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ازمیانخبرها

فوتبالیست ترکیهای پسرش را
به خاطر کرونا به قتل رساند!

 ۷۰شاکیدرپروندهکالهبرداری
میلیاردیفروشخودروهایخارجی
توکلی -از یک پرونده کالهبرداری میلیاردی
فروش خودروهای خارجی در کرمان در حالی
رونمایی شد که شخصی کالهبردار اقدام به ثبت
شرکتی برای فروش خودروهای خارجی در شهر
کرمان می کند که مردم با مراجعه به این شرکت
در مراحل اولیه ثبت نام مبالغ مختلفی را به
حساب شخصی این فرد برای خرید انواع مختلف
خودروهای خارجی واریز می کنند.
بــراســاس گ ــزارش خبرنگار مــا،ایــن متهم از
حسن نیت مــردم سوء استفاده و از این طریق
میلیاردها تومان کالهبرداری کــرده است .
فرمانده انتظامی استان کرمان شامگاه شنبه
از دستگیری این کالهبردار خبرداد.سردار
عبدالرضا ناظری بابیان این که این متهم ۱۰۰
میلیارد کالهبرداری کرده است افزود :تاکنون
 ۷۰نفر از مال باختگان با طرح دعوی در مرجع
قضایی به پلیس آگاهی مراجعه کرده اند .وی
تصریح کرد:کسانی که با مراجعه به این شرکت
برای خرید خودروهای خارجی ثبت نام کرده اند
منتظر واگذاری خودروی خود نباشند و هرچه
سریع تر با اعــام شکایت ،بــرای سیر مراحل
قانونی پرونده خود اقدام کنند.

سجادپور -ماموران کالنتری شفای مشهد
در یک عملیات اطالعاتی گسترده ،مالخر
شبکههای سرقت خودرو و قطعات را در حالی به
دامانداختندکهحدودیککامیونلوازمسرقتی
خودروهایمختلفازمخفیگاهویکشفشد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،در پی افزایش
سرقت قطعات خــودرو در نقاط مختلف شهر،
رئیسپلیسمشهد،طیدستوریبهکالنتریها
از آنــان خــواســت بــرای مــبــارزه بــا شبکه های
سرقت باید مالخرانی را شناسایی کنند که در
واقــع عامالن اصلی ترغیب به سرقت توسط
خالفکارانمعتادهستند.
بهدنبالدستورسرهنگعباسصارمیساداتی
(رئیس پلیس مشهد) گروه ویژه ای از نیروهای
تجسس و اطالعات کالنتری شفای مشهد به
فرماندهی سرگرد امارلو (رئیس کالنتری) وارد
عمل شدند و تحقیقات اطالعاتی گسترده ای را
بااستفادهازمنابعومخبرانمحلیآغازکردند.
بنابر گـــزارش خــراســان ،نیروهای مشترک
عملیاتیبهسرنخهاییدستیافتندکهنشانمی
دادفردیدرخیابانمطهریشمالیازمالخران
حرفه ای است که با باندهای سرقت ارتباط دارد
و قطعات و لوازم خودروها را به بهای ناچیزی
از سارقان معتاد خریداری می کند و سپس در
بازارهای تعمیر خودرو یا اوراقی ها به فروش می
رساند .گروه ویژه کالنتری شفا پس از پنج روز
رصدهایاطالعاتیوبررسیهایغیرمحسوس

پلیسی ،باالخره به درستی
اطـــاعـــات دریــافــتــی پی
بردند و به این ترتیب مراتب
را بــه قــاضــی سید جــواد
حسینی (معاون دادستان
مرکز خــراســان رضــوی)
گ ــزارش دادنـــد .قاضی
حسینی ک ــه اهمیت
مــاجــرا را میدانست
بــا ابـــاغ ویـــژه ای به
نیروهای کالنتری از
آنان خواست با رعایت موازین شرعی و قانونی،
عملیاتغیرمحسوسرابهمخفیگاهمالخرمذکور
بکشانند.بنابرایننیروهایکارآزمودهبامحاصره
مخفیگاهتحتنظرودریکعملیاتغافلگیرانه،
موفق شدند «ع-ر» را دستگیر کنند و منزل او را

مورد بازرسی قرار دهند.
دربـــازرســـی از ای ــن محل
مقادیرزیادیقطعاتولوازم
خودروحتیدرزیرتختخواب
والبهالیلحافوتشککشف
وضبطشد.حدودیککامیون
قطعات انواعخودرودرحالیبه
کالنتری منتقل شد که در میان
آن ها بیش از  10ریموت کنترل
و کــارت های سوخت دوچرخه
نیز به چشم می خــورد .گزارش
خراسان حاکی اســت به دستور
مقام قضایی ،ادامــه رسیدگی به این پرونده و
ریشه یابی باندهای سرقت به کارآگاهان پلیس
آگاهی سپرده شد و عملیات های پلیس در این
باره ادامه یافت.

ناگفته های بازپرس پرونده بعد از  10سال :

شهالخودشبرایاعدامنشدنکمک نکرد !
بازپرس پرونده شهال جاهد بعد از گذشت 10
سال از اعــدام شهال ناگفته هایی را از پرونده
او بیان کرد.بازپرس جابری با حضور در یک
برنامه زنــده تلویزیونی دربـــاره پــرونــده های
جنجالی که به عهده داشت صحبت کرد و در
این بین به ماجرای پرونده شهال جاهد همسر
ناصرمحمدخانی اشــاره کرد و با قاطعیت به
کسانی که در افکار عمومی سعی دارند شهال
جاهد را بی گناه جلوه دهند و می گویند او قاتل
نبوده است تاکید کرد در قاتل بودن شهال جاهد
سرسوزنی نباید شک کرد.
به گزارش رکنا ،بازپرس جابری دادیــار سابق
اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران که
مسئول اجرای احکام صادره و قطعی شده به
ویژه در قصاص قاتالن بود در بامداد  ۱۰آذر ۸۹

در امتداد تاریکی

مکافاتخیانتکاران

عکس اختصاصی از خراسان

بازیکنیکهدرلیگآماتورترکیهبازیمیکردپسر
پنج ساله خود را به دلیل مشکوک بودن به ویروس
کروناخفهکردوبهحبسمادامالعمرمحکومشد.
به گزارش ایسنا،جوهر توکتاش فوتبالیستی که
در باشگاه  Yildirimsporدر لیگ آماتور ترکیه
بــازی میکرد دســت به جنایتی عجیب زد که
جامعه فوتبالی ترکیه را شوکه کرده است.او بعد
از به قتل رساندن پسر پنج ساله خود که مشکوک
به ویروس کرونا بود ،خود را به پلیس معرفی کرد
و بالفاصله دادگــاه او را به حبس مــادام العمر
محکوم کرد.این بازیکن  ۳۳ساله  ۱۱روز بعد
از ارتکاب جنایت خود را به پلیس معرفی و به این
قتل اعتراف کرد.

مالخرشبکههایسرقتشکارشد

به همراه تیم اجرای احکام در زندان اوین آخرین
تالش ها را برای نجات شهال جاهد از چوبه دار
انجامدادالبتهتالشهایویبراینمبنانبودکه
شهال جاهد بی گناه است بلکه تالش می کرد تا
از خانواده مقتول رضایت کسب کند و پرونده با

صلح و سازش مختومه شود.وی در ادامه گفت:
ما برای گذشت از قصاص شهال تالش کردیم
این شهال بود که برای خودش کاری نکرد در این
که شهال افکار عمومی را در دست داشت شکی
نیست اما در صحیح بودن حکمش سرسوزنی
شک نکنید چون پرونده شهال جاهد را تمام
شعبات که در آن زمان هیئت تشخیص بود -
هیئت تشخیص در آن زمان باالتر از دیوان عالی
کشور بود که اگر رئیس قوه قضاییه پس از نظر
قضات دیوان عالی کشور دستور بررسی مجدد
می دادند پرونده ها در هیئت تشخیص دیوان
رسیدگی ویژه می شدند  -تایید کرده بودند.
قاضی صادر کننده پرونده مسئول است و نباید
با افکار عمومی پیش برود و باید با داشته های
داخل پرونده حکم صادر کند.
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برای فرار از سرزنش های اطرافیانم به مهمانی همسرم را به او بازگردانم ولی رفتار آرمان به
ها و پارتی های شبانه می رفتم تا این که روزی کلی تغییر کرده بود .شب ها دیر به خانه می آمد
در یکی از همین پارتی ها همسر خودم را در و ساعت ها با تلفن همراهش مشغول گفت و گو
بودودربرابراعتراضهایمننیزسروصدابهراه
کنار زن جوانی با پوشش زننده دیدم در حالی
که حال طبیعی نداشتند .به آرامی از آن جا می انداخت .وقتی خانواده اش متوجه فروش
منزل اهدایی آن ها شدند سرزنش ها و کنایه
بیرون آمدم و با پلیس تماس گرفتم و...
این ها بخشی از اظهارات زن 30ساله ای است ها از گوشه و کنار آغاز شد به گونه ای که حتی
کهقصدداردبهزندگیگذشتهاشبازگرددوبه خانواده ام نیز مرا مقصر می دانستند .در همین
آشفته بازار زندگی مشترک اش پایان دهد .او روزها و در حالی که سعی می کردم با ورزش
که مدعی بود از این بی سر و سامانی و ارتباطات صبحگاهیدرپارکبهآرامشروحیبرسمبازن
خیابانی خسته شده است دربــاره سرگذشت مطلقهجوانیآشناشدمبهطوریکهدوستیما
خودبهکارشناساجتماعیکالنتریقاسمآباد هر روز بیشتر می شد و با هم به مهمانی و پارتی
مشهد گفت :در یک خانواده  12نفره به دنیا هایشبانهمیرفتیمتاجاییکهدریکیازهمین
آمدم که همه خواهران و برادرانم فقط تا مقطع مهمانی های شبانه با جوانی به نام «جهان»
راهنمایی و دبیرستان تحصیل کرده اند .در آشنا شدم و با او ارتباط برقرار کردم .مدتی بعد
این میان فقط من بودم که بعد از دیپلم در رشته وقتی به همراه «شهره» به یک پارتی تولد رفتیم
کاردانی نرم افزار رایانه پذیرفته شدم و ادامه «آرمان» را در کنار زنی جوان با ظاهری زننده
تحصیل دادم .برخی از دروس دانشگاهی دیدم و نتوانستم این وضعیت را تحمل کنم به
با رشته های کارشناسی ادغــام می شد و ما آرامــی از آن جا بیرون آمدم و به پلیس درباره
می توانستیم به صورت مشترک آن دروس را این مهمانی مختلط خبردادم .آن روز همسرم
بگذرانیم .روزی در یکی از همین کالس های دستگیر و به دلیل شرب خمر به تحمل شالق
مشترک ،استاد از یک دانشجوی پسر رشته محکوم شد .او دیگر به هیچ مهمانی نمی رفت و
کارشناسیسوالیکردواودرپاسخسکوتکرد همین موضوعظن مرابرانگیختهبود .به همین
من هم که پاسخ آن سوال را می دانستم روی دلیل او را تعقیب کردم و فهمیدم از مدتی قبل
برگه ای نوشتم و مقابل چشمانش قرار دادم .زنی میان سال را به عقد موقت خودش درآورده
وقتی کالس درس تمام شد «آرمان» نزد من آمد و در دام مواد مخدر گرفتار شده است .با آن که
وازکمکمتشکرکرد.همینموضوعبهایجادیک خودمدرهمینپارتیهایشبانهبا«جهان»آشنا
رابطهدوستانهبینمنوآرمانانجامید.تاجایی شده بودم ولی نمی توانستم خیانت همسرم را
کهمدتیبعددرحالیتقاضایازدواجبامراکرد تحمل کنم فقط می خواستم عشق او را برای
کهبهطورغیررسمیبادخترخالهاشنامزدبود .خودم نگه دارم مجبور شدم ماجرا را به خانواده
پدرومادر«آرمان»کهبااصرارهایاووبهناچاربه آرمان بازگو کنم ولی آن ها با پرخاشگری مرا
خواستگاری ام آمده بودند به صراحت گفتند عامل همه بدبختی های پسرشان دانستند و
هیچ مسئولیتی را در قبال فرزندشان قبول گفتندکهمنزندگیاورانابودکردهام!
نمی کنند و تنها یک واحد آپارتمانی و خودروی درحالیکهمنطیهشتسالزندگیمشترک
پراید به او می دهند .در این میان پدر من نیز با با آرمان هیچ گاه روز خوشی نداشتم و همواره
این ازدواج مخالف بود ولی با اصرار من روبه برای آن که توسط خانواده ام سرزنش نشوم
رو شد این گونه بود که زندگی مشترک ما آغاز خودم را خوشبخت جلوه می دادم از سوی دیگر
شد.آرمانتحصیلرارهاکردوبهخریدوفروش نیزوقتیجهانفهمیدکهمنقصددارمهمسرم
منزلپرداخت.اماچونتجربهاینداشتخیلی را از این آشفته بــازار زندگی نجات بدهم و به
زود ورشکست شد و ما در پی فشار طلبکاران زندگی گذشته ام با او برگردم مرا تهدید کرده
مجبور به فروش آپارتمان مان شدیم و به خانه استکهاگربهاینارتباطپنهانیبااوادامهندهم
کوچک اجاره ای نقل مکان کردیم .از آن روز به همه ماجراهای این ارتباط خیابانی را برای
بعد همسرم پرخاشگر و عصبی شده بود و مدام خانواده ام فاش می کند .اما ای کاش...
سیگار می کشید .در این شرایط او یک باشگاه شایان ذکر است رسیدگی به این پرونده توسط
ورزشــی اجــاره کرد و من تالش کردم با قرض مشاوران زبــده در دایــره مددکاری اجتماعی
گرفتنمبالغیازاطرافیانمروحیهازدسترفته کالنتریقاسمآبادآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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