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اشتباه سردخانه یکی از بیمارستان های پایتخت دردسرساز شد

«  به جای یک بیمار کرونایی دفن »صنوبر
  بازپرس دستور نبش قبر را صادر کرد

]شهروند[ موی مشکی جسد بیمار کرونایی اشتباه بزرگ یک بیمارستان 
را در پایتخت فاش کرد. صنوبر که به خاطر بیماری زنانگی در بیمارستان جان 
باخته بود، به  عنوان جسد یک بیمار کرونایی به خانواده ای دیگر تحویل داده 
شد. این در حالی بود که جسد بیمار کرونایی نیز به خانواده صنوبر تحویل 
داده شده بود تا دفن شود. ولی خانواده این زن از رنگ موی جسد متوجه 
اشتباه بیمارستان شده و فهمیدند که جسد یک بیمار کرونایی را اشتباهی 
تحویل گرفته اند. در حال حاضر دستور نبش قبر صادر شده تا خانواده 

صنوبر بتوانند جسد را تحویل بگیرند. 
خانواده زن شصت ساله ای که جسد اشتباهی تحویل گرفته اند،  چهار روز 
است که در تهران سرگردان شده اند. ساعت 8 صبح بود که از بیمارستانی در 
پایتخت با یکی از بستگان صنوبر تماس گرفته و خبر فوت این زن را دادند؛ 
زن شصت ساله ای که 50 روز پیش برای انجام عمل بیماری زنانگی راهی 
بیمارستان شده بود اما حالش بد شد و درنهایت نیز به کما رفت تا اینکه روز 
چهار تیرماه جان خود را از دست داد. از بیمارستان خبر فوت این زن رسید. 
یکی از بستگان نزدیک این زن به همراه پسرش راهی بیمارستان شد، کارهای 
تسویه حساب را انجام دادند و با چند ساعت کار و پیگیری درنهایت ساعت 2 
بعدازظهر بود که جسد را از سردخانه بیمارستان تحویل گرفتند. با آمبوالنس 
هم هماهنگ شد. همه چیز آماده بود تا جسد به یکی از شهرستان های 
لرستان جایی که این زن و خانواده اش زندگی می کردند، منتقل شود. اما 
جلوی در بیمارستان هنگام انتقال جسد ناگهان موی جسد از مالفه بیرون 
می زند. همین مسأله باعث می شود که ماجرای اشتباه بیمارستان فاش 
شود. پسر و یکی از بستگان این زن وقتی می بینند موی جسد مشکی است، 
متوجه می شوند که این جسد صنوبر نیست. یکی از بستگان نزدیک این 
خانواده درباره جزئیات این اشتباه به خبرنگار »شهروند« می گوید: »وقتی 
جسد را تحویل گرفتیم، در یک لحظه دیدیم که موی مشکی از مالفه بیرون 
زده، در صورتی که موی زن دایی من سفید بود. مالفه را کنار زدیم و فهمیدیم 
اصال این جسد زن دایی ام نیست. بالفاصله سراغ مسئوالن بیمارستان رفته 
ح  و موضوع را به آنها اطالع دادیم. آنها نیز بعد از پیگیری موضوع عجیبی را مطر
کرده و گفتند که جسد زن دایی مرا به خانواده ای دیگر تحویل داده اند و این 
جسد نیز اشتباهی به ما تحویل داده شده است؛ یعنی درواقع اجساد جا به جا 

شده بود. مسأله عجیب تر این بود که جسد  یک بیمار کرونایی را به ما تحویل 
داده بودند. خیلی ترسیدیم؛ چون دقایق زیادی کنار جسد بوده و حتی به 
او دست زده بودیم. بالفاصله با آن خانواده ای که جسد را اشتباهی تحویل 
گرفته بودند تماس گرفتیم اما آن خانواده جسد را دفن کرده بودند. آنها از 
آنجا که بیمارشان بر اثر کرونا جان باخته بود، بدون اینکه نزدیک جسد شوند 
و روی آن را ببینند، مراسم کفن و دفن را در اسالمشهر انجام داده بودند. برای 
همین آنها متوجه این اشتباه نشده بودند. آن خانواده بعد از دفن جسد، 
مراسم خیلی مختصری گرفته بودند و وقتی ما تماس گرفتیم خیلی شوکه 

شدند.«
جسد اشتباهی دوباره به سردخانه برگشت اما این اشتباه حاال چهار روز 
و  فرزندان  است.  کرده  سرگردان  تهران  در  را  صنوبر  خانواده  که  است 
ح  شوهرش به تهران آمده اند. این پرونده در دادسرای جنایی پایتخت مطر
شد و بعد از پیگیری ها از آنجا که جسد صنوبر در اسالمشهر دفن شده بود، 
پرونده به دادسرای اسالمشهر منتقل شد. قاضی دادسرای اسالمشهر نیز 
پس از پیگیری ها و بررسی پرونده، دستور نبش قبر را صادر کرد. »چهار روز 
است که از صبح تا شب در دادسرا سرگردانیم تا بتوانیم مجوز بگیریم. 
بستگان مان از شهرستان به تهران آمده اند و از آنجا که همه فامیل مان در 
لرستان زندگی می کنند، اینجا در خانه  کوچک یکی از بستگان می مانیم. 
مراسم سوگواری هم در همین جا برگزار شد. همه چیز به هم ریخت. کلی 
هزینه کردیم اما کسی پاسخگو نیست. االن چه کسی پاسخگوی این همه 
خسارت و سرگردانی ما است. زن دایی من بیماری زنانگی داشت و برای 
انجام عمل از شهرستان به تهران آمده بود. 50 روز در بیمارستان بستری 
بود. بعد از چند روز به کما رفت اما بیماری کرونا نداشت؛ ولی مسئوالن 
بیمارستان جسد یک بیمار کرونایی را تحویل ما دادند. حاال هم باید منتظر 
نظر پزشکی قانونی باشیم تا با دستور آنها به سراغ جسد زن دایی ام برویم و 
نبش قبر کنیم تا بتوانیم او را در زادگاهش دفن کنیم. این اشتباه تمام 
خانواده و فامیل را تحت  تأثیر قرار داده و همه واقعا اذیت شده ایم. از طرفی 
هم می ترسیم که به بیماری کرونا مبتال شویم. با این حال هنوز به نتیجه 
کارهای  که  نکرده ایم  و منتظر نبش قبر هستیم. حتی وقت  نرسیده ایم 

شکایت از بیمارستان را انجام دهیم.«

تأمین  بیمه  به  مربوط  اسناد  جعل  باند  اعضای  از  تن  دو  ]شهروند[ 
اجتماعی و مجوز پایان کار پروژه های عمرانی و ساختمانی از سوی پلیس 
دستگیر شدند. از مخفیگاه این افراد 55 سند جعلی به ارزش 100 میلیارد ریال 

کشف شد.
اواخر هفته گذشته تعدادی گزارش مبنی بر جعل برخی اسناد مربوط به 
بیمه و پایان کار ساختمانی شهرداری در چند نقطه از شهر تهران دریافت 
شد و بررسی موضوع در اختیار تیمی از مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت 

عمومی به  طور ویژه قرار گرفت.
مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تحقیقات جامع مخفیگاه اعضای 
این باند را در دو نقطه شهر تهران در حوالی میدان سبالن و محله پونک 
شناسایی کرده و پس از هماهنگی های قضائی و اخذ دستورهای الزم در چند 
عملیات جداگانه هر دو عنصر اصلی این باند دستگیر شده و برای تحقیقات 

بیشتر به مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران انتقال یافتند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان 30 برگ اسناد دولتی جعلی مربوط به بیمه 
تأمین اجتماعی و جواز پایان کار شهرداری برای پروژه های عمرانی و ساختمانی 

و تجهیزات دفاعی کشف شد.
مأموران پلیس در ادامه تحقیقات خود دریافتند که متهمان چند دفتر کار 
پوششی در قالب دفاتر مهندسی برای جذب مشتری در نقاط مختلف شهر 
آن  از  بازرسی  در  و  این دفاتر شناسایی  روز جمعه  کرده اند.  افتتاح  تهران 
مکان ها نیز 25 سند جعلی دیگر کشف شد. کارشناسان ارزش ریالی اوراق 
کردند.  برآورد  ریال  100میلیارد  از  بیش  را  نفر  دو  این  از  کشف شده  جعلی 
متهمان در بازجویی های اولیه به جرم خود اعتراف کرده و اظهار داشتند 
تا  500میلیون  بین  مبالغی  دریافت  ازای  به  که  است  یک  سال  به  نزدیک 
ج های مسکونی و  2میلیارد ریال از مشتریان شان که اغلب سازندگان برخی بر
پروژه های عمرانی هستند، سندهای جعلی در اختیارشان قرار می دهند.

تالش برای کشف جزئیات این پرونده در دستور کار مأموران است.

پلیس در جست وجوی عامل قتل 
طالفروش مشهور تهران   

مرد  جسد  شدن  پیدا  با  ]شهروند[ 
هفتادوهشت ساله ای توسط مأموران شهرداری در 
محدوده جاده  تلو، پرونده یک قتل پیش روی مأموران 
و تیم قضائی باز شد. بررسی های تیم پزشکی نشان 
 می داد قربانی خفه شده است و عامل جنایت جسد را 
شب قبل با یک خودرو شاسی به آن محل  منتقل 
کرده و پیکر پیرمرد را 10متری روی زمین کشیده است .  
مأموران از روی کارت مغازه طالفروشی هویت جسد را 
مقتول  نشان  می داد  بررسی ها  کردند.  شناسایی 
عبدالعلی مظفریان از اقوام یکی از طالفروش های 
معروف پایتخت است که عضو  سابق اتاق بازرگانی، 
بازرس سابق صنف طالفروشان و چند سال قبل نیز 
دبیر کمیته اسنوبرد  اسکی بوده است. اما بعد از مرگ 
همسرش طال و جواهرات را از طالفروشی های معروف 
دیگر  طالفروشی های  به  و  می خرید   پایتخت 
می فروخت. مدتی است که مغازه طالفروشی  نداشته 
است. یکی از اقوام مقتول هم گفت که او در ایران تنها 
زندگی می کرده و پسرش که  پزشک است در یکی از 
کشورهای اروپایی سکونت دارد .  بررسی های پلیسی 
نشان می دهد عامل جنایت که سوار خودروشاسی 
بلند بوده پس از خفه  کردن عبدالعلی مظفریان کیف 
جواهرات او را هم سرقت کرده است.  طبق شنیده ها 
 شب حادثه چند نفر با خودرو به مقابل خانه اش 

ً
ظاهرا

در میرداماد رفته و او را  سوار کرده اند. پلیس به دنبال 
ردی از متهم پرونده است .

کشف اجساد سه جوان در پارک جنگلی
]شهروند[ امدادگران اجساد سه جوانی را که در 
پارک جنگلی مشگین شهر جان باخته  بودند، روز 
جمعه از داخل نهر جاری در این پارک بیرون کشیده و 
آنها را برای بررسی بیشتر موضوع به پزشکی قانونی 
منتقل کردند. این در حالی است که هنوز علت دقیق 
مرگ این افراد مشخص نیست. همچنین جریان 
آب که اجساد این افراد را 100 تا 200 متر جابه جا کرده بود، 
با گزارش مردم  و حضور  مأموران انتظامی و امدادگران 

به بیرون از نهر جاری در پارک جنگلی منتقل شد. 

سرقت میلیونی کارمند داروخانه 
اعتماد  جلب  با  جوان  کارمند  ]شهروند[ 
مدیر  می زد.  سرقت  به  دست  داروخانه  مالک 
یکی از داروخانه های محدوده یوسف آباد با مرکز 
کسری  از  و  گرفت  تماس  پلیس 110  فوریت های 
قابل توجه داروهای گرانقیمت و احتمال برداشت 
مبالغی به وسیله یکی از کارکنانش اعالم شکایت 
کرد. همین ادعا کافی بود تا بررسی موضوع در دستور 
بگیرد.  قرار  یوسف آباد   125 کالنتری  مأموران  کار 
بررسی های تخصصی پلیس در این زمینه آغاز شد 

و مأموران به سرنخ هایی در این خصوص رسیدند.
با انجام تحقیقات تکمیلی و اطمینان از اینکه 
برداشت غیرقانونی مبالغ به وسیله یکی از کارکنان 
داروخانه انجام شد، طی هماهنگی با مقام قضائی 
متهم در عملیاتی ضربتی دستگیر شد و به کالنتری 
انتقال یافت.متهم در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب 
هر گونه جرمی شد که پس از مواجهه با مستندات 
پلیس اعتراف کرد: »در مدت یک  سال گذشته در هر 
شیفت کاری پول و داروها را با شیوه و شگردهایی 
خاص از داروخانه خارج می کردم. از آنجا که در کار 
داروخانه مهارت دارم، در مصاحبه ها قبول شده و 
سعی می کردم که اعتماد مسئولم را هم به دست 
بیاورم.«متهم به 50 میلیون سرقت پول و دارو در این 
مدت اقرار کرد. سارق پس از تشکیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. 

کالهبرداری از طالساز کردکویی
]شهروند[ کالهبردار میلیاردی در کردکوی به آخر 
خط رسید. در پی شکایت یکی از طالسازان مبنی بر 
کالهبرداری از او به وسیله فردی، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار مأموران پلیس آگاهی کردکوی قرار 
گرفت.در بررسی های پلیس مشخص شد متهم 
صاحب یک طالفروشی در کردکوی است که طی 
چند مرحله همکاری با شاکی و با جلب اعتمادش 
و  فروش  وعده  با  طال  گرم  کیلوو300  پنج  مقدار 
بازگرداندن پول آن در مدتی اندک از او دریافت کرده 
است.پس از گذشت مدتی متهم به بهانه های 
از فروش طال  از پس دادن پول حاصل  مختلف 
است.  شده  متواری  سرانجام  و  کرده  خودداری 
اقدامات اطالعاتی و تخصصی پلیس آغاز شد و پس 
موفق  مأموران  بی وقفه،  تالش های  یک سری  از 
شدند که مخفیگاه کالهبردار را شناسایی و طی 
هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه او را 

دستگیر کنند.

  عملیات 5ساعته امدادگران 
در ارتفاعات دربند

امدادونجات  تیم  اعضای  ]شهروند[ 
تالشی  در  شمیرانات  شهرستان  کوهستان 
ارتفاعات  از  را  مصدومی  کوهنورد  ساعته  پنج 
بندیخچال -سنگ مریم- نجات دادند. رئیس 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  شمیرانات  هالل  احمر 
»این عملیات روز جمعه و پس از تماس با مرکز 
هالل  امدادونجات  عملیات  هماهنگی  کنترل 
کوهنورد  سقوط  بر  مبنی  تهران  استان   احمر 
شد.  آغاز  دربند  ارتفاعات  از  ساله  چهل ودو 
از  بالفاصله یک تیم عملیاتی به همراه پزشک 
تیم  دو  دربند،  امدادونجات  کوهستانی  پایگاه 
سریع  واکنش  و  »شیرپال«  پایگاه  از  پشتیبان 
هالل  احمر استان تهران به منطقه حادثه اعزام 

شدند.«
حادثه  محل  به  تیم ها  رسیدن  از  پس 
استفاده  دلیل  به  مصدوم  که  شد  مشخص 
 نکردن اصولی از ابزار فنی از ارتفاع سقوط کرده 
و دچار شکستگی لگن و آسیب ستون فقرات 

شده است.
تیم اعزامی مصدوم را پس از انجام اقدامات 
منظور  به  و  فیزیکی  تثبیت  اولیه،  امدادی 
مراقبت  های پزشکی بیشتر به پایین کوه منتقل 
کرده و درنهایت او را به عوامل اورژانس تهران 

تحویل دادند.
این عملیات به دلیل وزن سنگین مصدوم و 
پنج  از  پس  کوهنوردی  مسیر  سخت گذربودن 
ساعت تالش امدادگران به پایان رسید. فراهانی 
با توجه به شرایط منطقه و حوادث متعددی که 
خ می دهد، تأکید  برای کوهنوردان و گردشگران ر
را  ایمنی  نکات  شهروندان  و  »ورزشکاران  کرد: 
نباشیم.  حوادثی  چنین  شاهد  تا  کنند  رعایت 
شهروندان در صورت وقوع حادثه می توانند با 
شماره 112 جمعیت هالل  احمر تماس بگیرند. 
گردنه  در  امدادونجات  پایگاه  پنج  شمیرانات 
قصران(،  رودبار  و  لواسانات  )ورودی  قوچک 
دربند، کلکچال، شیرپال و نمایشگاه بین المللی 
کوهستانی  آب وهوایی  با  شمیرانات  دارد. 
متشکل از شهر شمیران )منطقه یک و شمال و 
شرق منطقه دو تهران( و دو بخش لواسانات و 
رودبار قصران در شمال و شمال شرقی پایتخت 
و  کوه ها  شهرستان  این  است؛  شده  واقع 
روددره هایی دارد و محل عبور رودخانه جاجرود 
به سد لتیان است و به همین علت در تمامی 
و  گردشگران  چشمگیر  استقبال  با  فصول 

کوهنوردان مواجه است. 

آشتی اهالی دو روستا پس از 8 سال در 
هرمزگان 

اهالی  میان  ساله  هشت  نزاع  ]شهروند[ 
میانجیگری  با  بستک  شهرستان  روستای  دو 
دستگاه قضائی و وساطت فرماندار و جمعی از 

معتمدان محلی پایان یافت.
روند رسیدگی به این پرونده از  سال 13۹1 آغاز 
شد و به مدت هشت سال  طول کشید و در این 
زمینه برای 50 نفر حکم محکومیت قطعی صادر 
شد که درنهایت با میانجیگری رئیس دادگستری 
وساطت  و  نقش آفرینی  و  بستک  شهرستان 
، اعضای شورای حل اختالف و جمعی از  فرماندار
معتمدان محلی پس از اعالم گذشت شاکی و 
برقراری صلح و سازش این افراد از محکومیت 

قطعی رهایی یافتند. 

برادرکشی با اسلحه شکاری در 
شهرستان باوی

در  را  خود  برادر  که  مردی  ]شهروند[ 
شهرستان باوی به قتل رسانده بود، در کمتر 
از ۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد. ساعت 
20 و 15 دقیقه جمعه مردی سی وهشت ساله 
به  باوی  شهرستان  روستا های  از  یکی  در 
وسیله اسلحه شکاری در منزل خود به قتل 
رسید. پلیس آگاهی شهرستان باوی و عوامل 
رفتند.  حادثه  محل  به  به سرعت  انتظامی 
کار اطالعاتی موفق  با  آگاهی  مأموران پلیس 
شدند که قاتل را کمتر از ۴ ساعت شناسایی 

و دستگیر کنند.
در تحقیقات انجام شده متهم به قتل برادر 
خود اعتراف کرد و علت و انگیزه قتل را اختالف 
بازسازی  ضمن  کرد.  عنوان  ملکی  و  خانوادگی 
صحنه قتل، یک قبضه سالح وینچستر 5 تیر به  
کار رفته در قتل به همراه 1۴ عدد فشنگ مربوطه 
تشکیل  از  پس  او  و  کشف  متهم  مخفیگاه  از 

پرونده تحویل مرجع قضائی شد. 

مکثذره بین

کشف اسناد جعلی 100 میلیاردی در پایتخت 

این اشتباه چهار روز 
است که خانواده صنوبر 
را در تهران سرگردان کرده 
است. فرزندان و شوهرش 
به تهران آمده اند. این 
پرونده در دادسرای جنایی 
ح شد و بعد  پایتخت مطر
از پیگیری ها از آنجا که 
جسد صنوبر در اسالمشهر 
دفن شده بود، پرونده 
به دادسرای اسالمشهر 
منتقل شد. قاضی دادسرای 
اسالمشهر نیز پس از 
پیگیری ها و بررسی پرونده، 
دستور نبش قبر را صادر 
کرد


