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 احتمال انتقال همه دانش آموزان مجروح
 به تهران وجود دارد

 سوختگی و قطع عضو 
حاصل زنگ تفریح کودکان عشایری

ش�هروند| 5 دانش آموز مجروح انفجار مین در 
منطقه جنگ زده اس��تان ایالم ح��ال  و روز خوبی 
ندارند. با گذش��ت 2روز از حادثه هولناک منفجر 
شدن خمپاره جنگی که طی آن 5 پسربچه راهی 
بیمارستان ش��دند وضع جسمانی آسیب دیدگان 
وخیم گزارش ش��ده اس��ت. با این حال یکی از این 
مجروحان برای ادامه روند درمان به تهران منتقل 
ش��ده اس��ت. مهین علی پور، مدیر روابط عمومی 
اورژانس کشور در رابطه با آخرین وضع این کودکان 
گفت: »محمدمه��دی کلی��ان، 12س��اله: دچار 
سوختگی 70 درصدی از ناحیه شکم و قطع مچ پا 
شده، هم اکنون این کودک قربانی پس از طی طول 
درمان در بیمارستان ایالم، جهت درمان تخصصی 
با بالگ��رد اورژانس ب��ه بیمارس��تان طالقانی اهواز 
منتقل شد. امیرمحمد پیکانی 9ساله: سوختگی 
50 درصد از ناحیه صورت و ان��دام فوقانی؛ او برای 
درمان تخصصی با بالگرد اورژانس از بیمارس��تان 
ایالم به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد. محمد 
باباخانی 7س��اله: دچار پارگی قرنیه و س��وختگی 
س��طحی از ناحی��ه ص��ورت؛ وی از بیمارس��تان 
امام خمینی)ره( به بیمارستان حضرت رسول)ص( 
تهران منتقل شد. علیرضا پیکانی 11ساله و مهدی 
باباخانی 8ساله: تمامی بدن این دو کودک 35 درصد 
دچار سوختگی شده اس��ت؛ آنان نیز جهت درمان 
تکمیلی به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند. 
وضعیت این کودکان در ش��رایط حاد اس��ت و در 
صورت تشخیص پزش��کان معالج، 4کودک دیگر 
نیز جهت ادامه درمان به تهران منتقل می شوند. در 
حالی  که پدر یکی از قربانیان گفته بود کودکان شان 
برای چرا گوسفندان در مراتع دچار این حادثه شده 
اما تحقیقات نش��ان می دهد آنه��ا در زنگ تفریح 
مدرس��ه قربانی انفجار مین ش��ده اند. این مدرسه 
عشایری از آبان ماه تا 15 فروردین به صورت کوچ رو 
در شیفت صبح به فعالیت آموزشی می پردازد و کل 
دانش آموزان این مدرسه 6 نفر بودند که 5 نفر از آنان 

در این حادثه دلخراش زخمی شدند.

آمر به معروف قالبی، اخاذی می کرد
مرد اخاذ که خود را آمر به معروف معرفی می کرد 
در ی��ک درگیری خیابانی ب��ه دام افتاد. نیمه های 
دی ماه بود که پلیس در جریان حمله و ضرب وشتم 
یک آمر به معروف قرار گرفت. با توجه به حساسیت 
موضوع بالفاصله پلیس تهران بزرگ وارد عمل شد 
و تحقیقات خود را در این زمین��ه آغاز کرد. در این 
تحقیقات که از س��وی ماموران پلیس تخصصی 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صورت گرفته بود، 
مشخص شد حدود ساعت3 عصر 14 دی ماه سه 
سرنش��ین یک خودرو سفیدرنگ با تک سرنشین 
یک خودروی س��واری دیگر درگیری لفظی پیدا 
کرده و ناگهان راننده تک سرنشین خودرو با سالح 
سرد به یکی از 3 سرنش��ین خودروی سفیدرنگ 
حمله کرده و وی را به ش��دت مجروح کرده است. 
با گسترش تحقیقات، یکی از سرنشینان خودروی 
س��فیدرنگ، شناسایی ش��ده و برای تحقیقات به 
پلیس امنی��ت عمومی تهران بزرگ دعوت ش��د. 
در تحقیقات و بازجویی های بعدی مش��خص شد 
که زن جوان با فرد مضروب 5 س��ال پیش آشنایی 
داشته اند اما به خاطر اختالف هایی که بین آنها پیش 
آمده این ارتباط قطع ش��ده و پس از آن زن جوان 
با دوس��ت آمر قالبی آشنا می شود. در مدت زمانی 
که این 2نفر با هم در ارتب��اط بودند فرد مضروب، 
عکس هایی از آنها تهیه کرده و ب��ا تهدید اقدام به 
اخاذی از زن جوان می کرد. در تحقیقاتی که انجام 
شد معلوم شد، درگیری میان آنها درخصوص امر به 

معروف نبوده است.
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شهروند| حکم قصاص اسیدپاش��ی برای اولین بار در ایران به اجرا 
درآمد. 19 بهمن  س��ال 1337 مجلس وقت به دنبال اسیدپاش��ی به 
صورت یک قاضی دادگس��تری، قانونی علیه مرتکب ش��وندگان این 
جنایت هولناک را تصویب کرد. با گذشت 56 سال از تصویب این قانون 
و درحالی که هر چند  س��ال یک بار به تعداد قربانیان اسیدی در ایران 
اضافه می ش��د اما حکم قصاص این متهمان هرگز به اجرا در نیامد. تا 
این که 12 اسفندماه  س��ال 1393 اولین حکم قصاص اسیدپاشی در 
زندان رجایی ش��هر اجرا شد. صبح روز سه ش��نبه 2 متهم اسیدپاشی 
برای اجرای حکم به زندان رجایی ش��هر فرستاده شدند. علی سخنور 
قربانی اسیدپاشی  سال 88 در قم و داوود روشنایی قربانی اسیدپاشی 
در خیابان مجیدیه تهران بعد از سال ها حکم قصاص مردان اسیدپاشی 
را داشتند که زندگی شان را س��وزانده بودند. با این حال علی سخنور با 
اجرای نیمی از حکم به متهم فرصتی برای پرداخت هزینه های درمان و 
دیه اش را داد و داوود روشنایی اجرای حکم را به 2 ماه دیگر موکول کرد.

اولین قصاص انجام شد
عامل جنایت اس��یدی که  س��ال 88 یک راننده تاکسی به نام علی 
سخنور را در جریان توطئه ای خانوادگی هدف اسیدپاشی قرار داده بود 
صبح روز سه شنبه از ناحیه یک چش��م قصاص شد. او که با جنایتش 
باعث نابینا شدن 2 چش��م طعمه اش شده بود با فرصت شاکی، تنها از 
یک چشم قصاص ش��د تا در مهلت دوباره ای که برایش در نظر گرفته 
شده هزینه های درمان و دیه قربانی اش را بپردازد. 5 سال پیش بود که 
زنی جوان، خواهرش را در جریان اختالف با همسر بداخالقش که یک 
راننده تاکسی بود، قرار داد. همین موضوع کافی بود تا خواهر کینه جو 
همس��ر صیغه ای اش را برای انتقام گیری از شوهرخواهرش اجیر کند. 
آنها تصمیم گرفته بودند راننده تاکسی را با اسید بسوزانند و خیلی زود 
نقشه ش��ان به اجرا درآمد. روز حادثه، مرد اجیر شده همراه با دوستش 
و با یک موتورس��یکلت ظرفی حاوی اسید را روی صورت علی سخنور 

پاش��یدند و به سرعت متواری ش��دند. با ش��کایت این مرد قربانی در 
دادسرای قم تحقیقات برای شناسایی عامل این جنایت اسیدی آغاز 
شد تا این که کارآگاهان خیلی زود متهم اصلی پرونده را دستگیر کردند. 
با تشکیل پرونده و دادگاهی شدن عامل این جنایت، درحالی که قربانی 
او در طول روند درمان بینایی 2 چش��مش را از دست داد حکم قصاص 
تأیید شد. پرونده این متهم اسیدپاشی با نیابت قضایی به شعبه اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران منتقل شد. تا این که صبح روز سه شنبه 
در زندان رجایی شهر به اجرا درآمد. بنا بر این گزارش، قربانی اسیدپاشی 
که حکم قصاص 2 چشم متهم را در دست داشت فعال به قصاص یک 
چشم رضایت داد تا با فرصتی که به قربانی می دهد بتواند هزینه درمان 
و دیه اش را از خانواده او دریافت کند.در حالی که پیشتر گفته شده بود 
قصاص اسیدپاشی به روش ریختن اسید در چشم های متهمان انجام 
خواهد شد اما این قصاص با حضور پزشک متخصص به روش بیهوشی و 

تخلیه چشم عامل اسیدپاشی اجرا شد.
دومین قصاص به تعویق افتاد

حکم قصاص مرد اسیدپاش که قرار بود صبح روز سه شنبه در زندان 
رجایی شهر اجرا ش��ود با رضایت داوود روشنایی، شاکی پرونده به بعد 
از ایام فاطمیه موکول ش��د. همه شرایط برای اجرای حکم فراهم شده 
بود، درمانگاهی در زندان رجایی ش��هر کرج برای اجرای اولین قصاص 
متهمان اسیدپاشی در تاریخ ایران به امکانات پزشکی مجهز شده بود. 
اسیدپاش و قربانی بار دیگر با هم روبه رو شده بودند، لحظات سختی بود، 
همه در انتظار اجرای حکم بودند که سکانس های پایانی این روبه رویی 

به گونه ای دیگر رقم خورد.
تعویق حکم در اتاق عمل

 داوود روش��نایی درباره علت تعویق اجرای این حکم گفت: »ساعت 
9:30 صبح برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر رفتم. شرایط اتاق 
عمل در زندان رجایی شهر مهیا شده بود و وسایلی که برای اجرای حکم 

قصاص الزم بود آماده بود. ماده بیهوشی را به متهم وصل کرده بودند و 
از من پرسیدند که خودت حکم را اجرا می کنی یا دکترها حکم را اجرا 
کنند و گفتم خودم حکم را اجرا می کنم. متهم روی تخت دراز کشید و 
پزشکان به او سرم بیهوشی وصل کرده بودند. ناگهان پدر و برادرش که 
در آن جا حضور داشتند، شروع به گریه کرده و تقاضای گذشت  کردند. 
روحانی مستقر در زندان هم از من خواست با توجه به فرا رسیدن ایام 
فاطمیه، حداقل تا پایان این ایام از اجرای حکم خودداری کنم. در یک 
لحظه تصمیمم را گرفتم و به احترام این ایام با درخواست ایشان موافقت 
کردم به همین خاطر اجرای حکم قصاص، به بعد از پایان ایام فاطمیه در 

فروردین  سال آینده موکول شد.«
داوود روش��نایی که 10 س��ال پیش طعمه این مرد اسیدپاش شده 
بود در رابطه با روزهای تاریکی که به او گذش��ت به »شهروند« گفت: 
»سخت ترین قسمت این ماجرا این است که من بی گناه قربانی شدم. 
این مرد من را نمی ش��ناخت و من هم تا آن لحظ��ه او  را ندیده بودم. او 
زندگی ام را سوزاند و من هنوز بعد از این همه  سال نمی دانم به کدامین 
گناه به این روز افتادم. او هر بار در جلسات دادگاه علتی را بیان می کرد، 
حتی یک بار ادعا کرده بود من با آمپول او را به ویروس ایدز مبتال کرده ام 
و به همین خاطر قصد انتقام گیری داشته اما قسمت تکان دهنده ماجرا 
این است که او در رابطه با این قضیه به برادرش گفته بود من داوود را با 

شخص دیگری اشتباه گرفته بودم!«
روشنایی، پسر جوانی است که 10 سال قبل به دالیلی واهی و نامعلوم 
در منطقه مجیدیه تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و 
بخش��ی از صورتش را از دست داد. پرونده با شکایت داوود به شعبه 71 
دادگاه کیفری استان تهران رفت و درنهایت بعد از رفت و  آمدهای فراوان 
قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم 
و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و الله گوش چپ 

و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.

ش�هروند| 240 دانش��جو پس از خوردن کباب 
آلوده در خوابگاه دانشجویی شیراز، روانه بیمارستان 
شدند. ظهر روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه شیراز 
وقت��ي ناهار کب��اب کوبی��ده دانش��گاه را خوردند، 
نمي دانستند که چند ساعت بعد راهي بیمارستان 
خواهند شد. هنوز چند س��اعتي از خوردن ناهار در 
این دانشگاه نگذشته بود که مسئوالن متوجه شدند 
حال یکي از دانشجویان بد و دچار مسمومیت شده 
اس��ت. درحالی که دخترجوان تحت معاینات اولیه 
تیم پزشکی قرار گرفته بود چندین دانشجوي دیگر 
نیز دچار مسمومیت شدند. ساعت 22:28 دوشنبه 
11 اس��فندماه پس از تماس با مرکز اورژانس 115 
ش��یراز بالفاصله 8 آمبوالنس به همراه یک اتوبوس 
آمبوالنس عازم خوابگاه دانشجویان شیراز شدند. با 
حضور عوامل اورژانس تعداد دانشجویاني که مسموم 
شده بودند به 86 نفر رسیده بود که مشخص شد ناهار 

دانشگاه مسموم بوده است. 
مهین علیپور مدیر روابط عمومی اورژانس کشور 
درباره جزییات این مس��مومیت غذایی به خبرنگار 
»ش��هروند« گفت: »دوشنبه شب گذش��ته در پی 
تماس مس��ئوالن خوابگاه ایالم با اورژانس، مبنی بر 
مسمومیت تعدادی از دانشجویان، بالفاصله عوامل 
اورژانس ب��ه محل حادثه رفتند. با حض��ور اورژانس 
در محل مش��خص ش��د که 82 نفر از دانش��جویان 
در پی خ��وردن غذای  آلوده )کباب کوبی��ده(   دچار 
مس��مومیت ش��ده اند. بالفاصله اقدامات الزم انجام 
ش��د و در نهایت 16 نفر از این دانش��جویان توسط 
تکنس��ین های اورژان��س در مح��ل درمان ش��دند 

اما 70نفر از آنها ب��رای ادامه درمان به بیمارس��تان 
نمازی شیراز منتقل ش��دند و در بیمارستان تحت 

مراقبت های پزشکی قرار گرفتند.«
به گفته علی پور تیم بهداش��تی وزارت بهداشت 
در محل ب��رای نمونه ب��رداری غذای آل��وده حضور 
پیدا کردند تا علت اصلي این مس��مومیت غذایي را 
ریشه یابي کنند. در پي این مسمومیت شدید غذایی 

درحال حاضر دانشجویان دانشگاه شیراز در شرایط 
نامناسبی به س��ر می برند  و در چند نقطه از دانشگاه 
تجمع نیز اتفاق افتاده است. به گفته برخی رسانه ها 
در 2 روز گذشته حدود 190 نفر از دانشجویان دختر 
و 50 نفر از دانشجویان پسر دچار مسمومیت شدید 

شده اند.
همچنین تشکل های دانشجویی دانشگاه شیراز در 

واکنش به اتفاقات رخ داده بیانیه ای صادر کردند که در 
آن دانشجویان به وضعیت بد دانشگاه شیراز اعتراض 
کرده اند و خواس��تار دلجویی از عموم دانش��جویان 
به خصوص دانشجویان مسموم و همچنین برخورد 
با خاطي این حادثه ش��دند. هم اکنون نیز تعدادی از 
دانشجویان در صحن دانش��گاه تجمع کرده اند. این 
دانش��جویان که از وضعیت دانشگاه راضي نیستند 

نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعالم کردند. 
مسمومیت غذایی 300 نفر از دانشجویان 

دانشگاه  جهرم
ای��ن حادث��ه اولین حادث��ه مس��مومیت غذایي 
در دانش��گاه ها نیس��ت. روز چهارم آذرماه امس��ال 
دانشجویان دانشگاه جهرم نیز به خاطر مسمومیت 
غذایي راهي بیمارستان ش��دند. آن روز 300 نفر از 
دانشجویان دانشگاه دولتی جهرم به دلیل مسمومیت 
غذایی روانه بیمارستان ش��دند. طبق شنیده ها این 
مس��مومیت غذایی که در اثر مصرف غذای سلف در 
دانشجویان ایجاد شده بود حامل ویروسی مسری بود 
و مسئوالن دانشگاه اقدام به ضدعفونی کردن فضای 
خوابگاه ها کرده اند. ف��رداي آن روز بیش از پانصد نفر 
از دانش��جویان با تجمع جلوی معاونت آموزشی این 
دانشگاه به این حادثه اعتراض کردند و ضمن اعتصاب 
غذا سرکالس ها حاضر نشدند. همچنین جلسه ای با 
حضور برخی مسئوالن اس��تان و جهرم و تعدادی از 
دانش��جویان معترض در فرمانداری این شهرستان 
برگزار ش��د و فرماندار جهرم در دانشگاه دولتی این 
شهرستان حضور یافت. وي به دانشجویان اطمینان 

داد که امنیت را در دانشگاه را برقرار کنند.

آژير

سرقت های میلیاردی خواستگار قالبی
ش�هروند| مرد جوان در پوش��ش خواستگار به 
کمین دختران پولدار می نشست و با همدستی دختر 
مورد عالقه اش سناریوی س��رقت های میلیاردی را 
اجرایی می کرد. 27 ش��هریورماه یک سرقت منزل 
به کالنتری 101 تجریش اعالم شد. مأموران وقتی 
ب��ه خیابان قیطری��ه رفتند، متوجه ش��دند بیش از 
2 میلیارد تومان اموال داخل منزل به س��رقت رفته 
اس��ت. مالباخته پیش روی کارآگاه��ان قرار گرفت 
و گفت: به همراه تمامی اعضای خان��واده، به یکی از 
شهرهای شمال کشور سفر کرده بودیم اما وقتی به 
خانه برگشتیم متوجه سرقت ش��دیم. تیم تحقیق 
وقتی خانه این مرد را مورد بررسی قرار داد، اطمینان 
پیدا کردکه سارقان با اطالع از عدم حضور مالباخته و 
اعضای خانواده، به محل سکونت آنها مراجعه و بدون 
هرگونه تخریب در ورودی، وارد س��اختمان ش��ده و 
سرقت خود را انجام داده اند. با توجه به دالیل و شواهد 
به دس��ت آمده مبنی بر داخلی بودن نوع س��رقت، 
تحقیقات درخصوص اعضای خانواده مالباخته و افراد 
مرتبط با آنها در دستورکار قرار گرفت. تحقیقات نشان 
می داد که جوانی به ن��ام حامد چندی پیش با دختر 
مالباخته آشنا شده، به وی پیش��نهاد ازدواج داده و 
حتی با اعضای خانواده اش جهت انجام خواستگاری 
به محل زندگی مالباخته مراجعه و حتی صحبت های 
مقدماتی نیز در این خصوص صورت گرفته اس��ت. 
کارآگاهان به محل زندگی حامد در خیابان درختی 
رفتند و اطالع پیدا کردند که واحد مس��کونی مورد 
ادعای حامد اجاره ای بوده که همزمان با زمان سرقت 
از خانه مالباخته، از س��وی وی تخلیه شده است. در 
ادامه رس��یدگی به پرونده، محل س��کونت خانواده 
حامد )23ساله( در منطقه س��ه راه آذری شناسایی 
و در تحقیقات از اعضای خانواده وی مش��خص شد 
که حامد از حدود یک س��ال پیش و پس از آشنایی 
با خانم جوانی که حامد قصد ازدواج با وی را داش��ته 
اما با مخالفت ش��دید خانواده اش مواجه شده، با آنها 
قط��ع رابطه ک��رده و درحال حاضر نی��ز از وی هیچ 
اطالع��ی ندارند؛ همچنین بررس��ی بانک اطالعات 
مجرمان سابقه دار نیز نش��ان داد که وی پیش از این 
نیز یک بار به اتهام سرقت دستگیر و روانه زندان شده 
است. همزمان با رسیدگی به پرونده سرقت 2 میلیارد 
تومانی من��زل خیاب��ان قیطریه، با بررس��ی پرونده 
سرقت های مشابه مشخص شد که دو مالباخته دیگر 
نیز به همین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته اند 
)ب��ه ارزش تقریبی 450 میلیون توم��ان برای هر دو 
پرونده( و در این پرونده ها نیز همزمان با انجام سرقت 
از منازل، خواستگار دختر مالباختگان که در تمامی 
آنها پس��ر یک کارخانه دار بوده ناپدید ش��ده است؛ 
در تمامی این س��رقت ها، خانم جوانی تحت عنوان 
»خواهر خواستگار« حضور داشته و خود خواستگار 
نیز مدعی داشتن خانه در منطقه شهرک غرب بوده 
است. با توجه به ش��باهت پرونده های سرقت منازل 
مناطق قیطریه، نارمک و دهک��ده المپیک، تصاویر 
حامد را دو مالباخته دیگر شناس��ایی کردند. اما در 
یکی از خواس��تگاری ها حامد همراه پسر جوانی به 
نام فرشید بوده است که او خود را خواستگار معرفی 
کرده بود.وقتی مشخص شد به جز حامد خواستگار 
قالبی دیگری هم در پرونده وج��ود دارد، تصاویر این 
مرد اس��تخراج و با انجام تحقیق��ات از خانواده حامد 
مشخص شد »فرشید« 20ساله پسرعمه حامد است.
تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری فرشید و حامد 
در دس��تور کار قرار داش��ت تا کارآگاهان اطالع پیدا 
کردند که فرشید به همراه تعدادی از دوستانش برای 
تفریح به یکی از ش��هرهای شمالی کشور رفته است؛ 
با به دس��ت آمدن اطالعات جدید و با انجام اقدامات 
پلیسی، فرش��ید 12بهمن ماه و در زمان بازگشت به 
تهران دس��تگیر ش��د. بالفاصله تحقیقات آغاز شد و 
درحالی که فرشید چاره ای جز بیان حقیقت نداشت 
به همدس��تی با حامد اعتراف و دیگر عضو پرونده به 
نام سمیرا 31س��اله را نیز معرفی کرد. با اعترافات به 
دست آمده از فرش��ید، حامد و سمیرا نیز در منطقه 
س��عادت آباد دستگیر و در بازرس��ی از مخفیگاه آنها 
مقادیر زیادی از اموال سرقتی و همچنین یک خودرو 
Gensiz مدل 2010 کشف شد. حامد درخصوص 
نحوه آشنایی خود با سمیرا )31ساله( به کارآگاهان 
گفت: یک س��ال پیش در یک تص��ادف رانندگی در 
محدوده بازار تهران با وی آشنا شدم قصد ازدواج با وی 

را داشتم اما خانواده ام مخالفت کردند. 

اجرای حکم قصاص اسیدپاشی 
برای اولین بار در ایران

مرد 
اسیدپاش 
نابینا شد

  درحالی که 2 متهم اسیدپاشی برای اجرای 
 حکم به زندان رجایی شهر منتقل شده بودند 
یک حکم اجر و دیگری به 2 ماه بعد موکول شد

تجمع تعدادی از دانشجویان در صحن دانشگاه شیراز 

 ناهار دانشگاه
 240 دانشجو را مسموم کرد 
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