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<آرامش>پلیسدرغرباستانتهران

در ایــن طــرح یــک زن و دو مــرد که با تشــکیل بانــد از انباریهــای مجتمعهای
مسکونی سرقت میکردند دستگیر شدند.
زن جــوان کــه بدنبال جدایی از همســرش بود در حالی کــه دو فرزند دارد پس از
دوستی با دو مرد غریبه نقشه سرقت از انباریهای مجتمع را طراحی و اجرایی
کردند.
دو مرد که قبالً کارشان جوشکاری بوده پس از سرقت اموال همسایهها از انباری
مجتمــع آنهــا را در آپارتمــان این زن نگهــداری میکردند و زن جــوان نیز اموال
مسروقه را از طریق نمایش در سایتهای مجازی میفروخت.
ایــن باند ســه نفره کــه  36انباری را خالی کرده بودند بهدنبال شــکایت ســاکنان
مجتمع مســکونی در محدوده اندیشه شــهریار با تالش مأموران دایره مبارزه با
سرقت غرب استان تهران دستگیر شدند.

سوءقصد به مدیر برق ناحیه جنوب

گروهحوادث /مدیر اداره برق ناحیه جنوب که از سوی دو موتورسوار هدف شلیک
گلوله قرار گرفته بود از این سوء قصد جان سالم به در برد.
بهگــزارش خبرگزاری صداوســیما آبادان ،صبــح دیروز اکبر ناصــری ،مدیر برق
ناحیه جنوب با خودروی شخصی در حال ورود به اداره برق در حد فاصل جاده
آبادان – خرمشهر بود که از سوی افراد ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
ضاربان سوار بر موتورسیکلت در حالی که صورت خود را پوشانده بودند با سالح
نیمه جنگی «وینچستر» به سمت خودروی وی  3گلوله شلیک کردند.
انگیزه ضارب یا ضاربان هنوز مشخص نیست و از سوی مأموران نیروی انتظامی
خرمشهر در دست بررسی است.

سرقت های زوج تبهکار از زنان سالخورده

گروهحوادث /زوج تبهکار که به بهانه کمک به نیازمندان طالهای افراد سالخورده
را سرقت می کردند ،از سوی پلیس دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،بیســت و ســوم آذر امســال پرونــده ای از
کالنتری  136فرجام به پایگاه چهارم پلیس آگاهی رســید که از یک زن و مرد به
نام های ناهید و محمد به اتهام سرقت شکایت شده بود.
زنی سالخورده که به عنوان شاکی در کالنتری حضور داشت گفت :به درمانگاه
رفته بودم که دارو بگیرم هنگام برگشتن یک دستگاه پژو  405به بهانه پرسیدن
آدرس توقف کرد یک زن و مرد داخل خودرو بودند .راننده به من گفت ،ســاکن
اهواز است و در کار خیر و کمک رسانی به فقرا فعالیت دارد .در حالی که داشت
به من می گفت که این بســته لباس ها را به قیمت هشــتصد هزار تومان بگیر و
صرف امور خیریه کن ناگهان مأموران کالنتری رسیدند و آنها را دستگیر کردند.
ســرهنگ کارآگاه ســعید مجیــدی رئیــس پایــگاه چهــارم پلیس آگاهــی تهران
بــزرگ در تشــریح این ماجرا گفت :محمد در بازجویی ها مدعی شــد هر بســته
لبــاس تاناکــورا را از مولوی به مبلغ  5یا  8هزار تومان می خرم و بعد در خیابان
پیرمردها و پیرزن های مسن را صدا می زنم و هر بسته را  100هزار تومان به آنها
می فروشــم.اما در ادامه مشــخص شــد وی با این روش طالهای بانوان مسن را
سرقت می کرده است  .پس از هماهنگی با سرپرست دادسرای ناحیه  15تهران
تعدادی از شاکی ها را که به روش متقلبانه و انداختن طال در کیسه از آنها سرقت
شده بود برای شناسایی متهمان به این پایگاه دعوت کردند که همگی محمد را
بعنوان سارق اموال خود مورد شناسایی قرار دادند.
شاکیان اظهار داشتند:در خیابان در حال تردد بودند که محمد به آنها مراجعه
مــی کرده و به این بهانه که قصد کمک بــه افراد فقیر و نیازمند را دارد مقداری
لباس و پول را به آنها می داده تا به نیازمندان برسانند .اما در ادامه پس از جلب
اعتماد آنها عنوان می کرده که قصد خرید طال برای عروس و دختر خود را دارد
و بــرای اینکه طالی بدل به او نفروشــند خواهان دیدن طالهــای زنان که اغلب
مســن بودند می شــد و وقتی طالها را از آنها می گرفت در یک لحظه با طالهای
بدلی جا به جا می کرد و بعد طالها را داخل همان کیسه لباس ها می انداخت
و پس می داد و فرار می کرد.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی گفت :با تکمیل تحقیقات پرونده به دادسرای
ناحیه  15تهران ارسال و دستور شناسایی سایر شاکی ها و انجام تحقیقات از سوی
بازپرس شــعبه اول دادســرای ناحیه  15تهران صادر شــد و تاکنون هفت نفر از
شاکی ها هر دو متهم را به عنوان سارقان اموال خود شناسایی و معرفی و ارزش
اموال خود را بالغ بر  100میلیون تومان اعالم کردند .
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قاتل مادر و دختر در دادگاه:
اخبار

گروه حوادث /طرح آرامش پلیس با هدف مبارزه با ســرقت ،مقابله با ســارقان،
مالخران و قاچاقچیان موادمخدر در  6شهرستان تابعه غرب استان تهران اجرا و
با دستگیری  533مجرم پایان یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســردار «کیوان ظهیری» فرمانده انتظامی
غرب استان تهران در حاشیه این طرح گفت :در جریان این طرح  15قبضه سالح
سرد و گرم کشف و  15قاچاقچی اسلحه نیز دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
وی با اشــاره به دســتگیری  154خرده فروش موادمخدر در این عملیات توســط
مأمــوران پلیس ،گفــت 131 :کیلوگرم انــواع موادمخدر کشــف و  148نفر معتاد
متجاهر جمعآوری و تحویل کمپهای ترک اعتیاد شدند.
ایــن مقام ارشــد انتظامــی با اشــاره به اینکــه در جریان اجــرای این طــرح 572
فقره پرونده ســرقت کشــف شد ،بیان داشــت :با اجرای  170حکم قضایی 253
ســارق و مالخر دستگیر و  5باند بزرگ سرقت منهدم و اموال مسروقه به ارزش
13میلیارد ریال از سارقان و مالخران کشف شد.
ســردار ظهیــری در پایــان با اشــاره به اینکه اجــرای طرح عملیاتــی «آرامش »2
در غــرب اســتان تهران بهطور مســتمر و جــدی در حال پیگیری اســت ،گفت :با
هماهنگیهای انجام شده با مقام قضائی ،تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده
به دادسرا معرفی شدند تا به جرایم آنها رسیدگی شود.
رئیــس پلیس غرب اســتان تهــران ارتقای احســاس امنیت مــردم را مهمترین
اولویــت خود مطــرح کرد و گفت :اجــرای طرحهای عملیاتی تــا زمانیکه یقین
داشــته باشــیم مردم از احســاس امنیت پایدار بهرهمند هســتند با قوت هر چه
بیشتر ادامه دارد.
ëëسرقت از انباری ،فروش در فضای مجازی
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گــروه حوادث/مــردی کــه بــه خاطــر
ســوءظن بــه همســر موقتــش ،وی
و دختربچــهاش را بــه قتــل رســانده
و بــه قصــاص محکــوم شــده بــود ،با
گذشت  7سال در حالی که اولیای دم
پیگیر اجــرای حکم نبودنــد از قضات
درخواست آزادی کرد.
به گزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
رســیدگی به ایــن پرونده از ســال  92با
آتش سوزی مرگبار خانهای مسکونی
در یکــی از محلههای تهران آغاز شــد
کــه در آن زن جوانــی بــه نــام مهســا و
دختربچهای به نام سحر جان باختند
و اجساد آنها به پزشکی قانونی منتقل
شــد.پس از آن مأموران آتشنشــانی
و پلیــس در محــل حاضر شــدند و در
بررســیها دریافتنــد کــه آتشســوزی
عمــدی بــوده اســت .از ســوی دیگــر
پزشــکی قانونــی نیــز بعــد از معاینــه
اجســاد اعــام کرد که مــادر و دختر به
قتل رسیده و سپس سوزانده شدهاند.
بــه این ترتیــب پرونــده آنها بــه دایره
ویــژه قتل فرســتاده شــد و شناســایی
عامــل قتلهــا در دســتور کار مأموران
پلیس قــرار گرفت.در ادامــه مأموران
بــه تحقیــق از همســایهها پرداختــه و
چند نفرشــان عنوان کردند که مهســا
خواســتگار ســمجی بــه نــام حمیــد
داشــت اما بــه خاطر آینــده دخترش
تمایلی نداشــت که با وی ازدواج کند.
اما ســماجت حمید حتی همسایهها
را به ســتوه آورده بود و همســایهها روز
حادثه خواســتگار مهســا را در اطراف
خانه دیده بودند.
با اظهارات همسایهها مأموران حمید
را کــه ســاکن کهریــزک بود شناســایی
و بازداشــت کردنــد .حمیــد پــس از

دســتگیری اتهام قتــل را رد کــرد .ولی
وقتی مأموران کیف مهســا را در خانه
حمیــد پیــدا کردنــد متوجــه دروغ او
شدند و بازجوییها ادامه پیدا کرد و در
نهایت اتهام قتــل را پذیرفت و گفت:
مهســا قبــاً ازدواج کــرده و یک دختر
داشت با اینکه من چند سالی از مهسا
کوچکتر بودم اما به خاطر عالقهای که
به او داشتم پیشنهاد ازدواج دادم ولی
او مخالفت کرد با این حال وقتی اصرار
مرا دید به عقد موقتم در آمد .تا اینکه
یــک روز وقتــی بــه خانــهاش رفتم در
اتاق خوابش یک گوشــی تلفن همراه
پیدا کردم که از وجودش خبر نداشتم.
در بررســی شــمارهها بــه شــماره یک
مرد ناشناس رسیدم .همین موضوع
ســبب شــد تا با او درگیر شــوم و مهسا

را بکشــم .پس از آن در خانه ماندم تا
دخترش از مدرســه بیاید و بعد هم او
را به قتل رســاندم و برای اینکه ردی از
خــودم به جا نگذارم خانــه را به آتش
کشیدم و فرار کردم.
بــا اعترافــات متهــم کیفرخواســت
علیه او صادر و پرونده برای رســیدگی
به(شــعبه  71وقــت) دادگاه کیفــری
استان تهران فرســتاده شد .در جلسه
رســیدگی اولیــای دم هــر دو مقتــول
خواســتار صــدور حکــم قصــاص
بــرای متهم شــدند .خواهر مهســا در
دادگاه گفــت :خواهرم به خاطر آینده
دختــرش تمایلــی بــه ازدواج دائم با
حمید نداشــت .حتی شــرط کرده بود
وقتی دخترش در خانه نیست حمید
میتواند او را ببیند و ســحر هرگز نباید

از ماجرا چیزی بفهمد .اما بعد از عقد
موقت متوجه شد که حمید دروغهای
زیــادی بــه او گفتــه و حتی شــغل هم
نــدارد .بعد هم میخواســت از او جدا
شــود کــه خواهــرم را کشــت .مــا از او
شــکایت داریم و خواهــان قصاصش
هستیم.
در ادامه حمید با حضور در جایگاه بار
دیگر اعترافاتــش را تکرار کرد و پس از
آن قضات بــا توجه به مدارک موجود
در پرونــده بــرای صدور رأی وارد شــور
شــدند و متهم را بــه قصاص محکوم
کردند.
رأی صــادره مــورد تأیید قــرار گرفت و
نام این متهم در لیست شعبه اجرای
احکام قرار گرفت اما مدتی بعد پدر و
مادرمهسافوتکردندووارثانآنهانیز
اجرای حکم را پیگیری نکردند تا اینکه
متهم از دادگاه درخواست آزادی کرد.
او با درخواســت اعمال ماده  412برای
پرونــدهاش یکبــار دیگر راهی شــعبه
 71(2سابق) شد.
در جلســه رســیدگی به درخواســتش
متهــم گفــت :مــن  7ســال اســت که
در زنــدان هســتم .پــدر پیــری دارم که
بــرای نجــات مــن تنهــا خانــهاش را
فروخــت تا پول دیه را جــور کند اما باز
اولیای دم رضایت ندادند و قصاصم
هــم نکردنــد .حاال هــم خانــوادهام با
مشــکالت زیادی روبــهرو هســتند و از
قضــات میخواهــم تا تکلیــف من را
روشــن کننــد که اگــر اولیــای دم قصد
قصاص مرا ندارند شــما کمکم کنید
تا آزاد شوم.
پــس از اظهــارات متهــم و وکیلــش،
قضات بــرای صــدور حکم وارد شــور
شدند.

شلیک مرموز به مرد موتور فروش
گــروه حــوادث /همزمــان بــا شــلیک
مرمــوز بــه مــرد جوانــی در خیابــان،
بازپــرس جنایــی دســتور تحقیقــات
تخصصی از شاگرد و شریک مقتول را
صادر کرد.
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
ســاعت  11شــب سهشــنبه  23دی
ســاکنان محلــهای در منطقــه نارمک
بهدنبــال صــدای تیرانــدازی از
خانههایشــان بیــرون آمدنــد .آنهــا
بــا رســاندن خــود بــه خیابــان بــا بدن
نیمهجان پسر جوانی مواجه شدند که
تیر خورده و بیهوش بود.
بالفاصلــه آنهــا بــا اورژانــس و پلیس
تمــاس گرفتند اما زمانــی که مأموران
امداد به محل رسیدند ،پسر  35ساله
تسلیم مرگ شده بود .بهدنبال مرگ
پسر جوان موضوع به بازپرس کشیک
قتل پایتخت اعالم و دقایقی بعد تیم
بررسی صحنه جرم راهی محل شد.
ëëهویتمقتول
در بررســیهای اولیــه متخصصــان
پزشــکی قانونی اعالم کردند که پســر

جوان با شــلیک یک گلوله به ســرش
کشــته شده است .در بازرسی بدنی از
مقتــول مدرکــی که هویــت او را برمال
کند بهدســت نیامد .تنها یک گوشــی
تلفن همراه در کنار جســد افتاده بود
که به نظر میرسید متعلق به مقتول
است.
در حالی که کارآگاهان پلیس در حال
بررســی صحنه قتل بودند ،تلفنی که
در کنــار مقتــول قــرار داشــت به صدا
درآمد و یکی از مأموران آن را پاســخ
داد .فــردی که پشــت خــط تلفن بود
خــودش را شــاگرد مقتــول معرفــی
کــرد .بــا اطالعاتــی کــه وی در اختیار
تیــم تحقیق قــرار داد هویــت مقتول
بهدســت آمــد و مشــخص شــد کــه
کامبیز ،صاحب مغازه موتورسیکلت
فروشــی اســت و خانــواده کامبیز نیز
شناسایی شدند.
بــه دســتور بازپــرس ساســان غالمی،
جســد به پزشــکی قانونی منتقل شد.
همچنیــن بازپــرس جنایــی دســتور
تحقیــق از شــاگرد وی بهنــام امیــر را

صــادر کرد .امیــر در تحقیقــات گفت:
مدتــی اســت کــه بهعنــوان شــاگرد در
مغــازه کامبیز کار میکنــم .فقط چند
وقــت پیش حــدود دو میلیــون تومان
از شــریک مقتــول بهنــام حامد قرض
گرفتــم و از او خواســتم در ایــن رابطــه
حرفی بــه کامبیــز نزند .به غیــر از این
موضــوع چیزی نبــود که کامبیــز از آن
بیخبر باشد.
او ادامــه داد :شــب حادثــه ،کامبیــز به
مــن زنــگ زد و گفت دلــش گرفته و از
مــن خواســت تا بــه مالقاتش بــروم و
همدیگــر را ببینیم .من هــم موافقت
کــردم و بــه دیــدن کامبیــز رفتــم .او
برایــم درددل کــرد و گفت کــه پدرش
مریض اســت و بهخاطر مشکالتی که
دارد حالش خوب نیســت .کمــی او را
دلداری دادم .تقریباً یک ســاعت قبل
از ایــن حادثــه کامبیــز را تــرک کــردم.
بــه خانــه کــه آمــدم حامــد و دو نفر از
دوســتان کامبیز با مــن تماس گرفتند
و گفتنــد کــه هرچــه بــا کامبیــز تماس
میگیرند تلفنش را جواب نمیدهد و

پژو  206زیر قطــــــار

نگرانش شدهاند .بعد از من خواستند
که به کامبیز بگویم به آنها تلفن بزند.
بهدنبال ایــن تماسها من هم نگران
او شــدم و بــا تلفن همراهــش تماس
گرفتم که مأمور پلیس جواب داد.
در ادامه بررســیها به دستور بازپرس
شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایــی
تهران ،مأموران به سراغ حامد رفتند.
شریک مقتول در تحقیقات گفت :من
و کامبیز سالها باهم کار کردیم و هیچ
اختالفــی هم نداشــتیم .از اتفاقی هم
که برای او رخ داده واقعاً ناراحت شدم
و نمیدانم چه کســی بــه او تیراندازی
کرده است.
باتوجــه بــه اینکــه شــاگرد و شــریک
مقتول ،هــر دو از مظنونان این پرونده
هســتند ،بازپــرس جنایــی دســتور
تحقیقــات تخصصــی از آنهــا را صادر
کــرد .همچنیــن بــه دســتور بازپــرس
پرونده تحقیقات از خانــواده مقتول و
بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف
محــل حادثــه و شناســایی عامــل یــا
عامالن جنایت ادامه دارد.

لـه شد

گروه حوادث /برخورد قطار در کرج با خودروی پژو  206منجر به مرگ یکی
از سرنشینان خودرو شد.
دکتــر مهــرداد بابایــی ،رئیــس مرکــز مدیریت فوریتهای پزشــکی اســتان
البرز در تشــریح این خبر گفت :ســاعت  ۲۰:۲۱سهشــنبه یک قطار از سمت
هشــتگرد به تهران در حرکت بود کــه در محدوده ریل راهآهن کرج واقع در
میدان اســتاندارد ،ابتدای شــیخ آباد با یک خودروی پژو  206برخورد کرد.
بعد از این حادثه بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.
وی با بیان اینکه قطار مذکور هیچ سرنشــینی نداشــت ،گفت :از  ۲سرنشــین
خــودرو ،یــک نفر مــرد در دم جان باخت و سرنشــین دیگر کــه یک مرد ۳۷
ســاله بود بشدت مصدوم شد که توســط نیروهای امدادی اورژانس البرز به
بیمارستان امام حسین(ع) محمدشهر کرج انتقال یافت.
عباس وحیدی رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج
نیــز بــه ایرنا گفت :طبق بررســی اولیه اشــتباه راننده پــژو  ۲۰۶و ورود خودرو
به محدوده ســوزنبانی ســبب این حادثه شده است .قطار از سمت هشتگرد
استان البرز به سمت تهران در حال حرکت بود که بیتوجهی راننده پژو ۲۰۶
به اخطار سوزنبان حادثه آفرین شد.
وحیــدی بیان داشــت :اشــتباه راننده در ایــن حادثه محرز اســت و زمانی که

قصد برگشــت داشــت با قطار برخــورد کرد و ایــن خودرو  ۵۰متــر روی ریل
راهآهن کشیده شد.

پلیس در تعقیب عامالن قتل
رئیس سابق محیط زیست دماوند

گروه حوادث  /همزمان با قتل رئیس ســابق اداره محیط زیســت شهرســتان دماوند
ردیابی های پلیسی برای شناسایی و دستگیری عامالن این جنایت آغاز شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،حدود ساعت  9شب سه شنبه  23دی خودروی
عباس میرزا کریمی رئیس سابق اداره محیط زیست دماوند از سوی افراد ناشناس به
رگبار بسته شد و دقایقی بعد از این حادثه وی جان باخت.
محمدتقی تقی زاده دادســتان
عمومــی و انقــاب شهرســتان
دماونــد با تأیید این خبر عنوان
کــرد :عبــاس میرزاکریمــی ،بــا
خــودرواش در مســیر جــاده
گرمابسرد به سمت دماوند در
حرکت بود که افراد ناشناسی با
استفاده از سالح جنگی کالش
وی را مورد حمله و هدف گلوله
قــرار دادند  .پــس از آن وی به
بیمارستان انتقال داده شد اما
بر اثــر شــدت جراحــات وارده
جان باخت  .شناسایی عامالن
قتل و انگیزه آنها از این جنایت
در حال بررسی است.
ëëمعرفــی چنــد مظنــون از
سوی خانواده مقتول
ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی فرمانــده یگان
حفاظــت ســازمان محیط زیســت ،نیــز در این باره
گفت :حدود ســاعت ده و نیم ســه شنبه شب از این
ماجــرا با خبــر شــدم و بالفاصله موضــوع را پیگیری
کردم که مشــخص شــد مهاجم یا مهاجمان با بیش از
 10گلولــه خودروی مرحوم میرزا کریمی را به رگبار بســته اند.
پس از آن دستگاه قضایی ،انتظامی و امنیتی در صحنه حضور پیدا کردند و موضوع
از ســوی دادستانی پیگیری شد اما هنوز ضاربان این جنایت شناسایی نشده و انگیزه
آنها مشخص نیست ،اما شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان اسلحه مظنونان اصلی
این جنایت هستند.
وی در ادامه افزود :خانواده این فرد چندین مظنون را به پلیس معرفی کرده اند که
این افراد به دادســرا احضار شــدند و تحــت بازجویی قرار گرفته انــد و ما تا زمانی که
اطالعات تکمیل نشــود نمیتوانیــم اظهارنظری بکنیم .برخی از گــزارش ها حاکی
اســت دقایقی پس از این حادثه خواهرزاده مقتول که به طور اتفاقی در حال عبور از
آن مســیر بوده خودروی دایی خود را دیده و با مشــاهده این حادثه وی را که بشــدت
زخمی شده بود به بیمارستان منتقل کرد اما وی جان باخت.

مرگ پـــدر

بعدازقتلدخترمعلول

گروه حوادث /مرد میانســال که از سوی دختر معلولش مورد اصابت
ضربــه هــای چاقو قــرار گرفته بود یــک روز پس از قتــل دخترش جان
باخت.
محمــد جلیلیــان ،فرمانــده انتظامــی شهرســتان مرنــد در تشــریح
ایــن ماجــرا اظهار کــرد :شــامگاه شــنبه  20دی طی تمــاس تلفنی با
فوریتهای پلیسی  ، ۱۱۰از انتقال مردی میانسال به بیمارستان با خبر
شده و برای بررسی موضوع به محل رفتیم.
بــا حضور مأموران در بیمارســتان مشــخص شــد مردی میانســال به
دلیــل ضربــات چاقو در قســمتهای مختلف بدن و شکســتگی لگن
توســط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است .با توجه به مشکوک
بــودن موضوع ،مأموران برای تحقیقات پلیســی به خانه وی مراجعه
کردنــد اما با جســد دختر جوانی رو به رو شــدند که بــر اثر خفگی جان
باخته بود.
در نخستین بررسی ها مشخص شد این دختر فرزند مرد مجروح بوده
کــه به گفته اطرافیان وی دارای معلولیت ذهنی و اختالل روانی بوده
و پــدر خود را مــورد اصابت ضربات چاقو قرار داده و زخمی کرده بود.
سپس پدر آن دختر نیز اقدام به خفه کردن دختر خود کرده بود.
فرمانــده انتظامی شهرســتان مرند افزود :تحقیقــات پلیس و مراجع
قضایــی برای حصول نتیجــه نهایی از جزئیات این اتفــاق هنوز ادامه
دارد و جزئیات دقیق تر از ســوی مراجع قضایی اطالع رســانی خواهد
شد .گفتنی است پدر زخمی نیز پس از گذشت یک روز در بیمارستان
فوت کرد.

 2هزار ساعت خدمات پزشکی رایگان

مجازات پزشک مراغه ای

گــروه حوادث /پزشــک مراغــهای که بــ ه دلیل تخلف و قصور پزشــکی
جدی به یک بیمار محاکمه شــده بود از ســوی قاضی دادگاه کیفری به
 2هزار ساعت خدمات پزشکی رایگان به بیماران بیبضاعت محکوم
شد.
حبیب قنبرزاده ،رئیس دادگســتری شهرســتان مراغه در تشــریح این
خبر گفت :این پزشــک به اتهام قصور پزشــکی منجر به صدمه جدی
جانــی به بیمار از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه و از ســوی قاضی
نوقربانی ،رئیس شــعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری  ۲مراغه ،بهجای تحمل ۲۴
ماه حبس تعزیری در زندان این شهرســتان به  ۲هزار ساعت خدمات
پزشکی رایگان محکوم شد .وی بهجای مجازات معمول باید خدمات
درمانــی پزشــکی ،معاینــه ،جراحیهای ســرپایی و بســتری رایگان به
بیماران بیبضاعت ارائه کند.
وی اضافه کرد :این حکم ب ه دلیل وضعیت خاص این پزشک ،نداشتن
سابقه محکومیت کیفری ،اقرار صریح بهجرم و پشیمانی متهم صادر
شده است.
همچنین براســاس سیاســت قوه قضائیه از ابتدای امســال برای ۲۷۷
محکــوم به حبس در مراغه مجازاتهای جایگزین حبس و همچنین
بــرای  ۱۴نفــر از محکومان کیفــری ،انجام خدمات عمومــی رایگان به
نهادهای دولتی تعیین شده است.

