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سال سی و پنجم

غذای نذری ،حقهای برای اخاذی 500میلیونی

رئــیــس پلیس فــتــا خــراســان رض ــوی از شــنــاســایــی و
دستگیری زن و مرد اخاذ اینترنتی در فضای سایبری
خبر داد و گفت :متهمان انگیزه خود را کسب منفعت
مالی و رسیدن به مبلغ  5میلیارد ریال عنوان کردند.
به گزارش قدس ،سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد:
در پی وصــول یک فقره پــرونــده قضایی به پلیسفتا

خبر
عــقــیــل رحـــمـــانـــی
زن35س ــالـ ـهای کــه فقط چند
ماه در مطب یک دندانپزشک
منشیگری کــرده بــود ،نهتنها
خــودش را جــای پزشک جا زد
بلکه چندین نفر را هم معاینه و
مورد اقدامات درمانی قرار داد!

شماره 9818

استان با موضوع مزاحمت اینترنتی و تهدید برای
اخـ ــاذی  5مــیــلــیــارد ریــالــی مــوضــوع در دســتــور کــار
کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود :شاکی در اظهارات اولیه به کارشناسان پلیس
فتا درخــصــوص وجــه مــورد تقاضا از ســوی فــرد اخاذ
گفت :در پی مراجعه خانمی که در ظاهر غذای نذری

کشف ۵هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان

مأموران انتظامی شهرستان نهبندان ۵هزار لیتر
سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراور دههای
نفتی را کشف کردند.
جانشینانتظامیشهرستاننهبندانبهصداوسیما

ویژهنامه 4197

در خانه آورده بود متوجه پوشش ناصحیح وی شده و
بالفاصله در منزل را بستم ،اما فرد شیطانصفت برای
رسیدن به مقصد سوء خود تصاویری از لحظه ورود
تهیه و با تهدید به انتشار آنها مبلغ  5میلیارد ریال
تقاضا کرده بود.
سرهنگ جهانشیری اظهار کرد :در ادامه عامالن این

گفت :مأموران پلیس در بازرسی از یک سواری
پژو ۴۰۵و چهار دستگاه اتوبوس مسافربری
۵هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع
فراوردههای نفتی کشف کردند.
سرهنگ مرادی افزود :مأموران در این خصوص

دکتر قالبی به 540ساعت کارخدماتی محکوم شد

منشی در لباس دندانپزشک!

◾

◾معاونت درمان پیگیر ماجرا
پس از آنکه پرونده جعل عنوان یک دندانپزشک
توسط فردی که تحصیالتش فقط تا مقطع دیپلم
بود در شعبه  146دادگــاه کیفری دو مجتمع امام
خمینی(ره) مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت ،عامل
این اقدام که یک زن  35ساله بود به  540ساعت کار
خدماتی در اداره آموزشوپرورش ناحیه 4مشهد به
جای تحمل چندین ماه حبس محکوم شد.
امــا ایــن پــرونــده زمــانــی روی میز مقام قضایی در
دادس ــرای مشهد قــرار گرفت که گزارشی از سوی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به پیوست
مدارک و مستندات وقوع جرم که همان مداخله در
درمان توسط فرد فاقد صالحیت بود ،به دادستانی
ارســال شد .بازپرس پرونده در این مرحله تمامی
م ــدارک ارســالــی را م ــورد بــررســی قــرار داد و حتی
اظهارات نماینده معاونت درمــان دانشگاه علوم
پزشکی مشهد را هم در این زمینه اخذ کــرد .کار
به اینجا که رسید مشخص شد همه چیز زیر سر
یک زن  35ساله است که خود را دکتر دندانپزشک
معرفی کرده است.
این زن با لوازم و ادوات دندانپزشکی در یک مطب
پزشکآشناشد،آنهمزمانیکهبهعنوانمنشیدر
آنجا مشغول به کار بود .پیگیریهای صورت گرفته
همچنین نشان میداد این زن حتی دیپلمش را هم
به زور گرفته است .او با شناسایی برخی افراد که به

مطب دکتر مراجعه میکردند و در ادامه با ارسال
پیامک معرفی خودش به عنوان دندانپزشک ،آنها
را به مطب غیرمجازش دعوت میکرد .تعدادی از
بیماران که حاال در فهرست شکات پرونده حضور
داشتند بدون بررسی و دقت کافی به این زن مراجعه
و پس از معاینه دندانهایشان دیگر اقــدامهــای
درمانی برای آنها تجویز شده بود.
از همین رو با دستور مقام قضایی در دادسرای
مشهد دندانپزشک قالبی تحت تعقیب قرار
گرفت و درنهایت پای میز عدالت کشانده شد.
این فرد که همه چیز را سهل و به بازی گرفته بود
تصور میکرد با بیان ا ظـهــارات کــذب میتواند

راهف ـ ــراری ب ــرای خــود دســت وپــا کند چــراکــه در
جلسات بازپرسی ضمن انکار اقدامهای صورت
گرفته این ادعا را مطرح کرد که به علت اشتباه
نــوشـتــاری روی بــرگـههــای پــذیــرش در کنار اسم
خودش عنوان دکتر درج کرده است!
تناقضگوییهای منشی مداخلهگر در امور درمانی
زمانی به خط پایان رسید که حدود پنج نفر از شکات
در دادسـرا حاضر و در متن شکایت خود از اینکه
این دندانپزشک قالبی پا را از نوشتن اسمش پایین
برگههای پذیرش فراتر گذاشته ،موضوعاتی را مطرح
کردند و از معاینه و دیگر اقدامهای درمانی این فرد
نمونههای را ذکر کردند.

اقــدام که یک زن و مرد بودند در محل اختفای خود
دستگیر شدند.
این مقام انتظامی بیان کرد :متهمان در ادامه اعتراف
کردند مدتی شاکی را زیر نظر قــرار داده و با توجه به
تمکن مالی شاکی با انگیزه رسیدن به مبلغ  5میلیارد
ریال این نقشه را اجرا کردند.

پس از هماهنگی با مقام قضایی پنج دستگاه
خودرو را توقیف کردند و پنج متهم دستگیرشده
به بازداشتگاه منتقل و در ادامه به همراه پرونده
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

◾

◾کار خدماتی به جای تحمل حبس
در پــایــان مـراحــل رسیدگی بــه اتـهــا مهــای منشی
35ساله در دادس ــرا ،سرانجام بازپرس پرونده که
دفاعیاتمتهمراواردندانست،قرارجلببهدادرسی
(کیفرخواست) را صادر و پرونده به همراه مستندات
تکمیلی بــرای صــدور رأی نهایی روی میز قاضی
مجید شرقی شهری قرار گرفت .قاضیدادگاه طبق
روال قانونی تمامی مسیر رسیدگی به پــرونــده را
مورد بازخوانی قرار داد و دندانپزشک قالبی را هم
چندین مرتبه برای دفاع از اتهامات انتسابی مقابل
میز عدالت کشاند و برای چندمین بار از او خواسته
شد تا از خودش دفاع کند .دراین مرحله هم منشی
مداخلهگرراهفراریازبرخوردقانونیبرایشپیدانشد
و رئیس این شعبه دادگاه در نهایت مهر تأییدی بر
کیفرخواست دادسرا زد و رأی محکومیت متهم را
صادر کرد و در انشای آن آورد :دادگــاه درخصوص
متهم پرونده با عنایت به گــزارش معاونت درمان
دانشگاهعلومپزشکیمشهد،مالحظهپیامکهای
ارسالی به بیماران ،اخذ اظهارات بیماران به عنوان
گــواه ،صفحه مجازی متهم که عنوان دکتر را برای
خود درج کرده بود ،همچنین کیفرخواست صادره
از سوی دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،دفاعیت
بدوناثرو...بزهانتسابیمتهمپروندهرامحرزومسلم
میداند .در ادامه این رأی آمده است :همچنین از
نظر نتایج زیانبار این جرم در جامعه ،متهم پرونده
را از حیث استفاده غیرمجاز از عنوان پزشک به
540ساعت کار خدماتی در آموزش و پرورش ناحیه4
مشهد با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان
ونظارتواحداجرایاحکامجایگزینپنجماهحبس
تعزیری محکوم و اعــام مــیدارد .در صــورت عدم
اجرای حکم برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به
مدت حکم افزوده و در صورت تکرار مجازات حبس
به مرحله اجرا در خواهد آمد.

خبر
روز

جانشین انتظامی نهبندان در ادامه تصریح کرد:
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه
موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی
۱۱۰تماس و یا از طریق پیامک با سامانه۱۱۰۵۶
موضوع را به پلیس اطالع دهند.

بازار
کشف بیش از  5تن
آرد احتکار شده در مشهد

رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی
شــهــرســتــان مــشــهــد گ ــف ــت 5/2 :ت ــن آرد
احتکارشده در قالب  ۱۳۱کیسه آرد در یک
واحد نانوایی در مشهد کشف و توقیف شد.
علی نصری در تشریح ماجرا بیان کــرد :این
میزان آرد یــارانـهای نــوع  ۲در پایش بازرسان
جهاد کــشــاورزی شهرستان مشهد در یک
واحد نانوایی که در حوزه تولید نان ساندویچی
باگت و نان بخارپز دارای مجوز فعالیت بود،
کشف شد.
او گــفــت :ای ــن واحـ ــد متخلف پــس از تولید
نــان ساندویچی بــرای خشک کــردن و فــروش
غیرقانونی نــانهــای تولیدی بــه دامــداریهــا و
استفاده غیرمجاز آنها برای خوراک دام اقدام
میکرده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی
مشهد بیان کــرد :محموله آرد کشف شده در
ادامه توقیف و به مالک اخطار داده و از وی تعهد
گرفته شد که حق هیچگونه پخت و پز و انتقال
محموله را ندارد.
نصری گفت :قرار شد کیسههای آرد در محل به
صورت امانت باقی بماند تا از دادستانی و معاون
اجرایی در امور شعب تعزیرات حکومتی دستور
الزم برای تعیینتکلیف محموله اخذ شود.
به گفته وی ،شهروندان میتوانند با مشاهده
مـ ــوارد مــشــکــوک در زمــیــنــه احــتــکــار ،تقلب،
گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه با شماره
پــیــامــک  ۳۰۰۰۷۶۵۵۵۵و یــا شــمــاره تماس
۱۲۴موضوع را در میان بگذارند.

کشف
250هزار دالر
در مرز

سردار مجید شجاع
فرمانده مرزبانی
خراسان رضوی
گفت :مرزبانان پست
کنترل و مراقبت
مرزی 17شهریور
حین کنترل
خودروهای ورودی
به کشور4 ،کیلو و
 974گرم طال و
250هزار دالر که در
یک سواری جاساز
شده بود به ارزش
بیش از 167میلیارد
ریال کشف کردند.
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