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مکث

ذرهبین

سرنوشت مبهم
دختر و پسر شهریاری

سقوط سنگ در جاده هراز
و مصدومیت  2پسرجوان
[شهروند] سقوط سنگ در جاده هراز دو
سرنشین خودروی نیسان را روانه بیمارستان
کرد .این حادثه بامداد چهارشنبه در این
مسیر کوهستانی رخ داد.
آنطور که روابط عمومی اوررژانس
مازندران اعالم کرده است ،این خودروی
نیسان درحال حرکت به سمت آمل بود که به
دلیل سقوط دو تخته سنگ دچار حادثه شد.
مجروحان این حادثه دو جوان  25و 27ساله
بودند که با جراحات شدید ناشی از این حادثه
توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان 17
شهریور آمل اعزام شدند.

آخرین جزئیات از  18ساعت حبس زن میانسال در سردخانه

دستگیری سارق سریالی
خانههای مشهد
[شهروند] سارق حرفهای خانههای مشهد
به دام پلیس افتاد .متهم تاکنون به 47
سرقت اعتراف کرده ،اما احتمال دارد تعداد
شاکیان این پرونده بیشتر شود.
به گفته سرهنگ جواد شفیعزاده،
رئیسپلیس آگاهی خراسانرضوی در پی اعالم
سرقت منزلی مسکونی در مشهد و با توجه به
افزایش پروندههای مربوط به سرقت وسایل
خانه و محتویات داخل خودرو در نزدیکی محل
سرقت اولیه،کارآگاهان پلیس احتمال دادند
که سرقتها توسط یکنفر انجام شده است،
که درنهایت با تحقیقات پلیس ،یک متهم
شناسایی و هنگام سرقت از یک مسافرخانه
دستگیر شد.
آنطور که پلیس آگاهی خراسانرضوی
اعالم کرده ،مأموران در بازرسی از مخفیگاه
متهم ۱۵ ،دوربین مداربسته ،یک دوچرخه،
تعدادی جک خودرو ،پنج حلقه رینگ و
الستیک ۲۰ ،عینک آفتابی ،سه دستگاه پخش
خودرو ،چهار تلویزیون الایدی و تعدادی
لوازم مسروقه دیگر را کشف کردند .به گفته
شفیعزاده ،تاکنون تعداد  ۴۷مالباخته در این
زمینه شناسایی و ضمن ارایه شکایات ،برخی از
آنان اموال مسروقه را شناسایی و با هماهنگی
قضائی تحویل گرفتهاند .او همچنین در پایان از
مالباختگان احتمالی دیگر خواست با مراجعه
به سایت اینترنتی  WWW.Police.Irو ورود به
قسمت اموال کشفشده ،شماره سریال
کاالی مسروقه را وارد و پیگیری کنند.

دستگیری کارمندی که 11میلیارد پول
بیمارستان را به جیب زده بود
[شهروند] کالهبردار بزرگ بیمارستان
شیراز دستگیر شد .این مرد که کارشناس
مالی یکی از بیمارستانهای بزرگ شیراز
بوده ،در مدت چهارسال بیش از 11میلیارد
تومان از صندوق این بیمارستان به
حساب شخصیاش منتقل میکرد .او پس
فاششدن اقدامات غیرقانونی برای مدتی
متواری شد ،اما ظاهرا او پس از مدتی زندگی
مخفیانه درنهایت به دام پلیس افتاد.
حیدر آسیابی ،دادستان مرکز استان
فارس با اعالم این خبر گفت« :براساس
گزارش سازمان بازرسی ،متهم کارشناس
مالی و مسئول تهیه لیستهای پرداختی
یکی از بیمارستانهای شیراز بوده که
سالهای  ٩٣تا  ٩٧با تغییر و دستکاری
در لیستهای حقوق و دستمزد مبلغ
362/761/933/111ریال به حساب شخصی
خود واریز و  ٣٩١فقره از اسناد مالی بیمارستان
را معدوم کرده بود ».به گفته آسیابی ،این مرد
با برمالشدن ماجرا متواری میشود که با
شناسایی محل اختفای او و اعطای نیابت به
دادسرای عمومی و انقالب تهران دستگیر
شد و به دادسرای شیراز انتقال یافت .گفتنی
است ،پرونده در شعبه  20بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شیراز در جریان رسیدگی
است و متهم با صدور قرار بازداشت موقت
جهت تکمیل در اختیار پلیس آگاهی استان
قرار گرفته است.

یک نفس تا زنده به گورشدن

مسئوالن سردخانه آرامستان
هم بدون هیچ مدرک و مجوز
خاصی این زن را پذیرش
کرده و او را در سردخانه قرار
دادند؛ غافل از اینکه این زن
میانسال فقط دچار ایست
قلبی شده بود .این زن حدود
 18ساعت در سردخانه بود
و هیچکس هم نمیداند
که شرایط جسمی و سطح
هوشیاری او امکان درک آن
شرایط هولناک را به او میداده
یا نه .فردای آن روز اقوام این
زن همراه با مأمور پزشکی
قانونی برای صدور جواز دفن
به سردخانه آرامستان بهشت
رضا(ع) مراجعه میکنند که
مأمور پزشکی قانونی متوجه
میشود این زن عالیم
حیاتی دارد

[شهروند] زن خبرساز خرمآبادی زنده است و پزشکان در بیمارستان
شهید مدنی این شهر مشغول درمان او هستند .او نزدیک به  18ساعت را در
سردخانه و در جوار سایر مردهها سپری کرد اما با خوششانسی تمام دوباره
به عالم زندگان بازگشت؛ درواقع دقت نظر پرسنل پزشکی قانونی هنگام
صدور جواز دفن باعث شد تا این زن چهلودو ساله به جای گور راهی تخت
بیمارستانشود.هر چندوضعجسمانیاینزنچندانرضایتبخشنیست
و او به کما رفته و در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر است اما حاال که حدود
 48ساعت از آن اتفاقات عجیب میگذرد ،مسئوالن محلی هر کدام از جزئیات
اینحادثهروایتیدارندکهالبتهدر بعضیاز مواردچندانباهمهمخوانیندارد.
ابتدا دانشگاه علومپزشکی خرمآباد اعالم کرد که این زن به دلیل سکته فوت
کرده و پس از چند ساعت در سردخانه دوباره زنده شده است ،اما مسئوالن
این دانشگاه پس از چندی اظهارات دیگری مطرح کردند و مدعی شدند که
اقوام این زن بدون گواهی فوت سعی در دفن او داشتند که پزشکی قانونی
با تشخیص به موقع مانع از این کار شده است .با وجود این آنچه تا کنون از
میان صحبتها و اظهارنظرها درخصوص اتفاقات هولناک قطعی به نظر
میرسد ،بیتوجهی متصدیان سردخانه آرامستان خرمآباد است؛ زیرا به گفته
مسئوالن دانشگاه علومپزشکی خرمآباد این زن نگونبخت بدون صدور
هیچ گواهی فوتی شب تا صبح را در سردخانه و کنار اجساد بیجان سپری کرده
بود .لحظات تکاندهندهای که معلوم نیست اگر دقت پزشک صدور گواهی
دفن نبود میتوانست تا کجا ادامه داشته باشد و شاید این زن بیچاره تا پای
زندهبهگورشدنهممیرفت.
ظاهرا ماجرا از دوشنبه شب شروع شد وقتی که زن میانسال در یکی از
مناطق روستایی اطراف خرمآباد حالش رو به وخامت گذاشت و طی چند
دقیقه هم نفسش بند آمد .اطرافیان او هم وقتی شرایط را اینگونه دیدند
به تصور اینکه این زن تمام کرده و دیگر جانی در بدن ندارد بالفاصله بدون
مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی او را به بهشت رضا(ع) خرمآباد میبرند و

تحویل سردخانه میدهند .اقوام این زن هم برای انجام مقدمات کفن و دفن
راهی روستایشان میشوند تا روز بعد یعنی سهشنبه پس از انجام مراحل
قانونی او را تشییع کرده و به خاک بسپارند .در این میان مسئوالن سردخانه
آرامستان هم بدون هیچ مدرک و مجوز خاصی این زن را پذیرش کرده و او را
در سردخانه قرار دادند؛ غافل از اینکه این زن میانسال فقط دچار ایست قلبی
شده بود .این زن حدود  18ساعت در سردخانه بود و هیچکس هم نمیداند
که شرایط جسمی و سطح هوشیاری او امکان درک آن شرایط هولناک را به او
میداده یا نه .فردای آن روز اقوام این زن همراه با مأمور پزشکی قانونی برای
صدور جواز دفن به سردخانه آرامستان بهشت رضا(ع) مراجعه میکنند که
مأمور پزشکی قانونی متوجه میشود این زن عالیم حیاتی دارد؛ پالستیک
روی صورت این زن کمی بخار کرده بود .بعد هم بالفاصله اورژانس او را به
بیمارستانمدنیخرمآبادمنتقلکرد.
عالءالدین شیخی ،رئیس سازمان نظامپزشکی خرمآباد ،معتقد است در
این حادثه عجیب ایراد اول متوجه خانواده این زن است که بدون انتقال او به
بیمارستان و تعیین تکلیف وضع این زن به وسیله پزشکان او را به آرامستان
برده بودند .دومین مورد که بسیار مهم است و باید بررسی شود پذیرش این
خانماز سویسردخانهاست؛ آنهمبدونهیچمجوز قانونیکهنشاندهنده
مرگ این زن باشد .او در توضیح بیشتر به «شهروند» میگوید« :بیشک
تحویل جسد متوفی به آرامستانها تابع شرایطی است که در پرونده
زندهشدن زن لرستانی یقینا باید به قانون رجوع کرد ».او درباره وضع این زن و
پس از حضور طوالنیمدت در سردخانه هم توضیح داد« :با حضور عوامل
پزشکی قانونی برای معاینه جسد و صدور گواهی فوت ،عالیم حیاتی بر پیکر
بانوی چهلودو ساله مشاهده شد که بالفاصله در هماهنگی با اورژانس ۱۱۵
پیکر نیمهجاناورابهبیمارستانشهیدمدنیاینشهر منتقلکردند».آنطور
که شیخی میگوید این زن در بیمارستان احیا میشود اما او در کما به سر
میبردوبههمیندلیلهمدر بخشمراقبتهایویژهتحتنظر است.

نجات گروه مستند ســاز
ایرانگرد در ارتفا عــات کوه ِکینو

کالهبرداری از
 ۶۰۰حامی حیوا نــات خانگی

[شهروند] گروه مستندساز ایرانگرد در ارتفاعات کوه کینو با تالش
امدادگران جمعیت هاللاحمر نجات پیدا کردند .مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر خوزستانگفت«:اینگروهمستندساز کهاز چندروز گذشتهدر این
منطقه درحال ساخت مستند درباره دریاچه شطی تمی بودند ،دچار حادثه
شدند».در پیاعالماینخبر،تیمواکنشسریعاینجمعیتبهارتفاعات ِکینو
در مرز استانهای خوزستان ،لرستان و چهارمحالوبختیاری اعزام شدند.
امدادگرانهاللاحمر بهعلتسختگذربودنمنطقهبابالگرداعزامواقدامبه
جستوجویاینگروهمستندساز کردند.جوادقارایی،کارگردانوتهیهکننده
مستندایرانگردوتیممستندسازشانبههمراهچندنفر از کوهنورداندزفول
در این گروه بودند که برای صرفهجویی در وقت ،دونفر از نیروهای هاللاحمر
استانخوزستانبههمراهبالگرداز اهواز براینجاتآنهابهمنطقهاعزامشدند.
تیم واکنش سریع هاللاحمر استان توانستند با امداد هوایی این گروه
مستندساز کهسهنفرشانمصدومشدهبودند،شناساییوبابالگردبهاهواز
منتقلکنند.

[شهروند]مردتبهکاریکهبهبهانهحمایتاز حیواناتخانگیدر اینستاگرام
دستبهکالهبرداریمیزد،دستگیر شد.چندیقبلمردیبامراجعهبهکالنتری
عنوان کرد با یک صفحه اینستاگرامی حمایت از حیوانات آشنا شدم و در این
صفحهعکسحیواناتمختلفگذاشتهونوشتهشدهبوداینحیواناتتوسط
صاحبانشان طرد شدهاند و مدیر صفحه با گرفتن حیوانات از صاحبانشان
به دلیل عدم توانایی ،تبلیغاتی در صفحهاش کرده بود مبنی بر اینکه حیوانات
را بدون دریافت پول واگذار میکند .در ادامه مشخص شد صاحب این صفحه
اینستاگرامیزمانی کهمردجوانبرای گرفتنیکیاز حیواناتخانگیبااوتماس
میگیرد ،متوجه میشود باید مبلغی را بهعنوان هزینه غذای حیوانات و لوازم
جانبیبهاینانجمنپرداختکند.
شاکی پرونده اظهار داشت که پس از تماس و واریز پول بهعنوان کمک به
انجمنحمایتاز حیواناتمردجواندیگر تماسشاکیپروندهراندادهاست.
مأمورانباتوجهبهشیوهوشگرداینکالهبرداریتحقیقاتخودرا آغاز کرده
وپیبردندسهنفر از شهرونداننیز بهاینشیوههدفکالهبرداریقرار گرفتهاند
کهتجسسهایفنیواطالعاتیآغاز شدهودر یکقرار صوریبامتهماینجوان
38سالهدستگیرشد.
متهمدر هماناعترافاتابتداییبهکالهبرداریبهاینشیوهوشگردعنوان
داشتودر ادامهمأمورانبابررسیتلفنهمراهمتهمموردبررسیقرار گرفتوبا
توجه به اینکه ،این فرد پس از کالهبرداری افراد اقدام به مسدودکردن شماره
تماسطعمههایشمیکرد،تعداد600شمارهتلفنمسدودشدهاز تلفنهمراه
او به دست آمد که در تماس با این افراد مشخص شد از همه آنها کالهبرداری
شدهاست.مأمورانکالنتریدر تحقیقاتتکمیلیپیبردندمتهماز هر فردبین
 100تا 500هزار تومان کالهبرداری کرده و در شهرهای دیگر نیز به همین شیوه
کالهبرداری کرده است .متهم پس از اعتراف برای سیر مراحل قانونی به مرجع
قضائیمعرفیشد.چنانچهافرادیبهاینشیوههدفکالهبرداریقرار گرفتهاند،
بهکالنتری145ونکمراجعهکنند.

[شهروند] با گذشت نزدیک به 24ساعت
از ناپدیدشدن دختر و پسر جوان در رودخانه
چالوس هنوز هیچ ردی از آنها به دست نیامده
است .این دو جوان اهل شهریار سهشنبهشب
دچار حادثه شدند و به داخل رودخانه سقوط
کردند .تالش نیروهای هاللاحمر هم برای یافتن
نشانی از آنها تاکنون بینتیجه بوده است.
به گفته امیرحسین عسگرزاده ،رئیس
جمعیت هاللاحمر چالوس حادثه
حدود ساعت  19سهشنبهشب به پایگاه
امدادونجات جمعیت هاللاحمر منطقه الرک
گزارش شد و نیروهای امدادونجات این پایگاه
با همراهی دیگر نیروهای مردمی ،امنیتی و
انتظامی هم بالفاصله به محل وقوع حادثه
رفتند ،اما با وجود تالش چندساعته برای یافتن
این دوجوان به علت تاریکی هوا ،حجم زیاد آب
و گلآلودبودن آب رودخانه عملیات بینتیجه
ً
متوقف شد ،ولی مجددا با روشنشدن هوا
جستوجوها از سرگرفته شد ،که تا لحظه
تنظیم این خبر ،هیچ نشانی از این دو مفقودی
به دست نیامده است .آنطور که همراهان این
دختر وپسر ناپدیدشدهبراینیروهایامدادیو
پلیس تعریف کردند ،آنها سهروز قبل از حادثه با
یک زانتیا به مازندران سفر کردند و روز سهشنبه
هم درحال بازگشت به طرف کرج و شهریار برای
استراحت حاشیه رودخانه چالوس توقف
میکنند .ظاهرا این دختر 18ساله به قصد
شستن دست کنار رودخانه میرود که پس
از ُسرخوردن از روی سنگ به داخل رودخانه
سقوط میکند و در این هنگام پسرجوان که
قصد نجات او را داشت ،به داخل رودخانه رفته
که آب هر دونفر آنها را میبرد و بعد از آنهم هیچ
اثری از آنها دیده نشد.
گفتنی است رودخانه 72کیلومتری چالوس
همهساله بهخصوص در فصل بهار تعداد زیادی
از مسافران و گردشگران را به دلیل بیاحتیاطی
در خود میبلعد و جانشان را میگیرد.

نجات معجزهآسای راننده تانکر
از میان 30هزار لیتر بنزین
[شهروند] تانکر حامل 30هزار لیتر بنزین
در جاده خرمآباد به الشتر واژگون شد .در این
حادثه هولناک به طرز معجزهآسایی به کسی
آسیب نرسید و تنها راننده خوششانس این
تریلی اندکی آسیب دید که با حضور بهموقع
نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
به گفته علیرضایی ،سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد این حادثه
ساعت  20و18دقیقه عصر روز سهشنبه در
گردنه «ایوان» در محور خرمآباد-الشتر به
سامانه  ۱۲۵اعالم شد« :به دلیل اهمیت
موضوع و باالبودن خطر نشت تانکر ،پنج تیم
عملیاتی اطفایی و نجات آتشنشانی خرمآباد
به همراه فرمانده عملیات سازمان در محل
حادثه حاضر شدند و به سرعت اقدام به
ایمنسازی محل و خودرو حادثهدیده کرده و
همزمان عملیات نجات راننده گرفتارشده در
کابین خودرو با موفقیت انجام شد ».آنطور
که علیرضایی میگوید ،در ادامه تیمهای
اعزامی جهت جلوگیری از هرگونه حادثه
احتمالی با رعایت فاصله ایمن از محل حادثه
مستقر شده و تانکر توسط عوامل شرکت
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تخلیه و
سپس جابهجایی خودرو صورت گرفت.
آتشپاد سوم علیرضایی در پایان ضمن
تشکر از  ۶ساعت تالش خستگیناپذیر
تیمهای اعزامی آتشنشانی خرمآباد و الشتر،
شرکت پاالیش و پخش ،هاللاحمر ،راهداری
و پلیس راهور ،علت حادثه را خستگی و
کاهش توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه
اعالم کرد.

