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6مجروح در سانحه رانندگی محور کنارک

برخورد سواری پژو با پراید در محور کنارک جاسک ۶ نفر 
مصدوم برجای گذاشت. محمودرضا ناصح، رئیس اورژانس 
پیش  بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی، 
گفت: »به علت شــدت صدمات و وخیم بودن حال دو تن 
از مصدومان بالفاصله هماهنگــی الزم جهت اعزام بالگرد 
اورژانس هوایی صورت گرفــت و مصدومان حادثه پس از 
دریافت خدمات پیش بیمارستانی برای ادامه درمان با دو 
دســتگاه آمبوالنس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی به 

بیمارستان امام علی )ع( چابهار انتقال داده شدند.«

اخذ گذرنامه با کارت پایان خدمت جعلی

معــاون مهاجــرت و گذرنامه پلیــس امنیت عمومی 
پایتخت از دســتگیری فردی خبر داد که با اســتفاده از 
کارت پایان خدمت جعلی قصد دریافت گذرنامه داشــت. 
ظهر سیزدهمین روز شهریور ماه ۹۸ فردی برای پیگیری 
گذرنامه خود به اداره مرکزی این پلیس مراجعه کرد که در 
بررسی از زیرسیستم مربوطه مشخص شد که این فرد در  
سال ۱۳۸۵ با ارایه کارت معافیت جعلی گذرنامه دریافت 
کرده اســت، به همین خاطر  گذرنامه او ضبط و پرونده ای 
در همین خصوص تشــکیل و به دادسرای ناحیه ۶ تهران 
ارسال شــد. متهم پس از رویارویی با افسر پرونده علیرغم 
این که در ابتدا منکر همه چیز بود و اظهار می  داشت که از 
جعلی بودن کارت پایان خدمت خــود خبر ندارد، به ناچار 
لب به اعتراف گشــود و گفت که در  ســال ۸۵ با پرداخت 
۴۲ میلیون ریال پول نقد به یک جاعل اسناد دولتی، اقدام 
به دریافت کارت پایان خدمت کرده و در همان  سال موفق 
شده گذرنامه خود را بگیرد؛ اما برای تمدید گذرنامه گرفتار 
شده است. معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ تصریح کرد: »متهم به جرم استفاده از کارت 
جعلی به مرجع قضائی معرفی شد و تالش برای شناسایی و 
دستگیری جاعل کارت مذکور ادامه دارد.« سرهنگ عطایی 
در پایان خاطرنشان کرد: »شهروندان مراقب افراد جاعل 
باشــند و هرگونه مدرکی که به نظرشان مشکوک بوده را 
سریعا به پلیس گزارش بدهند؛ چرا که پلیس با هماهنگی 
دستگاه قضائی با کلیه افرادی که از راه غیرقانونی و جعل 
مدارک هویتی مبادرت به تحصیل گذرنامه می کنند، در هر 
مرحله ای که باشند با آنها برخورد قانونی خواهد کرد و آنها 

مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.«

پنج سارق تلفن همراه دستگیر شدند

شــهروند| ماموران پلیس پایتخت پنج سارق تلفن 
همراه را دستگیر کردند و  پنج قمه و چاقو و ۳۵ رم موبایل از 
مخفیگاه متهمان کشف شد. ۲۸خردادماه امسال در خیابان 
وزرا خانمی درحال عبور از خیابان بود که تلفن همراه آیفون 
ایکس او توسط راکبان موتورســیکلت آپاچی قرمز رنگ 
سرقت شده و سارقان به سرعت از محل متواری می شوند. 
با شــروع تحقیقات، کارآگاهان اداره هجدهم، سارقان را 
شناسایی کردند و در بررســی های بیشتر مشخص شد 
راکبان موتورسیکلت فردی حدودا ۴۵ ساله، تتوکار و دارای 
سابقه دستگیری های متعدد به اتهام کیف قاپی و برادرزاده 
او فردی حدودا ۲۰ ســاله و بیکار است. ســه نفر دیگر از 
همدستان سارقان  نیز دستگیر شدند و از مخفیگاه متهمان 
تعداد پنج عدد چاقو و قمه، ۳۵ عدد رم گوشی و هشت عدد 
گوشی همراه کشف شد. سرهنگ نجفی عنوان داشت:   »از 
طریق بررسی اموال مکشوفه ۱۸ نفر از شاکیان شناسایی 
و به آگاهی دعوت شــدند که پس از شناسایی متهمان با 
دستور مقام قضائی اموال تحویل مالباخته ها شد.« سرهنگ 
کارآگاه نجفی، معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: »سارقان تاکنون 
به ۳۰ فقره سرقت گوشی در مناطق مختلف شهر ازجمله 
نازی آباد، خانی آباد، ستارخان، امیرآباد، خیابان فردوسی، 
خیابان وزراء، میدان آرژانتین و شــهرری اعتراف و ۲۲ نفر 
از شکات با مراجعه به آگاهی سارقان را شناسایی کرده اند. 
پرونده در اداره هجدهم درحال رسیدگی بوده و تحقیقات 
به منظور شناسایی و دستگیری مالخران ادامه دارد. با توجه 
به این که متهمان تا اسفند ۹۷ با موتورهای آپاچی سفید و 
قرمز و از فروردین ۹۸ با موتور آپاچی قرمز اقدام به سرقت 
می کردند، شهروندانی که به این شیوه تلفن همراه آنان به 
سرقت رفته، می توانند به منظور شناسایی متهمان به اداره 

هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

ذرهبین

6
فردی که به ضرب و شــتم بانوی آمر به معروف و  ناهی از منکر در بندرگز اقدام کرده بود، امروز دستگیر شد. هجده شهریور ماه بانوی 
بندرگزی که با قصد نهی از منکر به یکی از افراد حاضر در مراسم عزاداری تذکر داده بود، در مقابل دیدگان فرزند خردسالش مورد ضرب و 

شتم قرار گرفت.
زمانی که بانوی آمر به معروف به دلیل صدمات جسمی و روحی ناشی از ضرب و شتم در انظار عمومی قصد ترک صحنه را داشت، مجددا 

از سوی یک مرد منتسب به بانوان هتاک مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

 ضارب بانوی
 آمر به معروف
در بندرگز 
دستگیر شد
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شــهروند| دو  ســال از حادثه تلخ واژگونی 
اتوبوس دانش آمــوزان در داراب گذشــت. 
دانش آمــوزان دختری که برای شــرکت در 
اردوی علمی-تفریحی عازم شهر شیراز بودند. 
در آن حادثه 9 نفر جان باختنــد و 34 نفر هم 
زخمی و مجروح شــدند. به جز کمک راننده و 
یک مربی آموزش وپرورش که نام شــان در بین 
کشتهشدگان آن حادثه بود، همه جانباختگان 
و مصدومــان آن حادثه دلخــراش دختران 
دبیرستانی اهل میناب و رودان استان هرمزگان 
بودند. همــان روزها مثل بیشــتر حوادثی از 
این دست، از معرفی ســریع و برخورد قاطع با 
مقصران تا جلوگیری از تردد شبانه اتوبوس های 
حامل دانش آموزان حرف هایی بود که از دهان 
مسئوالن شنیده شد. صحبت هایی که با گذشت 
بیش از دو  ســال از آن حادثه بســیاری از آنها 
به فراموشی سپرده شــده و کسی هم درست 
نفهمید که چقدر از آن وعده ها رنگ عمل به خود 
گرفت. اما آن چــه در خصوص آن حادثه قطعی 
است، بالتکلیفی پرونده قضائی آن حادثه است؛ 
پرونده ای که پس از دو  ســال کش وقوس هنوز 
در دادســرای بندرعباس جریان دارد و آن طور 
که خانواده های دختــران جانباخته آن حادثه 
به »شهروند« می گویند، به نظر نمی رسد به این 

زودی به نتیجه ای برسد.
این حادثه حوالی ساعت 4 بامداد 10 شهریور 
ماه حوالی قلعه بیابان بخش رســتاق داراب 
فــارس رخ داد. در آن حادثــه 7 دانش آموز 
دختر، یک سرپرســت و کمک راننده کشته 
شــدند؛ این واژگونی تعداد زیادی هم مجروح 
و مصدوم برجای گذاشــت. به گفته مسئوالن 
اورژانس حال بعضــی از مصدومان وخیم بود و 

چند نفری هم قطع عضو و قطع نخاع شــدند. 
پلیس راهور علت اولیه حادثه را بی احتیاطی 
از جانب راننده، بی توجهی به جلو، خســتگی 
و خواب آلودگی راننده اتوبــوس اعالم کرد و 
البته اعالم نتیجه قطعی این حادثه را به بعد از 
بررسی های دقیق تر موکول کرد. همان موقع 
اعالم شــد که این اتوبوس حوالی ساعت 11 
شب از هرمزگان به سمت شیراز حرکت کرده 
است؛ موضوعی که بســیاری از خانواده های 
دانش آمــوزان حادثه دیده بــه آن اعتراض 
و شخص  آموزش وپرورش  داشتند. مسئوالن 
وزیــر از ابالغ ممنوعیت تــردد اتوبوس های 
اردویی دانش آموزان در شب خبر داد و گفت که 
با مقصران حادثه برخورد جدی می شود؛ اما در 
مقابل قائم مقام سازمان دانش آموزی در توضیح 
دالیل حرکت شــبانه اتوبوس بــه آیین نامه 
اجرایی حرکت شــبانه اتوبوس ها در مناطق 
گرمسیری به دلیل شــرایط آب وهوایی اشاره 
کرد تا دست آخر هیچ کس به درستی نفهمد که 

حرکت شبانه اتوبوس مطابق قانون بوده یا نه؟
بازداشت راننده اتوبوس هم به  عنوان مقصر 
حادثــه از دیگــر خبرهایی بود که از ســوی 
مقامات قضائی رسانه ای شد. رئیس دادگستری 
شهرســتان داراب در همان روزهای نخست 
حادثه ضمن اعالم این خبر از تشــکیل پرونده 
قضائی این حادثه در شهرســتان داراب خبر 
داد و گفت: »دســتورات قضائــی الزم صادر و 
پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده است، 
همچنین از زمان وقوع حادثه تمهیدات الزم به 
دستور مراجع قضائی، فرماندار و امام جمعه برای 
مصدومان انجام شده اســت.« او تعداد قطعی 

کشته شدگان را 9 نفر اعالم کرد.

پرونده بالتکلیف
با این همه اما هنوز ســرانجام آن حادثه تلخ 
نامشخص اســت. مبینی پدر شــیوا یکی از 
دانش آموازن جانباختــه آن حادثه در این باره 
به »شهروند« می گوید: »واقعا خسته شدیم، دو 
 سال گذشته و هنوز نمی دانیم که چه کسانی در 
مرگ دختر من مقصر بودند. پرونده از داراب به 
هرمزگان رفته؛ اما روند رسیدگی به آن خیلی 
کند اســت. بعضی از خانواده ها که اصال پیگیر 
ماجرا نیســتند.« او ادامــه می دهد: »همه آن 
بچه ها ساکن میناب و رودان بودند، حدود یک  
ســال مدام بین داراب و میناب در تردد بودیم؛ 
اما هیچ فایده ای نداشــت. االن هم چند وقتی 
است که پرونده به بندرعباس آمده اما هنوز هم 
هیچ چیز مشخص نیست. با این حال من و آقای 
زرنگار به نمایندگی تعدادی از خانواده ها پیگیر 
ماجرا هستیم.« زرنگار هم درباره شرایط پرونده 
و روند قضائی آن حادثه به »شهروند« می گوید: 
»چند وقت پیش پرونده از دادسرا به دادگاه رفت؛ 

اما قاضی به دلیل نقص پرونــده دوباره آن را به 
دادسرا فرستاد. واقعا برای من جای تعجب است، 
آن روزها همه به ما وعده می دادند که با مقصر 
برخورد می شود، مسببان حرکت شبانه اتوبوس 
مجازات می شــوند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد 
بلکه دیه این بچه ها را هم به مــا ندادند. البته 
منظورم این نیست که ما فقط پول می خواهیم، 
به هر حال باید مشخص شــود که چه کسانی 
باعث شدند این همه خانواده داغدار شوند.« به 
گفته این پدر دلیل ارجاع پرونده نامشخص بودن 
وضع مصدومان آن حادثه اســت؛ تشریفات 
قانونی بعضی از مصدومان انجام نشده، بعضی ها 
اصال هنوز نامه پزشکی قانونی ندارند و به همین 
دلیل پرونده نقص دارد. البته آن طور که پدر زهرا 
زرنگار می گوید از ســوی خانواده 9 دانش آموز 
جانباخته حادثه درخواســتی مطرح شده تا 
پرونده کشته شدگان از مصدومان تفکیک شود، 
درخواستی که البته هنوز جوابی به آن از مقامات 

قضائی داده نشده است

شهروند| پسر ۹ ساله یزدی  در روز عاشورا پسربچه تهرانی را نجات 
داد. با کمک تیم تخصصی پزشکان قلب پسر ۹ ساله یزدی که بر اثر 
تصادف دچار مرگ مغزی شــده بود، در روز عاشــورا با پرواز به تهران 
منتقل شد تا به پسر ۹ ســاله تهرانی اهدا شود. چند روز پیش بود که 
سجاد درویش در یک حادثه رانندگی آسیب دید و راهی بیمارستان 
شهید رهنمون شد. تالش برای بازگرداندن سجاد به زندگی آغاز شد، 
اما شدت ضربه ای که به سر پسرک ۹ ساله وارد شده بوده باعث شد او 
دچار مرگ مغزی شود. با مرگ مغزی کودک تیم رضایت گیری واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان موفق شدند رضایت خانواده 
ســجاد  برای اهدای اعضای بدن او را بگیرند. به این ترتیب سفر قلب 
کوچک ســجاد  از یزد به تهران در روز عاشورا کلید خورد. دکتر ساناز 

دهقانی، رئیس مرکــز مدیریت پیوند و درمــان بیماری های وزارت 
بهداشــت دراین باره گفت: »در تهران کودک ۹ســاله ای برای ادامه 
زندگی به پیوند قلب نیاز داشت، به همین منظور با اعالم رضایت بیمار 
مرگ مغزی یزدی تیمی از پزشکان صبح  سه شنبه با پرواز به یزد رفتند. 
با توجه به هماهنگی های انجام شده اورژانس ، تیم پزشکی تخصصی از 

آشیانه هواپیمایی ریاست جمهوری پرواز کرده و پس از فرود هواپیما در 
یزد بالفاصله به بیمارستان شهید رهنمون یزد رفتند، تا بعد از دریافت 
قلب پیوندی به تهران بازگردند.« وی در پایان افزود: »تیم پزشکی برای 
انتقال قلب به تهران تمام تالش خــود را انجام داد و عمل پیوند نیز با 

موفقیت انجام شد.«

پیگیری »شهروند« از سرنوشت پرونده واژگونی اتوبوس دانش آموزان در داراب

 دو  سال گذشت
و ما همچنان منتظریم

 خانواده دختران دانش آموز جانباخته:
پرونده به بندرعباس آمده اما روند رسیدگی خیلی کند است 

نجات در روز عاشورا 

قلب سجاد 9 ساله به جای یزد در تهران می تپد


