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رسومتلخ وهولناکدرجشنهاهمچنانقرابینیمگیرد

عاملقتل 2کودک درتیراندازیجشنعروسیدستگیرشد
توکلی -جــوان  ۲۸ساله ای که دو کودک
بیگناه را در رسم غلط مراسم جشن عروسی
به آغــوش مرگ فرستاده بــود ،دستگیر شد.
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،فــرمــانــده انتظامی
شهرستان«ریگان» در تشریح ایــن حادثه
تلخ گفت :فروردین ماه سال ۹۷خبر وقوع
تیراندازی و کشته شدن دو کودک بی گناه
در یک مراسم عروسی در این شهرستان به

پلیس گزارش شد  .با حضور ماموران در یکی
از مناطق روستایی مشخص شد فــردی۲۸
ساله با هویت معلوم با اسلحه شکاری اقدام
به تیراندازی در ایــن مراسم جشن کــرده و
چند گلوله به سر و صورت این دو پسر بچه پنج
و هفت ساله برخورد کرده است .سرهنگ
«اســحــاق دریجانی» اظهار کــرد :بالفاصله
ایــن دو ک ــودک زخــمــی ،بــه مــرکــز درمــانــی

شهر«ریگان» مخفی شده بود به دام انداختند.
این مسئول انتظامی با اشاره به تحویل متهم
به مرجع قضایی اظهار کــرد :متاسفانه در
برخی نقاط شهرستان به خصوص در مناطق
روستایی ،رســم غلط تیراندازی در مراسم
جشن عروسی رایج است که این مسئله ناگوار
به جز وقوع حادثه و داغدار شدن خانواده ها
ثمره دیگری در بر ندارد.

منتقل شدند که براثر شدت جراحات وارد
شده و عــوارض ناشی از اصابت گلوله جان
خود را از دست دادن ــد .وی اف ــزود :در این
زمینه  ،ماموران پلیس با توجه به فرار عامل
تیراندازی ،تحقیقات و بررسی های خود را
برای دستگیری متهم در دستور کار قرار دادند
که سرانجام به رغم گذشت حدود سه سال از
این حادثه مرگبار این فرد را که در یکی از نقاط

دکرتقالیبدرمطببهدامافتاد

درمان مردم با مهر دندانپزشک!

تیراندازیخونینسارقانمسلح
هنگامفرار
سارقان مسلح هنگام فرار از محل سرقت ،به پای
مــردی جــوان شلیک کردند و از محل گریختند.
به گزارش تسنیم ،شامگاه 26بهمن ماه جاری یک
فقرهسرقتخونیندرخیابانپیروزی،خیاباننبرد
شمالیبهپلیس 110اعالمشدکهبهسرعتتیمی
از مأموران کالنتری  121سلیمانیه تهران به محل
اعزامشدند.
در بررسی اولیه ،فردی با حضور نزد مأموران اعالم
کــرد :امــروز در منزل نبودیم ،حــدود ساعت 20
همسرم به منزل مراجعه کرد و متوجه حضور دو نفر
درمنزلشد،ایندوسارقبادیدنهمسرم ،ازبالکن
خانه فرار کردند ،همچنین یکی دیگر از همدستان
این سارقان در حیاط خانه حضور داشت که وی نیز
موفقبهفرارشد.
شاکیادامهداد:همسرمپسازمتوجهشدنسرقت،
دادوفریادکرد؛درادامهدوجوانیکهدرکوچهحضور
داشتند ،با شنیدن درخواست کمک همسرم ،به
دنبال سارقان رفتند که یکی از سارقان در همین
هنگام ،با اسلحه به سمت مرد جوان شلیک کرد
و ران پای راســت وی را هدف قــرار داد .در ادامه
بررسیهای بیشتر مشخص شد که سارقان موفق
به سرقت مقادیری طالجات از منزل مذکور شده
بودند.تحقیقاتبرایشناساییوبازداشتمتهمان
اینپروندهدردستورکارمأمورانپلیسقراردارد.

عکس :آرشیو

سیدخلیلسجادپور-جوانیکهادعاداردقبال
دانشجوی رشته پزشکی بوده اما ادامه تحصیل
نداده است ،در حالی دستگیر شد که به عنوان
پزشکمشغولمعالجهانواعبیماریهایمردم
درمطببود!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،اوایــل بهمن
یکی از بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
که با دقت مشغول بررسی نسخه های پزشکی
بود ناگهان نگاهش روی یک نسخه خیره ماند.
داروهایتجویزشدهدرنسخهدفترچهبیمه،هیچ
همخوانی با هم نداشتند و ماجرای درمان نوع
بیماریبسیارمشکوکبهنظرمیرسید.بازرس
مذکوربالفاصلهبهاستعالمشمارهنظامپزشکی
موجودروینسخهدرمانیپرداختومتوجهشد
که مهر پای نسخه ،مربوط به یک خانم دندان
پزشکدرکرمانشاهاست!
دیگر حتی لحظه ای درنگ هم جایز نبود .جان
بیمارانزیادیدرمعرضخطروحتیمرگقرار
داشت چرا که واکاوی این نسخه درمانی نشان
می داد که یک پزشک قالبی مشغول درمان
مردمدرزیرپوستاینشهربزرگاست.
گزارشخراسانحاکیاست،نشانیپاینسخه
درمان حاکی از آن بود که این تخلف وحشتناک
در محدوده میدان بار سپاد و در حاشیه شهر

صورتمیگیردبنابراینبازرسوظیفهشناس،
بالفاصله عازم خیابان شقایق شد و به تحقیق
میدانی پرداخت .جوانی داخل مطب نشسته و
سرگرم معالجه بیمارانی بود که در صف انتظار
قرارداشتند.
کنکاش های تخصصی نشان می داد که دکتر
قالبی از چند مهر در زیر نسخه های درمانی
استفادهمیکندکهمهراصلیاوارتباطبارشته
پزشکی ندارد ،به همین دلیل بازرس دانشگاه
علوم پزشکی با پلیس  110تماس گرفت و
ماجرای پزشک قالبی را اطالع داد .با توجه به
اهمیتوحساسیتموضوعوباصدوردستوری

ویــژه از ســوی ســرگــرد جعفر عــامــری (رئیس
کالنتری سپاد مشهد) گروهی از نیروهای
گشت انتظامی عازم خیابان شقایق شدند و در
حالی دستبندهای پوالدین قانون را بر دستان
جوان  38ساله حلقه زدند که او هاج و واج فقط
بهمامورانخیرهشدهبود! باانتقالدکترقالبی
بهکالنتری،تحقیقاتویژهایازویآغازشدچرا
کهاقداماتهولناک اواحتمالداشت«مرگ»را
درجامعهتزریقکند!
«ع -الف» که دیگر همه چیز را لو رفته می دید
به ناچار لب به اعتراف گشود و راز اتهامات
وحشتناکخودرافاشکرد.

او با این ادعا که در رشته پزشکی ترک تحصیل
کردهاست،ادامهداد:چندسالدررشتهپزشکی
درس خواندم اما نتوانستم در این رشته مدرک
بگیرم و ترک تحصیل کردم تا این که حدود دو
سال قبل در همین مطب با یک پزشک عمومی
آشنا شدم و در روزهایی که آن پزشک حضور
نداشتمنبهجایاوبیمارانرادرمانمیکردم
و برایشان نسخه می نوشتم البته بیمارانی در
حد سرماخوردگی یا جوش صورت را درمان
می کردم و بقیه بیماری ها را به دیگر پزشکان
ارجاعمیدادم.اینمتهممتاهلکهاهلتهران
استدرادامهاظهاراتشگفت:وقتیآنپزشک
عمومیازاینمطببهجایدیگریرفتمنهم
به طور اتفاقی با یک شماره نظام پزشکی مهر
درست کردم و با مهر دو پزشک عمومی دیگر
که در مطب مانده بود ،به نسخه نویسی برای
بیماران پرداختم اما آن خانم دندان پزشک را
نمیشناسم!بهگزارشخراسان،باتوجهبهاین
که مطب مذکور در حاشیه شهر قرار داشت و
بیماران زیادی نیز به این پزشک قالبی مراجعه
می کردند و او را به عنوان «دکتر عمومی»می
شناختند ،وی با صدور دستور ویژهای از سوی
مقام قضایی روانــه زنــدان شد تا بررسی های
تکمیلیدراینبارهانجامشود.
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در امتداد تاریکی

دزدیبرایخودنمایی!
رفتارهای پسر 15ساله ام به حدی غیرقابل گوشی تلفن را نداشتیم .پرویز هم با این بهانه
تحمل و نگران کننده شده است که دیگر برای تــرک تحصیل کــرد و به معاشرت با افــرادی
جلب نظر دوستانش نه تنها بنگ و سیگار پرداخت که از نظر مالی اوضاع خیلی بهتری
میکشد بلکه با سرقت هایش امان مرا بریده از ما داشتند.
در این میان فرزاد که از دوران کودکی با پسرم
است و ...
زن میان سال با بیان این ماجرای تلخ ،دفتر دوست بود ،رابطه صمیمانه ای با پرویز برقرار
خاطراتش را بــه حــدود 20س ــال قبل ورق کرد به طوری که بیشتر اوقات را در کنار هم
زد و در تشریح سرگذشت خــود به مشاور و میگذراندند و با هم به گشت و گذار می رفتند.
مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی احساس می کــردم معاشرت با فــرزاد تاثیر
زیادی روی فرزندم گذاشته و رفتارهای او را
مشهد گفت :روزی که با «قاسم» ازدواج کردم
نمی دانستم که او به صــورت تفریحی مواد متفاوت کرده است .به همین دلیل از همسرم
مخدر استفاده می کند .در واقع بین خانواده خواستم با پرویز صحبت کند تا به رفاقت با
ما و اطرافیان مان کسی اهل مصرف مواد فرزاد پایان بدهد ولی همسرم عصبانی شد
مخدر نبود و من هم هیچ آشنایی با این ماده و پسرم را زیر مشت و لگد گرفت .حدود یک
خانمان سوز نداشتم .آن زمان همسرم در امور ماه بعد از این ماجرا بود که فهمیدم بسیاری
ساختمانی به عنوان بنا فعالیت می کرد .بعد از از لوازم خانه یا گاهی اشیای با ارزش گم می
ازدواج ،خانواده همسرم به من گفتند تا اجازه شود .ابتدا فکر می کردم برخی افــرادی که
بدهم قاسم در خانه تریاک مصرف کند چون به منزلمان رفت و آمد می کنند این لوازم را به
سرقت می برند ولی طولی نکشید که فهمیدم
کارش خیلی سنگین است و خسته می شود!
من هم به خاطر همسرم با او همراهی کردم و پرویز لوازم منزل را سرقت می کند و با فروش
او سال ها مواد مخدر صنعتی مصرف میکرد آن ها به مالخران ،دوستانش را به ناهار و
تا این که پنج سال قبل وقتی به این نتیجه شام در رستوران ها و کافی شاپ ها دعوت
رسید که اعتیاد جوانی اش را بر باد داده است ،می کند تا مــورد احترام و تایید دوستانش
تصمیم به ترک آن گرفت و اکنون پنج سال قرار گیرد .از همه این ها بدتر زمانی بود که
است که بدون مصرف مواد مخدر زندگی می متوجه شدم پسرم به مصرف سیگار و بنگ
کند اما اعتیاد همسرم در سال های نه چندان نیز روی آورده است .چاره ای نداشتم جز آن
دور موجب شد تا او مسئولیتی را در قبال من که موضوع را برای همسرم بازگو کنم ،او نیز
و فرزندانش احساس نکند .به همین دلیل طبق معمول پرویز را کتک زد .در این شرایط
دو پسرم درس و مدرسه را در همان دوران پسرم مدعی شد به خاطر این که نزد دوستانش
نوجوانی رها کردند تا به دنبال کار و زندگی خجالت نکشد و خودش را فردی دست و دلباز
خودشان بروند چــرا که امیدی به پدرشان نشان بدهد لــوازم منزل را به بهای ناچیزی
نداشتند .پسر کوچک تــرم در یک نانوایی میفروخت تا نزد دوستانش آبرو و اعتباری
مشغول به کار شد اما پسر 15ساله ام اصرار کسب کند .حاال من به کالنتری آمده ام تا به
می کرد تا شاگرد یک کارگاه کفاشی شود .خاطر این سرقت ها و اعتیاد از پسرم شکایت
او در برابر اصرار من برای ادامه تحصیل نیز کنم ،شاید او راه درست زندگی را پیدا کند.
مدعی بود که باید یک گوشی تلفن هوشمند شایان ذکر است ،با صدور دستوری از سوی
گران قیمت برایش بخریم تا نزد دوستانش ســرگــرد مهدی کــســروی (رئــیــس کالنتری
خجالت نکشد ولی همسرم از حدود سه ماه طبرسی شمالی) این پرونده با دعوت از پرویز
قبل به طور ناگهانی سکته کرد و دو ماه در و پــدرش به کالنتری ،توسط کارشناسان و
بیمارستان بستری شد .اکنون نیز سمت چپ مشاوران دایــره مددکاری اجتماعی به طور
بدنش مشکل دارد به همین دلیل توان خرید ویژه بررسی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

