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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شوک

دادستان شیروان از اجرای حکم محکوم خبر داد

جلوگیری از اختالس میلیاردی در یک بیمارستان
دادستان عمومی و انقالب شیروان از اجرای حکم قطعی درباره پرونده اختالس
از بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان خبر داد.
به گفته «هدایتی نیا» ،چندی پیش اختالسی که یکی از کارمندان خانم این
مجموعه به میزان  ۱۰میلیارد ریال در بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان
مرتکب شده بود کشف و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد.
به گفته وی ،پس از بررسی گزارش مراجع نظارتی و انجام تحقیقات مقدماتی

دقیق ،متهم دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد .پس از
انجام تشریفات قانونی از جمله صدور کیفرخواست ،پرونده برای ادامه رسیدگی
و صدور حکم ،به محاکم کیفری ارسال و حکم بر محکومیت متهم صادر شد که
پس از طی مراحل اعتراض و تجدید نظرخواهی ،دادنامه صادر شده قطعی شد.
دادستان شیروان ادامه داد  :طبق دادنامه صادر شده ،مبلغ مورد اختالس
جمع ًا به میزان ۹میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال برای دادگاه محرز شد و محکوم

گذاشت! بنا به اظهارات داماد فراری ماجرا از این
قرار است که مرد جوان روز واقعه در مسیر بازگشت
به زادگاهش در داخل اتوبوس تصادفی چشم اش
به دختری از بستگان دورش می افتد و عاشق او

میشود .مرد جوان که دختر رویاهایش تمام فکر
و ذهن اش را پر کرده بود مدتی بعد از بازگشت به
خانه باالخره یک روز رازش را پیش مادرش برمال و
از سیر تا پیاز قضیه را برای او تعریف می کند .زمانی
که مادر نام و نشان عروس آینده اش را از پسرش
سوال می کند ،او به گمان این که عشق آینده اش
دختر یکی از بستگان مــورد نظرش اســت آدرس
دختر را به مادرش می دهد.
مادر داماد فراری طبق رسم با دخترش راهی آدرس
مــورد نظر می شوند تا عــروس شان را از خانواده
دختر خواستگاری کنند .عروس که از قبل داماد
را می شناخت به نشانه رضایت قلبی اش سکوت
میکند و بعد از آن همه چیز به خوبی پیش می رود.
داماد بی خبر از همه جا به گمان این که زن آینده
اش همان دختری است که داخل اتوبوس دیده بعد
از شنیدن جواب بله عروس سر از پا نمی شناسد و
بی صبرانه بدون دیدار قبلی منتظر روز عقدش با
دختر مورد عالقه اش می ماند.
چون طبق رسم دو خانواده ،دختر و پسر تا زمان
نشستن پای سفره عقد یکدیگر را مالقات نمی کنند
این موضوع داماد را به دردسر بزرگی می اندازد.
باالخره روز پیوند دختر و پسر فرا می رسد و همه
چیز مهیای جــاری شــدن خطبه عقد بین عروس

و دامــاد می شود .مهمان ها هم مانند عروس بی
صبرانه منتظر ورود دامــاد می نشینند که با ورود
او جیغ شادی بلند می شود .داماد قبل از نشستن
روی صندلی ناگهان چشم اش به عروس می افتد
و دچــار گیجی می شود که عــروس آینده اش چرا
تغییر کرده است؟ سکوت عجیبی فضا را پر می کند.
همه هاج و واج یکدیگر را نظاره می کنند که داماد
چرا رنگ به رویــش نمانده و به یک بــاره دگرگون
شده است و برای نشستن پای سفره عقد تعلل می
کند .قبل از این که مــادر دامــاد وارد میدان شود
ناگهان داماد عقب عقب برمی گردد و پا به فرار می
گــذارد! بعد از فرار دامــاد ،مراسم عقدکنان به هم
می خورد و بین دو خانواده شکرآب می شود .پدر
داماد که به شدت از رفتار پسرش گیج و عصبانی
است به دنبال داماد فراری می رود تا علت ماجرا را
جویا شود .داماد فراری می گوید :روزی که داخل
اتوبوس دختر مورد عالقه ام را دیدم چون دقیق او
را نمی شناختم او را با دختر یکی از بستگان اشتباه
گرفتم و به مادرم معرفی کردم که از قضا آن خانواده
نیز دختر دم بخت داشتند .مادرم هم بی اطالع از
این ماجرا مراسم عقد کنان را برپا کرد تا این که روز
عقدکنان با رو به رو شدن با همسر آینده ام شوکه و
متوجه عروس اشتباهی ام شدم.

بر اساس اظهارات یکی از نزدیکان جان باخته ،این
خانواده که مادرشان سرپرست شان است توانایی
نصب شوفاژ را نداشته اند در حالی که در معماری
آپارتمان شان نیز محلی برای خروج لوله بخاری
در پشت بام شان تعبیه نشده است .این خانواده
در نتیجه بــرای گــرم کــردن آپارتمان به تهیه یک

بخاری اقدام می کنند و برای خروج گاز استفاده
شده لوله آن را از خروجی کولر به بیرون انتقال می
دهند .شب حادثه با توجه به باز شدن اتصاالت این
لوله دختر دانشجوی این خانواده سعی می کند با
باال رفتن از تراس در نبود چهار پایه اقدام به نصب
مجدد اتصاالت کند امــا در تاریکی شب ناگهان

پایش میلغزد و از روی تراس بدون حصار به پایین
ساختمان سقوط می کند .پس از بروز این حادثه
دختر مصدوم را به بیمارستان منتقل می کنند اما
چند روز پس از بستری شدن در بیمارستان دوشنبه
شب جان می سپارد و خانواده اش را داغــدار می
کند.

فرار داماد از عروس
صدیقی
در یک اقدام عجیب در حین برگزاری مراسم عقد
یک زوج ،دامــاد از پای سفره پا به فــرار گذاشت.

زمانی که مراسم سنتی عقد عروس و داماد در حال
انجام بود تا عاقد خطبه را بخواند ،داماد در آخرین
لحظه موقع نشستن روی صندلی متوجه شد عروس
شخص دیگری است و بعد از آن ناگهان پا به فرار

عبور لوله بخاری از خروجی کولر حادثه تلخی را رقم زد

جان باختن یک دختر با سقوط از طبقه سوم
دختر  18ساله ای که با رفتن روی تــراس قصد
داشت لوله بخاری خارج شده از خروجی کولر را

تنظیم کند با سقوط از طبقه سوم آپارتمان شان در
گلستان شهر جان باخت .به گزارش خبرنگار ما و

علیه برای ارتکاب این جرم ،به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،
اختالس و کالهبرداری به تحمل  ۵سال حبس تعزیری ،انفصال دایم از خدمات
دولتی ،استرداد وجوه مورد اختالس و نیز پرداخت جزای نقدی معادل ۲
میلیارد ریال محکوم و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.
هدایتی نیا تاکید کرد :دستگاه قضا بدون اغماض و تعارف با مفسدان اقتصادی
و اختالسگران برخورد خواهد کرد.

سارقان آشنا
صدیقی -سارقانی که دست به سرقت لوازم یک
خانه زده بودند با پیگیری مال باخته هویت شان
لو رفت و یکی از آن ها آشنا از کار درآمد .سارقی
که با همدستی یک نفر دیگر به خاطر اختالفات
شخصی به خانه یکی از بستگانش دستبرد زده
بود در دام قانون گرفتار شد .به گفته مال باخته
ماجرا از این قرار است که او بر سر یک ماجرا با
بــرادرزاده اش به مشکل می خورد و این سرآغاز
کینه سارق از او می شود .برادرزاده برای پیشبرد
اهــداف شومش با نقشه قبلی دوباره با خانواده
عمویش رابطه دوستانه برقرار می کند .شبی
که بـــرادرزاده ناخلف مهمان عمویش اســت در
یک فرصت مناسب یک طناب بلند را از پشت
بام خانه آویــزان می کند تا در اســرع وقت از آن
بهره ببرد .بعد از چند روز که بــرادرزاده خبردار
می شــود خــانــواده عمویش در خانه نیستند با
همدستش از طریق طناب خودشان را به پشت
بام خانه می رسانند و بعد از سرقت تعدادی لوازم
خانگی از جمله تلویزیون و لپ تاپ به همراه پول
نقد از طریق همان طناب فرار می کنند و سریع
ناپدید می شوند .مال باخته بعد از بازگشت به
خانه ابتدا به خاطر این که همه درها سالم است
به ماجرا شک نمی کند اما زنش بعد از لحظاتی
متوجه گم شدن تعدادی از لوازم خانه می شود.
مرد خانواده بعد از این اتفاق سریع پلیس را در
جریان می گــذارد و اقــدام به شکایت می کند.
بعد از مدتی کوتاه با ردزنی پلیس سارقان در تور
قانون گرفتار می شوند که در آن جا مال باخته
متوجه می شود سارق غریبه نیست بلکه یکی از
آشنایان خودش است.

خبر
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان:

آمادگی  12پایگاه ثابت
برای آغاز طرح زمستانی

 12پایگاه ثابت و یک پایگاه کوهستانی جمعیت
هالل احمر برای آغاز طرح زمستانی در استان
آمادگی دارنــد .مدیر عامل جمعیت هالل احمر
استان با اعــام ایــن خبر در رزمــایــش ترافیکی
طرح زمستانه گفت :در کنار این پایگاه ها  6پست
موقت و سیار نیز با استفاده از  90نفر به صورت
روزانــه در جــاده های استان فعالیت می کنند.
«نجات» افزود :در این طرح همچنین در مجموع
 19دستگاه آمبوالنس 13 ،دستگاه خــودروی
ست نجات و یک فروند بالگرد آمــاده به کــار به
صورت  24ساعته حضور دارند.

