
یکی از بزرگ ترین عملیات های نجات را که در 
فیلم های هالیوودی متصور است روز گذشته  
تیم 100 نفره ای از پزشکان، خلبانان و تیم های 
امداد  کشورمان به واقعیت تبدیل کردند. این 
عملیات که در نوع خود شاخصی برای میزان 
پیشرفت های فنی، پزشکی، عملیاتی و نظامی 
کشور است، تراز ایران را در میان کشورهای 
پیش�رفته توانمند در این زمینه باال می برد. 
در جریان این عملیات شگرف قلب یك بیمار 
مرگ مغزي در کمتر از یك ساعت از بیمارستان 
رازي شهرس�تان رشت به بیمارس�تان امام 
تهران منتقل و به بیمار دیگري پیوند ش�د. 
مهدي ش��ادنوش، رئيس مركز مديريت پيوند 
وزارت بهداشت گفت: عمل پيوند قلب زن بيمار 
از س��اعت 11 صبح ديروز در بيمارس��تان امام 
خميني تهران شروع شد و تا غروب ادامه داشت. 
اهدا كننده قلب هم زن 24 ساله اي به نام مائده 
روشن سنگاچيني، اهل شهرس��تان انزلي بود 
كه 29 فروردين م��اه در جريان حادثه رانندگي 
به مرگ مغزي مبتال ش��ده بود. بعد از موافقت 
خانواده مائده تالش تي��م 100 نفره براي انتقال 
يك ساعته قلب از شهرستان رشت به تهران به 

جريان افتاد، بنابراين با تالش اورژانس و نيروي 
هوايي ارتش قلب اهدا شده در بيمارستان رازي 
رشت از بيمار جدا شده و در كمتر از يك ساعت به 
بيمارستان امام تهران منتقل و عمليات اهدا انجام 
شد. شادنوش ادامه داد: براي پيوند قلب از زماني 
كه قلب برداشته مي شود تا زمان پيوند، فقط چهار 
ساعت فرصت داريم و عمليات انتقال قلب امروز 
زير يك ساعت انجام شد. سيامك ريماز، رئيس 
بيمارستان رازي رشت هم توضيح داد: ساعت 
7:45 روز گذش��ته مائده همراه با دو جراح قلب 
از بيمارستان گلسار به بيمارستان رازي رشت 
منتقل و ساعت 10:10 عمل جراحي برداشت 
قلب در بيمارستان رازي انجام شد. وي ادامه داد: 
تيم برداشت ارگان نيز ساعت 10:35 از رشت به 

سمت تهران پرواز كردند. 
ساناز دهقان مسئول گروه پيوند و فراهم آوري 
اعضاي پيوندي وزارت بهداشت هم در توضيح 
بيش��تر ماجرا به خبرنگار ما گفت: روز گذشته 
اتفاقي شگرف براي نجات جان يك مادر در كشور 
رقم خورد. قلب زني 24 ساله كه در جريان سانحه 
رانندگي به مرگ مغزي مبتال شده بود در كمتر 
از يك ساعت از رشت به تهران منتقل و عمليات 

پيوند با موفقيت انجام شد. او شرح واقعه را اين 
طور توضيح مي دهد: از زمان��ي كه قلب از بدن 
بيمار مرگ مغزي خارج مي شود تا زماني كه بايد 
در بدن بيمار نيازمند پيوند زده شود بايد كمتر از 
چهار ساعت باشد در غير اين صورت ديگر امكان 
پيوند وجود ندارد. گروه خوني زن جوان O مثبت 
بود و ما در ليست انتظار بيماران نيازمند پيوند 
موارد زيادي را داش��تيم كه چش��م انتظار قلب 
بودند. با توجه به فرصت محدودي كه داشتيم 
موضوع را با پيرحسين كوليوند، رئيس اورژانس 
كشور و نيروي هوايي ناجا در ميان گذاشتيم تا 
در كمترين زمان ممكن قلب پ��س از خروج از 
بدن بيمار مرگ مغزي، رشت را به مقصد تهران 
ترك كند تا آن را به بيمارستان امام خميني)ره( 
برس��انيم. بنابراين س��ازمان اورژانس و نيروي 
انتظامي در جريان ماجرا قرار گرفتند و كار هاي 
هماهنگ��ي را انجام داديم. س��اعت هفت صبح 
ديروز با آمبوالنس تا پاي هواپيماي فالكون ناجا 
كه آماده پرواز بود رفتيم. هواپيما كه خلبان هاي 
ارتش آن را هدايت مي كردند خيلي زود به پرواز 
درآمد و دو ساعت بعد در فرودگاه رشت به زمين 
نشس��ت. باوركردني نبود، با هماهنگي نيروي 

انتظامي همه چراغ هاي راهنمايي و رانندگي كه 
درمسيرمان قرار داشت سبز مانده بود و در مدت 
زمان كوتاهي به بيمارستان رازي رشت رسيديم. 
ساعت 10:10 قلب برداشته شد و با سرعت دوباره 

به فرودگاه برگشتيم و راهي تهران شديم. 
دهقان ادامه مي دهد: در فرودگاه تهران از هواپيما 
كه پياده شديم آمبوالنس اورژانس منتظرمان بود، 
بالفاصله سوار شديم و به راه افتاديم. در تمام مسير 
يك آمبوالنس ديگر و دو موتور آمبوالنس اورژانس 
خودروي ما را اسكورت مي كردند و با هماهنگي 
خوب پليس همه مس��ير ويژه برايم��ان در نظر 
گرفته شده بود و هم تمام چراغ هاي راهنمايي و 
رانندگي سطح شهر كه در مسيرمان قرار گرفته 
بود سبز مانده بود. همه اين تالش ها بود كه باعث 
شد ساعت 11:13 در بيمارستان امام خميني )ره( 
باشيم و قلب را به مادر بيماري كه چشم انتظار 
زندگي بود، پيوند بزنيم.  مس��ئول گروه پيوند و 
فراه��م آوري اعضاي پيوندي وزارت بهداش��ت 
مي گويد: عمل پيوند با موفقيت انجام شده و مادر 
به زندگي اميدوار شده است. او ادامه می دهد كبد 
و كليه های زن اهداكننده هم به بيماران ديگری 

در بيمارستان رشت اهدا شده است.

کشف نوزاد یك روزه در صندوق عقب خودروي یك راننده 
مسافربر، پلیس تهران را با معماي تازه اي مواجه کرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمود مالمير، رئيس كالنتري 121 
س��ليمانيه توضيح داد: س��اعت 11 روز گذش��ته مردي به مأموران 
پليس خبر داد كه يك نوزاد داخل صندوق عقب خودروي خود پيدا 
كرده است. او گفت: شغل من مسافركشي است. صبح امروز در فرودگاه 
مهرآباد دو خانم را به مقصد پل چوبي سوار كردم. بعد از پياده كردن 
آنها زن و مرد ديگري را به مقصد بازار تهران سوار كردم. بعد از پياده 
كردن آنها به طرف خانه ام در شرق تهران حركت كردم. در حال حركت 
بودم كه متوجه صداي نوزاد شدم. براي همين خودرو را متوقف كردم 
و بعد از بازرسي متوجه شدم كه صدا از داخل صندوق عقب مي آيد. 
بعد از گشودن در صندوق بود كه با نوزاد مواجه شدم و پليس را با خبر 
كردم.  سرهنگ مالمير گفت: در اولين گام طفل به دستور قاضي به 

بيمارستان منتقل شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

  كشف نوزاد يك روزه 
در صندوق عقب خودرو

پرون�ده م�رد میوه ف�روش ک�ه یکي 
از مش�تریانش را ب�ه قتل رس�انده در 
حال�ي در دادگاه کیفري یك اس�تان 
تهران بررسي شد که متهم براي ادامه 
زندگي کش�ور را ت�رك کرده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار م��ا، در پرونده اي كه 
تابستان سال 92 با مرگ مشكوك مردي 
72 ساله در يكي از بيمارستان هاي تهران 
تش��كيل ش��د، مأموران پليس خود را به 
محل رسانده و در اين باره تحقيق كردند. 
پسر اكبر گفت: »روز گذشته پدرم با ميوه 
فروش محل درگير شد و مرد ميوه فروش 
يك ضربه به س��رش زد. پ��درم وقتي به 
خانه آمد هرچه اصرار كرديم قبول نكرد 
به بيمارستان برويم تا اينكه صبح وقتي 
مقابل خانه اش رفتم هرچه زنگ زدم كسي 
در را بازنكرد تا اينكه با كليد يدك داخل 
خانه شدم و ديدم پدرم بيهوش روي زمين 
افتاده است. بالفاصله او را به بيمارستان 
رس��انديم اما بي فايده بود. « بع��د از اين 
توضيحات جسد به پزشكي قانوني منتقل 
ش��د و بنا به گزارش كارشناسان پزشكي 
قانوني مشخص شد مرد س��الخورده كه 
مبتال به بيماري فشار خون نيز بوده است، 

بر اثر خونريزي مغزي فوت كرده است. 
با ثبت اين اطالع��ات مردميوه فروش به 
نام نريمان 29 س��اله بازداشت شد، اما در 
بازجويي ها با انكار جرم��ش گفت: »روز 
حادثه يك جعبه خرما ب��راي خيرات در 
مغازه گذاشته بودم. اكبر در همان محل 
زندگي مي كرد و از مش��تري هاي مغازه 
بود. آن روز وقتي جعب��ه خرما را ديد مرا 
مسخره كرد و پشت س��ر پدرم حرف زد. 
تحمل كردم و چيزي نگفتم تا اينكه وارد 
مغازه شد و مي خواست گوجه فرنگي سوا 
 كند كه از ناراحتي و عصبانيت گفتم آن 

گوجه ها سوا كردني نيست و خواستم از 
مغازه بيرون برود. اكبر وقتي اين حرف را 
شنيد به طرفم حمله كرد و يك درگيري 
جزئي بين ما پيش آمد. من در آن درگيري 
يك ضربه آرام به صورت اكبر زدم كه فقط 
عينكش روي زمين افتاد و شكس��ت. « با 
انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و مدارك 
موجود وي روانه زندان ش��د و پرونده در 
شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان 
تهران رسيدگي ش��د. هيئت قضايي مرد 
ميوه فروش را از اتهام قتل عمدي تبرئه و 
او را به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه 
محكوم كرد. در دومين جلسه محاكمه، 
هيئت قضايي بعد از گواهي ش��اهدان در 
دادگاه، همچني��ن نظريه كارشناس��ان 
پزش��كي قانوني كه جراح��ات روي بدن 
مقتول را مربوط به عمل جراحي و احياي 
وي دانسته بودند، متهم را بار ديگر از قتل 
عمد تبرئه و به پرداخت ديه محكوم كردند، 
اما اين بار نيز پرونده با اعتراض اولياي دم به 

شعبه همعرض ارجاع داده شد. 
به اين ترتي��ب پرونده براي س��ومين بار 
در غياب متهم كه ب��راي ادامه زندگي به 
خارج از كش��ور رفته بود روي ميز هيئت 
قضاي��ي ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك 
استان تهران به رياس��ت قاضي زالي قرار 
گرفت. ابتداي جلس��ه اولياي دم بار ديگر 
درخواس��ت قصاص كردند. سپس وكيل 
متهم در غياب موكلش گفت: »از آنجائيكه 
مقتول به بيماري فشار خون مبتال بوده 
است، احتماالً وي بر اثر اين بيماري دچار 
خونريزي مغزي شده است؛ چراكه ضربه 
از سوي موكلم خيلي شديد نبوده است تا 
باعث مرگ وي شود. براي متهم درخواست 

برائت دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

محاكمه غيابي مرد ميوه فروش

م�ردي ک�ه متهم اس�ت پ�س از قتل 
حوال�ي  را  او  جس�د  همس�رش، 
امامزاده هاشم رها کرده بود سرانجام 

به جرمش اعتراف کرد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، ش��امگاه ش��نبه، 
31فروردين ماه كالنتري 157 مسعوديه از 
حادثه درگيري با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. اولين بررسي ها نشان داد كه حادثه در 
جريان اختالف خانوادگي رقم خورده است. 
مردي كه پليس را از ماجرا با خبر كرده بود، 
گفت: اوايل اسفند  سال قبل بود كه با خواهرم 
تماس گرفتم، اما او به تماس��م جواب نداد. 
نگران ش��دم و با دامادمان تماس گرفتم كه 
مدعي شد خواهرم دچار كسالت شده است. 
وقتي به خانه اش رفتم او م��ن را به خانه راه 
نداد. در اين مدت من و اعض��اي خانواده ام 
نگران خواهرم هستيم، اما شوهرش جواب 
درستي به ما نمي دهد. امشب همگي به اينجا 
آمده ايم تا تكليف مان را روشن كنيم. مأموران 
پليس بعد از تهيه گزارش اوليه محل را ترك 
كردند تا اينكه ساعت سه بامداد بار ديگر به 
پليس خبر رسيد درگيري ديگري در همان 
محل رقم خورده است. وقتي مأموران پليس 
براي دومين بار در محل حاضر شدند اين بار 

با اعتراف داماد خانواده به قتل همس��رش 
مواجه شدند. مرد 39 ساله گفت: چند سال 
قبل با همسرم كه يكس��ال از من كوچك تر 
بود ازدواج كردم و صاحب فرزندي شديم كه 
حاال چهار ساله اس��ت. بعد از ازدواج متوجه 
شدم كه او بيماري وسواس دارد. در اين مدت 
سر اين موضوع مدام با هم مشاجره داشتيم 
تا اينكه ساعت 5 صبح روز پنجم اسفند سال 
قبل دوباره س��ر اين موضوع با هم مشاجره 
كرديم. وقتي او شروع به داد و فرياد كرد من 
دست هايم را به گلويش گذاشتم و فشار دادم. 
بعد از آن بودكه متوجه شدم فوت شده است، 
ترسيدم. مانده بودم كه با جسد چه كنم. چند 
ساعت بعد خودروي پرايد برادرم را گرفتم و 
جس��د را داخل آن گذاشتم و به طرف جاده 
امامزاده هاش��م رانندگي ك��ردم. در محلي 
خلوت جسد را ميان نخاله ها رها كرده و به 
خانه برگشتم.  س��رهنگ جليل موقوفه اي، 
جانشين رئيس پليس پيشگيري پايتخت 
گفت: بعد از اعتراف متهم، بازپرس ويژه قتل 
و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران 
در محل حاضر شدند.  وي گفت: تحقيقات از 
متهم براي شناسايي محل رها كردن جسد در 

اداره دهم پليس آگاهي جريان دارد.

قتل همسر به خاطر وسواس

تالش مرد میانسال براي آشتي دادن دختر 
و دامادش با حادثه تیراندازي خاتمه یافت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ س��عيد 
لشيني، رئيس كالنتري جنت آباد در توضيح 
حادثه گفت: ساعت 18:30 عصر روز جمعه 
به مأموران كالنتري جنت آباد خبر رسيد 
حادثه تيراندازي در يكي از خانه هاي محل 
رقم خورده است. با حضور مأموران مشخص 
ش��د حادثه تيراندازي در جريان اختالف 
خانوادگي رق��م خورده اس��ت ودر جريان 
آن داماد خانواده و پس��رعمه اش از ناحيه 
دست و شكم مجروح و به بيمارستان منتقل 
شده اند. همچنين مشخص شد كه عامل 
حادثه مرد صاحبخانه اس��ت كه بازداشت 
شد. وي گفت: از مدتي قبل دختر و دامادم 

با هم اختالف داشتند تا جايي كه او تصميم 
به طالق دادن دخت��رم گرفته بود. من هم 
تصميم گرفتم آنها را آشتي دهم براي همين 
جلسه آشتي كنان در خانه ام برگزار كردم و 
دامادم همراه پسرعمه اش به خانه ما آمد. سر 
موضوع اختالفي كه با دخترم داشت با هم 
در حال حرف زدن بوديم كه با هم مشاجره 
كرديم. وقتي مشاجره باال گرفت من كنترل 
خودم را از دست دادم و با دو اسلحه كمري 
كه در خانه داشتم دامادم را تهديد كردم. بعد 
هم دست به ماشه بردم كه گلوله شليك شد 
و او و پسرعمه اش مجروح شدند.  سرهنگ 
سعيد لش��يني، رئيس كالنتري جنت آباد 
گفت: جراحت ايجاد ش��ده جزيي است و 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

تيراندازي در مجلس آشتي كنان
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 سقوط نوزاد 5 ماهه
 از طبقه چهارم

رئیس کالنتري 14۹ امامزاده حس�ن تهران از س�قوط 
نوزاد پنج ماهه از طبقه چهارم س�اختمان مس�کوني 
خبر داد و گفت وضعیت طفل وخیم گزارش شده است. 
به گزارش خبرنگار ما،  سرهنگ محمدرضا ملكوتي توضيح داد: 
ساعت چهار عصر روز شنبه مأموران پليس از حادثه سقوط با 
خبر و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي  ها مشخص شد 
كه طفل پنج ماهه از پنجره طبقه چهارم ساختمان پنج طبقه 
به داخل كوچه سقوط كرده است كه خيلي زود به بيمارستان 
منتقل شد. پدر طفل گفت: وقتي حادثه اتفاق افتاد من خواب 
بودم و همسرم من را از حادثه با خبر كرد. همسر وي هم كه به 
بيماري اختالل رواني مبتال است، گفت: من بچه را بغل كرده 
وكنار پنجره ايستاده بودم. طفل مدام گريه مي كرد كه از دستم 
رها شد و به بيرون سقوط كرد. سرهنگ ملكوتي از بازداشت 
مادر طفل خبر داد و گفت: همزمان با دستگير زن جوان، شوهر 
او با حضور در اداره پليس از همسرش اعالم گذشت كرده است. 

وي همچنين وضعيت طفل را وخيم گزارش كرد.

  قتل مشتری قهوه خانه 
با شليك گلوله

مشتری یکي از قهوه خانه هاي محله تهرانپارس با شلیك گلوله به قتل رسید. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 23:30 نيمه شب چهارشنبه 28 فروردين ماه امسال 
مأموران كالنتري 144 تهرانپارس با تماس تلفني شهروندي از قتل مرد جواني با 
شليك گلوله با خبر و راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه حوالي بزرگراه 
زين الدين در شرق تهران با جسد مرد 30 س��اله اي به نام احسان كنار خودروي 
پژو 405 خودش روبه رو شدند كه با شليك چند گلوله به قتل رسيده بود. با اعالم 
اين خبر بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. نخستين بررسي ها نشان 
داد مقتول همراه يكي از دوس��تانش براي برداشت پول به دس��تگاه عابر بانكي 
مراجعه مي كنند كه ناگهان مرد مسلحي از خودروي تيبايي پياده شده و مقتول را 
به رگبار مي بندد و بعد همراه دو نفر از دوستانش از محل فرار مي كند.  همچنين 
در بررسي  هاي بعدي محل حادثه مشخص شد عامل اين حادثه 13 تير به سوي 
مقتول ش��ليك كرده كه هفت تير آن به بدن وي اصابت مي كند. پسر جواني كه 
شاهد ماجراي خونين بود به مأموران گفت: مقتول ساعتي قبل به قهوه خانه برادرم 
آمد و مشروب خريد. او قصد داشت پول مشروب را به صورت اينترنتي به حساب 
برادرم واريز كند اما موفق نش��د به همين خاطر برادرم از من خواس��ت تا همراه 
احسان به عابر بانكي برويم و او پول مشروب را به حساب برادرم واريز كند و رسيد 
آن را من براي برادرم بياورم.  ما دو نفري با خودروی مقتول به راه افتاديم تا اينكه 
مقتول خودرواش را كنار عابر بانكي نگه داش��ت. او به طرف عابر بانك رفت و من 
هم كنار خودرو منتظر او بودم كه خودروي تيبايي با سه سرنشين نزديك ما توقف 
كرد. مرد جواني در حالي كه اسلحه كالشنيكفي همراه داشت از خودرو پياده شد و 
احسان را به رگبار بست و بعد از محل گريختند. از ترس دست و پايم به لرزه افتاده 
بود تا اينكه ثانيه هايي بعد با اداره پليس تماس گرفتم و موضوع را اعالم كردم.  در 
ادامه تحقيقات مأموران سراغ خانواده مقتول رفتند. يكي از برادران مقتول گفت: 
برادرم مدتي قبل به اتهامي راهي زندان شد. آنجا با يكي از هم سلولي هايش كه 
مرد شروري است درگير شده بود. وقتي برادرم از زندان آزاد شده بود هم سلولي اش 
او را تهديد به مرگ كرده بود. چند روز قبل هم برادران مرد ش��رور، من و يكي از 
برادرانم را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند به طوريكه هر دوي ما از ناحيه پا 
مصدوم شديم. االن هم احتمال مي دهم هم سلولي برادرم سرنشينان تيبا را براي 
قتل برادرم اجير كرده اس��ت. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران 

تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي عامالن قتل مرد جوان آغاز كردند. 
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