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دادستان کل کشور:کثرت پروندههای قضایی
یکی از دالیل اطاله دادرسی است

توکلی -دادستان کل کشور ،در نشست خبری کرمان یکی از دالیل اطاله دادرسی را کثرت پروندهها دانست.
حجت االسالم منتظری با بیان این مطلب اضافه کرد:کار آن قدر زیاد است که قاضی هر چه تالش میکند و وقت میگذارد
باز هم وقت کم میآورد ومیانگین ارجاع پرونده به قاضی در سراسر کشور بین  ۱۸۰تا ۲۵۰پرونده در ماه است.

اختالف ارزی به آدم ربایی کشید

ا

سیدخلیل سجادپور -با دستگیری متهم اصلی
پروندهگروگانگیریدرمشهدکهباصدوردستورات
ویژهقضاییصورتگرفتسرنخهاییازمعامله98
هزاریوروییفاششد.
بهگزارشاختصاصیخراسان،ماجرایاینحادثه
وحشتناک ،از ششم اسفند زمانی روی میز قاضی
شعبه  405دادســرای عمومی و انقالب مشهد
گشودهشدکهشهرونداننگراندرتماسباپلیس
،110ازیکماجرایآدمرباییبهسبکفیلمهای
هالیوودی خبر دادنــد .در پی اعالم این گزارش
بالفاصله نیروهای کالنتری کوی پلیس مشهد
عــازم خیابان جمهوری اسالمی ( 4محل وقوع
حادثه) شدند و به تحقیق در این باره پرداختند.
بررسیهایمقدماتینشانمیدادکهچندجوان
نقابدار،جوان 30سالهرهگذریراباکتککاریو
تهدیدسالحسرد،درونیکدستگاهخودرویپژو
206انداخته و به سوی بزرگراه شهید کالنتری
متواری شدهاند .گــزارش خراسان حاکی است
با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع و به
دستورقاضیسیدجوادحسینی(معاوندادستان
مرکز خراسان رضــوی) رسیدگی به این پرونده
گروگانگیری توسط قاضی دکتر حسن زرقانی در
شعبه 405دادسرایعمومیوانقالبآغازشد.
با توجه به این که فرصتهای طالیی برای جمع
آوری اسناد و مــدارک محکمه پسند و همچنین

اداره جنایی آگاهی) ادامه داشت ،بیانگر آن بود
که گروگانگیران نقابدار به سوی استان خراسان
شمالی گریختهاند در همین حال نشانی دو تن از
متهمانیکهدراینپروندهشناساییشدهبودنددر
مناطق مختلف مشهد مورد بررسی قرار گرفت اما
آنها در محلهای مذکور حضور نداشتند .بنابر

گزارش خراسان ،در ادامه عملیاتهای پلیسی
که در چند شاخه فرعی دنبال میشد کارآگاهان
با استفاده از راهنماییهای قاضی زرقانی به
اطالعاتی دست یافتند که نه تنها هویت گروگان
را مشخص میکرد بلکه تحقیقات میدانی بیانگر
آنبودکهگروگانوگروگانگیرانازقبلیکدیگررا
میشناختندوبهخاطرمعامالتارزی(یورو و دالر)
دچاراختالفحسابشدهاند!بابهدستآمدناین
اطالعات،گروهیازکارآگاهانعملیاتتخصصی
را به غرب کشور کشاندند جایی که گروگان در آن
جا سکونت داشــت .بررسیهای غیرمحسوس
کارآگاهان نشان داد که متهمان پرونده مدتی
قبل از این ماجرا در اردبیل نیز با گروگان مذکور
که «رضــا -ت» نام دارد به خاطر همین اختالف
حسابها درگیر شدهاند که در این میان ،یکی از
عامالن این درگیری به نام «س -ک» روانه زندان
شده است .گزارش اختصاصی خراسان حاکی
استدراثنایهمینبررسیهاوازطریقرصدهای
اطالعاتی ،سرنخهایی به دست آمد که نشان
میداد قرار است گروگانگیران،گروگان خود را به
مشهد انتقال دهند بنابراین گروه عملیاتی پلیس
آگاهیباهماهنگینیروهایکالنتریکویپلیس،
محلترددوحضورمتهمانرادرعملیاتیپوششی
بهمحاصرهدرآوردندتااینکهیکیازمتهماناصلی
بهنامحمیدبههمراهگروگانواردحلقهکمینشد
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و به دام افتاد.
بــــه گـــــزارش
خـــــراســـــان،
این متهم 32
ساله که به مقر انتظامی منتقل شده بود با صدور
دستوری از سوی قاضی شعبه  405دادســرای
عمومیوانقالبموردبازجوییهایتخصصیقرار
گرفتوضمناقرارصریحبهماجرایگروگانگیری
گفت:منازپدرهمسرمودیگربستگانمدردونوبت
مبلغ  98هزار یورو به شاکی (گروگان) پرداخت
کردمتااودرقبالآندالرباقیمتپایینبهمنبدهد
اما او به وعده اش عمل نکرد و قصد کالهبرداری
داشت به همین دلیل هم با چند تن از دوستانم
درحالی که ماسک بهداشتی به چهره داشتیم
تصمیمبهربودناوگرفتیم.گزارشخراسانحاکی
استایندرحالیاستکهشاکیپروندهمدعیشد
متهم بدن مرا با سیم داغ سوزانده و پا برهنه روی
برفهای باغ یخ زدهای برده است که مرا آن جا
مخفیکردهبودندتاباشکنجهوکتککاریپولها
را از من بگیرد! درحالی که من فقط یک واسطه
بودم و آنها ارزهای خود را به فرد دیگری دادهاند!
شایان ذکر است در بازرسی از داخل خودروی
تیبایمتهمتبروچماقنیزکشفشدکهتحقیقات
دراینبارههمچنانبرایدستگیریدیگرمتهمان
ادامهدارد.

دادستان کرمان در پاسخ به سوال خراسان:

متهم اصلی پرونده ضرب و شتم زن جوان در نمایندگی سایپا تفهیم اتهام شد
توکلی -دادستان عمومی وانقالب مرکز استان
کرمان از احضار وتفهیم اتهام متهم اصلی پرونده
ضرب و شتم زن جوان در نمایندگی سایپا شهر
کرمان خبر داد .به گــزارش خبرنگار ما  ،در پی
انتشار ویدئو و فیلم جنجالی از نمایندگی یک
خــودروســاز در شهر کرمان در فضای مجازی
در زمینه ضرب و شتم زنی جــوان ،کــه واکنش

کاربران و افکار عمومی را به دنبال داشت قاضی
دادخدا ساالری روز پنج شنبه در حاشیه نشست
خبری دادستان کل کشور به خبرنگارما گفت:
پس از اطالع از موضوع ،از همان روز اول حادثه،
بالفاصله تحقیقاتآغازشدواقداماتقانونیبرای
شناسایی وتعقیب متهم وضارب اصلی یا متهمان
صورت گرفت که تاکنون یکی از متهمان اصلی به

دادسرا احضار شده و تحقیقات الزم انجام گرفته
است .وی با بیان این که در این زمینه پروندهای
در مرجع قضایی تشکیل شده است،افزود :متهم
اصلی تفهیماتهاموقرارمقتضیصادرشدهاست.
این مقام قضایی ،اخذ تامین از متهم،اخذ فیلم
دوربینهای نمایندگی شرکت سایپا در کرمان
و ادامــه تحقیقات ورسیدگی بــرای کشف همه

...

درامتدادتاریکی
عکسها از خراسان

ماجرایشکنجهگروگاندرباغیخ زده!
ردیابیهای اطالعاتی از اهمیت ویــژهای برای
کشف جرم برخوردار بود ،مقام قضایی با صدور
دستورات خاص ،پیگیری این پرونده را به پلیس
آگاهی خراسان رضوی سپرد و بدین ترتیب گروه
زبــدهای از کارآگاهان دایــره مبارزه با آدم ربایی
و سرقت مسلحانه با هدایت و نظارت مستقیم
سرهنگ حسین بیات مختاری (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضــوی) وارد عمل شدند و به
تحقیق،دراینبارهپرداختند.تجزیهوتحلیلهای
کارشناسی و رصدهای اطالعاتی کارآگاهان
که به سرپرستی سرهنگ غالمی ثانی (رئیس
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زوایــای موضوع را از جمله اقدامات قانونی این
دادستانیذکرواظهارکرد:درخصوصافرادیکه
در این زمینه نقش داشته باشند اقدامات قانونی
هم صورتخواهدگرفت.دادستانکرماندرپایان
خاطرنشانکرد:رسیدگیعادالنهوسریعمطابق
قانوندردستورکار دادسرا قراردارد.
سابقهخبر
سیزدهم اسفندماهامسال،یکیازمشتریانسایپا
دریکیازنمایندگیهایاینشرکتدرکرمان،در
پی انتقاد از طوالنی شدن زمان تحویل خودروی
ثبتنامی خود ،در دو مرحله مورد ضرب و شتم
شدید درداخل وخارجایننمایندگیقرارگرفت.

از فاصلهها تا کودک آزاری!
زمانی به اشتباهات بزرگ در زندگیام پی بردم عصبانیت جنجال به راهانداختم و با پیدا کردن
که دیگر خیلی دیر شده و همسرم با زن دیگری نشانی منزل آن زن به در خانه اش رفتم تا او را به
ازدواج کرده بود حاال هم این زندگی درحالی خاطر این که وارد زندگیام شده و اعتماد مرا به
به آستانه نــابــودی کشیده اســت که همسرم قربانعلیازبینبردهاستبازخواستوسرزنش
قصد دارد دختر  13سالهام را به مردی شوهر کنمامااینکارمناوضاعرابدترکردوقربانعلی
بدهد که .. .زن  35سالهای که برای افشای همسرلجبازیگذاشت.وقتیخانوادههمسرم
ماجرای کودک آزاریهای همسرش دست به به این موضوع پی بردند به شدت از قربانعلی
دامان قانون شده است با بیان این که به خاطر ناراحت شدند و او را طرد کردند اما من دیگر
رفتارهایوحشتناکشوهرمعتادمحتیدلمبه دارای سه فرزند بودم و باید به زندگی با او ادامه
حال هوویم میسوزد درباره سرگذشت خود به میدادمچراکهنمیخواستمطالقبگیرموآینده
مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری پنجتن فرزندانم را به دلیل اشتباهات خودم و همسرم
مشهد گفت 20 :ساله بودم که با اصرارهای به نابودی بکشانم حداقل با گذشت از اشتباه
مادربزرگم و رضایت بزرگ ترها به خواستگاری همسرممیتوانستمبازهمبرایتربیتفرزندانم
پسر خالهام پاسخ مثبت دادم و در میان هلهله و تالشکنمولیهمسرمدیگرآنقربانعلیسابق
شادیبستگانوآشنایانپابهخانهبختگذاشتم نبود و به مردی پرخاشگر و عصبانی تبدیل شده
اما وقتی دخترم به دنیا آمد دیگر از «قربانعلی» بود حاال که دو سال از آن ماجرا میگذرد او به
غافل شدم و به خواستههای او بی تفاوت بودم .مصرفموادمخدررویآوردهاستونهتنهامنو
آنروزهاهمهوقتمراصرففرزندممیکردمتااو فرزندانمراآزارمیدهدبلکههوویموفرزندانش
رافردیشایستهومودبتربیتکنمدرواقعفقط نیزازرفتارهایخشناودراماننیستندبهطوری
مسئولیتمادریراجدیگرفتموازهمسرداری کهگاهیدلمبرایهوویمنیزمیسوزد!همسرم
غافل شدم به طوری که فرزندم همه زندگیام چندروزقبلپسرسهسالهامراکهناراحتیقلبی
شده بود و قربانعلی را از خاطر برده بودم .با به نیز دارد کتک زده و بــرای آن که صــدای گریه
دنیاآمدنپسرماینفاصلههرروزبیشترمیشد هایش را نشنود او را درون ماشین لباس شویی
ولیمنانگارچیزیجزدختروپسرمرادراطرافم زندانی کرده بود .اکنون دختر  13سالهام نیز
نمیدیدم .خالصه زمانی به خــود آمــدم و به با چشمانی گریان و سروصورتی کبود به منزل
توآمدها وتلفنهای پدر بزرگش پناه برده تا با مردی که  15سال از
قربانعلیفکرکردمکهاورف 
مشکوکی داشت تازه میخواستم علت پنهان خودش بزرگتر است ازدواج نکند .همسرم
کاریهای تلفنی اش را از او بپرسم که ناگهان دخترمراازتحصیلمنعکردهوبهزورمیخواهد
چشم در چشمم دوخت و با صراحت گفت :زن او را به عقد مردی درآورد که سابقه یک زندگی
مطلقهایرابادوفرزندشبهعقدموقتخودش ناموفقدارد.باوجوداینبازهمفرزندانمقربانی
درآورده است همچنان هاج و واج مانده بودم اشتباهات من و همسرم در زندگی شدهاند و.. .
و زبانم از شدت حیرت بند آمده بود .از آن روز شایان ذکر است به دستور سروان محمد ولیان
به بعد گریه کنان تالش کردم تا آن زن را طالق (رئیس کالنتری پنجتن) بررسی و رسیدگی به
بدهدولیقربانعلیآنقدربهاووابستهشدهبود اینپروندهدردایرهمددکاریاجتماعیکالنتری
که به هیچ عنوان حاضر به این کار نشد از شدت آغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

دادستان کل کشور در کرمان
خبر داد

افزایش ۳۰۰درصدی
کالهبرداریهای اینترنتی

توکلی -دادستان کل کشور از افزایش و
رشد ۳۰۰درصدی آمار کالهبرداریهای
اینترنتی امسال نسبت به سال گذشته خبر
داد .به گــزارش خراسان ،حجت االسالم
والمسلمین منتظری در نشستی خبری
در کرمان اظهارکرد :آمار جرایم رایانهای
و اینترنتی در استان کرمان  ۸۵درصد
نسبت به سال گذشته رشد داشته است که
آمار فوق در کشور نشان از درست مدیریت
نشدن و رهاشدن این فضاست که امیدواریم
این تلنگر و هشداری برای درست مدیریت
کــردن این فضا در کشور باشد .این مقام
ارشــد قضایی در پاسخ به ســوال خراسان
دربــاره شفافیت در تصمیمات مسئوالن
گفت :معتقدم شفافیت جلوی بخشی از
تخلفات را میگیرد .وی افزود:بخشی از
جرایم و مشکالتی که بحث قاچاق کاال
بــرای کشور به وجــود آورده به علت نبود
شفافیت است .منتظری در پاسخ به سوالی
درخصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی
جهانگیری گفت :ایــن پرونده در جریان
رسیدگی و در مرحله رفتن به دادگاه است.

