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]شهروند[ همین چند روز پیش بود که ماجرای فروش نوزادان در فضای 
مجازی حسابی خبرساز شد. تصاویری از صفحات اینستاگرامی که خریدوفروش 
نوزادان را تبلیغ می کردند، به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شد؛ باورکردنی نبود اما واقعیت داشت. در این شرایط آشفته اقتصادی کار به 
جایی رسیده که طفالن چند روزه هم با قیمت های چند میلیون تومانی به فروش 
می رسند. در حالی  که واکنش ها به این اقدامات مجرمانه آن هم در علنی ترین 
حالت ممکن ادامه داشت، پلیس از ورودش به این پرونده خبر داد و خیلی زود 
هم تعدادی از گردانندگان این صفحات مجازی را دستگیر کرد. تا کنون  سه نفر در 
این  پرونده بازداشت شدند. این در حالی است که  یک نوزاد بیست روزه و یک 
نوزاد دو ماهه ای در اختیار این مجرمان بوده که  قصد فروش آنها را با قیمتی بین 
40 تا 50میلیون تومان داشتند. بر اساس تحقیقات انجام شده هر نوزاد با قیمت 
بین 5 تا 10 میلیون تومان از خانواده های بی بضاعت خریداری شده بود. هر چند 
متهمان بازداشتی مدعی اند فقط همین دو نوزاد را به خانواده های متقاضی 
فروخته اند اما مسئوالن انتظامی احتمال می دهند اعضای این باند نوزادان 

بیشتری را با همین شگرد به فروش رسانده باشند. 

بی پول بودم
مهدی بیست وهفت ساله یکی از سه متهم این پرونده جنجالی است. 
پسر جوانی که خودش می گوید به دلیل بی پولی و نداشتن شغل مناسب 
دست به این کار زده است و می دانسته که دیر یا زود پلیس او را دستگیر می  کند: 
»چند ماه است که بیکارم، نیاز مالی داشتم، بعد هم به واسطه یکی از دوستانم 
با اعضای این باند آشنا شدم.« این متهم که از مقطع متوسطه بیشتر درس 
نخوانده مدعی است که در این بین فقط یک واسطه بوده و سهم او از فروش 
هر نوزاد 5 میلیون تومان بوده است. او معتقد است که با این کار آینده بهتری 
هم برای این نوزادان رقم می زده: »من این نوزادان را از خانواده هایی که وضع مالی 
خوبی نداشتند می گرفتم و با رضایت خودشان سرپرستی بچه ها را به کسانی 
می سپردم که می توانستند آینده بهتری برای آنها بسازند و این کار باعث می شد 
تا زندگی این نوزادان نیز بهتر شود.« مهدی درباره نحوه خرید فروش نوزادان هم 
گفت: »ما این بچه ها را 5 میلیون تومان می خریدیم. البته بعضی پدر و مادرها 
پول بیشتری می گرفتند، بعد هم تصاویر آنها را در اینستاگرام منتشر می کردیم 
و متقاضیان با ما تماس می گرفتند.« این متهم در پاسخ به سوال »شهروند« 
در خصوص نحوه واگذاری این نوزادان هم توضیح داد: »ما فقط به کسانی بچه 
تحویل می دادیم که مطمئن می شدیم خانواده مناسبی هستند و بچه دار 
نمی شوند. بعد با آنها قرار می گذاشتیم و پس از دریافت پول بچه را به آنها تحویل 

می دادیم؛ البته نوزاد پسر را کمی گران تر می فروختیم.« 

به پیج فروش نوزادان اعتماد کردم
اما زنی که یک نوزاد دو ماهه را در آغوش داشت و همراه همسرش به مقر 

فرماندهی انتظامی پایتخت آمده بود درباره چگونگی آشنایی و خرید بچه به 
»شهروند« گفت: »من به  طور اتفاقی در اینستاگرام با این پیچ آشنا شدم و 
به آنها پیام دادم. من یک دختر 10 ساله دارم اما چون دیگر امکان فرزندآوری 
برایمان وجود نداشت، تصمیم گرفتم از آنها بچه بخرم.« آن طور که این زن 
می گوید، اعضای این باند که خودشان را به عنوان واسطه معرفی کرده بودند، به 
او و همسرش اطمینان داده بودند که مادر حقیقی این نوزاد رضایت کامل دارد 
و در ازای 50 میلیون تومان نوزاد را به او تحویل می دهد: »حتی بعد از مدتی 2 زن 
میانسال نزد ما آمدند و گفتند مادر این نوزاد به دلیل شرایط بد روحی امکان 
رودررو شدن با من را ندارد. آنها حتی گفتند که سرپرستی بچه را به من واگذار 
می کنند و ما می توانیم برایش شناسنامه بگیریم. همه این صحبت ها باعث 

شد تا من هم به آنها اعتماد کنم.«

فعالیت گسترده نوزادفروشان
در همین حال سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، صبح دیروز 
با حضور در جمع خبرنگاران از فعالیت 15 پیج با عنوان فروش نوزادان در فضای 
مجازی خبر داد. به گفته او از همان ابتدا فعالیت این صفحات اینستاگرامی 
از سوی پلیس فتا رصد شد و پس از بررسی های صورت گرفته و اطمینان از 
واقعی بودن این صفحات دستگیری متهمان با مجوز قضائی در دستور کار قرار 
گرفت. او با اشاره به بازداشت دو مرد جوان و یک زن از سوی پلیس در توضیحات 
بیشتر گفت: »تاکنون دو نوزاد بیست روزه و دو ماهه از این افراد کشف شده که 
یکی از نوزادان متولد تهران و دیگری در یکی از شهرستان ها به دنیا آمده است.« 
رحیمی درباره قیمت فروش این نوزادان هم گفت: »هر نوزاد بین 40 تا 50 میلیون 
تومان به فروش می رسید.« از سوی دیگر چگونگی واگذاری این نوزادان هم از 
دیگر نقاط مبهم این پرونده عجیب است. تهیه شناسنامه و مدارک شناسایی 
برای نوزادان آن هم از سوی والدین غیرحقیقی به  طور قانونی، شدنی نیست 
و رئیس پلیس تهران هم ادعای متهمان را در این خصوص  رد کرد، اما او در 
عین حال تأکید کرد که پلیس در مرحله تحقیقات ابتدایی است و  بررسی ابعاد 

مختلف این پرونده ادامه دارد. 
هر چند پلیس اعالم کرده پدر و مادر واقعی این دو نوزاد شناسایی شدند اما 
ظاهرا قرار است که این دو نوزاد تحویل بهزیستی داده شوند. به گفته مهدی 
خانکه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران، در چنین مواقعی 
رویه قانونی به این صورت است که بعد از مداخله نیروی انتظامی، قاضی پرونده 
حکم را صادر و سازمان بهزیستی بعد از این مرحله اقدامات حمایتی خود را آغاز 
می کند. آن طور که او می گوید براساس گزارش های اولیه اعضای این باند اقدام به 
فروش 5 نوزاد کرده بودند و به محض صدور حکم قضائی همه این نوزادان به 
بهزیستی منتقل می شوند. او درباره آینده این نوزادان هم گفت: »سازمان 
بهزیستی بعد از انتقال نوزادان به شیرخوارگاه ها نیز برای تعیین تکلیف آنها ابتدا 

اقدام به شناسایی والدین کرده و سپس برای فرزندپذیری اقدام می کند.« 

انهدام یکی از بزرگ ترین باندهای مواد 
مخدر در پایتخت

از  یکی  چهارشنبه  صبح  ]شهروند[ 
مهم  باند های  پیچیده ترین  و  بزرگ ترین 
کشور با دو تن و ٧٠٠ کیلو مواد مخدر در دام 
بزرگ ترین  محموله  این  شد.  گرفتار  پلیس 
تهران  در  کشف شده  مخدر  مواد  محموله 
در سال های اخیر است. کشف این محموله 
طوالنی مدت  عملکرد  محصول  مخدر   مواد 
پلیس بود. از اسفند  سال گذشته   این باند 
گرفت.  قرار  پلیس  توجه  کانون  در  افیونی 
مأموران مبارزه با مواد مخدر در تعقیب  این 
با  متهمان  اما  بودند  قاچاقچیان  از  گروه 
متواری  بار  چند  خود  شگرد های  از  استفاده 
شدند تا اینکه  متهمان  روز سه شنبه خود را 

در بن بست پلیس دیدند.
ارزش  به  تریلری  با  باند  این  عضو  سه 
بیش از  ١5 میلیارد تومان مواد مخدر حمل 
کشور  شرق  جنوب  از  مواد  این  می کردند. 
بارگیری شده بود و  متهمان با این تریلر به 
نقاط مختلف کشور رفته و در مسیر گاهی هم 
توقف می کردند. این محموله در قالب حمل 
یک بار تجاری در حال انتقال به تهران بود که 
هدف مأموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. 
برای رد گم  کنی در ایست بازرسی ها به همراه 
بار این تریلر اقالمی مانند تن  ماهی و ماشین 
به  مخدر  مواد  و  داشته  قرار  لباسشویی 
گونه ای بارگذاری شده بود که گویی تریلر یک 
را حمل می کند. قاچاقچیان  محموله تجاری 
این مواد را در داخل ۶5 تسمه صنعتی پیچیده 
و در میان بار تن ماهی جای داده بودند. این 
باند بسیار حرفه ای بوده و برای ردگم  کنی از 
است؛  می کرده  استفاده  خاصی  شگردهای 
کمی  بازرسی ها  ایست  که  ساعاتی  در  البته 
و  کرده  استفاده  موقعیت  از  نبود،  جدی 

توانسته بودند خود را تا پایتخت برسانند.
بزرگ ترین  کشف  از  رونمایی  مراسم  در 
محموله مواد مخدر تهران در سال های اخیر 
که صبح چهارشنبه  برگزار شد، سردار حسین 
رحیمی گفت: »در ایام هفته جهانی مبارزه با 
اقدامات  هم  پلیس  و  هستیم  مخدر  مواد 
مصداقش  که  است  کرده  مضاعف  را  خود 
عملیات ظفر چهار بود و این عملیات هم در 
بخش برخورد با قاچاقچیان بین المللی و هم 
خرده فروشان بود. ما در یک مورد دیگر از این 
باند بالغ بر ٢٠٠ کیلوگرم مواد مخدر طی ماه های 
گذشته کشف کردیم. متهمان بعد از انتقال 
مواد به تهران آن را دپو و به مرور برای فروش 

در بین خرده فروشان توزیع می کردند.« 

وحید خزایی بازداشت شد
]شهروند[ وحید قاریقی معروف به وحید 
خزایی که از  سال 1۳۹۷ تحت تعقیب قضائی 
قرار داشت، بامداد چهارشنبه پس از ورود به 
فرودگاه امام خمینی)ره( بازداشت شد. وحید 
قاریقی معروف به وحید خزایی که در پوشش 
فعالیت اینستاگرامی اقدامات مجرمانه ای را 
پرواز  با  چهارشنبه  روز  بامداد  می داد،  انجام 
شماره 115 ساعت یک و 10دقیقه استانبول به 
فرودگاه  وارد  ماهان  هواپیمایی  با  تهران 
بین المللی امام خمینی)ره( تهران شده بود به 
دلیل اینکه از  سال 1۳۹۷ تحت تعقیب قضائی 
در  خزایی  وحید  شد.  بازداشت  داشت،  قرار 
شاخ های  به اصطالح  از   ۹0 دهه  اوایل 
اینستاگرامی بود که با ارتباط گیری با دختران و 
مجازی  فضای  در  آنان  فیلم های  انتشار 
شهرت یافته بود. او در پی شکایت چند شاکی 
حبس  دوره  یک  تحمل  از  پس  و  بازداشت 
از  تعدادی  شکایت  واسطه  به  کوتاه مدت 
شکات، با رضایت از زندان آزاد شد و بالفاصله 
به ترکیه گریخت و در این کشور نیز با تداوم 
فعالیت های مجرمانه ازجمله سوءاستفاده از 
و  الکلی  مشروبات  مصرف  ترویج  و  دختران 
ضمن  شرط بندی،  سایت های  راه اندازی 
به  عمومی  عفت  خالف  اقدامات  ترویج 

ج سازی ارز از کشور اقدام می کرد.  خار

واژگونی مرگبار اتوبوس کارکنان 
ایران خودرو 

حامل  اتوبوس  یک  برخورد  ]شهروند[ 
کامیون  با  ایران خودرو  شرکت  کارکنان 
مشهد   - نیشابور جاده   20 کیلومتر  در  خاور 
گذاشت.  برجای  مصدوم  پنج  و  کشته  یک 
اتوبوس  یک  سه شنبه  شامگاه   2۳ ساعت 
خراسان  ایران خودرو  شرکت  کارکنان  حامل 
در مسیر نیشابور به سمت شهرک صنعتی 
بینالود در حرکت بود که در محدوده شهر َخْرْو 
با یک خاور که در همین مسیر در حرکت بود، 
برخورد کرد. پس از این حادثه هر دو خودرو از 

مسیر خود منحرف و واژگون  شدند.
محل  در  اتوبوس  مسافران  از  یک نفر 
حادثه فوت کرد و مصدومان دیگر این حادثه 
توسط عوامل امدادی اورژانس و هالل احمر 
حکیم  و  22بهمن  بیمارستان های  به 
تنها  شدند.  منتقل   نیشابور  شهرستان 
شکستگی  دچار  که  مصدومان  از  پنج نفر 
به  مصدومان  سایر  و  بستری  بودند،  شده 
بیمارستان ها  از  و  درمان  سرپایی  صورت 
ترخیص شدند. با اعالم این حادثه، ۶ دستگاه 
یک   ، نیشابور  115 اورژانس  آمبوالنس 
دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 مشهد، دو 
دستگاه آمبوالنس هالل احمر و دو دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. 
خراسان رضوی  پلیس راه  فرمانده   جانشین 
حادثه  این  »علت  گفت:  رابطه  این  در 
اتوبوس راننده  سوی  از  جلو  به   بی توجهی 

بوده است.« 

قتل خواهر و ۳ خواهرزاده به دلیل 
اختالف مالی

دلیل  به  که  جوانی  مرد  ]شهروند[ 
را به طرز  اختالف مالی خواهر و سه فرزند او 
هوشیاری  با  بود،  رسانده  قتل  به  هولناکی 
در  مهرستان  شهرستان  پلیس  گاهان  کارآ
24ساعت  از  کمتر  در  سیستان وبلوچستان 

دستگیر شد.
پی  در  سال جاری  تیرماه   دوم   1۹ ساعت 
اعالم مرگ مشکوک چهار عضو یک خانواده و 
کشف اجساد آنها از داخل چاه آب منزل شان 
شهرستان  روستاهای  از  یکی  در  واقع 
گاهی  گاهان پلیس آ مهرستان، بالفاصله کارآ

این شهرستان به محل اعزام شدند.
گاهان در محل حادثه، جسد  با حضور کارآ
زنی 45ساله به همراه اجساد سه فرزندش که 
یک پسر 1۶ساله و دو دختر 11 و 1۳ساله بودند، 
چاه  داخل  از  آتش نشانی  مأموران  توسط 

20متری منزل شان بیرون آورده شدند.
پلیس،  گاهان  کارآ اولیه  تحقیقات  در 
برادر بزرگ زن 45ساله با مراجعه به مأموران 
کشف  از  قبل  چندساعت  که  داشت  اظهار 
منزل  به  خواهرش  با  دیدار  برای  اجساد، 
بچه هایش  و  او  غیبت  از  و  بود  آمده  آنها 
سه ساعت  از  پس  که  شده  متعجب 
کمک  با  بی نتیجه،  جست وجوی  و  پیگیری 
به  اقدام  همسایگان  و  خانواده  اعضای 
جست وجوی دقیق تمام نقاط خانه می کنند 
مشاهده  با  برادرانش  از  یکی  آن،  پی  در  که 
آب  چاه  درون  فرزندانش  و  خواهر  اجساد 
110 تماس پلیس  و  آتش نشانی  با   بالفاصله 

می گیرد.
گاهی در جریان تحقیق از  گاهان پلیس آ کارآ
اعضای خانواده با اظهارات ضدونقیض برادر 
را  اجساد  نخستین بار  که  متوفی،  کوچک تر 
داخل چاه آب پیدا کرده بود، مواجه شده و به 
او مشکوک می شوند. با جمع آوری سرنخ های 
موجود و انجام یک سری اقدامات تخصصی 
گاهان پلیس به یقین تبدیل شد و  شک کارآ
پس از هماهنگی قضائی برادر کوچک تر این 
گاهی  زن به اتهام قتل، دستگیر و به پلیس آ
منتقل  شد. این متهم 28ساله که چاره ای جز 
بازجویی های  در  نداشت،  حقیقت  بیان 
و  اعتراف  ارتکابی  جنایت  به  پلیس  تکمیلی 
اقرار کرد که به دلیل یک سری مسائل مالی به 
مدت دو سال با خواهر خود اختالف داشته و 
می گیرد.  او  قتل  به  تصمیم  دلیل  همین  به 
متهم با مراجعه به خانه خواهرش اقدام به 
ج  از منزل خار ریختن سم داخل غذا کرده و 
شده که پس از گذشت دوساعت با مراجعه 
مجدد به منزل، اجساد آنها را داخل چاه آب 
انداخته است. متهم با تشکیل پرونده برای 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی 

شد. 

مکثذره بین

گفت وگوی »شهروند« با یکی از متهمان پرونده نوزادفروشی در اینستاگرام

آیندهبهتریبراینوزادانرقممیزدم

]شهروند[ شامگاه سه شنبه قطار اهواز- تهران در بالک بامدژ-  آهودشت با یک 
خودرو پژو برخورد کرد که سه سرنشین خودرو  جان باختند. سرنشینان خودروی پژو 
از اهالی روستای بیت جوی مجید بودند که در مسیر برگشت از مراسم ختم با قطار 

مسافربری تصادف کردند. 
در این تصادف که حدود ساعت 1۹ و۳0دقیقه نزدیک ایستگاه آهودشت و 
تمامی  داد،  رخ  شوش  شهرستان  شاوور  بخش  توابع  از  سه  مزرعه  روستای 
سرنشینان خودرو به دلیل انفجار جان باختند. هیچ یک از مسافران این قطار آسیبی 
ندیدند. قطار اهواز- تهران پس از تصادف با خودروی سواری پژو با کمک مسئوالن 
راه آهن جنوب و  شوش به ایستگاه بامدژ منتقل و با تغییر لوکوموتیو با اندکی تأخیر 
به سمت مقصد حرکت کرد. مردم منطقه نبوِد محافظ در مسیر راه آهن را دلیل اصلی 
این گونه تصادفات مکرر در این منطقه می دانند. رئیس کمیسیون عالی سوانح 
شرکت راه آهن  در این رابطه گفت: »در برخی گذرگاه های کم تردد مستحفظ و راهداری 
وجود ندارد، اما براساس قوانین و مقررات رانندگان باید قبل از عبور از خط به صورت 
کامل توقف کنند و پس از حصول اطمینان از آزادبودن خط ریلی با دنده2 از آن عبور 
کنند.« غضنفری با تأکید بر اینکه حق هیچ کسی در پرونده های تشکیل شده در 
سوانح ریلی ضایع نخواهد شد، گفت: »هنوز مشخص نیست که در این سانحه چه 
کسی مرتکب قصور شده است، اما براساس قانون در وهله اول پرونده در ناحیه و 
استان مورد نظر توسط کارشناسان بررسی و نتایج آن اعالم می شود، اما اگر از هریک از 

طرفین مانند اولیای دم در این پرونده، اعتراضی وجود داشته باشد، می توانند به 
 پرونده را دقیق تر 

ً
کمیسیون عالی سوانح شرکت راه آهن مراجعه کنند تا مجددا

بررسی کنند.« رئیس کمیسیون عالی سوانح شرکت راه آهن اظهار کرد: »گرچه 
رانندگان به هنگام عبور از گذرگاه های مجاز بدون مستحفظ باید از آزادبودن خط 
اطمینان حاصل و پس از توقف کامل عبور کنند، اما ممکن است برخی مواقع به 
دلیل رعایت نکردن سرعت مجاز، نزدن سوت قطار یا دالیل دیگر قصور از مأموران 
راه آهن باشد که این مسائل و پارامترها براساس مستندات کامل بررسی شده و به 

هیچ وجه حق کسی ضایع نخواهد شد.« 

برخورد مرگبار قطار با خودرو در اهواز
 سرنشینان خودرو از مراسم تشییع جنازه برمی گشتند که قربانی این حادثه شدند

متهم نوزاد فروش: 
»ما فقط به کسانی بچه 

تحویل می دادیم که 
مطمئن می شدیم خانواده 

مناسبی هستند و بچه دار 
نمی شوند. بعد با آنها 

قرار می گذاشتیم و پس از 
دریافت پول بچه را به آنها 

تحویل می دادیم؛ البته 
نوزاد پسر را کمی گران تر 

می فروختیم«


