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پلیسباندسرقتتجهیزاتبیمارستانرادستگیرکرد

دستگاهسیتیاسکنبیمارستاندرالنهدزدان!
▪اظهاراتنمایندهبیمارستانمسیح
دانشوری

نماینده بیمارستان با حضور در پایگاه
یکم ،به کارآگاهان گفت :بیمارستان
برایتجهیزبخشسیتیاسکناقدامبه
خرید یک دستگاه سی تی اسکن با برند
زیمنس کرد و از آن جایی که دستگاه به
صورتقطعاتمجزاودرقسمتمربوط
نگهداری میشد ســارق یا سارقان با
ورود به بیمارستان در ساعت  ۲بامداد
اقــدام به سرقت قطعات اصلی و مهم
دستگاهکردندومتواریشدند.سرهنگ
دستخال افـــزود :کــارآگــاهــان پــس از
شنیدن اظهارات نماینده بیمارستان
راهــــی مــحــل ســرقــت شــدنــد ک ــه در
بررسیهایمقدماتیمشخصشدمحل
سرقت فاقد دوربین مداربسته بوده و
تصویریازسارقیاسارقاندراینبخش
از تحقیقات به دست نیامد .کارآگاهان

شب و نیمه شبها از مــدارس شمال
غــرب تــهــران اعــتــراف کــردنــد .رئیس
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ
گفت :کارآگاهان در ادامــه تحقیقات
پلیسیبهبررسیسوابقکیفریاعضای
این باند پرداختند که نتایج بررسیها
نشان میداد صابر دارای هشت فقره
سابقه کیفری در زمینههای سرقت و
مواد مخدر است و همین موضوع ،ظن
کارآگاهان را مبنی بر این که سرقت از
بیمارستانمسیحدانشوریکاراینباند
استبیشترکرد.
در ادامـــه تحقیقات صــورت گرفته،
س ــارق ــان منکر هــرگــونــه ســرقــت از
بیمارستان دانشوری شدند که پس
از انجام تحقیقات متعدد و ارائه دالیل
و مستندات درنهایت پس از  ۱۴روز
مقاومتلببهاعترافگشودندوضمن

کشفکابلهایفشارقویسرقتیدرکارگاهضایعاتی
توکلی -کابل های فشار قوی سرقتی در کارگاه
ضایعاتی یک افغانستانی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان كرمان از کشف ۲۰
فقره سرقت سیم و کابل برق در بازرسی از یک
کارگاه ضایعاتی خبر داد .به گزارش خبرنگارما،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

سرهنگ "محمدرضا فــداء" گفت :در پی وقوع
چندین فقره سرقت سیم و كابل برق فشار قوی
در شهر كــرمــان ،دستگیری عامل یا عامالن
سرقت در دستور کار ماموران انتظامی كالنتری
 ۱۵قرار گرفت.
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در امتداد تاریکی

ماجرای خواستگاری در بیمارستان!

عکس تزئینی است

سرهنگ کــارآگــاه قــاســم دستخال،
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،از دستگیری پنج نفر از اعضای
باند سرقت اماکن خبرداد که اقدام به
سرقت تجهیزات بیمارستان و وجه نقد
ازمدارسشمالغربتهرانمیکردند.
سرهنگدستخالدرگفتوگوبا میزان
در تشریح این خبر گفت :در ساعت ۲
بامداد هجدهم خرداد ماه امسال طی
تماس شهروندان با مرکز فوریتهای
پلیسی  ،۱۱۰وقــوع یک فقره سرقت
امــاکــن دولــتــی (بیمارستان مسیح
دانشوری) به کالنتری ۱۶۴قائم اعالم
شد ،بالفاصله مأموران کالنتری راهی
بیمارستان شدندکه در بررسی اولیه
مشخص شد سارق یا سارقان اقدام به
سرقت تجهیزات و قطعات دستگاه سی
تی اسکن به ارزش تقریبی  ۱۵میلیارد
ریال کرده و متواری شده اند .پرونده با
موضوعسرقتاماکنتشکیلشدوبرای
شناساییودستگیریسارقان،بهدستور
بازپرسشعبههشتمدادسرایناحیه۳۴

تهران در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم
پلیسآگاهیتهرانبزرگقرارگرفت.

در شاخه دیگری از تحقیقات ،با یک
باند حرفهای سرقت از مدارس شمال
غرب تهران روبــه رو شدند که با انجام
اقدامات پلیسی توانستند سرکرده باند
به نام اصغر  ۴۰ساله را شناسایی کنند
که با تالشهای بی وقفه کارآگاهان
وی در مخفیگاهش واقــع در محدوده
کاشانک شناسایی و ششم مــرداد ماه
دستگیر شد که بالفاصله به سرقت از
مدارس اعتراف و اظهار کرد سرقتها
رابهاتفاقچهارنفردیگرازهمدستانش
انجام داده است .به دنبال اظهارات این
مــرد ،سه نفر دیگر از اعضای باند طی
چندین عملیات جداگانه دستگیر و به
پایگاه منتقل شدند ،در ادامه تحقیقات
سرکرده باند گفت :صابر  ۳۷ساله نیز
یکی دیگر از اعضای اصلی باند است
که مــتــواری اســت .رئیس پایگاه یکم
پلیس آگاهی پایتخت در ادامــه گفت:
کارآگاهان دستگیری عضو متواری
اعضای این باند را در دستور کار خود
قرار دادند که با اقدامات پلیسی موفق
به شناسایی مخفیگاه وی در محدوده
فرجام شدند و متهم طی یک عملیات
غافلگیرانهاولشهریورماهدستگیرشد.
سرهنگ دستخال خاطر نشان کرد :با
توجهبهدستگیریتمامینفراتاعضای
باند سرقت از مــدارس ،در تحقیقات
انجام شده ،سارقان ابتدا منکر هرگونه
سرقتشدند،ولیباتحقیقاتتخصصی
لب به اعتراف گشودند و به بیش از ۱۰
فقره سرقت وجه نقد در ساعات پایانی

وی افزود :ماموران انتظامی كالنتری مزبور با
انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطالعاتی
یک کارگاه ضایعاتی را که در زمینه خرید و فروش
اموال سرقتی فعالیت داشت شناسایی کردند.
این مسئول انتظامی بیان کرد :ماموران با كسب

قبولسرقت،صابراظهارکرد:اموالرا
نزد یکی از دوستانم واقع در محدوده
سعادت آباد به امانت سپرده ام .با توجه
به اعترافات صابر کارآگاهان راهی
محلشدندوکلیهقطعاتدستگاهسی
تی اسکن به سرقت رفته را در سعادت
آبادکشفوبهپایگاهیکمآگاهیمنتقل
کردند .سرهنگ کارآگاه دستخال،
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران
بــزرگ ،با اشــاره به دستگیری تمامی
اعضایاینباندسرقتازاماکندولتی
و اعتراف صریح به سرقت از مدارس و
تجهیزاتبیمارستانمسیحدانشوری،
اظهارکرد:متهمانباصدورقرارقانونی
ازسویبازپرسشعبههشتمدادسرای
ناحیه  ۳۴تهران برای انجام تحقیقات
تکمیلیدراختیارکارآگاهانپایگاهیکم
پلیسآگاهیتهرانبزرگقرارگرفتند.

اجازه از مقام قضایی ،هزار و ۲۰۰متر سیم برق
فشار قوی را کشف و در این خصوص یک مالخر
افغانستانی را که فاقد هر گونه مدارک شناسایی
بود ،دستگیر کردند.وی خاطرنشان کرد :متهم
در بازجویی های تخصصی با توجه به شواهد و
مدارک موجود ،به  ۲۰فقره مالخری سیم و کابل
برق در شهر کرمان اعتراف کرد که اموال کشف
شده سرقتی نیز تحویل شرکت برق شد.
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در یکی از روزهایی که همسرم را تعقیب می
کردم ناگهان برای چندمین بار زن غریبه ای را
دیدم که با همسرم ارتباط داشت در آن لحظه
طوری صبر و تحملم را از دست دادم که با میله
آهنی محکم به سر آن زن کوبیدم و این گونه
روزگارم را به نابودی کشاندم تا جایی که ...
زن  41ساله ای که به اتهام ضــرب و جرح
عمدی و نپرداختن نفقه از همسرش شکایت
کرده بود با بیان این که با دست خودم حاصل
یک عمر تالش و جوانی ام را به دست زنی
مرموز سپردم درباره قصه زندگی اش به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد
گفت :از سال ها قبل در حاشیه شهر مشهد
ساکن شدیم من هم که در مقطع ابتدایی
ترک تحصیل کرده بودم به امور خانه داری
پرداختم تا ایــن که  21ســال قبل «ولــی» به
خواستگاریام آمد.
او جوانی بیکار بود که خدمت سربازی اش را
به پایان رسانده و از جیب پدرش روزگار خود را
سپری می کرد .بعد از ازدواج همسرم مجبور
شد بــرای تامین مخارج زندگی به کارگری
روی آورد من هم با قناعت در زندگی همه
تالشم را به کار گرفتم تا زندگی مشترک مان
سروسامان یابد .خالصه در حالی که اولین
دخترم به دنیا آمده بود همسرم گواهی نامه
رانندگی گرفت و بعد از آن با قناعت های
زیاد ،گرفتن وام و فروش حلقه نامزدی ام یک
خودروی پراید دست دوم خریدیم تا شوهرم
بتواند با مسافرکشی رونقی به زندگی مان
بدهد.
روزی که خــروس مقابل چــرخ هــای خــودرو
قربانی کردیم از خوشحالی در پوست خودم
نمی گنجیدم به همین دلیل سعی می کردم
ذره ذره مبالغی را از هزینه های زندگی پس
انداز کنم تا هر بار لوازمی از ضروریات زندگی
را بخرم و بدین ترتیب آشیانه ای ساختم تا به
همراه سه دخترم در زیر چتر خانواده روزگار
شیرینی را سپری کنیم.
اما بدبختی های من از روزی آغاز شد که زمزمه
های دختر زا بودن من از گوشه و کنار به گوشم
رسید این حرف ها و نیش و کنایه ها موجب
شده بود تا همسرم نیز به من بی مهری کند

در حالی که هر روز شاهد قدکشیدن و بزرگ
شدن دخترانم بــودم روزی از طریق یکی از
دوستانم از موضوعی مطلع شدم که زندگی
ام را تکان داد و مرا به روز سیاه نشاند آن روز
دوستم از ارتباط «ولی» با یک زن غریبه خبر
داد که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند باورم
نمی شد امــا بی مهری هــای همسرم مــرا به
این ماجرا مشکوک کرده بود به طوری که به
تعقیب او می پرداختم و مسافرانش را کنترل
می کردم .باالخره روزی دریافتم که این ماجرا
حقیقت دارد.
خالصه به هر بدبختی بود از ولی شکایت کردم
و با اسنادی که داشتم رابطه نامتعارف او با زن
غریبه را به اثبات رساندم اما هنوز جلسات
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت که دوباره
وقتی همسرم را تعقیب می کردم باز با همان
زن غریبه که «صفورا» نام دارد روبه رو شدم.
این بار با دیدن آن زن کنترلم را از دست دادم
و در حالی که به شدت عصبانی بودم یک میله
آهنی را برداشتم و به فرق سر او کوبیدم.
ســر آن زن شــکــســت و دچــــار خـــون ریــزی
شد.همسرم بالفاصله او را به بیمارستان
رساند اما او بیهوش بود و با مرگ دست و پنجه
نرم می کرد از ترس گرفتاری در چنگ قانون
و به خاطر اشتباه بزرگی که مرتکب شدم شب
ها را تا صبح از آن زن در بیمارستان مراقبت
می کردم تا این که باالخره به هوش آمد و من از
این که قاتل نشده بودم نفس راحتی کشیدم با
وجود این «صفورا» قصد شکایت از مرا داشت
و من باید به هر طریق ممکن رضایت او را جلب
می کردم از سوی دیگر نیز «ولــی» به او قول
داد در قبال شکایت نکردن از من با او ازدواج
خواهد کرد من هم که فکر می کردم این یک
عقد موقت است و صفورا مدتی بعد به دنبال
سرنوشت خودش می رود سکوت کردم اما
این یک خیال باطل بود چرا که آن زن مرموز
و همسرم از قبل این نقشه زیرکانه را طرح
کرده بودند و همسرم او را به عقد دایم خودش
درآورده بود .او ادعا می کرد من دخترزا هستم
و صفورا برایش پسری به دنیا آورده است.
حاال هم در حالی  9سال از آن ماجرا می گذرد
که نیش و کنایه های هوویم پایانی نــدارد و
همسرم نیز با نپرداختن مهریه و نفقه چنان
زندگی را بر من تنگ کرده است که مجبور شوم
از او طالق بگیرم او حتی با کتک کاری های
شدید روزگارم را سیاه کرده است به طوری که
تصمیم گرفتم برای گرفتن حضانت دخترم
و نپرداختن مخارج زندگی از او شکایت کنم
تا  ...شایان ذکر است به دستور سروان مسلم
مختاری فر (جانشین کالنتری پنجتن) این
پرونده در دایــره مددکاری اجتماعی مورد
رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

