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گروه حوادث :در پی جان باختن یک
مادر باردار و فرزندش پس از انتقال به
بیمارســتانی در کرمان که دلیل آن
را عدم اعزام ســریع با بالگرد بهخاطر
نصــب دکل مخابراتــی در مجاورت
السالم) زرند
بیمارستان امام علی(علیه ّ
و در مســیر حریم پــروازی پد فرود
بالگرد اعالم کرده بودند؛ دادســتان
زرند از محل پد هوایی بازدید و اعالم
کرد«:مطالب منتشــر شده در فضای
مجازی درباره علت مرگ خانم باردار
هنوز قابل تأیید نیست زیرا هنوز علت
فوت وی مبنی بر تأخیــر در انتقال
بیمار تأیید نشده است».
پیــش از این خبرگزاری تســنیم در
گزارشی نوشت :نصب دکل مخابراتی
در مجــاورت بیمارســتان امام علی
السالم) شهرســتان زرند و در
(علیه ّ
حریم پــروازی پد فــرود بالگرد این
بیمارســتان ،امکان خدماترســانی
اورژانــس هوایی اســتان کرمان را با
مشکل مواجه کرده است و این مسئله
زمانی حاد شــد که چنــد روز قبل،
مسئولین این بیمارستان در خواست
اعــزام یک خانــم باردار را توســط
اورژانس هوایی به کرمان داشتند که
به علت نصب دکل مخابراتی در حریم
پــروازی پد فرود بالگرد ،مســئوالن
اورژانس هوایی اعالم کردند که امکان
ورود بالگرد به محوطه بیمارســتان
وجود ندارد .تســنیم در گزارشــش
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حوادث

ماجرای مرگ مادر زرندی و فرزندش پس از انتقال به کرمان چه بود؟

واکنش دادستانی
به مرگ مادر باردار

افزود :زمانی که امکان انتقال این خانم
بــاردار با اورژانس هوایــی به کرمان
میسر نشــد مســئوالن بیمارستان
مجبور شــدند این خانم بــاردار را با
آمبوالنس به کرمان منتقل کنند که
متأسفانه مادر و فرزندش هر دو جان
خود را از دست دادند.

مدیر بیمارستان تأمین اجتماعی امام
السالم) شهرستان زرند با
علی (علیه ّ
اشــاره به زلزلهخیز بودن شهرستان
زرند اظهار داشــت :از ســالیان قبل
وجود یک پد فرود بالگرد استاندارد در
شهرستان زرند الزم و ضروری بود که
این پد فرود در سال  97تحت نظارت

اقتصاد در حال زوال و جامعه دستخوش خشونت

مجتبی رضایی

درباره پخش دو کلیپ
در فضای مجازی

میگویند کســی که فحــش را اختراع کرد
خدمت بزرگی به بشریت نموده است ،زیرا قبل
از آن برای حل و فصل اختالفات از شیوههای
ضرب و شتم و حتی از ُکشت و کشتار استفاده
میکردهاند !.یحتمل که این داستان ساختگی
است اما ســازنده هوشــمند خواسته بگوید
فحاشی هرچند زشت و ناروا و نوعی خشونت
کالمی است اما هرچه باشــد از برخوردهای
فیزیکی بهتر اســت و از بــاب هزینه -فایده،
مقرون به صرفه اســت .بنابرایــن پیام اصلی
داســتان برای کنترل خشم بسیار ارزشمند و
کاربردی است اما متأسفانه جامعه ما بهشدت
و به صورت نگرانکننده دستخوش انواعهای

خشــونتهای خانوادگی و اجتماعی است و
گویا به دنیای ما قبل از اختراع آن برگشــته
و یا ضمن اســتفاده از آن از سایر خشونتها
هم به وفور اســتفاده میکند و اگر تا دیروز از
خشونتهای خانگی مینالیدیم امروز گرفتار
خشونتهای بعضاً اداری نیز هستیم.
طــی چنــد روز گذشــته دو کلیــپ حاوی
خشونتهای اجتماعی در شبکههای مجازی
دســت بهدســت شــد .کلیپ اول مربوط به
درگیری سهامداران در یک شرکت فرابورسی
در کرمان بود که در آن سهامداران مالباخته
با دستاندرکاران شرکت درگیر و همدیگر را
مورد ضرب و شتم قرار میدهند .دیدن صحنه
کتککاری ،حالتــی از خنده و گریه برای هر
بیننده ایجاد میکند.کلیپ دوم گفته میشود

دفتر فنی هوانیروز در ستاد حوادث و
فوریتهای پزشــکی با هزینه باالیی
احداث شــد و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.
وی گفــت :ایــن پد فــرود ،تنها پد
استاندارد شهرســتان زرند است که
به طور مرتب و سالیانه توسط شرکت
ذیصالح مورد نظارت و بازرســی قرار
میگیرد اما اخیرا ً شرکت مخابرات با
احداث یک دکل مخابراتی در حریم
پروازی این پد ،باعث شده که استفاده
از آن با مشکل مواجه شود.
رییس بیمارســتان زرند بــا بیان
ن ماه در مکاتبه با اداره
اینکه در آبا 
مخابرات و فرمانداری شهرســتان
تقاضــا کردیم ایــن دکل جابهجا و
این مزاحمت رفع شود و چندی بعد
هم جلســهای در فرمانداری در این
خصوص با حضور مسئوالن مخابرات
و فرمانداری و شرکت مشاور برگزار

متعلق به کش و قوس میان مأموران انتظامی
با تعدادی از اهالی چهارگنبد در نزدیکی یک
معدن اســت که رفتاری دور از انتظار از آنها
(حداقل در این کلیپ) نشان میدهد که قطعاً
از جانب مســئوالن انتظامــی و قضایی مورد
بررســی قرار میگیرد اما نکتــه مهم اینکه
خشونت در هر دو مورد ،ریشه اقتصادی دارد
و نشان میدهد اقتصا ِد در حال زوال ،چگونه
نظم اجتماعی را از بین میبرد و در نتیجه ،یک
جامعه متمدن را دستخوش خشونت میسازد.
ویژگی بارز اقتصا ِد در حال زوال ،رشــد روز
افزون تورم اســت و پیامد شــوم تورم هم
افزایــش فاصلههــای طبقاتی اســت .تورم
روزافزون ،دین و ایمان و حوصله و اتحاد ملی
و محلی را از بیــن میبرد و آدمی را گرفتار
برخی معضالت اجتماعی میکند و در بستر
آن خشونتهای فردی و اجتماعی و شکاف و
کینههای سیاسی و اجتماعی میروید .اما در
واکاوی کلیپ دوم اگر چه پلیس مأموریتی
برای احضار و دستگیری افرادی حتی مجرم
و مقصر داشته باشد اما میتواند بدون توسل
به خشــونت ،با روشهای مسالمتآمیزتری
مأموریتش را انجام دهد و از تبعات اجتماعی

و مقرر شــد سریعاً نســبت به رفع
مزاحمت اقدام شــود اما تا بهحال
نشده اســت .دکتر نظری در ادامه
گفــت 25 :آذرمــاه امســال خانم
بارداری با حال عمومی نامساعد به
اورژانس بیمارســتان مراجعه کرد و
پس از انجام مراقبتهای پزشکی و
درمانی توسط تیم پزشکی متخصص
داخلی ،زنان ،قلب و بیهوشــی ،به
خاطر وخامت حال بیمار و شــرایط
پُرخطــر بارداری تصمیــم به اعزام
وی به کرمــان با بالگرد گرفتیم که
به دلیل وجود دکل مخابراتی امکان
استفاده از پد فرود بالگرد فراهم نشد.
وی با بیان اینکه ناچار شدیم بیمار
را با آمبوالنس و به صورت زمینی به
بیمارستان مقصد اعزام کنیم گفت:
متأسفانه با وجود همه مراقبتهای
پزشــکی که در بیمارستان مقصد
انجام شد ،این خانم باردار و فرزندش
چند روز بعد فوت کردند.
مدیــر بیمارســتان امــام علــی
الســام) زرند با اشاره به اینکه
(علیه ّ
این دکل خارج از حریم بیمارســتان
اســت و مجوز احداث دکل مخابراتی
تحــت نظارت و کنترل بیمارســتان
نبوده و متولی این امر مخابرات است
افزود :اگــر هماهنگیها در جانمایی
این دکل مخابراتی قب ً
ال انجام شــده
و اســتعالماتی گرفته میشد به این
مشکالت بر نمیخوردیم.

توسل به خشونت و زور برای بازداشت افراد
کم کند ،آن هم در زمانهای که کوچکترین
ِ
حرکت همــه روی آنتن مــیرود و بازتاب
اجتماعی پیدا میکند .در اینجا پلیس حاضر
متن درگیری ،میکوشد با تکیه بر قدرت
در ِ
خود مشکالت اجتماعی را حل کند غافل از
این که هرگونه رفتار خشــن ،موجب تبعات
بعدی میگردد و حل مســئله را پیچیدهتر
میکند.
نکته ظریف در این ماجرا کودکی اســت که
نظارهگر این درگیری اســت که با مشاهده
صحنه ،بذر خشونت در دل او کاشته میشود
و روزی با خشونت بیشتر بروز میکند .آلبرت
بندورا نظریهپــرداز اجتماعی میگوید :افراد
به خودیِ خود ،پرخاشــگر و خشــن متولد
نمیشــوند بلکه خشونت و پرخاشگری را از
محیط و اجتماع خود فرا میگیرند.
  توضیحات پلیس
معاون اجتماعی پلیس استان کرمان در گفت
و گو با پایگاه خبری پلیــس در مورد کلیپ
منتشر شده در فضای مجازی میگوید :حدود
 ۳ماه قبل مأموران پاســگاه محل در اجرای

 ورود دادستانی به ماجرا
در همیــن حــال روابــط عمومــی
دادگستری کل استان از ورود دستگاه
قضایی به این پرونده خبر داد و اعالم
کرد « :دادســتان زرند ضمن بازدید
میدانی از محل پد بالگرد بیمارستان
الســام) و بازبینی
امــام علی(علیه ّ
مشاهدات گفته است تا موضوع کامل
بررســی نشود نمیتوان نصب دکل و
تعطیلی پد بالگرد را که در پی اختالف
بین بیمارستان و مخابرات ایجاد شده،
به عنوان دلیل وقوع حادثه پذیرفت.
دادستان زرند خاطرنشان کرده « :با
این حال چنانچه در راستای سالمت
جامعه قصوری صورت گرفته باشــد،
برخورد قانونی الزم بــا مقصران آن
انجام میشود ».دادستان زرند با بیان
اینکه در مطالب منتشــر شــده در
فضای مجازی علت مرگ خانم باردار،
عدم انتقال توســط اورژانس هوایی
اعالم شده اســت ،تأکید کرد« :این
خبر صحت ندارد زیرا هنوز علت فوت
خانم باردار مبنی بر تأخیر در انتقال
بیمارســتان مقصد تأیید نشده است
و از طرفی تاکنون شــکایتی از سوی
خانوادهی متوفی وصول نشده است».
وی یادآور شد« :در هر صورت پیگیر
مقصــر اصلــی تعطیلی پــد هوایی
بیمارستان هستیم و نتیجه از طریق
رســانههای رســمی به اطالع عموم
خواهد رسید».

حکم قضایی برای دستگیری  ۲متهم به علت
تخریب لولههــای آب و ضرب و جرح عوامل
معدن همجوار ،به روســتای محل ســکونت
ِ
آنهــا در چهارگنبد مراجعــه ولی متهمان
ضمــن اســتنکاف از اجرای حکــم ،اقدام به
تحریک بستگان خود برای درگیری با مأموران
میکنند .وی اضافه میکند :در این مأموریت،
یکی از متهمان با سپر قرار دادن همسر خود
و فحاشــی به مأموران ،سعی در ایجاد اخالل
در اجــرای حکم قضایی داشــت ولی با این
وجود مأموران ،متهمان را دستگیر و به مراجع
قضایی معرفی میکنند.
این مقام پلیس تصریــح دارد :اکنون پس از
گذشت سه ماه از این موضوع ،افرادی با تقطیع
و انتشار ویدیوی این ماجرا در فضای مجازی،
ضمن مظلومنمایی ،بــا واژههای توهینآمیز
پلیس را مخاطب قرار دادهاند که این موضوع
هم در دستور کار پلیس است.
ســرهنگ احمد یوســفی میگویــد :رفتار
پلیس در این مأموریت بر اســاس قانون بوده
و برخــوردی بین مأمــوران و زنان حاضر در
صحنه به وجود نیامده و بر اساس یک ویدیوی
بیکیفیت نمیشود قضاوت کرد.
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کشف یک تن تریاک
از گردشگر قالبی

گروه حوادث :فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف یکدستگاه
خودروی هایلوکس آفرود حامل یک تن و  ۵۸کیلوگرم تریاک خبر
داد .سردار ناظری اظهار کرد :مأموران پلیس استان خراسان رضوی
از حمل مقادیــر زیادی مواد مخدر از عمق کویر به مرکز کشــور
مطلع و موضوع را به پلیس مواد مخدر استان کرمان اطالع دادند.
وی افــزود :مأموران عملیات ویژه پلیس اســتان نیــز با اقدامات
اطالعاتی دریافتند فردی در پوشــش خودرو آفرود و با شگرد کویر
نوردی و گردشــگری مقادیر زیادی مــواد مخدر را تحویل و قصد
انتقال به شهر کرمان و از آنجا به شهرهای دیگر را دارد.
ســردار ناظری بیان کرد ۳ :اکیــپ از مأموران پلیس به محورهای
تردد قاچاقچیان اعــزام و در نهایت پس از رؤیت هایلوکس آفرود
در جریان یک عملیات تعقیب و گریز آن را متوقف و در بازرســی
از خودرو مذکور یک تن و  ۵۸کیلوگرم تریاک کشــف و گردشگر
قالبی را دستگیر کردند.

دستور قضایی برای دستگیری
جوان چاقو به دست

گروه حوادث نگارستان :در پی انتشار فیلم حمله یک جوان چاقو به
دست به اتوبوس سرویس کارکنان شرکت پیمانکاری معدن  4منظقه
گلگهر در فضای مجازی ،دادستان سیرجان از دستور فوری به پلیس
امنیت برای دستگیری این فرد خبر داد.
قاضی محســن نیکورز گفت :این اتفاق حوالی ســاعت 11:30شب
چهارشــنبه  8دی ماه در بلوار شاهد بعد از چهارراه مکی آباد رخ داده
و انگیزه فرد مشخص نیســت اما موضوع در کالنتری  17مکی آباد و
پلیس امنیت عمومی در حال پیگیری است.

دستگیری سارقان
گریت آهن

گروه حوادث :مأموران پلیس پاسگاه خیرآباد دو تبعه اهل افغانستان
را که اقدام به سرقت گریت آهن در یکی از شرکتهای منطقه گلگهر
کرده بودند را دستگیر کردند .سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان
سیرجان ضمن اعالم این خبر افزود :یکی از متهمان با اوراق جعلی در
منطقه تردد میکرد که توسط پلیس به دام افتاد .سرهنگ رمضان نژاد
افزود :او و ســایر متهمان پس از دستگیری جهت سیر مراحل قضایی
تحویل دادســرای شدند .وی در خبر دیگری از شناسایی و دستگیری
دو گروه ســارقان تابلوهای معابر شــهرداری و عالئم ترافیکی توسط
مأموران پلیس آگاهی خبر داد .رییس پلیس ســیرجان گفت :در پی
شناسایی سارق وسائل فلزی در بلوار شهید عباسپور وی دستگیر و دو
مالخر نیز در این رابطه دســتگیر شدند .از انبار یکی از مالخرها تعداد
 82تابلو متعلق به شهرداری کشف شد.

سارق خانهباغها دستگیر شد

گروه حوادث :ســارق خانه باغ های بلورد دســتگیر و راز  ۱۱فقره
ســرقت را بر مال کرد .رییس پلیس ســیرجان با تأیید این خبر گفت:
پس از وقوع چند مورد ســرقت از خانه باغها در بخش بلورد رسیدگی
به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افــزود :مأموران انتظامی پس از یک ســری اقدامات پلیســی و
شبانهروزی موفق به شناسایی یک نفر سارق شدند .این سارق در یک
عملیات پلیسی دستگیر شد و در تحقیقات بعدی به  ۱۱فقره سرقت
از خانه باغهای بخش بلورد اعتراف کرد .سرهنگ رمضان نژاد با اشاره
به اینکه این متهم فردی سابقهدار و اعتیاد به مواد مخدر دارد افزود:
این سارق با تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی گردید.

