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پلیس امارات درحال ردیابی  3مرد به جرم آدمربایی و تجاوز به  2زن توریست ایرانی است

پرونده

دیوانعالی کش��ور حکم  ۴بار اعدام۲۰ ،س��ال
حب��س و  ۱۷۳ضربه ش�لاق متهم مع��روف به
عنکبوتسیاهراتأییدکرد.
ابتدای آبانسال  92کارآگاهان پلیس آگاهی
تهران با ثبت یک ش��کایت اطالع پی��دا کردند
جوانی ح��دودا ً 30س��اله تحت عن��وان راننده
سرویس مدرس��ه ،دختربچهای را فریب داده و
پس از سوار کردن وی ،با تهدید چاقو اقدام به آزار
و اذیت وی کرده و پس از سرقت طال و جواهرات،
دختربچه را از خودرو پیاده کرده و متواری شده
است.
به گزارش تسنیم ،شاکی در اظهارات خود به
کارآگاهانگفت« :ساعتهفتبامداددرحالیکه
دخترم مقابل در منزل منتظر سرویس ایستاده
بود ،طبق گفته خودش خودروی پژوی نقرهای
به او نزدیک شد و رانندهاش عنوان کرد سرویس
مدرسه خراب شده و به همین علت وی بهعنوان
س��رویس بهدنبال دخترم آمده تا او را به مدرسه
ببرد .رانن��ده پژو پس از سوارش��دن دخترم او را
مورد آزار و اذیت قرار داد و وی را در حوالی خیابان
مرزداران از ماشین پیاده و فرار کرد».
بنابر اظهارات مادر قربانی ،راننده پژو عالوه بر
آزار و اذیت دخترش گوشوارههای او را نیز سرقت
کرده بود .کارآگاهان از متهم چهرهنگاری کردند
و تصویر بهدس��تآمده را در اختی��ار واحدهای
گشتیقراردادند.
اجرایطرححضورتیمهایعملیاتیدرساعت
اولیه روز و ارایه آموزشهای الزم به دانشآموزان
م��دارس دختران��ه ،حس��اسکردن خانوادهها
نس��بت به موضوع پرونده و افزایش گشتهای
نامحسوسدرمنطقهیوسفآبادازجملهاقداماتی
بودکهکارآگاهاندرابتدایتحقیقاتانجامدادند
و همزمان به تالش برای یافتن سرنخی از متهم
پرداختند.
پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست،
پرونده برای رس��یدگی به ش��عبه 113دادگاه
کیفری استان تهران ارس��ال شد .اولین جلسه
محاکمه این مته��م  13اردیبهش��ت درحالی
بهصورت غیرعلنی آغاز شد که با وجود شناسایی
 9نفر از شاکیان متهم ،تعدادی از آنها در دادگاه
حاضرنشدهبودند.
قاض��ی ش��عبه و مستش��اران دادگاه با توجه
به فوریت رس��یدگی ب��ه پرونده ،پ��س از پایان
رسیدگی ،س��اعتی پیش وارد شور شده و متهم
را به  4بار اعدام20 ،س��ال حب��س و  163ضربه
ش�لاق محکوم کردند15 .س��ال از حبس مورد
نظر مربوط به آدمربایی و5سال مربوط به سرقت
است .همچنین  99ضربه ش�لاق نیز مربوط به
آدمرباییوبقیهمربوطبهسرقتبودهاست.
براین اس��اس این پرونده با اعتراض متهم به
دیوانعالی کشور ارس��ال شد که درنهایت شعبه
رسیدگیکننده به پرونده ،حکم صادره از دادگاه
کیفری را تأیید ک��رد .این حکم به وکیل متهم
ابالغ ش��ده و در روزهای آینده به ش��عبه 113
دادگاهکیفریاستانتهرانارسالمیشود.
در تختجمشید صورت گرفت

زورگیری از «گردشگران فرانسوی»

 2اخاذ كه در پوش��ش مترجم زب��ان از چهار
گردشگر خارجی اخاذی كرده بودند ،كمتر از24
ساعتتوسطپلیسفارسدستگیرشدند.
 4گردشگرفرانسویبرایدیدناماكنتاریخی
و گردش��گری به ش��یراز آمده بودند ،زمانی كه
درحال بازدید از بازار وكیل ش��یراز بودند ،فردی
كه مسلط به زبان خارجی بوده به آنها مراجعه و
پیشنهادمیدهدكهبرایبازدیدازتختجمشید
آنهاراهمراهیكند.
این ف��رد به همراه یك��ی از دوس��تان خود با
یك خودرو متعلق به خودش ای��ن  3زن و یک
مرد گردشگر را به تختجمش��ید برده و پس از
بازدید از آنجا در مسیر بازگش��ت به شیراز ،در
ساعت پایانی روز و ابتدای شب ،آنها را در اطراف
پاالیشگاه شیرازبه حاشیههای راهبرده وبا تهدید
كاردوقمهوسایلهمراهآنهاراسرقتمیكنند.
س��ارقان یك دس��تگاه گوش��ی تلفنهمراه،
600هزار تومان وجه نقد ،یك دوربین عكاسی و
یك دوربین فیلمبرداری را از این چهار گردشگر
خارجیسرقتکردندومتواریمیشوند.
اتباع فرانسوی با مراجعه به كالنتری زرقان كه
نزدیكترینمركزانتظامیبهآنهابوده،موضوعرا
بهپلیساطالعمیدهند.
بالفاصله پرون��ده در اختیار پلیس اطالعات و
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان قرار
گرفته و با توجه به اهمیت موضوع ،شناسایی و
دستگیری این دو اخاذ در دستوركار ماموران قرار
میگیرد.
با تالش مام��وران پلیس اطالع��ات و امنیت
عمومی و انجام اقدامات اطالعاتی ،هر دو اخاذ در
كمتراز 24ساعتدستگیرشدند.
پس از دس��تگیری این دو اخاذ ،كلیه وسایل
س��رقت ش��ده از اتباع خارجی از آنها كشف و به
مالباختگانتحویلدادهشد.

آزار و اذیت  2مسافر دوبی در ساحل جمیرا
گ�روه ح�وادث|  3م��رد اماراتی ب��رای زنان
توریس��ت دوبی دام پهن میکردن��د .این مردان
مرموز با نشان دادن کارت پلیس ،طعمههای خود
را به داخل خودرو میکشاندند تا نقشه سیاهشان
را اجرایی کنند .وقتی  2دختر ایرانی عازم س��فر
تفریحی دوبی ش��دند هرگز تصور نمیکردند 5
ساعت در داخل یک خودرو در ساحل جمیرا مورد
آزارواذیتقراربگیرند.
ساحلشوم
ساعت  3نیمه ش��ب اوایل شهریورماه بود که 2
دختر ایرانی برای گردش پا به س��احل جمیرای
دوبی گذاش��تند .در کنار ساحل درحال قدم زدن
بودن��د که خودرویی با  3سرنش��ین م��رد به آنها
نزدیک شد .س��احل خلوت بود و ناگهان خودرو
درحالحرکتمقابلشانایستاد.یکیازسرنشینان
پیاده ش��د و با نش��ان دادن کارت پلی��س ادعای
عجیبی داش��ت .او  2دختر جوان را به نوش��یدن
مش��روبات الکلی متهم کرده بود و اصرار داش��ت
که برای روشن ش��دن این موضوع باید همراه آنها
به اداره پلیس بروند 2 .دختر توریست درحالیکه
ترسیده بودند ،در مقابل خواسته این مرد مقاومت
کردند که ناگهان پلیس جوان درحالیکه به شدت
عصبانی بود و حالت عادی نداشت سیلی محکمی
به صورت یکی از دختران زد .صدای فریاد دختران
در س��احل پیچید .ناگهان  2مرد دیگر از خودرو
پیاده شدند .مخمصه هولناکی بود و 2دختر جوان
در وضع بدی گرفتار ش��ده بودند 3 .مرد با نقشه
ازپیشتعیینشده  2دختر توریست را به زور سوار
برخودرومرموزشانکردند.
تجاوزهولناک
 5ساعت تمام طول کشید تا  2دختر توریست

ایران��ی تلختری��ن خاط��رات زندگیش��ان را در
س��فر به دوبی تجربه کنند .خ��ودرو که حرکت
کرد س��ناریوی  3م��رد اماراتی اجرایی ش��د2 .
دختر وحش��تزده به آنها التماس میکردند اما
سرنش��ینان خودرو که رفتارش��ان نشان میداد
حالت عادی ندارن��د و تحتتأثیر مص��رف مواد
مخدر قرار گرفتهاند بیتوجه به التماسهایشان،
آنها را م��ورد آزار و اذیت قرار دادند .راننده پش��ت
فرمان نشسته بود و در اطراف ساحل جمیرا پرسه

میزدند و هیچ رهگذری نمیدانس��ت در داخل
این خودرو مرموز چه حادثه دردناکی درحال رخ
دادن است .عقربهها ساعت 8صبح را نشان میداد
کهخودرومردانمتجاوزمتوقفشد.
یکی از دختران که حالش بد بود در عقب خودرو
بیهوش افتاده بود اما ناگه��ان یکی از دختران با
هوشمندی از این فرصت استفاده کرده و خودش
را از داخ��ل خودرو به بیرون پرت��اب کرد .همین
واکنش کافی بود تا مردان متج��اوز دختر دیگر

حسین احمدینیاز /وکیل و حقوقدان بینالملل

از آنجایی که گردش��گری بزرگترین و پررونقترین صنعت جهان اس��ت پس زندگی
اجتماعی نیز ناگزیر از توقف مس��افرت زنان و دختران جوان به آن س��وی مرزهاست.
اما انتخاب مکان امن برای س��فر میتواند یکی از مهمترین ارکانی باش��د که باید قبل
از هر چیز آن را در نظ��ر گرفت .درواقع کارشناس��ان به این موض��وع اعتقاد دارند که
امنیت با احساس امنیت متفاوت اس��ت .اما یکی از معضالتی که در چندسال اخیر در
بین ایرانیان مهاجر و مس��افر به وجود آمده اس��ت ضعف حمایت از آنها در کشورهای
بیگانه است .طبق قانون اساس��ی تمام ایرانیان در هر نقطه از جهان باید مورد حمایت
دیپلماتی��ک دولت ق��رار بگیرند .درواقع ای��ن تکلیف برعه��ده وزارت ام��ور خارجه،
کنسولگری و س��فارت ایران در کشورهاست .اما متاس��فانه ضعف حمایت ایرانیان در
خارج از کش��ور گاهی منجر ب��ه چنین تعرضاتی میش��ود .در رابطه با ای��ن خبر باید
گفت که طبق قانون امارات عمل این  3مرد جرم محس��وب میش��ود بنابراین سفارت
جمهوری اس�لامی و کنس��ولگری در دوبی باید اقدامات الزم ب��رای تعقیب کیفری و
حمایت از این  2شهروند ایرانی را انجام دهند .درواقع عمل تجاوز به عنف که در قوانین
بینالمللی به نام  RAPEاز آن یاد میشود عالیترین رتبه در جرایم را دارد و در قانون
مجازات��ی در حد جنایت را در پی دارد .بههرحال چون این جرم توس��ط  3مرد اماراتی
در کشور خودشان انجام شده است باید با تش��کیل دادگاه در دوبی طبق قانون کشور
خودشان مجازات شوند.

سانحه رانندگی در غنا  21کشته داد

را که در داخل خودرو بود پی��اده کنند و متواری
شوند.
ازفرارتاردیابی
ای��ن دخت��ران که وضع مناس��بی نداش��تند
بالفاصله خودشان را به یک رستوران رساندند و
باپلیستماسگرفتند.
یک��ی از دختران ب��ه ماموران پلی��س گفت :با
دوس��تم درحال قدم زدن در س��احل بودیم که
ناگهان یک خودرو با 3سرنشین مرد به ما نزدیک
ش��د .او خودش را پلی��س معرفی ک��رد و حتی
کارتش را نیز به ما نش��ان داد .سپس به ما گفت
شما مش��روبات الکلی مصرف کردهاید و باید با ما
به اداره پلیس بیایید .ما ترس��یده بودیم و در برابر
خواس��تهاش مقاومت کردیم که ناگهان با مشت
به بینی من کوبید و با زور ما را سوار خودرویشان
کردند 5 .ساعت در داخل خودرو مورد آزار و اذیت
آنها قرار گرفتیم .یکی از مردها حتما مواد مخدر
مصرف کرده بود ،چون اصال عادی رفتار نمیکرد.
اما بوی الکل از آنها استشمام نکردیم .با این حال
قرصهاییدریککیس هپالستیکیپشتخودرو
دیده میش��د .آنها پولهای ما را نیز دزدیدند و با
ضرب و شتم تهدیدمان کردند که به پلیس اطالع
ندهیم.
همین ادعاها کافی بود تا پلیس امارات دستور
ردیابی خودرو این مردان متج��اوز را صادر کند.
شنیدهها حاکی از آن است که این  3مرد متجاوز
اماراتی که یک دانشجوی 20ساله ،یک فرد بیکار
23س��اله و یک پلیس 23س��اله بودند ،به جرم
آدمربایی ،مصرف موادمخدر ،جعل هویت افس��ر
پلیس ،هتک حرم��ت به دو زن و س��رقت اموال
تحتتعقیبقرارگرفتهاند.

قمهکشی در درگيري مأموران شهرداري
و عوامل يك پاركينگ
گروه حوادث| هنوز ماجرای علی چراغی ،کارگری
که با ضرب��ه پنچهبکس یک��ی از ماموران س��د معبر
ش��هرداری به کام م��رگ فرو رف��ت ،در پیچوخمهای
رس��یدگی قضایی اس��ت که م��ردی 67س��اله به نام
علیاکبر تیموری با ضربه قمه ماموران شهرداری راهی
بیمارستان ش��د .در این ماجرا مرد مصدوم و شاهدان
ماج��را روایتی از حادث��ه دارند و در مقابل ش��هرداری
منطقه 9از حمله اراذل به ماموران شهرداری و خودزنی
کردنیکنفرازعواملپارکینگخبرمیدهد.
ظهر دی��روز بود که پلیس از درگی��ری بین ماموران
شهرداری و چند نفر از عوامل یک پارکینگ در میدان
اس��تاد معین خبر داد .به گزارش پلیس وقتی ماموران
شهرداری منطقه  9تهران جهت اجرای دستور پلمب
یک پارکینگ غیرقانونی به میدان اس��تاد معین اعزام
شدند قصد داشتند نیوجرس��ی بتنی را در مقابل این
واحد غیرمجاز صنفی ق��رار دهند که با مقاومت برخی
از کارگران پارکینگ مواجه شدند و درگیری لفظی آنان
ش��دت گرفت .با در جریان قرار گرفتن پلیس ماموران
کالنتری مهرآبادجنوبی س��ریعا وارد عمل شدند و در
کمتر از  5دقیقه خود را به محل رساندند و هر دو طرف
درگیریرابهکالنتریمنتقلکردند.
اما ماجرا به همین جا ختم نش��د و تنها چند ساعت
پس از ای��ن حادثه خبرگزاری ایلنا اق��دام به درج خبر
دیگری کرد که با اشاره به جزییات بیشتر این حادثه و
نمایش عکسهای پیرمردی 67س��اله به نام علیاکبر
تیموریدربیمارستانپروندهدیگریازخشونتعوامل
شهرداریرابهمیانکشید.
«در جری��ان این درگیری یک��ی از مالکان پارکینگ
به نام «علیاکبر تیموری» ۶۷س��اله که به وسيله شیء
برنده که تعدادی از شاهدان عینی مدعیاند «قمه» بوده
مضروبوبهبیمارستانرسولاکرم(ص)منتقلشد».
حادثهبهروایتیدیگر
این حادثه س��اعت  ۱۱صبح دیروز در میدان استاد
معینومقابلشهرداریمنطقه ۹درگیریبینماموران

شهرداریکهقصدتخریبفعالیتهایساختمانیراکه
به تازگی در یک واحد پارکینگ انجام شده بود ،داشتند
اما وقتی وارد محوطه پارکینگ شدند با مقاومت مالکان
این پارکینگ روبهرو شدند و متاسفانه میان ماموران و
مالک و کارکنان پارکین��گ درگیری فیزیکی به وجود
آمد .در جریان این درگی��ری یکی از مالکان پارکینگ
به نام «علیاکبر تیموری» ۶۷ساله به وسيله شیء برنده
زخمیوبهبیمارستانرسولاکرم(ص) منتقلشد.
ماجرا اززبانپسرفردحادثهدیده
ناصر پسر علياكبر تیموری اس��ت .او درباره جریان
ماجرا اینچنین میگوید :چندسال پیش بود که طبق
دستور شهرداری ،مقابل یکی از درهای پارکینگ دیوار
کشیده بودیم .حدود دو هفته پیش ،این دیوار را تخریب
کردیم و این قس��مت از پارکینگ را دوباره رنگ زدیم
تا از آن اس��تفاده کنیم .صبح سهشنبه بود که  ۴مامور
شهرداری با لباس شخصی ،بیسیم به دست درحالیکه
س��وار یک پژو  ۲۰۶بودند به پارکینگ مراجعه کردند.
گفتند میخواهی��م وارد پارکینگ ش��ویم و «در را گل

بگیریم!» اما ما ممانعت کردیم و گفتیم شما حق چنین
کاریراندارید.
وی در ادامه میگوید :حدود ۳یا ۴ساعت بعد ،حوالی
ساعت ۱۱صبح ،ماموران با نیسانهای متعلق به مرکز
سامانه مدیریت ش��هری ۱۳۷و تویوتاهای شهرداری
بازگشتندومیخواستندبایکجرثقیلمقابلدربلوک
بگذارندامامامقاومتکردیم.وقتیماجلوآنهاراگرفتیم
ناگهان یکی از ماموران به سینه پدرم ضربهای زد ما هم
وقتی این صحن��ه را دیدیم با آنها درگیر ش��دیم .چند
دقیقه بعد درگیری میان ما و آنان باال گرفت که ناگهان
یکی از ماموران با وس��یلهای ضربهای به سر پدرم زد .ما
همان موقع با کالنتری  119مهرآباد تماس گرفتیم و
در همین هنگام همه وارد میدان اس��تاد معین شدیم.
ماموران کالنتری تازه آمده بودند که دو مامور شهرداری
تهران وارد ساختمان شهرداری منطقه  ۹شدند و یک
قمه و چنگک را با خود بیرون آوردند و یکی از آنها با قمه
به کتف و کمر پدرم ضربه زد.
مرد جوان در ادامه میگوید :وقتی پدرم را با قمه زدند

ما با چوب آنها را دنبال کردیم .مامور کالنتری هم با ما
بود .آن دو وارد پارکینگ ش��هرداری شدند ،سالحها را
انداخته و از یکی از درها متواری شدند .مامور کالنتری
سالحها را برداشت و با خودش آورد.
مصدومخودزنیکردهاست
ام��ا در این میان ش��هرداری منطق��ه  9تهران چیز
دیگری میگوید و ادعای دیگ��ری دارد .روابطعمومی
منطقه  ۹شهرداری تهران ،پیش از اینکه خبر حادثه
و مص��دوم ش��دن پیرمرد در رس��انهها درج ش��ود در
ت خبری ایسنا و سپس توضیحات
توضیحاتی در سای 
تکمیلیاش را در قالب خبری در س��ایت تهران س��ما
وابستهبهشهرداریتهرانمنتشرکرد.شهرداریتهران
در این خبر از حمله اراذل و اوباش به عوامل شهرداری
منطقه ۹و مجروحیت ۸نفر از پرسنل شهرداری تهران
خبرداد.بهگفتهمدیرروابطعمومیشهرداریمنطقه۹
حدود  ۵۰نفر اراذل به عوامل شهرداری ناحیه یک این
منطقه حمله کردند و باعث مجروح شدن  ۸نفر از این
پرسنلشهرداریشدند.
فرزاد آبادی گفته بود :عوامل اجرایی شهرداری ناحیه
یکمنطقه ۹ازایجادیکدرگیریدرپارکینگعمومی
خیابانبهمنپورحوالیاستادمعینمطلعشدندوبرای
رسیدگی به این موضوع و جانمایی نیوجرسی به محل
رفتند.اماهنگامیکهعواملشهرداریبهجلوپارکینگ
رس��یدند با حدود  ۵۰نفر اراذل و اوباش که از نزدیکان
مالک پارکینگ بودند روبهرو شدند که با چوب ،آهن و
قمه ایستاده بودند .عوامل ش��هرداری هم با دیدن این
صحنه به ساختمان شهرداری منطقه آمدند که اراذل با
حمله به آنجا ۸نفر از عوامل اجرایی شهرداری را با چوب
و آهن و قمه مجروح کردند.
آبادی ادامه داد :در همین هنگام یک��ی از افراد اراذل
اقدام به خودزنی کرد تا تقصیر را به گردن ش��هرداری
بیندازد که توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل شد.
این در حالی است که شهرداری منطقه ۹پیگیریهای
قضایی برای این ماجرا را در دس��تورکار خود قرار داده
است.

اعدام ناتمام صبح دیروز اجرایی شد

مرگ در وقت اضافه
گروه ح�وادث| از چند روز قبل زم��ان و مکان
اجرای حکم مشخص ش��ده بود .صبح روز موعود
آنقدر جمعیت در محل دور هم جمع شده بودند
که هیچکس فکرش را هم نمیکرد .هنوز بیش��تر
مردم شهر ،ماجرایی را که 6سال پیش رخ داده بود،
خوببهخاطرداشتند.
حاال پس از گذشت چندسال از آن حادثه نوبت
به اجرای حکم رسیده بود .اما هنوز چنددقیقهای از
شروعماجرانگذشتهبودکهخبریاعالمشد.
اجرای حکم به روز بعد موکول ش��ده بود و تنها
دلیلش این ب��ود که مأموران ب��ا توجه به جمعیت
زیادی ک��ه در محل اع��دام حضور داش��تند برای
جلوگیری از هرج و مرج ،اجرای حکم را به روز بعد
موکولکردند.

چندسالقبل
ماجرا ب��ر میگردد بهس��ال  87و ی��ک درگیری
خیابانی که بین چند جوان آن هم به خاطر مس��ائل
مالی به وقوع پیوس��ت .ماجرا از این قرار بود که پسر
جوان��ی بهنام محس��ن به دلی��ل طلب مال��ی که از
ابراهیم داش��ت با همراهی  4نفر دیگر ،س��د راهش
ش��دند .درگیری باال گرف��ت .در این می��ان ابراهیم
باضربات چاقو جانش را از دس��ت داد 4 .نفر به اتهام
نزاعدستهجمعیومحسننیزبهاتهامقتلدستگیرو
روانهزندانمیشود.محسنپسازدستگیریبهقتل
ابراهیم اعتراف کرد و اینچنین بود که پرونده وی پس
از تکمیل شدن فرایند تحقیقات کارآگاهان به شعبه
 2دادگاه کیفری استان مازندران به قصاص در مألعام
محکوم میشود .رأی صادره پس از تأیید در شعبه27

دیوانعالی کشور به دادگاه اجرای احکام فرستاده شد
و درنهایت قرار شد محسن سحرگاه روز دوشنبه 10
شهریورماهسالجاری در سهراه محمودآباد با حضور
مردم و مس��ئوالن قضایی شهرستان محمودآباد به
اجرادرآید.
لغواعدامدرمألعام
زمان و مکان اجرای حکم از مدتها قبل به اهالی
شهر اعالم شده بود .از نخستین س��اعات صبح روز
دوشنبه تعداد زیادی از مردم محمودآباد برای دیدن
صحنهاجرایحکماعدامعاملجنایتدرمیدانشهر
گرد آمده بودند .در عرض چند ثانیه چنان جمعیتی
در محل اجرای حکم جمع شده بودند که هیچکس
تصورش را نمیک��رد .به گزارش ف��ارس ،در محل
حادثه ،در این مراس��م نزدیک به سههزار نفر حضور

س��انحه رانندگی در غنا م��رگ  21نفر را رقم
زد .طبق اعالم پلیس غنا 15 ،تن از قربانیان این
حادثهدردمجانسپردند.حادثهبرایدودستگاه
اتوبوس مسافربری که از مقابل با یکدیگر برخورد
کردند ،رخ داد.
پلیس غنا با بیان اینک��ه  9تن از قربانیان این
حادثه زن بودهان��د ،اعالم کرد :در این س��انحه
رانندگی چندین نفر نیز مجروح شدند که وضع
تعدادی از آنان وخیم گزارش شده است .به نقل
از خبرگزاری شینهوا ،پلیس غنا همچنین اعالم
کرد :بررسی وقوع این سانحه رانندگی و جزییات
بیشترآندردستانجاماست.

آژیر
گاو صاحبش را در عجبشیر کشت
گاوی صاحب 68س��اله خود را ب��ر اثر ضربه
ش��اخش کش��ت .وقتی پلیس در جریان مرگ
مشکوکمردی دربیمارستانامامخمینی(س)
عجبش��یر قرار گرف��ت ،بالفاصله مام��وران در
بیمارستان حاضر و مطلع شدند مردی 68ساله
ساکن یکی از روس��تاهای این شهرستان در اثر
ضربه شاخ یک گاو مجروح ش��ده و جان باخته
است.طبق بررس��ی به عمل آمده مشخص شد
مرد چوپ��ان گاوهای خود را ب��رای چرانیدن به
صحرا برده بود که یکی از گاوها با ضربه شاخ وی
را مورد حمله قرار داده و باعث مجروح شدن این
فرد شده اس��ت .به گزارش فارس این مرد در اثر
شدت جراحات وارده در راه انتقال به بیمارستان
جانباخت.

اهداي اعضاي پسر جوان در چالوس

مأموران شهرداری مقصرند یا مرد آسیبدیده؟

خبر

حکم  ۴بار اعدام عنکبوت سیاه
تأیید شد

خارج از مرز

داشتند که با س��روصدا و هیاهو قصد داشتند مانع
اجرای حکم شوند که این کار آنها موفقیتآمیز بود
و به دلیل مسائل امنیتی ناشی از حضور بستگان مرد
اعدامی با صالحدید شورای تأمین و مقامات قضایی
شهر،اجرایحکمبهوقتدیگریموکولشد.
اجرایحکمقصاصصبحچهارشنبه
شاید به تعویق افتادن اجرای حکم امیدی را به دل
خانواده قاتل و خود او به وج��ود آورد .حتی در میان
مردم شایعهای دهان به دهان چرخیده بود که خبر از
بخشش قاتل میگفت اما همه این شایعات تنها یک
روز دوام نیاورد و صبح روز سهشنبه محسن در سهراه
محمودآباد با حضور دادستان مرکز استان مازندران،
حکم قصاصش به اج��را در آمد و پرون��ده وی برای
همیشهبستهشد.

اه��دای اعضای جوان چالوس��ی ب��ه  3بیمار
زندگی دوباره بخش��ید .نماینده سازمان پیوند
اعض��ا در شهرس��تانهای نوش��هر و چال��وس
گفت :محسن پورجواد جوان چالوسی که بر اثر
تصادف در بخش آیسییو بیمارستان چالوس
بس��تری ش��ده بود دیروز به کما رف��ت و مرگ
مغزی شد.قاسمی افزود :با رضایت خانواده پیکر
این جوان برای اهدای عضو به بیمارس��تان امام
خمینی(س)تهرانمنتقلوکبدوکلیههایوی
بهبیماراننیازمنداهداشد.

اجساد غرقشدگان دریاچه نئور
اردبیل پیدا شد
اجس��اد چهار جوان غرقش��ده در دریاچه نئور
اردبیل پس از 72ساعت جستوجو توسط غواصان
وتیمهایامدادیایناستانپیداشد.
این حادثه شامگاه شنبه رخ داد و در پی آن چهار
جوان مسافر و گردش��گر به علت غرق شدن قایق
پارویی جان خود را از دست دادند.
بنا به گفته بستگان این جانباختگان که در این
مدت و در س��رمای چند روز اخیر اردبیل در محل
حاضربودهاند،دونفرازفوتشدگاناصلیتاردبیلی
داش��ته و برادر بوده و دو نفر دیگر از دوستان آنها و
پسرعمو هستند .در پی این حادثه و در روز نخست
تالش چندانی از س��وی مسئوالن برای پیدا کردن
اجساد فوتش��دگان صورت نگرفته بود ،اما از 48
س��اعت قبل تالشهای گس��تردهای برای یافتن
اجساد آغاز شد .برای یافتن اجساد غرقشدگان در
این دریاچه بیش از  32نیروی امدادی و  12غواص
در روز دوم و در روز س��وم نیز بی��ش از  72نیروی
امدادی و  20غواص از اس��تانهای اردبیل ،گیالن
وکرمانشاهحضورداشتهاند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان اردبیل در
این خصوص در گفتوگو با خبرنگار مهر با اش��اره
به علت تأخیر در یافتن اجساد قربانیان اضافه کرد:
دید در عمق این دریاچه ب��ه دلیل وجود گلوالی
بسیارپایینبودهوغواصانتنهامیتوانستندبالمس
به جستوجوی اجساد بپردازند .بهرام غیبی با بیان
اینکه بی��ش از  70نیروی امدادی از اس��تانهای
اردبیل و گیالن برای یافتن اجس��اد غرقشدگان
بکار گرفته ش��د ،متذکر ش��د :این تالشها در روز
پس از غرقش��دگان این افراد با  32نیروی امدادی
آغاز ش��د .وی با تأکید بر اینکه در این مدت بیش
از  20غواص آتشنش��انی ،هاللاحم��ر و غواصان
محلیدرعملیاتجستوجوشرکتداشتند،تأکید
کرد :ب��ه دلیل پیچیدگی عملیات و وضع س��خت
یکی از غواصان استان کرمانش��اه نیز که از تجربه
باالیی برخوردار اس��ت ،در این عملیات اس��تفاده
شد .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان با اشاره
به بهرهگیری از ش��ش قایق موتوری ،یک دستگاه
ماشینآرگوآبیخاکیو...گفت:درنهایتتوانستیم
با اس��تفاده از تور 700متری که توسط دو دستگاه
تراکتورکشیدهمیشدوغواصانکهدراینعملیات
شرکت داشتند ،اجساد را پس از سه روز پیدا کنیم.
وی با اش��اره به حضور تمام نهاده��ای خدماتی و
امدادی در محل حادثه تأکید ک��رد :در این مدت
محدوده گردش��گری دریاچه نئور اردبیل توسط
نیروهای انتظامی قرق ش��ده بود و فقط نیروهای
امدادیوخانوادههایمصیبتدیدهحضورداشتند.
غیبی عنوان کرد :عالوه بر عملیات جس��توجو به
خانوادههای داغداری که در محل حضور داش��تند
خدماتی نظیر ایج��اد پنج چادر ام��دادی و توزیع
موادغذایی اولیه ارایه ش��د .وی با اش��اره به آخرین
وضعاینحادثهیادآورشدکهاجسادقربانیانتوسط
آمبوالنس به مرکز پزش��کی قانونی استان اردبیل
منتقل شده تا پس از طی مراحل اداری و پزشکی
بهخانوادههایآنهاتحویلشود.

