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خروج توده سرطانی 5کیلویی
از شکم کودک یکساله

نجات قاتل نوجوان
از مجازات قصاص

آتشسوزی زندان شهرکرد
درآخرین مراحل بررسی قضائی
باشگاه خبرنگاران| مدیرکل زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی چهارمحالوبختیاری
از مراحل پایانی بررسی و رسیدگی قضائی به
پرونده حادثه آتشسوزی زندان شهرکرد خبر
داد .عبدالرحمان توفیقیــان با بیان پیگیری
جــدی پرونده حادثــه آتشســوزی زندان
شــهرکرد درشعبه  103دادگســتری استان
گفت :در انتظار صدور رأی نهایی دراین زمینه
هستیم .وی با اشاره به مراحل پایانی بررسی و
رسیدگی به این پرونده افزود :براساس شواهد
موجود درصحنه حادثه ،متهمان شناسایی و
به مرجع قضائی معرفی شــدند که هماکنون
آخرین جلســات بررســی پرونــده درحال
برگزاری اســت .مدیرکل زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی استان چهارمحالوبختیاری
یادآور شد :طبق بررســیهای صورتگرفته
ازســوی بازپرس و قاضی پرونده ،هیچ یک از
کارکنان زندان مجرم شناخته نشدهاند .حادثه
آتشسوزی عمدی در زندان شهرکرد درعصر
روز دوشــنبه  13مردادماهســال  93سبب
جانباختن  13زندانی و مجروحشدن 7نفر از
کارکنان زندان شد که 11نفر از جانباختگان
در داخــل زندان و 2نفر دیگر دربیمارســتان
جان خود را از دست دادند.

تودهای به بزرگی توپ هندبال از شــکم کودک
یکساله توسط جراحان اهوازی خارج شد .جراحان
خوزستانی توانستند دریک عمل جراحی پیچیده
تودهای به بزرگی یک توپ هندبال را از شکم کودک
یکساله خارج کنند .این توده سرطانی که توسط
دکتر پیوســته دربیمارستان شــهید رجایی اهواز
از شکم کودک یکساله خوزســتانی خارج شده،
درحدود5کیلو وزن دارد.

مالباختگان پروژه « نگین غرب»
از 15سال سرگردانی به «شهروند» گفتند

نگین سردرگم

شــهروند| صبح دیروز خیابان معلم تهران
شــاهد تجمع مالباختگان پروژه نگین غرب بود؛
پروندهای قدیمی و البته پرسروصدا .حدود 150
نفر میانسال و سالخورده به نمایندگی از  5هزار
نفر در مقابل دادگاه انقــاب تجمع کرده بودند.
همانها که ســراب خانهدار شدنشان  12ساله
شده است .این برای چندمینبار است که جلوی
این دادگاه تجمع میکنند .اینبار هماهنگتر از
دفعات قبل دور هم جمع شــدند با یک خواسته
مشــترک .بازپسگیــری پول خواســته اصلی
آنهاســت .بازندگانی که نه فقط پول و خانه که
خیلی از آنها حتی زندگیشــان را هــم به نگین
غرب باختند.
«ســال  81ما با پروژه نگین غرب آشنا شدیم،
ثبتنام کردیم ،قرار بود ظرف دو ســال صاحب
خانه شویم؛ یعنیســال  83یک واحد آپارتمان
 90متــری حوالــی اتوبان همت غــرب .اما چه
خیــال خامی؛ االن 13ســال از موعــد تحویل
میگذرد و هیچ خبری از خانه نیســت ».اینها را
معصومه یکی از مالباختگان پروژه نگین غرب به
«شهروند» میگوید.
او یکــی از آن  5هزار نفری اســت که هنوز نه
پولش را بازپس گرفته و نــه خانهای که قرار بود
بعد از یک عمر اجارهنشــینی او و همســرش را
صاحب خانه کند .این زن  53ساله همراه همسر
بازنشستهاش حاال دیگر امیدی به خانهدار شدن
ندارند و فقــط میخواهند که پولشــان را پس
بگیرند« :قرار بود به مــا واحد  90متری بدهند.
همانســال  ،81دومیلیــون و 500هزار تومان
بهعنوان پیش قرارداد پرداخــت کردیم ،ماهانه
80هزار تومان هم به حســاب این شرکت واریز
میکردیم10 .میلیــون هم وام بانکی داشــت.
بعد از ســه ماه از عقد قــرارداد هم یکمیلیون و
500هزار تومــان پرداخت کردیــم .درمجموع
قرار بود با 30میلیون تومــان صاحب یک واحد
 90متری شــویم .البته ایــن رقمهای پرداختی
بــرای واحدهای  75متری کمتر بــود .خیلیها
ثبتنام کرده بودند .یادم هســت روزی که برای
عقد قــرارداد به دفتر این شــرکت در کوی فراز
ســعادتآباد رفتم ،چند نفری از اهالی اصفهان
هم آمده بودند؛ البته یکســری از ثبتنامها هم
در دفتــری در نزدیکــی پروژه انجام میشــد و

این پروژه کارش را از ســال  79شروع کرده بود.
تبلیغات وســیع با تأییدیههای مختلف و شرایط
مناسب برای خانهدار شدن ،همینها باعث شد تا
خیلیها به امید خانهدار شدن یا سرمایهگذاری
در این پروژه ثبتنام کنند .کسی نمیدانست که
پروژه به این بزرگی با این دفتر و تشــکیالت یک
کالهبرداری بزرگ باشد».
معصومه هنوز هم با ســختی و ناراحتی از آن
روزها حرف میزند« :ســال  84بود که متوجه
شــدیم چه کاله بزرگی ســرمان رفته است .تا
جایی که من خبر دارم حــدود 9هزار نفر به این
شــرکت پول داده بودند ،شرکتی که روسای آن
هر واحد مســکونی را به  4نفر فروخته بودند .از
بعضیها پول گرفته بودند بــدون اینکه چیزی
ساخته باشند ،همه چیز روی کاغذ بود ،خانهای
وجود نداشت .وقتی این شــرایط به وجود آمد،
همه مالباختگان دور هم جمع شدیم و انجمنی
تشــکیل دادیم .وکیل گرفتیم و پیگير شکایت
شــدیم ،حکم جلــب و توقیف امــوال فروغی،
صاحب پــروژه نگین غرب را گرفتیم.ســال ٨٧
که دادســتان وقت گفته بود برخوردي با فروغي
ميكنم كه درس عبرتی برای ديگران باشــد ،او
به زندان افتاد و به ٢٠ســال زندان محكوم شد.
هر چند پس از مدتــی و در دادگاه تجديد نظر
از ســوی قاضي با وثيقه 700میلیارد تومانی از
زندان آزاد شــد .اما نمایندگان ما با قوه قضائیه
در ارتباط بودند؛ تا اینکه قوه قضائیه سایتی را با
نام  36دادگر راهاندازی کرد تا همه مالباختگان
مثل ما در این ســایت ثبت نام کنند .ازسال 90
اموال توقیفشــده او در اطراف تهران به فروش
میرســید .هر از چند ماهی تعــدادی از افراد از
طرف قوه قضائیه فراخوانده میشــدند و پولشان
را با ســود این چندســال دریافــت میکردند؛
مثــا چند نفــری بودنــد کــه کال 14میلیون
تومان پرداخت کرده بودنــد که از همین طریق
75میلیون تومان گرفتند .بــرادر و خواهر و پدر
و مادر من هم در این پــروژه ثبتنام کرده بودند
که همین طور پولشــان را پس گرفتند .البته
طلب آنها کمتر بود ،به همیــن دلیل هم زودتر
به پولشان رســیدند .اما االن چند وقتی است که
اسامی اعالم نشــده اســت .ما حدود 5هزار نفر
هســتیم که هنوز هیچ پولی دریافت نکردهایم.

نجات معجزهآسای
 3کارگر خط انتقال برق
شــهروند|  3کارگر خــط انتقال بــرق که زیر
بهمــن ارتفاعات جبالبــارز ناپدید شــده بودند در
روستای دهنو توســط امدادگران هالل احمر پیدا
شــدند .در خبرهای ضدونقیضی از نجات  3کارگر
مفقودشــده ارتفاعات جبالبارز وجود دارد .نماینده
اتباع افغانســتان درجمهوری اسالمی ایران با اعالم
این خبر ،به «شــهروند» گفت« :عرب ،عبدالمحمد
و مینگ محمد 3نفری هســتند که از مرگ و ریزش
بهمن نجات پیــدا کردند .درحالیکــه همه تصور
میکردند این کارگرها زیر بهمن ماندهاند و عملیات
امدادگران 4روز برای نجات آنهــا درحال انجام بود.
عصر چهارشنبه متوجه شدیم این کارگرها در زمان
حادثه درمنطقه نبودهاند و جان سالم به در بردهاند.
اینها درحالی است که شکور کارگر خط انتقال برق
پس از ریزش بهمــن اعالم کرده بــود 5 ،هموطن
افغانش زیر برف و یخ گرفتار شــدهاند .گنجکرمانی
مدیرعامل هاللاحمر کرمان نیز به «شهروند» گفت:
از 4روز گذشته که به امدادگران هاللاحمر ماجرای
ریزش بهمــن را خبر دادند ،تیمهــای امدادی وارد
منطقه شــدند و در ارتفاعات 3200متری جبالبارز
توانستند جسد دو هموالیتی تخار افغانستان را پیدا

خبر

شهروند| پســرنوجوانی که دریک درگیری
خیابانی دست به جنایت زده بود ،در راستای ماده
نجاتبخش قانون مجازات اســامی ،از قصاص
رها و به زندان محکوم شــد .این درحالی بود که
خانواده مقتول برای قاتل پسرشان حکم قصاص
خواستند.
نهم مهرماه سال  94بود که به مأموران پلیس
ورامین خبر یک درگیری مرگبار رســید .آنها
بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند
و با حضور درمحل حادثه به تحقیق دراین رابطه
پرداختند .با حضور مأموران پلیس مشخص شد
که پسر 16ســالهای به نام مجتبی ،راننده یک
خودروی پژوپرشیا را با ضربه چاقو به قتل رسانده
و دوست مقتول را نیز با ضربه چاقو مجروح کرده
است.متهمبالفاصلهدستگیرشدودربازجوییها
به جرم خود اعتراف کرد .با اعترافات متهم ،وی
صحنه قتل را هم بازسازی کرد و پروندهاش برای
رسیدگیبهدادگاهکیفریاستانتهرانفرستاده
شــد .این درحالی بود که پسرنوجوان مشمول
ماده  91قانون مجازات اسالمی که امتیازی ویژه
برای متهمان زیر18سال درنظر گرفته است ،نیز
شد .بنابراین پسرنوجوان صبح دیروز در راستای
اعمال ماده 91قانون مجازات اسالمی جدید پای
میزمحاکمهایستاد.درابتدایاینجلسه،نماینده
دادستان کیفرخواســت را خواند .در ادامه پدر و
مادر قربانی درجایگاه ویژه ایستادند و برای متهم
درخواست قصاص کردند .پدر مقتول به هیأت
قضائی گفت« :پسرم خیلی جوان بود و آرزوهای
زیادی داشت .تازه4سالی میشد که ازدواج کرده
بود ،اما بیگناه کشته شد .برای همین میخواهم
قاتلش مجازات سنگینی شــود ».در ادامه این
جلسه متهم درجایگاه ایستاد و به هیأت قضائی
گفت« :روزحادثه من و دوستم سوار بر خودروی
پیکانوانتبودیم.داشتیمدرخیابانهایورامین
دورمیزدیموتفریحمیکردیم.ناگهانخودروی
پژو پرشــیای مقتول درمقابلمان ظاهر شــد.
سرعتشانآنقدرزیادبودکهنتوانستیمخودرورا
کنترل کنیم و آینه خودروی آنها با آینه خودروی
ما برخورد کرد .همان لحظه سرنشینان پژو پیاده
شدند .احســاس کردم میخواهند دعوا به راه
بیندازند .خیلی قویهیکل بودند و ظاهرشــان
نشــان میداد که عصبانی هستند .برای همین
به محض پیادهشــدن آنها ترسیدم و چاقویی را
که همراه داشتم ،بیرون آوردم .فقط برای دفاع
چاقو را بیرون آوردم که دعوا شد .باز هم از چاقو
اســتفاده نکردم اما دعوا باال گرفته بود .خیلی
ترسیده بودم و برای دفاع و ترساندن آنها با چاقو
ضربهای به پشتسر مقتول زدم .قصدم کشتن
و حتی ضربهزدن هم نبود .فقط میخواســتم
بترسانمشان؛ اما ضربه کاری بود و ناگهان او غرق
بهخوننقشبرزمینشد.درهمانلحظهدوست
مقتول هم جلو آمد که مجبور شدم او را هم بزنم.
باور کنید آن زمــان نوجوان بــودم و اطالعات
زیادی از کاری که میکنم ،نداشتم .تازه درکانون
اصالح و تربیت بود که فهمیدم مجازات کسی که
دست به قتل بزند ،قصاص است .اشتباه کردهام و
خیلی پشیمانم .برای همین از دادگاه تقاضا دارم
درمجازاتم تخفیف بدهند تا گذشتهام را جبران
کنم ».بعد از صحبتهای متهم و دفاعیات وکیل
وی ،درپایان این جلسه هیأت قضائی وارد شور
شــدند و طبق ماده  91قانون مجازات اسالمی
جدید متهم را از قصاص معاف و او را به 5ســال
زندانوپرداختدیهمحکومکردند.
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کنند ،اما هیچ خبری از  3گمشــده این حادثه نبود؛
اینها درحالی بود که ازهمان لحظات نخست خبرها
ضدونقیض بود تا اینکه ظهر چهارشــنبه گزارش
رســید که  3کارگر در روستای جشــار درمحاصره
بهمن هستند و امکان تردد ندارند .به همین خاطر،
تیمهای امدادی را به منطقه اعزام کردیم تا از صحت
و ســقم خبر باخبر شــویم ،اما درمحل اثری از این
کارگرها نبود و متوجه شــدیم آنها به روستای دهنو
رفتهانــد .بنابراین از مجموع شــش كارگر خطوط
انتقال برق ،دو نفر فوت و چهارنفر زنده پیدا شدند.

کالهبرداری میلیاردی به سبک سریال پیامک از دیار باقی

میزان| مرد کالهبردار پس از اینکه توانست
2میلیــارد و 600تومان کالهبــرداری کند ،با
برگزاری مراسم تشییع و ختم قصد داشت خود را
به مردن بزند که ازسوی کارآگاهان دستگیر شد.
وقتــی پلیس اصفهــان درجریــان اقدامات
متقلبانه مرد کالهبــرداری قــرار گرفتند که
خانواده وی با برگــزاری مجلس ختم و ترحیم،
قصد داشــتند فوت او را اعالم کنند ،بررســی
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی قرار گرفت.

مأموران تحقیقات خود را آغاز كردند و متوجه
شدند فرد كالهبردار زنده است و با تغییر ظاهر
خود زندگی میكند .این فــرد دربازجوییهای
پلیــس بــه کالهبــرداری مبلــغ 26میلیارد
و130میلیــون ریال از  11شــهروند اصفهانی
اعتراف كرد که دراین خصوص پروندهای تشكیل
و متهم جهت ســیر مراحل قانونــی به مراجع
قضائی تحویل داده شد .این فرد با تأسیس یك
شركت سرمایهگذاری از شهروندان كالهبرداری
كرده بود.

مهار  3آتشسوزی در پایتخت

بــه همین دلیل هــم امروز اینجا جمع شــدیم
تــا صدایمان را به گوش قضات و مســئوالن قوه
قضائیه برسانیم .البته میگویند برخی از امالک و
زمینهای توقیفشده از فروغی به دلیل کاربری
کشــاورزی ارزش چندانی ندارد و همین مسأله
باعث تأخیر در پرداخــت مطالبات مالباختگان
شده است؛ اما ما چه گناهی داریم؟»
نگین غرب زندگیام را زیر و رو کرد
مریم یکی دیگر از مالباختــگان این پروژه پر
ســروصدا اســت .یکی از هزاران مالباخته نگین
غرب .مریم وضعش از معصومه هم بدتر اســت.
او نه فقط پولش را پس نگرفتــه بلکه این پروژه
شــوم هواری شــد روی زندگــیاش« :از وقتی
مشخص شــد که پروژه نگین غرب کالهبرداری
بوده ،زندگی ما هم زیرو رو شد .شوهرم خانهاش
را فروخت تا خانه بزرگتری داشــته باشــیم ،اما
چه سراب نحســی بود ،این نگین غرب .همسرم
از استرس ســکته کرد ،بعد از آن دیگر مثل روز
اول نشــد .فکر و خیال روان شــوهرم را به کلی
به هم ریخت .االن چندســال اســت که مریض
شــده و قرص اعصــاب مصرف میکنــد .ما چه
گناهی کردیــم که باید این بالها ســرمان نازل
شود .االن چند سال اســت که من با دو دخترم
از همسرم مراقبت میکنم .من خیاطی میکنم
و با درآمدم از همســرم نگهــداری میکنم .او با
این حالــش توانی بــرای پیگیری ایــن پرونده
ندارد و من به نمایندگی او در این تجمع شرکت
کردم».

نگین غرب خیلی را خانهخراب کرد
مجید یکی دیگــر از مالباختگانی اســت که
دیروز در مقابل دادگاه انقــاب در خیابان معلم
تهران حاضر شده بود .او 48سال دارد7 .میلیون
تومان در ســال  81برای خانهدار شدن به نگین
غرب پرداخت کرد .تا آینــده مطمئنتری برای
همســر و دوفرزندش فراهم کند .اما او هم مثل
خیلیهــای دیگر نــه فقط خانهدار نشــد ،بلکه
زندگیاش هــم تحتتأثیر این اتفــاق تلخ قرار
گرفت« :اینطور که حســاب کردند ،قرار است
نزدیک بــه 60میلیون تومان بــه من بدهند که
هنوز خبری از پول نیست .اما اگر همان موقع با
این پول جای دیگری سرمایهگذاری کرده بودم،
خیلی بیشتر از اینها عایدم میشد ولي حیف که
فریب این همه تبلیغ را خوردیم ».او حرفهایش
را اینگونــه ادامــه میدهد« :خدارو شــکر که
همسرم فرهنگی اســت و یک سرپناهی از طرف
او داریم .اگر زنم نبود معلوم نبود که االن خانواده
من چه وضعی داشــتند .خیلیهــا از این اتفاق
دیوانه شدند ،چه زندگیهایی که به خاطر نگین
غرب متالشی شد .کسی را میشناسم که بعد از
این اتفاق از همســرش جدا شد ،ناراحتی شدید
اعصاب پیدا کرد ،در بیمارســتان بســتری شد،
االن هــم در بندر دیلم پیــش خواهرش زندگی
میکند .از این موارد زیاد اســت .پول و خانه یک
طرف ماجراست ،اما این اتفاقاتی است که کسی
به آنها توجــه نمیکند .نگین غــرب خیلیها را
خانهخراب کرد».

شهروند| ســه حریق در ســه منطقه پایتخت
آتشنشانان را به محل حادثه کشاند .سه حادثهای
که تنها یک کشته در منطقه سیمون بولیوار برجای
گذاشت .اما آتشسوزی در ساختمان دانشگاه هم
جزو مهمترین حوادث روز گذشــته پایتخت بود.
 5:20بامداد روز گذشته آتشسوزی گسترده در یک
ساختمان مســکونی واقع در محله سیمون بولیوار
خیابان فکوری رخ داد .محل حادثه یک ساختمان4
طبقهمسکونیبودکهپارکینگآندچارآتشسوزی
شد .در این آتشسوزی دو خودرو سمند و دو خودرو
پراید که در پارکینگ بودنــد بهطور کامل در آتش
سوختند و شــعلههای آتش به بیرون از پارکینگ
درحال سرایت بود .پس از خاموش کردن آتش ،افراد
حاضر در این ساختمان نجات داده شدند و  21تن از
ساکنانرابهبیرونازساختمانمنتقلکردند.پساز
انتقال  21شهروند حاضر در صحنه حادثه مشخص
شــد یک خانم 60ســاله جان خود را از دست داده
است .دومین آتشســوزی 12ظهر روز گذشته در
یکی از ساختمانهای دانشگاه تهران در خیابان ۱۶
آذر رخ داد .در طبقه آخر یک ساختمان 3طبقه یک
انباری مملو از مواد ضایعاتی ازجمله کارتن و کاغذ
دچار آتشسوزی شد .این حادثه درحالی رخ داد که
دانشجویاندرطبقهپایینمحلحادثهدرحالصرف
ناهار بودند و با سرعت از ساختمان خارج شدند و این
آتشسوزی هیچ خســارت جانی نداشت .سومین
حریقدرسالنضایعاترنگایرانخودروکهچندماه
پیشتعطیلشدودرحالجمعآوریبود،اتفاقافتاد.
در پی برشکاری در فضایی که تکههای رنگ به کف و
دیوار سالن چسبیده بود ،آتش به یکی از کپسولها
رسید و حریق رخداد .در زمان آتشسوزی فقط سه
نفر در آن سالن حضور داشتند که به سرعت آنجا
را ترک کردند؛ بنابراین حادثهای برای هیچکس رخ
نداد .

