
14
88498435سرويس  حوادث

 يک شنبه 10 مهر  1401 | 5 ربیع االول 1444 || روزنامه جوان |  شماره 6588

 ر  كب   ز  د ن
 شا ه   د  ز  د  ا ن

 به   د ز د  حر فه  ا  ي
   آرمين بينا 

س�ه م�رد س�ارق ك�ه از س�وي ي�ك دزد حرف�ه اي ب�راي س�رقت 
ميلي�اردي اس�تخدام ش�ده بودن�د ب�ا س�رقت طاله�ا ناپديد ش�دند. 
يكي از روزهاي پاياني تير ماه امسال مردي در تهران وحشت زده با اداره پليس 
تماس گرفت و از سه سارق مسلح نقابدار به اتهام گروگانگيري و سرقت اموالش 

شكايت كرد. 
وقتي مأم��وران به محل حادثه رفتند ش��اكي در توضيح ماج��را گفت: » من، 
همس��رم و س��ه فرزند و مادرم در خانه م��ان تلويزيون تماش��ا مي كرديم كه 
متوجه ش��دم كليدي داخل قفل در ورودي آپارتمانمان چرخيد و ناگهان در 
آپارتمانمان باز شد و سه مرد نقابدار كه مس��لح به كلت كمري و چاقو بودند، 
وارد خانه شدند. ما همه از ترس شوكه شده بوديم، طوري كه حتي توان حرف 
زدن نداشتيم. مادرم همان لحظه اول با ديدن آنها سكته كرد و از هوش رفت 
و زن و فرزندانم نيز دست و پايشان به لرزه در آمده بود. سه مرد ناشناس تهديد 
كردند كه اگر حرفي بزنيم يا حركتي كنيم، جانمان را مي گيرند. آنها با تهديد 
كليد گاوصندوق را از من گرفتند و دس��ت و پاي ما را با طناب و پارچه بستند 
و در اتاقي يك ساعت گروگان گرفتند . هر چه خواهش كردم كه اجازه دهند 
با اورژانس تماس بگيرم و براي درمان مادرم درخواست كمك كنم، فايده اي 
نداشت تا اينكه يك ساعت بعد متوجه شدم از خانه ام بيرون رفتند. پس از اين 
به سختي طناب دست و پايم را باز كردم و بعد به سراغ خانواده و مادرم رفتم 
و طناب آنها را هم باز كردم و موضوع را به پليس اطالع دادم و از اورژانس هم 

كمك خواستم.«
وي ادامه داد: » سارقان عالوه بر اينكه باعث سكته مادرم شدند 2 ميليارد تومان 
طال و جواهرات داخل گاوصندوقم را س��رقت كردند. البته مادرم با تالش كادر 

درمان از مرگ نجات پيدا كرد.«
   رد پاي خدمتكار 

با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 34 براي 
شناسايي سارقان در اختيار تيمي از كارآگاهان زبده پليس آگاهي قرار گرفت. 

بررسي هاي مأموران پليس نشان داد از آنجايي كه سارقان با كليد وارد خانه شده 
و محل نگهداري طالها را هم مي دانسته اند يا افراد آشنايي بوده اند يا فرد آشنايي 

در سرقت به آنها كمك كرده است. 
از س��وي ديگر، مأموران دريافتند زن جواني به نام شهين از مدتي قبل به خانه 
شاكي به عنوان خدمتكار رفت و آمد داشته است، اما دو روز قبل از حادثه ناگهان 

غيبش مي زند و به تلفن شاكي هم جواب نمي دهد. 
بدين ترتيب مأموران شهين را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب قرار دادند و 

موفق شدند چند روز قبل او را در مخفيگاهش دستگير كنند. 
   اعتراف 

متهم ابتدا در بازجويي ها منكر جرم خود شد، اما وقتي با مدارك و داليل روبه رو 
شد به همدستي با صاحبكارش در سرقت از خانه شاكي اعتراف كرد. 

وي گفت: » چند سالي است شوهرم فوت كرده و تمامي هزينه هاي زندگي و 
فرزندم به عهده من است، به همين دليل پس از فوت شوهرم در مغازه فروش 
تنباكو و قليان ش��روع به كار كردم. صاحبكارم مرد جواني بود و حق و حقوق 
مرا هم مي داد، اما درآمدم كم بود، به همين خاطر تصميم گرفتم در كنار كارم 
به خانه هاي افراد پولدار بروم و كاره��اي نظافتي و خدماتي انجام دهم. مدتي 
قبل شاكي در فضاي مجازي درخواست استخدام خدمتكار داده بود و من هم 
با او تماس گرفتم و در خانه اش ش��روع به كار كردم. در مدتي كه در خانه كار 
مي كردم، متوجه شدم شاكي در كار خريد و فروش وام فعاليت دارد و از طرفي 
هم صاحب مغازه تنباكو فروشي دنبال وام بود كه او را براي گرفتن وام به شاكي 

معرفي كردم.«
وي ادامه داد: » مدتي بعد صاحبكارم گفت شاكي از او كالهبرداري كرده است 
و از من خواس��ت كليد خانه او را در اختيارش قرار دهم تا از خانه اش سرقت 
كند. ابتدا مخالفت كردم، اما او من و فرزندم را تهديد كرد و من هم قبول كردم. 
صاحبخانه به من اطمينان داشت و كليد خانه اش را به من داده بود و من هم از 
روي آن يدك ساختم و در اختيار صاحب مغازه قرار دادم و از طرفي هم محل 

نگهداري طالها را به او گفتم و پس از آن ديگر خبري از او ندارم.«
   از سارقان ركب خوردم 

با اعتراف متهم مأم��وران پليس صاحبكار وي را به نام ش��هباز شناس��ايي و 
بازداشت كردند.  وي در بازجويي اعتراف كرد كه سارق حرفه اي را براي سرقت 

اجير كرده بود، اما از آنها ركب خورده است. 
متهم گفت: » مدتي بود كه نياز به وام ضروري داشتم تا اينكه شهين شاكي را 
به من معرفي كرد و گفت در كار خريد و ف��روش وام فعاليت دارد. وقتي به او 
معرفي شدم قرار شد براي من وام 120 ميليون توماني از بانك بگيرد و من هم 
مبلغي به او دادم، اما شاكي از من كالهبرداري كرد و وام را خودش باال كشيد. 
پس از اين، از او كينه به دل گرفتم و دنبال انتقام ب��ودم كه تصميم گرفتم از 
خانه اش س��رقت كنم و از شهين خواستم كليد خانه ش��اكي را در اختيار من 
قرار دهد. در ادامه به سراغ س��ارق حرفه اي رفتم و قرار شد او به خانه شاكي 
دس��تبرد بزند و پس از س��رقت 120 ميليون تومان به من بدهد و بقيه را هم 
بين خودش و همدستانش تقس��يم كند، اما او پس از سرقت به من ركب زد و 

پولي به من نداد.«
   بازداشت سارق حرفه اي 

مأموران پليس در ادامه س��ارق حرفه اي را به نام بهمن شناسايي و بازداشت 
كردند.  متهم در بازجويي هاي اوليه جرم خود را انكار كرد، اما وقتي با داليل 
و مدارك روبه رو ش��د، به س��رقت از خانه مرد پولدار با همدس��تي سه نفر از 

دوستانش اعتراف كرد و مدعي شد او هم از همدستانش ركب خورده است. 
وي در ادعايي گفت: » وقتي شهباز به س��راغم آمد و خواست از خانه مرد پولدار 
سرقت كنم، با سه نفر از دوستانم كه حرفه اي هس��تند، مشورت كردم و نقشه 
سرقت را طراحي كرديم. شب حادثه با كليد يدكي كه شهباز در اختيار ما گذاشته 
بود به در خانه شاكي رفتيم. من داخل كوچه نگهباني مي دادم و سه همدستم 
هم وارد خانه شدند و پس از يك ساعت بيرون آمدند. آنها مبلغ كمي به من دادند 
و قرار شد چند روز ديگر سهم من و شهباز را بدهند، اما ناگهان ناپديد شدند و از 
آن روز به بعد از آنها خبري ندارم. من به آنها اعتماد كردم و آنها را براي س��رقت 
ميلياردي اجير كردم و خبر نداشتم كه به من هم ركب مي زنند.« در حالي كه 
تحقيقات براي بازداشت سارقان فراري ادامه دارد، سه متهم به دستور بازپرس 

براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

مرگ راننده پراید
 در تصادف خودرو با چراغ برق

راننده س�واری پرايد در تصادف خودرو با چراغ برق در بزرگراه امام رضا 
جان باخت. 

به گزارش جوان، ساعت 6:45 بامداد روز گذشته آتش نشانان ايستگاه 63 از حادثه 
رانندگی در بزرگراه امام رضا به سمت تهران، نرسيده به دور برگردان توتك باخبر 
و در محل حاضر شدند. سعيد عباسی، فرمانده آتش نشانان گفت: بررسی ها نشان 
داد يك دستگاه خودروی سواری پرايد به علت نامعلومی از مسير اصلی منحرف 
شده و پس از برخورد با جدول حاشيه بزرگراه به شدت با چراغ برق برخورد كرده 
و متوقف شده است. وی افزود: به دنبال اين حادثه، راننده خودرو كه مردی 23 
ساله بود در همان لحظه برخورد به تش��خيص عوامل اورژانس جان خود را از 
دست داده و داخل خودرو حبس شده بود. عباسی ادامه داد: آتش نشانان پس از 
ايمن سازی، جسد را از كابين له شده خارج كردند و در اختيار امدادگران اورژانس 

قرار دادند. علت حادثه از سوی پليس در حال بررسی است.

   غالمرضا مسكني 
هيئ�ت س�ه نفره كارشناس�ان دادگس�تري در آخري�ن 
نظري�ه خ�ود درب�اره م�رگ غم انگيز دخت�ر چهار س�اله 
در س�قوط به چاهي در فضاي س�بز شهری، س�هم تقصير 
ش�هرداري منطقه 15 را 50 درص�د، ش�هرداري ناحيه 5 را 
40 درصد و پيمانكار فضاي س�بز را 10 درص�د اعالم كردند. 
متهم�ان ب�ه زودي ب�ه ج�رم تس�بيب در قتل ش�به عمد 
در دادگاه كيف�ري يك اس�تان تهران محاكمه مي ش�وند. 
عصر روز يك شنبه نوزدهم تيرماه قاضي ميثم حسين پور، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 157 مس��عوديه از مرگ مشكوك دختر خردسالي در 
بيمارس��تان بعثت با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي روي تخت بيمارستان 
با جسد بي جان دختر چهار ساله اي به نام معصومه روبه رو شدند 
كه حكايت از آن داشت پس از س��قوط در چاه 46 متري به كام 
مرگ رفته است.  بررسي هاي مأموران پليس نشان داد ساعتي قبل 
معصومه همراه پدر و مادرش براي تفريح به محوطه چمن كاري 
شده رمپ ميدان افسريه رفته بود كه ناگهان داخل چاه مخفي در 

ميان چمن ها سقوط و فوت كرده است. 
   شكايت از شهرداري 

پدر معصومه گفت: » همراه همسر و فرزندم براي تفريح به فضاي 
سبز كنار ميدان افس��ريه رفتم. دخترم در حال بازي بود و ازمن 
خواس��ت با گوش��ي تلفن همراهم از او عكس يادگاري بگيرم. 
دخترم در ميان چمن ها ژس��ت گرفته بود و خوشحال و خندان 
منتظر عكاس��ي من بود. اولين عكس را كه گرفتم، چند قدمي 
عقب تر رفت كه ناگهان غيبش زد. ابتدا تصور كردم جايي پنهان 
شده است، اما وقتي جلوتر رفتم، خبري از او نبود و انگار زمين دهان 
باز كرده و دخترم را بلعيده بود تا اينكه با حفره اي عميق و تاريك 
داخل چمن ها روبه رو شدم و فهميدم دخترم داخل آن حفره تنگ 
و تاريك سقوط كرده اس��ت. پس از اين درخواست كمك كردم 
و عوامل آتش نشاني از راه رس��يدند و در نهايت پس از حدود نيم 
ساعت تالش پيكر نيمه جان دخترم را از داخل چاه بيرون آوردند 

و به بيمارستان منتقل كردند كه فوت كرد.«
در حالي كه شاكي از ش��هردار منطقه 15 و ش��هردار ناحيه 5 و 
پيمانكار فضاي س��بز به اتهام مرگ دختر خردس��الش شكايت 
كرده بود، بازپ��رس جنايي پرون��ده را براي بررس��ي در اختيار 

كارشناسان فني قرار داد.  بررسي هاي اوليه كارشناسان نشان داد با 
اينكه شهردار منطقه هفته قبل از اين محل بازديد داشته است، اما 
متوجه اين حلقه چاه نشده است. همچنين مشخص شد چمن هاي 
اطراف چاه بلندتر از محل هاي ديگر فضاي سبز است و به همين 
خاطر دهانه چاه كه ب��دون حفاظ از قبل رها ش��ده بود در ميان 

چمن ها مشخص نبوده است. 
  بازداشت شهرداران و پيمانكار 

بدين ترتيب با مشخص شدن تقصير ش��هرداري در اين حادثه 
قاضي پرونده دستور بازداشت شهردار منطقه 15 و شهردار ناحيه 
5 و پيمانكار را صادر كرد. شهرداران در بازجويي ها اعالم كردند 
محل حادثه قنات قديمي بوده كه سال قبل حفر شده و آنها از آن 
بي خبر بودند و گرنه براي آن حفاظ در نظر مي گرفتند. آنها مدعي 
شدند در اين حادثه تقصيري نداشته   و االن كه متوجه شده اند براي 

رفع آن اقدام مي كنند. 
پيمانكار هم در بازجويي ها مدعي ش��د كه در اين حادثه تقصير 
نداشته است، چون وظيفه او پر كردن چاه هاي حفر شده نيست. 
وي گفت: » من مسئول فضاي سبز هستم و كار من آبياري و احيا 
و بازسازي فضاي سبز است و در حفر يا تعميرات چاه يا حفره هاي 

موجود نقشي ندارم.«

پرونده شهردار و پيمانكار 
در نوبت رسيدگي قرار گرفت 

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه سـاز رضوان به شماره ثبت 
388083  از كليه اعضاى محترم شركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در 
مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) روز جمعـه  مورخ 1401/07/29 
سـاعت 16 به آدرس: اتوبان ارتش- شهرك شـهيد محالتى- انتهاى 

خيابان نور- تاالر پذيرايى و همايش بعثت حضور به هم رسانند.
       دستور جلسه:  

  تطبيق و تصويب اساسنامه منطبق با ضوابط جديد وزارت  تعاون.
  تصميم گيرى در خصوص كاهش تعداد اعضاى هيئت مديره از 7 نفر 

به 5 نفردر دوره آتى.
چنانچه حضور عضو در مجمع ميسر نباشـد مى تواند به همراه وكيل 
خود حداكثر تا تاريـخ 1401/07/27  با مدارك عضويت و شناسـايى 
جهت تكميل فرم وكالت به دفتر تعاونى مراجعه نمايد تا پس از احراز 
هيئت مديره  هويت نسبت به صدور ورقه ورود به مجمع اقدام گردد.   

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه سازرضوان

نوبت  دوممناقصه عمومى يك مرحله اى (همراه با ارزيابى كيفى)

شركت ملي نفت ايران 

* بر اساس كسب حداقل امتياز مربوط به معيارهاى موجود در استعالم هاى ارزيابى كيفى كه توسط متقاضيان شركت در مناقصه تكميل مى شود، انجام مى گردد.(حداقل امتياز 50)روش ارزيابى 

 نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه: 

 مشخصات مناقصه:

 تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار):

http://sapp.ir/nidc pr         www.nidc.ir       كانال هاى اطالع رسانى شركت ملى حفارى ايران

                        موضوع مناقصه: خريد قطعات و لوازم مربوط به دستگاه هاى حفارى به شرح ذيل

 شناسه آگهى: 1381033

   تذكر: با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناورى وزارت نفت مبنى بر بكارگيرى سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) ثبت نام كليه متقاضيان 
حضور در مناقصات، مزايدات شركت ملى حفارى ايران در پايگاه  www.setadiran.ir  الزامى مى  باشد. 

  روش ارزيابى كيفى مناقصه گران:

دريافت اسناد
توسط شركت 

توزيع اسناد از يك روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاريخ شروع دريافت

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى  www.setadiran.ir محل دريافت
–گروه مناقصات تلفن تماس:   061-34148795

تحويل اسناد
به شركت

14 روز پس از آخرين روز دريافت اسناد آخرين مهلت

محل تحويل
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى  www.setadiran.ir و اصل ضمانتنامه به آدرس اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه – شركت 

ملى حفارى ايران – ساختمان پايگاه عملياتى – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبيرخانه كميسيون مناقصات- شماره تماس: 34148569 – 061-34148580

694/000/000   ريال تقاضاى خريد شماره   0032282 مبلغ تضمين

1/244/000/000   ريال تقاضاى خريد شماره   0032269 مبلغ تضمين

ضمانتنامه بانكى و يا ضمانتنامه هاى صادره از سوى مؤسسات اعتبارى غيربانكى داراى مجوز فعاليت از بانك مركزى
اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تحت عنوان تمركز وجوه سپرده شركت ملى حفارى ايران 

 (IR 350100004001114006376636 :شماره شبا)
- و ساير تضمين هاى معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره  50659  ت / 123402 مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذيرش مى باشد.

انواع تضامين قابل قبول

90 روز ( براى يك بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد) مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

مبلغ برآورد (ريال/ارز)شرح تقاضاشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

13,879,202,686قطعات كمپرسور0032282شركت ملى حفارى ايران

24,877,000,000قطعات كاترپيالر0032269شركت ملى حفارى ايران

مفقودى
سند اصلى كارخانه و كارت سبز سوارى لوگان سيستم رنو 
 K4MA690W045658 به شماره موتور  L90 ،1389 مدل
و شماره شاسـى NAPLSRALD91084964 و شماره 
پالك 218ص26 ايران59 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط است.   

حسین فصیحی

همزمان با ادامه تحقيقات، پرونده براي مشخص شدن درصد تقصير 
در اختيار تيم سه نفره اي از كارشناسان دادگستري قرار گرفت.  در 
حالي كه متهمان با گذاشتن وثيقه آزاد شده بودند، هيئت كارشناسي 
در نخستين بررسي ها اعالم كرد كه در اين حادثه شهردار منطقه 40 
درصد و شهردار ناحيه 5 و پيمانكار هر كدام 30 درصد مقصر هستند. 

   آخرين نظريه كارشناسي 
پس از اع��الم نظريه كارشناس��ان متهمان به درصد تقصيرش��ان 
اعتراض كردند كه در نهايت يك روز قبل هيئت سه نفره كارشناسان 
دادگستري سهم تقصير شهرداري منطقه را 50 درصد و شهرداري 

ناحيه 5 را 40 درصد و پيمانكار فضاي سبز را 10 درصد اعالم كرد. 
با اعالم نظريه كارشناس��ي و آخرين دفاع متهم��ان، پرونده پس از 
صدور كيفرخواست براي متهمان به اتهام تسبيب در قتل شبه عمد 
دختر خردسال براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 

نفس ها ی مر د شیطا ن صفت  به  شما ر ه  ا فتا د
حك�م اع�دام رانن�ده مس�افربر ك�ه 
ب�ه اته�ام تع�رض ب�ه زن ج�وان در 
بازداش�ت ب�ه س�ر می ب�رد از س�وی 
قض�ات دي�وان عالی كش�ور تأييد ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، س��ال گذش��ته دختر 
جوانی به نام مهت��اب ب��ه اداره پليس رفت 
و از رانن��ده خودروی پرايد ش��كايت كرد. او 
گفت: »سال هاست در يك شركت خصوصی 
مش��غول كار هس��تم. صبح ها ب��ه محل كار 
می روم و عصرها به خان��ه برمی گردم. امروز 
صبح طبق معمول منتظر تاكس��ی بودم كه 
يك پرايد سفيدرنگ توقف كرد. خيلی ديرم 
ش��ده بودم به همين خاطر منتظر تاكس��ی 
نماندم و سوار شدم. راننده بعد از طی مسافتی 
به يك باره مسيرش را تغيير داد. به او اعتراض 
كردم كه ناگهان يك س��يلی به صورتم زد و 

خواست ساكت شوم.« 
شاكی در حالی كه اش��ك می ريخت، افزود: 
»تازه فهميدم چه باليی س��رم آمده اس��ت. 
مضطرب و دس��تپاچه ش��دم. صدای تپش 
قلبم آنقدر زياد بود كه خ��ودم صدای آن را 
می شنيدم. شروع كردم به التماس و خواهش 
تا ش��ايد راننده دلش به رحم بيايد و مرا رها 

كند، اما او توجه��ی نكرد و ب��دون توجه به 
التماس هايم مرا به حاشيه خلوتی برد و... .«

شاكی در آخر گفت: »همانطور پريشان حال 
گريه می كردم كه راننده من را تهديد كرد اگر 
در اين باره به كسی حرفی بزنم مرا می كشد. 
او می گفت از من فيلم سياه تهيه كرده تا اگر 
به كسی حرفی بزنم آبرويم را ببرد. هنگام دور 
شدن خودرو چند شماره از پالك ماشينش را 

به خاطر سپردم.«
با طرح اين ش��كايت تالش برای شناس��ايی 
مرد جوان آغاز شد و با توجه به اطالعاتی كه 
دختر جوان در اختيار مأموران قرار داده بود، 
باالخره عرفان 30 ساله شناسايی و بازداشت 
ش��د. مرد جوان با انكار جرمش سعی داشت 
پليس را گمراه كند. او می گفت دختر جوان را 
نديده و نمی شناسد، اما در مواجهه حضوری 
دختر جوان، متهم را شناس��ايی كرد. به اين 
ترتيب پرونده برای تحقيقات بيشتر به دادگاه 
كيفری اسالمشهر فرستاده شد و متهم بعد از 
جلسه تحقيق در شعبه 19 دادگاه محاكمه و 

به اعدام محكوم شد. 
اين حكم با اعت��راض متهم به دي��وان عالی 
كشور فرستاده ش��د و رأی صادره در ديوان 

عالی كش��ور نقض و برای رس��يدگی مجدد 
به دادگاه كيفری يك استان تهران فرستاده 

شد. 
به اين ترتيب متهم برای دومين بار در شعبه 
دهم دادگاه حاضر شد. بعد از اعالم رسميت 
جلسه از سوی قاضی رضايی، شاكی در جايگاه 
ايستاد و با طرح شكايتش در حالی كه اشك 
می ريخت، گفت: »اين مرد زندگی ام را تباه 
كرده است. با گذش��ت يك سال از اين ماجرا 
هنوز شب ها كابوس می بينم. بعد از اين حادثه 
ديگر جرئت ندارم تنها بيرون بروم و از رفتن به 
سر كار هم منصرف شده ام. اين خانه نشينی 
مرا افسرده كرده است. برای متهم درخواست 

اعدام دارم.«
 در ادامه متهم بار ديگر جرمش را انكار كرد 
و در آخرين دفاعش  گفت كه بی گناه است و 
به اشتباه دستگير شده است. در پايان هيئت 
قضايی با توجه به شواهد و قرائن موجود در 
پرونده و نظر پزشكی قانونی، متهم را به اعدام 

محكوم كرد.
 اين رأی ب��ار ديگر ب��ه ديوان عالی كش��ور 
فرستاده شد، اما اين بار از سوی قضات يكی از 

شعبات آن مورد تأييد قرار گرفت. 

حوادث کثير
عبرت های قليل!

 يكی از داليلی كه منجر به شدت گرفتن جرائم و سوانح می شود، بی توجهی 
به پيوست هايی اس��ت كه منجر به بروز اين رويدادها می ش��ود. عمده اين 
بی توجهی ها هم از س��وی س��ازمان هايی ص��ورت می گيرد ك��ه در حوزه 
تصميم گيری دخالت دارند. به عنوان مثال يكی از عوامل مهم از دست رفتن 
جمعيت كشور وقوع سوانح رانندگی است. در حالی كه كشور به شدت به حفظ 
و افزايش جمعيت نياز دارد، بخش قابل توجهی از جمعيت به خصوص نسل 
جوان به دليل بروز سوانح از دست می رود. خودروهای مونتاژ داخل متهم اصلی 
بروز اين ضايعه ناگوار است و درباره مصائبی كه از جانب آن متوجه بدنه عمومی 
جامعه می شود مباحث بسياری مطرح بوده و هست. پرسش های اساسی مطرح 
شده اين است كه چرا روز به روز از كيفيت اين خودروها كم  می شود؟ چرا اين 
خودروهای بی كيفيت با قيمت كالن و با منت به متقاضی فروخته می شود؟ 
اين پرسش ها سال های زيادی است كه در بدنه عمومی جامعه مطرح است، 
اما هيچ پاسخی به آن داده نمی شود و هيچ مرجعی هم توان مقابله با قدرت 
مافيای خودروساز را ندارد. از همين روست كه هر لحظه به آمار قربانيان سوانح 

جاده ای اضافه می شود.
متهم رديف دوم در پرونده سوانح رانندگی، وضعيت نابسامان جاده هاست. 
نداشتن روشنايی معابر شهری و برون شهری، يكی بودن مسير رفت و برگشت، 
عدم رفع خطر از نقاط حادثه خيز و وضعيت نابس��امان آس��فالت خيابان ها 
و جاده ها س��ال های زيادی است كه فرياد زده می ش��ود، اما به آن رسيدگی 
نمی شود.  اگر سازمان هايی كه در امر تصميم گيری دخيل هستند و به آمار 
رسمی هم دسترسی دارند موارد مطرح شده در اين باره را بررسی كنند به خوبی 
متوجه خواهند شد بخش مهمی از جمعيت آماری كشور به دليل بی توجهی به 
اين موارد از دست می رود و تا زمانی هم كه پيوست های اين اتفاق ها مورد توجه 

قرار نگيرد، نمی توان شاهد كاهش بروز سوانح در اين باره بود. 
دوم خرداد ماه امسال وقتی در حادثه ريزش آوار متروپل آبادان دهها نفر كشته و 
زخمی شدند، مشخص شد حادثه به دليل تخلف های گسترده شهرداری و نظام 
مهندسی شكل  گرفته است. تخلف هايی كه سال های زيادی است گريبان نظام 
اداری را گرفته و تسهيل امور غيرممكن را با نفوذ در سازمان های اداری ممكن 
كرده است. بنابراين تا زمانی كه ساز و كار قانونی نتواند مانع بروز اين دست از 

تخلف ها شود، بروز فجايعی از اين دست ممكن خواهد بود.
 صبح روز چهارشنبه، 2۸ ارديبهش��ت حادثه تيراندازی در سازمان اموال و 
امالك بنياد مستضعفان ايالم چهار كش��ته و هفت زخمی برجای گذاشت. 
عامل حادثه نگهبان اخراجی اين سازمان بود كه به دليل از دست رفتن شغلش 
تصميم خطرناكی گرفته بود. او صبح روز حادثه برای انتقام از مدير سازمان 
وارد ساختمان ش��د و حادثه ای خونين را رقم زد و سرانجام با شليك گلوله 
به زندگی خودش نيز پايان داد و اينگونه به خود و ديگران آسيب رساند. اين 
اتفاق و بيشتر از اينها رويدادهايی هستند كه هرچه زمان می گذرد با شدت 
بيشتری در حال رخ دادن هستند. عمده ترين دليلی هم كه برای شدت گرفتن 
آن وجود دارد عدم توجه به پيوست هايی است كه امكان بروز اين اتفاق های 
ناگوار را ممكن می كند و برای برون رفت از آن هم مس��يری جز توجه به اين 

پيوست ها وجود ندارد.

مفقودی
برگ سبز و كارت شناسايی كش�نده فوتون شركت ايران خودرو 
مدل 1401 به نام ج�واد عابدی با كد مل�ی 2282521617  با پالک 
ايران897/83ع18 و ش�ماره موتور IsGe443077495665 و 
شماره شاسی Nab374527Na003284  مفقود شده و از درجه 

شيرازاعتبار ساقط است.      


