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ازمیانخبرها
كشفبیشازیكتن موادمخدردرچند
عملیاتپلیسی
توکلی -درچندعملیاتپلیسییكتنو 118کیلوگرمانواع
موادمخدر درکرمان کشفشد.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :ماموران
پلیس استان با اشرافیت كامل اطالعاتی و تالش مضاعف
طیسهعملیاتهزارو 118كیلوگرمموادمخدرازنوعتریاك
و هرویین كشف كردند .به گــزارش خبرنگارما سرهنگ "
فرشید"افزود:مامورانپلیسمبارزهباموادمخدرشهرستان
ارزوئــیــه با انجام كار اطالعاتی از قصد شوم قاچاقچیان
بــرای حمل مــواد مخدر باخبرشدند و طی عملیاتی در
منطقه كوهستانی "دهسرد" با اشرار مسلح درگیر شدند.
سرهنگ فرشید تصریح كرد :در این عملیات از خودروی
قاچاقچیان 402كیلوگرم تریاك و  17كیلو گرم هرویین
كشفشد.ویدرزمینه عملیات دومنیز اظهارکرد:ماموران
پلیس قلعه گنج با انجام كار اطالعاتی از قصد قاچاقچیان
برای انتقال مواد آگاه و در محدوده روستای شمس آباد این
شهرستان در مسیر قاچاقچیان مستقر شدندکه استقرار
ماموران در این منطقه تا پاسی از شب به طول انجامید و
سرانجام در یك درگیری چندین ساعته ،از یك دستگاه وانت
نیسانمتعلقبهقاچاقچیان530کیلوگرمتریاکكشفویك
قاچاقچینیزدستگیرشد.ویخاطرنشانکرد:همچنین در
بازرسیازدوكامیوندرنرماشیر169کیلوگرمتریاکكشف
شدودراینزمینه سهقاچاقچیدستگیرشدند.

دستگیریسارقانخیابانگاندی
باشلیکپلیس
رئیس کالنتری  ۱۰۳گاندی از دستگیری دو سارق منزل
دراینمحدودهدرجریانتعقیبوگریزبامامورانپلیسخبر
داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ فرهاد حیدری دراین باره
گفت :در پی وقوع سرقت های متعدد منزل در محلههای
خیابانگاندیتیمهایتجسسوپیشگیریکالنتری۱۰۳
برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و در تحقیقات انجام
شده رد پای دو سارق حرفه ای منزل در تمامی سرقت ها به
دستآمد.ویبابیاناینکهباپاالیشاسنادومدارکموجود،
چهره و مشخصات ظاهری سارقان به دست آمد ،تصریح
کرد :تصاویر این افراد میان گشتهای انتظامی توزیع شد
تا آنان در صورت مشاهده این افراد را دستگیر کنند .رئیس
کالنتری ۱۰۳گاندی با بیان این که اقدامات مأموران برای
شناسایی این افراد ادامه یافت ،اظهارکرد :سرانجام شنبه
شب ماموران گشت انتظامی متوجه حضور این سارقان
در یکی از خیابانهای فرعی محله گاندی شدند که ضمن
شناسایی آنان ماموران برای دستگیری آن ها به محل اعزام
شدند.حیدریبابیاناینکهپسازیکعملیاتتعقیبوگریز
اینافرادباشلیکتیرهواییپلیسدستگیروبهمقرانتظامی
منتقل شدند ،گفت :هنگام دستگیری مقادیری از اموال
مسروقهنیزهمراهسارقانبودکهبرایتحقیقاتبهکالنتری
منتقلشد.همچنیندربازرسیازخودرویمتهمانمقادیری
اموالمسروقهازجملهجواهراتووجهنقد،کشفشدکهپس
از شناسایی شاکیان به آن ها بازپس داده شد .وی با اشاره به
انجامبازجوییازمتهمانگفت:هردومتهمدربازجوییهای
انجامشدهبهجرایمخودمبنیبرسرقتازمنازلشهروندان
اعترافکردندوپسازتکمیلپروندهبرایتحقیقاتبهپایگاه
سومپلیسآگاهیتهرانبزرگمنتقلشدند.

باگذشتاولیایدم

قاتلازقصاصنفسنجاتیافت
صلح و سازش میان دو طایفه پس از هشت سال در اهواز به
نجاتقاتلازقصاصنفسمنجرشد.
بهگزارشرکنا،باتالشرئیسشعبه 38شورایحلاختالف
ویژه زندانیان ،اعضای شورای حل اختالف ویژه عشایر و
بزرگان طوایف ،با برقرار شدن صلح و سازش بین دو طایفه
در روستای عوافی از توابع اهواز جان یک نفر که در انتظار
حکم قصاص در زندان بود پس از هشت سال نجات یافت.
در بهمن ماه سال 1389در روستای عوافی از بخش غزانیه
از توابع شهرستان اهــواز تیراندازی و درگیری میان چند
جوان ،به قتل یکی از آنان و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر
شد .با ورود مقامات قضایی افــراد خاطی دستگیر و حکم
قصاص نفس برای قاتل صادر شد .در این مدت افراد زیادی
ازسادات،شیوخطوایفوریشسفیدانبرایکسبرضایت
اولیای دم تالش کردند که نتیجهای حاصل نشد تا این که
با ارجاع پرونده به شوراهای حل اختالف اهواز برای حل و
فصل بین دو طایفه و تالش های شبانه روزی رئیس شعبه
 38شورای حل اختالف ویژه زندانیان ،اعضای شورای حل
اختالفویژهعشایروبزرگانطوایفزخمکهنهوهشتساله
این درگیری التیام یافت و بار دیگر آرامش و سازش بین این
دوطایفهبرقرارشد.
درمراسمصلحوسازشمیانایندوطایفهکهباحضوررئیس
شعبه 38شورایحلاختالفویژهزندانیان،اعضایشورای
حل اختالف ویژه عشایر ،سران طوایف منطقه و همچنین
از کشور عراق ،بزرگان ،ریش سفیدان ،بخشداری غزانیه و
فرماندهینیرویانتظامیآنمنطقهدرمنزلیکیازبزرگان
مقتولبرگزارشدبعدازساعتهابحثوگفتوگو،خانواده
مقتول از حق قصاص فرزند خود صرف نظر و با شرط گرفتن
خونبهاازقاتل،اعالمرضایتکردند.
در این مراسم حجت االســام رضا عماره رئیس شعبه
 38شورای حل اختالف ویژه زندانیان بر نقش بزرگان
و ریش سفیدان در پیشگیری از جرم تاکید کرد و گفت:
شیوخ و بزرگان طوایف می توانند در زمینه اصالح ذات
البین و پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه نقش به سزایی
داشته باشند و با فرهنگ سازی و تشویق جوانان برای
فعالیتهای مفید و مؤثر از سنت های غلط مثل تیراندازی
جلوگیری کنند.
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اعترافات زنی که دختر  5ساله را از مرکز تجاری ربود

سیدخلیل سجادپور -زن جوانی که دختر بچه  5ساله
ای را از یکی از مراکز تجاری در مشهد ربود و  32ساعت
دلهره در شهر به راه انداخت ،وقتی مقابل میز عدالت
ایستاد گفت :آن قدر از شوهر سابقم کتک خورده بودم
که در آن لحظه (ربــودن کــودک) نمی توانستم تصمیم
درستی بگیرم!
به گزارش اختصاصی خراسان ،ساعت  22شب چهارم
فروردین بود که زن و شوهر جوانی به همراه دختر  5ساله
وارد یکی از مراکز تجاری در چهارراه مخابرات منطقه
قاسم آباد شدند.
دقایقی بعد زن جوان در حال نگاه کردن به مانتوهای
رنگارنگ داخــل فروشگاه بــود که ناگهان متوجه شد
دختر کوچکش نیست! زوج جوان هراسان از فروشگاه
بیرون آمدند و چشم های نگرانشان را به راهروهای مرکز
خرید دوختند اما هیچ اثری از «هدی» نبود .اضطراب
در وجود زوج جوان موج می زد و آن ها با نگرانی خاصی
داخل فروشگاه های دیگر را نگاه می کردند .پدر کودک
به بیرون از مرکز تجاری دوید تا شاید فرزند دلبندش را
داخل پیاده رو پیدا کند ولی همه جست وجوها بی نتیجه
بود .مادر کودک اشک ریزان از هرکسی درباره دختری
با کفشهای شطرنجی می پرسید اما پاسخ های منفی
مشتریان و مغازه داران بر اضطرابش می افزود .گزارش
خراسان حاکی است :در همین هنگام بود که یکی از
فروشندگان با شنیدن مشخصات دختر  5ساله گفت:
دخترک گریه می کرد که زن جوانی او را با خود برد! پدر و
مادر کودک دیگر اطمینان یافتند که دخترشان توسط زن
ناشناسی ربوده شده است!
گویی دنیا بر سر این زوج ویران شد! پدر که خود نیز نمی
توانست نگرانی اش راپنهان کند ،سعی می کرد همسرش
را دلداری بدهد که فرزندشان را پیدا می کنند اما در دل
خودش غوغایی برپا بود .افکار و خیاالت متفرق  ،تلخی
این لحظات دلهره را افزایش می داد که مرد جوان راهی
کالنتری قاسم آباد شد .ضربان تند قلبش شنیده می شد
که مشخصات دختر گم شده را به افسر نگهبان داد.
با گزارش ماجرای کودک ربایی بی سیم های پلیس به کار
افتاد و مشخصات دختری با کفش های شطرنجی به همه
نیروهای گشت انتظامی اعالم شد .با این وجود پرونده
کودک ربایی باید به صورت تخصصی و در اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی پیگیری می شد.
دقایقی بعد افسر نگهبان کالنتری با کسب دستوری
ویــژه از قاضی سیدجواد حسینی (مــعــاون دادستان

 32ساعت دلهره!

مرکز خراسان رضــوی) پرونده آدم ربایی را به پلیس
آگاهی ارســال کرد .گــزارش اختصاصی خراسان
حاکی است :به دستور سرهنگ کارآگاه حمید
رزمــخــواه (رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی) بالفاصله در همان دقایق اولیه
بامداد جلسه کارشناسی و تجزیه و
تحلیل پرونده کودک ربایی با
حضور کارآگاهان زبده اداره
جنایی در مقر پلیس
آگاهی تشکیل شد
و کارآگاهان در
حـــالـــی به
بررسی

زوایـــــای
مـــخـــتـــلـــف
پـــرونـــده مــذکــور
پرداختند که هیچ گونه
تماسی برای دریافت پول با
پدر و مادر کودک برقرار نشد.
تحلیل های کارشناسی پلیس در
حالی تا صبح ادامه یافت که زوج جوان
هرگونه اختالف قبلی با فرد یا افراد دیگر را
رد می کردند .به همین دلیل شیوه های ردیابی
و اطالعاتی کارآگاهان تغییر کرد و آنان صبح روز بعد
با انجام یک سری تحقیقات میدانی گسترده در مرکز
تجاری به اطالعاتی از زن عطرفروش دست یافتند که
مشخصات وی با زنی که کودک را از مرکز خرید بیرون
برده بود مطابقت داشت.
این گونه بود که پرونده کودک ربایی با صدور دستوری
از سوی قاضی سیدجواد حسینی (سرپرست مجتمع
قضایی شهید بهشتی) به شعبه  407دادسرای عمومی
و انقالب سپرده شد و توسط بــازپــرس جعفری مورد
رسیدگی ق ــرار گــرفــت .بنابراین گـــزارش ،بــا صــدور
دستورات ویژه بازپرس جعفری ،کارآگاهان برای نجات
کودک از چنگ آدم ربا ،فعالیت های اطالعاتی و عملیاتی

خود را به صورت شبانه روزی ادامه دادند تا
این که به سرنخ هایی از محل سکونت زن
عطرفروش در بولوار طبرسی مشهد
رسیدند اما بررسی های میدانی
در ایــن منطقه حاکی از آن
بود که زن مذکور حدود
دو سال قبل به مکان
نامعلوم دیگری
ن ــق ــل مــکــان
کــــــــــرده
است.
در

حـــالـــی
کــــه پـــــدر و
مـــادر نــگــران،
ساعت های دلهره
آوری را ســپــری می
کردند ،کارآگاهان دوباره
با راهنمایی های بازپرس و
فرماندهی مستقیم سرهنگ
رزمــخــواه به رصــدهــای اطالعاتی
پرداختند و چند ساعت بعد موفق شدند
محل سکونت متهم را در یکی از مجتمع
های مسکونی منطقه الهیه مشهد شناسایی
کنند اما او به نام دیگری در منطقه شهرت داشت با
این وجود وقتی اهالی محل تصویر متهم را در دوربین
های مداربسته دیدند ،منزل او را در یکی از مجتمع های
مسکونی به کارآگاهان معرفی کردند .گزارش خراسان
حاکی است :این گونه بود که کارآگاهان زبده اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی با کسب مجوزهای قضایی و
در یک عملیات غافلگیرانه ،وارد منزل متهم شدند و دختر
 5ساله را به آغوش پدر و مادرش بازگرداندند .بدین ترتیب
در حالی  32ساعت دلهره به پایان رسید که زوج جوان از
شدت خوشحالی اشک در چشمان شان حلقه زده بود.
این زن جوان که پس از انجام بازجویی های مقدماتی در
پلیس آگاهی و اقرار به کودک ربایی ،مقابل میز عدالت
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ایستاده بود به سواالت تخصصی و فنی بازپرس جعفری
نیز پاسخ داد .او در تشریح جزئیات این ماجرا گفت :آن
شب برای اولین بار حدود ساعت  22بود که طفل را به
همراه مادرش در مانتوفروشی دیدم بعد از آن فهمیدم
که مغازه داری دست کودک را گرفته و می گوید گم شده
است ،من هم کودک را از او گرفتم و گفتم من او را نزد پدر
و مادرش می برم ولی مادر او را ندیدم .بعد از آن هم بدون
آن که به نگهبانی مرکز تجاری یا پلیس اطالع بدهم دختر
خردسال را به منزلم بردم .آن دختر می گفت :در بولوار
دکتر حسابی قاسم آباد ساکن هستند ولی من خانه آن
ها را پیدا نکردم!!
چرا موضوع را به پلیس گــزارش نکردی؟ نفهمیدم.
غلط کردم!
هدف شما از بردن کودک به منزلتان چه بود؟ به خاطر
عاطفه و دلسوزی ،در واقع آن قدر شوهر سابقم مرا کتک
زده بود که نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم! من از
چند ماه قبل به صورت دوره گرد عطر می فروشم .آن
شب هم برای فروش عطر به مرکز تجاری رفته بودم که
آن دختر را دیدم!
چرا داخل مرکز تجاری به دنبال پدر و مادر کودک
نبودید؟ البته یکی دو دقیقه گشتم ولی بعد فکر کردم که
حتما بیرون از مرکز تجاری رفته اند.
اما شما در مکالمه تلفنی با یکی از بستگان نزدیکتان
بیان کردید که دختر یکی از دوستانت را نگهداری
می کنی؟ بله! چون می خواستم دختر را تحویل نیروی
انتظامی بدهم!
ولی شما طبق تحقیقات پلیس قصد داشتید دختر را
به خارج از شهر ببرید؟
من از دو روز قبل قصد رفتن به خانه پدرم را داشتم ولی
نمی خواستم بچه را با خودم ببرم.
متاهل هستید؟ نه! از سال  90که از همسرم جدا شدم
تنهایی زندگی می کنم البته من در  18سالگی ازدواج
کردم ولی در زمان نامزدی از همسرم جدا شدم چرا که او
معتاد بود و دست بزن داشت!
چرا در محل سکونت خودتان با نام دیگری زندگی می
کنید؟ چون خانه را پسر خواهرم برای من اجاره کرد و مرا
هم با نام دیگری می شناسند!
چه مدت کودک را نزد خودت نگه داشتی؟ 32ساعت!
االن هم پشیمانم کاش این کار را نمی کردم ...
شایان ذکر است :با صدور دستورات قضایی ،این پرونده
دیگر مراحل قانونی خود را طی می کند.

ماجرایقتلکودک 3سالهدربهشتزهرا

زنیکهبهخاطریکنواختیزندگیبهقتلخواهرزادهسه
سالهاشدربهشتزهرااقدامکردهبود،دستگیرشد.
به گزارش ایسنا ،در ساعت  15روز  28فروردین ماه
امسال خبر فقدان پسربچه ای  3ساله در بهشت زهرا
به کالنتری  205صحن مطهر اعالم شد که با حضور
محل فقدان کودک سه ساله در قطعه 220
مأموران در ِ
بهشت زهرا  ،جست وجو برای پیدا کردن این کودک
آغاز و سرانجام جسد خون آلود وی در گوشه سرویس
بهداشتی نزدیک قطعه  220کشف شد که موضوع به
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم و
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد پرونده
برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار
گرفت و کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی
تهران بزرگ در همان تحقیقات اولیه به تحقیق از پدر ،
پدربزرگ و خاله پسربچه سه ساله پرداختند.
قربانی  3ساله پــرونــده در اظــهــاراتــش به
پــدربــزرگ
ِ
کارآگاهان گفت :دانیال پسر یکی از دخترانم است که
اورابرایفاتحهخواندنبرسرمزارهمسرمبههمراهخاله
اش به بهشت زهرا بردم ؛ سرمزار بودیم که خاله دانیال
دست او را گرفت و با هم به سرویس بهداشتی رفتند؛ اما
پسازدقایقیمتوجهشدمکهدانیالگمشدهاست.

پدر دانیال نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت  :در
خانه بودم که خواهر همسرم به منزل زنگ زد ؛ همسرم
جوابشراندادودرادامهبهمنزنگزدوگفتکهپسرم با
او و پدربزرگش به بهشت زهرا رفته اما گم شده که سریعا
به همراه یکی از دوستانم به بهشت زهرا آمدیم و مدتی به
دنبالپسرمگشتیمتااینکهبهمااطالعدادنددانیالپیدا
شدهاست.زمانیکهبهقطعه 220رفتمتابچهامراتحویل
بگیرممتوجهشدمکهپسرمراکشتهاند.
به گفته پدر مقتول ،خاله دانیال با بچه دار بودن آن ها
مشکل داشت و هر وقت می خواستند به خانه آن ها
بروند می گفت که دانیال را نیاورند.
با توجه به شواهد و دالیل به دست آمده مبنی بر این که
خاله کودک سه ساله به نام مریم  35ساله آخرین فردی
بوده که با مقتول مشاهده شده و از سوی دیگر با توجه
به اظهارات متناقض او و همچنین شکایت پدر مقتول ،
کارآگاهانادارهدهمپلیسآگاهیتهرانبزرگتحقیقات
ازاینخانمجوانرادردستورکارخودقراردادندوضمن
هماهنگیبارئیسدادگاهبخشآفتاب،مریم برایادامه
تحقیقات تکمیلی دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی
تهرانبزرگمنتقلشد.
خاله دانیال که در اظهارات اولیه اش گفته بود :حوالی

ساعت 12پسازاینکهپدرمبهمنزلخواهرمدرخیابان
قزوین مراجعه کرد و فرزند خواهرم را آورد  ،سه نفری به
سمت بهشت زهرا سر مزار مادرم در قطعه 220رفتیم .
حوالیساعت 2بعدازظهربهمحلمزارمادرمرسیدیم و
من قصد رفتن به سرویس بهداشتی کنا ِر قطعه  220را
داشتم که دانیال را با خودم به سمت سرویس بردم اما
دربینراهدانیالپشیمانشدوبرگشت،بهخیالاینکه
دانیالنزدپدربزرگشبرگشتبهسرویسرفتمامازمانی
که نزد پدرم رفتم و از او جویای دانیال شدم ،متوجه شدم
کهاودربارهحضوردانیالاظهاربیاطالعیمیکند.
امــا ســرانــجــام متهم در ساعت  11روز شنبه یکم
اردیبهشت لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت
و قتل خــواهــرزاده سه ساله اش اعــتــراف کــرد و در
اعترافاتش به کارآگاهان گفت :با چاقویی که آن را
از قبل تهیه و داخل کاپشنم پنهان کرده بودم ناگهان
به ذهنم رسید او را بکشم ،زندگی برایم یکنواخت
و شکنجه آور شده بود و خسته شده بودم با خواهر و
شوهرخواهرم اختالف همیشگی داشتم .در سرویس
بهداشتی با چاقو حدود چهار ضربه محکم به گردن
دانیال زدم تا این که بچه غرق در خون شد و بعد از
این که سوار تاکسی شدم تا به خانه برگردم چاقو را در

خیابان انداختم .
سرهنگحمیدرضایاراحمدی،سرپرستپلیسآگاهی
تهران بزرگ دراین باره گفت :با توجه به اعتراف صریح
متهم به ارتکاب جنایت و صدور قرار بازداشت از سوی
مقامقضایی،متهمبرایانجامتحقیقاتتکمیلیوتکمیل
پروندهدراختیارادارهدهمویژهقتلپلیسآگاهیتهران
بزرگقرارگرفتهاست.

نوزادی در گرو مخارج بیمارستان!

در حالی که اعضای خــانــواده نــوزاد تــازه متولد شــده در
بیمارستان کمالی کرج اعالم کردهاند که نوزادشان به
دلیلناتوانبودنخانوادهبرایپرداختهزینههایزایمان
در بیمارستان کمالی کرج گرو نگه داشته شده است ،اما
مدیر بیمارستان نظر دیگری دارد و میگوید هیچ قصوری
در کیفیت و کمیت خدماترسانی به مادر و نوزاد صورت
نگرفته اســت .ولی نــژاد ،خاله نــوزاد تــازه متولد شده در
بیمارستان کمالی کرج به ایسنا گفت :کودک تازه متولد
شده به خاطر ناتوانی خانواده برای پرداخت هزینههای
زایمان در بیمارستان کمالی کرج گرو نگه داشته شده
است  .خواهرم27فروردیندربیمارستانکمالیکرجبرای
وضع حمل بستری شد    .وی در تشریح وضعیت خانواده
همسر خواهرش ادامه داد :شوهر خواهرم به دالیلی در
زندان است و پدر شوهرش هم فوت کرده و مادر شوهرش
هم به دلیل وضعیت نامناسب مالی ازعهده پرداخت
هزینههای زایمان خواهرم بر نمیآید    .وی توضیح داد:
خانواده خودمان هم اصال وضعیت مالی مناسبی ندارند و
پدرمبیماراعصابورواناستومادرمهمدیالیزمیشود .از
 27فروردین برای تهیه مخارج بیمارستان به هرکسی رو
انداختهاموتنهاتوانستهام 90هزارتومانجمعآوریکنم   .
ولینژادگفت:االنمسئوالنبیمارستانخواهرمراترخیص
کردهاند ولی میگویند تا زمانی که هزینههای زایمانش را
تامین نکند بچه را به او تحویل نمیدهند .از بخش نوزادان
به خواهرم زنگ میزنند که بیاید بچهاش را شیر دهد
ولی اجازهوروداوبهبخشرانمیدهند   .
ویاظهارکرد:بیمارستانکمالیبیمارستانیدولتیاست
و باید با مراجعه کنندگان راه بیاید و شرایط خاص برخی از

آنهارادرککندونبایدبهخاطرنداری،مادریراتحقیرواو
راازفرزندشجداکنند  .مادراینشرایطمالیبسیاربد ،دو
میلیونو 700هزارتومانازکجابیاوریمکهبچهخواهرمرا
ازگروبیمارستانخارجکنیم؟   
وی گفت :اگر پول داشتم هرگز حاضر نبودم یک لحظه،
سختیخواهرمراتحملکنمولیدستمخالیاستوکاری
نمیتوانمبکنموفقطشرمندگیبرایمباقیماندهاست .به
مسئوالن بیمارستان کمالی میگویم به جای دومیلیون و
 700هزارتومان 12میلیونتومانسفتهتا 27اردیبهشت
میدهمولیبازهمقبولنمیکنند  .
رئیسبیمارستانکمالیکرجگفت:هیچقصوریدرکیفیت
وکمیتخدماترسانیبهمادرونوزادصورتنگرفتهاست.
خانیدرگفتوگوباایسنا اظهارکرد:اینخانم 27فروردین
ماه بــرای زایمان به صــورت اورژانــســی در بخش بستری
میشود .بعد از تشکیل پرونده  ،مسئوالن بخش به وی
اطالع میدهند که به دلیل این که تحت پوشش بیمه قرار
ندارد،بایدهزینههایزایمانرابهصورتآزادپرداختکند.
ویتوضیحداد:همراهاناینخانمبعدازاطالعازاینمسئله
گفتندکهمشکلخاصیباپرداختآزادهزینههایزایمان
وی ندارند ولی در نهایت از پرداخت هزینهها خودداری
کردند .به دلیل وضعیت به وجود آمده کادر بیمارستان
خدمات مناسبی به مادر و نوزادش ارائه داده و هیچ کدام
مشکل چندانی در زمینه درمانی نداشتهاند .خانی افزود:
مادرایننوزاددیروزازبیمارستانمرخصشدوفرزندشنیز
بهدلیلابتالبهزردیبایدتافردادربخشنوزاداننگهداری
شود .وی توضیح داد :این فرد باید برای حل مشکلش به
ریاست و مسئوالن بیمارستان مراجعه میکرد و رسانهای

از تتو تا بدل اندازی!
 8سال قبل که در جنوب کشور برای مسافرت چند روزه
به مشهد آمده بودم با یک مغازه دار درگیر شدم .من برای
خرید شارژ به مغازه او رفته بودم که ناگهان عده ای روی
سرم ریختند من هم آن ها را مورد ضرب و جرح قرار دادم
به خاطر همین موضوع و به اتهام شرکت در کالهبرداری و
ایراد ضرب و جرح روانه زندان شدم و ...
جوان  28ساله ای که به اتهام کالهبرداری از طریق بدل
اندازیتوسطمامورانکالنتریمیرزاکوچکخاندستگیر
شده است پس از آن که به ســواالت تخصصی و قضایی
بازپرس جعفری (بازپرس شعبه  407دادسرای عمومی
و انقالب مشهد) پاسخ داد ،در حالی که بیان می کرد همه
بدبختی های من به خاطر ضعف اعتقادی و ترک نماز است
به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت و گفت :عالقه ای
به درس نداشتم و به همین خاطر در کالس اول راهنمایی
ترک تحصیل کردم.
آن زمان به همراه  6خواهر و برادر دیگرم در هویزه زندگی
می کردیم که من به کارگری روی آوردم و خدمت سربازی
هم نرفتم .سال  1389که به مشهد آمده بودم به جرم
درگیری با مغازه دار مشهدی  5ماه زندانی شدم و پس از
آن دوباره به هویزه بازگشتم .هنوز دو سال از این ماجرا
نگذشته بود که برای برداشت پول به سوی پست بانک در
روستا رفتم اما متصدی آن جا در را قفل کرده بود من هم
قفل و در را شکستم بعد از آن به اتهام تخریب پست بانک و
شرب خمر و استعمال مواد مخدر دوباره راهی زندان شدم.
چرا که از سال  1389با دوستانم داخل کلبه مزرعه مواد
مخدر مصرف می کردیم .خالصه روزگار به همین ترتیب
سپری می شد تا این که به قم رفتم و به مدت  2سال در آن
جا کار کردم .در سال  1395نیز یکی از همسایگان مان،
دختری را برای ازدواج با من به مادرم پیشنهاد داد .ما هم
به مشهد آمدیم و بعد از برگزاری مراسم عقدکنان من در
مشهد ماندگار شدم.
به خاطر تسلطم به زبان عربی گردشگران عراقی را به دیدن
مکان های تفریحی و گردشگری می بردم تا این که از یک
گردشگر مطلقه ،یک انگشتر طالی زنانه خریدم و آن را در
منزلم نگهداری می کردم این در حالی بود که به کارگری
در کارواش نیز ادامه می دادم ولی درآمد خوبی نداشتم
چون رانندگان انعامی نمی دادند به همین دلیل روی نقاط
مختلف بدن پسرهای جوان ،تتو (خالکوبی) می کردم و از
هر کدام  30تا  50هزار تومان می گرفتم گاهی نیز تتوهای
آن ها را پاک می کردم از سوی دیگر اوقات بیکاری ام را
در شبکه های اجتماعی می گذراندم و به فیلم فارسی ها
عالقه عجیبی داشتم تا این که روزی هنگام جست و جو در
سایت دیوار فکر بدل اندازی به ذهنم خطور کرد به همین
خاطر مقدار زیــادی بدلیجات خریدم تا آن ها را به جای
طال به مردم بفروشم .شیطان وسوسه ام می کرد و من که
ضعف اعتقادی داشتم و حتی نماز هم نمی خواندم وارد
سایت دیــوار شدم و با همان انگشتر طالیی که از آن زن
مطلقه عراقی گرفته بوم به کالهبرداری اقدام کردم این
در حالی بود که همسرم روزهای آخر دوران بارداری اش را
می گذراند و به من مشکوک شده بود آن روز برای فروختن
انگشتر بدلی به زن جوان ،همسرم را نیز همراه خودم بردم
تا خریدار به من شک نکند .اما ای کاش...
شــایــان ذکــر اســت قاضی ســیــدجــواد حسینی (معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) از شهروندان خواست
چنان چه با این شیوه مورد کالهبرداری قرار گرفته اند
برای شناسایی متهم به شعبه  407مجتمع قضایی شهید
بهشتی مشهد واقع در بولوار وحدت مراجعه کنند.
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

هوشیاری پلیس  2عامل شرارت
را ناكام گذاشت

توضیحرئیسبیمارستانکمالیکرجدربارهیکادعا

کردن این مسئله فقط مردم را از خدمات بیمارستانهای
دولتی ناامید میکند .بارها شده افراد بی بضاعت و حتی
اتباع خارجی از عهده تامین بخشی از مخارجشان بر
نمیآمدند و با مراجعه به ریاست تا حد امکان مشکل شان
حلشدهاست.خانی اظهارکرد:نهاینخانمونههیچکدام
ازاعضایخانوادهاشتاکنونبهریاستبیمارستانمراجعه
نکردهاند تا مشکل شان به نوعی حل شود و درست نبود که
پایرسانههاراوسطبکشند.
وی توضیح داد :در روز باالی  10مورد اتفاق میافتد که
بیماران بستری شده در این بیمارستان اعالم میکنند که
ازعهده تامین هزینههای درمان بر نمیآیند و باالخره با
رایزنیبهنوعیمشکلشانحلمیشود .اگرقراربودهمه

...

درامتدادتاریکی

اینبیمارانبهدلیلمشکالتمالیگرونگهداشتهشوندکه
االنبیمارستانجاییبرایسوزنانداختنهمنداشت.
خانی اظهارکرد :مشکل اکثر بیمارانی که به دلیل بی
بضاعتی از عهده تامین هزینههای درمان بر نمیآیند یا از
طریق تخفیف یا طرق دیگر حل میشود و در این باره جای
نگرانی نیست .اگر قرار بود همه موارد شبیه به این مسئله
رسانهایشودکهبایدروزیچندینخبرازهمینبیمارستان
منتشرمیشد.
وی افزود :این که بیمارستانی مادری را به دلیل نداشتن
استطاعت مالی در پرداخت هزینهها از دیدن فرزندش
محروم کند اصال انسانی نبوده است و بدون شک چنین
چیزیممکننیست.

تــوکــلــی -فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد از
دستگیری دو عامل شرارت در عملیات پلیس خبرداد.
به گزارش خبرنگارما سرهنگ " بیدشکی " گفت :ماموران
پاسگاه بخش دوساری با اشرافیت و انجام كار اطالعاتی
از تحرك دو عامل شرارت برای قدرت نمایی و ایجاد رعب و
وحشت برای شهروندان باخبر شدند .وی افزود :ماموران
با گسترش چتر اطالعاتی این دو نفر را قبل از این كه نیت
های شوم خود را عملی كنند طی یك عملیات غافلگیرانه
دستگیر و یك قبضه سالح ممنوعه و مقداری مهمات را نیز
از آن ها كشف كردند.

زمینلرزه4.6ریشتری در شمال
کرمان بدون خسارت
توکلی -زمین لرزه  4و  6دهم ریشتر بامداد روز گذشته
کیانشهر در نزدیکی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
به گزارش خبرنگارما فرماندار کوه بنان گفت :این زمین
لــرزه به بزرگی  4.6ریشتر حوالی کیانشهر در استان
کرمان ساعت33دقیقه بامداد روز گذشته در عمق 10
کیلومتری رخ داد.
ساالری افــزود :پس از آن  ،دو زمینلرزه به بزرگی 2.9
و  3.4ریشتر نیز به وقوع پیوست كه مردم کوهبنان آن
را احساس كردند.وی خاطرنشان کرد :با ارزیابی ها ی
انجام گرفته این زمین لرزه ها خوشبختانه خسارت جانی
و مالی نداشته است.
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