف بزند و فقط به چند سؤال 

جواب داد. 
 چند سال داري؟

۳5 سال.
 شغلت چيست؟

مسافركشي. 
 سابقه داري؟

بله.
 چي؟

كيف قاپي، شرارت و درگيري. 
 اس�لحه را از كج�ا تهيه كرده 

بودي؟
از دوستم قرض گرفته بودم.

 براي شليك به شاكي؟
نه اين حادثه خيلي اتفاقي رقم خورد. 

 به خاطر چي؟
فقط سوء ظن. اشتباه كردم. 

چند م�رد ميانس�ال فروش�ندگان 
دوره گ�ردي بودن�د كه با دس�تگاه 
اسكيمر و كپي كارت بانكي مشتريان 
مبال�غ زي�ادي را كالهب�رداري 
كرده بودن�د. يكي از آنها م�راد نام 
داش�ت، او با فروش ميوه در پش�ت 
وانت مرتك�ب اين جرم ش�ده بود. 

 سابقه داري؟
بله يك فقره كالهبرداري.

 چرا دوباره سراغ كار خالف 
رفتي؟

درآمدم زي��اد نبود، از طرف��ي اعتياد 
هم داشتم. 

 از اي�ن راه چق�در كاس�ب 
شدي؟

دقيق نمي دانم اما چند ميليون. 
 با اين پول چه كار كردي؟

با آن معامله ل��وازم خانگي مي كردم. 
چند بار هم خريد طال انجام دادم. 

 از شيوه كالهبرداري ات بگو. 
پشت وانتي كه داشتم را پر از جعبه هاي 
ميوه مي كردم و هر روز سر يك چهارراه 
يا خيابان مي ايس��تادم. وقتي مشتري 
براي خريد مي آمد به بهانه كرونا وجه 
نقد قبول نمي كردم و مي خواستم كارت 
عابر بدهد. به دستگاه كارت خوان يك 
اس��كيمر متصل بود ك��ه از آن كارت 
كپي مي گرفت. دس��تگاه كارت خوان 
را داخل ماشين گذاشته بودم. بعضي 
مش��تري ها اصرار مي كردند خودشان 
رمز بزنند اما از كارت مش��تري هايي 
كه اعتم��اد مي كردند و كارتش��ان را 
در اختيار من مي گذاش��تند يك كپي 
مي گرفت��م و بالفاصله حسابش��ان را 

خالي مي كردم. 

يك گ�روه هفت، هش�ت نف�ره كه همه ب�ا لباس 
مشكي در حياط س�تاد فرماندهي ايستاده بودند 
توجه بچه ه�اي خبرن�گار را جلب ك�رد. متوجه 
ش�ديم اتهامش�ان اج�اره كارت بانكي ش�ان به 
يك باند قمارباز اس�ت. امين يكي از اين متهم ها 
بود ك�ه مي گفت اش�تباه ك�ردم و گول خ�وردم. 

 امين چند سال داري؟
2۴ سال.

 بيكار بودي كه دنبال پول حرام رفتي؟
نه اتفاقاً در يك امالك مش��غول بودم و درآمدم خوب 

بود. 
 پس چي شد؟

طمع كردم و گول خوردم.
 اين كار پيشنهاد چه كسي بود؟

يكي از دوستانم. روزي مرا ديد و گفت مي خواهد خريد 
و فروش اينترنتي راه بيندازد. او به اين بهانه از من كارت 

بانكي خواست و من به او اعتماد كردم. 
 چقدر درس خوانده اي؟

دانشجو هستم. 
 يك دانشجو چطور بايد گول بخورد؟

]سكوت متهم[.
 از شگرد اين سايت بگو. 

آنها سايت شرط بندي راه انداخته بودند و در كشورهاي 
ديگر هم عضو داشتند. براي اين كار بايد چند كارت 
را ش��ارژ مي كردند. قرار بود به ازاي هر بردي در قمار 

درصدي هم به كارت ما واريز شود. 
 سابقه داري؟

خير بار اول است كه دستگير شده ام و خيلي پشيمانم. 

كالهبرداريكاسباندورهگردقطعپابهخاطرسوءظن اجارهكارتبانكي
بهسايتقماربازان

پيامدفرارازصحنهتصادف
در مورد رانندگاني كه از صحنه تصادف فرار مي كنند، ماده ۷19 قانون مجازات 
اسالمي خيلي شفاف به اين موضوع پرداخته است. اين ماده اشاره دارد كه اگر 
مصدوم احتياج به كمك فوري راننده داشته باشد و آن راننده امكان رساندن 
مصدوم را به مراكز درماني و مطلع كردن مأموران انتظامي داشته باشد و به هر 
دليلي صحنه را ترك و فرار كند و متأسفانه مصدوم را در آن حالت رها نمايد، به 
حداكثر بيش از دوسوم مجازات كه در همان ماده قانوني براي آن در نظر گرفته 

شده محكوم مي شود و در واقع مجازات وي تشديد مي گردد. 
 در تبصره2 همين ماده نيز اش��اره مي كند كه اگر همان راننده در صحنه 
بماند و موجبات تخفيف آالم و جراحات مص��دوم را فراهم نمايد، باز هم از 
تخفيف مجازات برخوردار مي گردد و قانون در هر دو مورد اش��اره كرده در 
برابر راننده اي كه تعهد دارد و يك شهروند مسئول است و در برابر راننده اي 
كه متأسفانه مس��ئوليت خود را انجام نمي دهد، رفتار جداگانه اي در نظر 
گرفته اس��ت، بنابراين به رانندگان توصيه مي شود فكر نكنند كه هميشه 
آنها در تصادفات مقصر هستند بلكه در بسياري از اوقات اين عابر پياده است 
كه مقصر مي باشد و براي همين اگر با عابر پياده اي تصادف كردند، در محل 
بمانند و پاي آن تصميم بايستند چراكه قانون و بيمه حمايت ها و پوشش هاي 

الزم را انجام مي دهد. 
 در تصادفات به عنوان راننده اولين اقدام اين است كه خودروي خود را متوقف 
كرده و پليس را از وقوع اين تصادف جرحي مطلع كنيم. نكته بعدي اين است 
كه اگر عابر پياده و مصدوم در اين تصادف در وضعيتي است كه از نظر جراحت 
داراي مصدوميت شديد است و آسيب ديدگي وي زياد مي باشد يا شايد دچار 
آسيب ديدگي نخاعي شده باشد و ما خيلي به اين موضوع اشرافيت نداشته 
باشيم، بايد از دست زدن و جابه جايي اين عابر پياده خودداري كنيم و منتظر 

آمدن خودروهاي امدادي باشيم. 
 حال ممكن است متوجه شويم كه خودروهاي امدادي شايد ديرتر برسند و 
ما آن زمان را از دست مي دهيم و اين امكان وجود دارد كه از مصدوم بپرسيم 
كه آيا مي تواند دس��ت و پاي خود را تكان دهد و آن هوشياري الزم را دارد و 
اين امكان هم براي ما وجود دارد، بنابراين ب��ا توجه به قوانين و مقرراتي كه 
وجود دارد، ما مي توانيم با توجه به اينكه خودروهاي امدادي در شهر تهران در 
لحظاتي در گره هاي ترافيكي بعد از ظهر مثالً می باشند و شاهد حضور ديرتر 
خودروهاي امدادي هستيم، ما مي توانيم اين كار را انجام دهيم و مصدوم را به 
بيمارستان برسانيم ولي يادمان باشد كه حتماً ما پليس را در جريان قرار دهيم 
چراكه پليس با سامانه هايي كه دارد با خودروهاي امدادي تماس مي گيرد و در 
كمترين زمان ممكن امكان حضور آنها مهيا مي شود. بعضي مواقع ما به عنوان 
يك انسان در مقام تصميم گيري هاي مهم قرار مي گيريم و آنجاست كه نشان 
مي دهيم در لحظه، تصميم درس��ت و منطقي را می گيريم و با يك تصميم 
اشتباه تا مدت ها خود را زير سؤال نمی بريم. يكي از اين موارد همين لحظاتي 
است كه آسيب به وجود آمده و اينجاست كه بايد با خود اين تصميم را بگيريم 
كه االن نجات جان فرد مصدوم مهم است و بايد تصميم درست را انجام  دهيم 
يا متأسفانه مانند برخي رانندگان كه شاهد آن هستيم كه محل حادثه را ترك و 
فرار مي كنند. راننده با فرار كردن از صحنه حادثه آن لحظات طاليي براي نجات 
جان مصدوم را از دست مي دهد و به خاطر اين تصميم اشتباهي كه اين دست 
رانندگان مي گيرند ما شاهد دامنه وسيعي از اتفاقات بعد از تصادف هستيم كه 

در آينده به وقوع مي پيوندد. 
*  كارشناس تصادفات پليس راهور تهران

قاتلسربازپليس
مجرمشناختهشد

پرونده مرد شروری كه متهم اس�ت عبدالجبار مختوم نژاد، سرباز 
پليس را به طرز دلخراشي به شهادت رس�انده است با صادر شدن 
كيفرخواست در دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي مي شود. 
به گزارش »جوان« ظهر روز شنبه نهم مردادماه امسال قاضي محمدجواد 
شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري11۰ ش��هدا از قتل س��رباز وظيفه اي به دس��ت مرد 
جنايتكاري باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جناي��ي در بيمارس��تان با جس��د عبدالجبار مختوم نژاد، س��رباز 
كالنتري11۰ شهدا روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقو به قتل رسيده 

بود. 
نخستين بررسي ها نش��ان داد س��رباز مختوم نژاد هنگام انتقال مجرم 
خطرناكي به نام علي از دادسرا به كالنتري در نزديكي يكي از خيابان هاي 

كالنتري شهدا به دست وي به شهادت رسيده است. 
همزمان با انتقال جسد سرباز وظيفه به پزشكي قانوني، مأموران تالش 
زيادي براي دستگيري قاتل فراري آغاز كردند كه در نهايت چند ساعت 
بعد وي را در حالي كه سوار بر موتورسيكلت سرقتي در يكي از خيابان هاي 

كرج بود، شناسايي و دستگير كردند. 
متهم پس از انتقال به تهران به جرم خود اق��رار كرد و در توضيح ماجرا 
گفت: اهل شهرستان تويسركان همدان هستم و شغل اصلي ام آشپزي در 
رستوران ها و شركت ها بود. همراه همسر و دخترم زندگي خوبي داشتيم و 
در تهران براي چند دانشگاه آشپزي مي كردم تا اينكه بيكار شدم و همسرم 
از من طالق گرفت. پس از اين من و دخترم تنها شديم كه به تويسركان 
بازگشتيم و در سال 9۸ وارد باند خالفكاران شدم و موتورسيكلت سرقت 
مي كردم. مدتي بعد در حالي كه 22 موتورس��يكلت سرقت كرده بودم 
دستگير و راهي زندان شدم كه خردادماه سال 99 با گذاشتن وثيقه آزاد 
ش��دم و اين بار براي دزدي به كرج آمدم. هر روز صبح از كرج به تهران 
مي آمدم، از جلوی بيمارستاني موتورسيكلت سرقت مي كردم و به كرج 
مي رفتم تا اينكه چند روز قبل هنگام سرقت جلوی بيمارستان شناسايي 
و دستگير شدم. روز حادثه سرباز وظيفه مرا همراه متهم ديگري به دادسرا 
برد. آن متهم آزاد شد اما من بايد وثيقه مي گذاشتم كه همراه سرباز وظيفه 
به كالنتري برگشتيم.  نزديك كالنتري به سرباز وظيفه گفتم كه گرسنه 
هستم و او مي خواست براي من س��اندويچي بخرد كه فرار كردم. او مرا 
تعقيب كرد و در يكي از كوچه هاي اطراف كالنتري به دام انداخت كه با 

چاقو به او ضربه زدم و گريختم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي راهي زندان شد و بازپرس هم يك روز قبل 
كيفرخواست متهم را به جرم قتل عمد صادر كرد، بنابراين متهم به زودي 

در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 

سرهنگ رابعه جوانبخت*


