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ازمیانخبرها

جاسازسکههایرشوهآقای
مدیرکل لورفت!
مدیرکل خاطیو معاوناو بهاتهام
فساداداریودریافت رشوهدستگیر
شدند

توکلی -در پی رصــد و گــزارش هــای دریافتی
اداره کل اطالعات استان کرمان مبنی بر فساد
اداری در یکی از ادارات کل این استان  ،پس از
ارزیابی و صحت گــزارش ها و رصد اطالعاتی با
هماهنگی و دستور قضایی توسط بازپرس ویژه
و تکمیل تحقیقات مدیر کل اداره کل غله استان
کرمان به همراه معاون مالی این اداره دستگیر و
بازداشت شدند .به گزارش خبرنگار ما  ،قاضی
دادخـــدا س ــاالری دادســتــان عمومی و انقالب
مرکز استان کرمان در تشریح این خبر گفت :در
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم برای
انجام امور اداری تاکنون میلیاردها ریال از ارباب
رجــوع با عنوان هدیه و رشــوه با همکاری معاون
خود دریافت و با این وجوه یک منزل چند واحدی
در شهر کرمان احــداث کــرده اســت  .همچنین
در بــازرســی از منزل وی در یکی از شهرستان
ها تعداد  30قطعه سکه طال که داخــل اسباب
بازی جاسازی و از طریق نامشروع تحصیل شده
بــود کشف و توقیف شــد.وی افــزود :متهمان به
اتهام دریافت رشوه در بازداشت هستند و اموال
حاصل از جرم ازجمله منزل مسکونی به عنوان
امــوال حاصل از جــرم توقیف شد که تحقیق از
سایر متهمان  ،شرکا و معاونان جرم ادامه دارد.
اینمقامارشدقضاییتصریحکرد :اموالتوقیفو
کشفشدهازمتهمان میلیاردهاریالارزیابیشده
وکارشناساییسایراموالحاصلازجرممتهمان
ادامهدارد.

دستگیریمسئولبانکیکه
وام 69مشتری را برداشت کرد
نیروی انتظامی مازندران از دستگیری یکی از
مسئوالن شعب بانکی در غرب استان خبر داد که
وام 69مشتریرابرایخودشبرداشتکرد.
به گزارش ایرنا  ،فرمانده انتظامی مازندران گفت
کهاینفردبهاتهاماختالسیبهارزش 56میلیارد
ریالشناساییودستگیرشدهاست.
سردارمرتضیمیرزاییافزود:درپیدریافتگزارش
قضایی مبنی بر اختالس در یکی از بانک های
غرب استان مازندران موضوع در دستور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات
گستردهپلیسیواقداماتفنیدریافتندکهیکیاز
مسئوالن این بانک با سوء استفاده از جایگاه شغلی
بهصورتغیرقانونیبهتشکیل 69فقرهپروندهوام
به نام افرادی که اغلب از مشتریان همان بانک بوده
اند ،اقدام کرده است .وی توضیح داد  :متهم پس از
تشکیل پرونده ،مبالغ وام را به شماره حساب هایی
که از قبل تهیه کرده بود  ،واریز و با استفاده از کارت
های اعتباری اقدام به خرید خودروهای خارجی،
سکه و ارز و زمین می کرد .سردار میرزایی با اشاره
به این که برابر بررسی ها و نظر کارشناسان ،ارزش
ریالیاختالس 56میلیاردریالبرآوردشده،افزود:
در این زمینه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده
به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب بازداشت
وروانهزندانشد.ویگفت:برابردستوراتقضایی
تمام وجــوه و امــوال منقول و غیرمنقول متهم به
اختالس که با استفاده از وجوه نامشروع تحصیل
شدهبود،شناساییشدهوبااقداماتقانونیدرحال
استردادوانتقالبهحسابدولتاست.

ازسویبازپرسپروندهصورتگرفت

ی خراسان

اختصاص

تفهیم

اتهامافسادفیاالرضبه«اختاپوسهایتحصیلکرده»

سجادپور -مدیران دو مرکز مشاوره
روان شناسی در مشهد بــه دلیل
گستردگی جرایم هولناک در حالی
با اتهام سنگین افساد فی االرض از
سویبازپرسپروندهروبهروشدندکه
هنوز تحقیقات بیشتر درباره زوایای
پنهاناینماجراادامهدارد.
بــه گ ــزارش اختصاصی خــراســان،
ایــن پرونده حساس از چندین ماه
قبل ،هنگامی روی میز دادستان
مرکز خراسان رضــوی گشوده شد
که اخبار محرمانه از اغفال زنان
جــوان توسط مدیر  40ساله یکی
از مراکز مشاوره روان شناسی در
مشهد حکایت داشت .اهمیت این
گزارش ها از منابع موثق ،موجب شد
قاضی غالمعلی صادقی (دادستان
وقت مشهد) دستورات ویــژه ای را
بــرای پیگیری غیرمستقیم همراه
با رصدهای اطالعاتی ایــن ماجرا
صادر کند .به دنبال دستورات صریح
دادستانوقتمرکزخراسانرضوی،
تالش های گسترده ای در این باره
آغــاز و مشخص شد مــرد  40ساله
عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه
هــای کشور اســت و بــا راه انــدازی
مرکز مشاوره روان شناسی  ،زنان
و دخــتــران جــوان دارای مشکالت
احساسی  ،خانوادگی یا اجتماعی
را با توسل به ترفندهای خاص ،فریب
می دهد و آنان را طعمه نیات پلید و
شیطانی خود می کند.
گـــزارش خــراســان حاکی اســت در

همین اثنا با انتصاب قاضی صادقی
بــه سمت ریــاســت کــل دادگستری
خراسانرضوی،قاضیمحمدحسین
درودی (دادســتــان مرکز خراسان
رضوی)بامطالعهدقیقگزارشهای
مذکور ،بی درنگ دستور گسترش
دامــنــه تحقیقات را صـــادر ک ــرد و
از سربازان گمنام امــام زمــان (عج)
اداره کل اطالعات خراسان رضوی
خــواســت رسیدگی بــه ایــن پرونده
حساسرادردستورکارقراردهند.
این گونه بود که تالش ها و رصدهای
اطالعاتی شبانه روزی نتیجه داد و
مرد  40ساله در حالی دستگیر شد
که بررسی ها نشان داد زن دیگری
کــه او نیز تحصیالت عالیه دارد ،
مــرد  40ساله را در ارتکاب جرایم
اتهامیهمراهیمیکند.وقتیعمق
هولناکاینپروندهلورفتومشخص
شد بیش از  ۴۰زن طبق اطالعات

به دست آمده  ،طعمه اهداف شوم و
شیطانی شده اند ،حساسیت ماجرا
چندین برابر شد .بنابراین گزارش ،با
صدور دستوری از سوی قاضی سید
جوادحسینی(معاوندادستانمرکز
خراسان رضوی) رسیدگی قضایی
به بــازپــرس شعبه  204دادســرای
عمومی و انقالب مشهد واگــذار شد
و بدین ترتیب قاضی دکتر حسن
زرقانی با قدرت قانون دست به قلم
برد و حکم به جلب متهمان داد .این
گزارش حاکی است با دستگیری دو
مرد و زن مذکور که عنوان «دکتر» نیز
دارند،اینپروندهواردمرحلهجدیدی
شد .تحقیقات محرمانه که زیر نظر
قاضی زرقانی و توسط سربازان بی
ادعــای امــام زمــان(عــج) صــورت می
گرفت ابعاد جدیدی از این فاجعه را
فاش کرد .بررسی ها بیانگر آن بود
مــرد  40ساله که چــون اختاپوسی

روی مراجعان مرکز مشاوره چنگ
انداخته است ،زنان دارای مشکالت
روحی و تالمات روانی را با ادعاهای
دروغین ارتباط با امام زمان (عج) به
مکان های خاصی می کشاند و آن
ها را طعمه هوسرانی های خود قرار
می دهد .از سوی دیگر بررسی های
دقیق و محرمانه دربــاره نقش خانم
دکتر در این ماجرا نشان داد او نیز با
راه انــدازی مرکز مشاوره در مشهد
و با استفاده از تخصص هیپنوتیزم،
روح و روان زنــان جــوان را طی یک
دقیقه به تسخیر خودش درمی آورد
و آن چه به زنان دارای مشکل تلقین
می کرد ،آن ها نیز خواسته او را انجام
می دادند .همچنین با افشای راز این
مرکز مشاوره ای مشخص شد که او
زنان زیــادی را به مرکز مشاوره مرد
 40ساله معرفی کــرده اســت .بنابر
گزارش خراسان ،در اجرای دستور
قاطع قاضی دکتر حسن زرقانی،
دو مرکز مشاوره ای پلمب شدند و
اسناد و مدارک موجود در این دفاتر
برای بررسی های دقیق به اداره کل
اطــاعــات خــراســان رضــوی انتقال
یافت.ازسویدیگرباتوجهبهاهمیت
و حساسیت ماجرا و لو رفتن زوایای
پنهاندیگریازاتهاماتهولناکاین
افراد ،قاضی شعبه  204دادسرای
عمومی و انقالب مشهد اتهام افساد
فـ ـیاالرض را به آنــان تفهیم کــرد تا
بررسیهایگستردهایدربارهجرایم
احتمالیدیگرآنانصورتگیرد.

ردپاییکالیواینستاگرامیدرتراژدیرومینا

پس از به قتل رسیدن رومینا اشرفی توسط پدرش
در تالش  ،دوست صمیمی وی به نام مونا ناگفتههای
جدیدی را فاش کرد.
«مونا محمدی» از دوستان رومینا ،نوجوان ۱۴
سالهای است که به گفته مادرش از کودکی با آنها

رابطه خانوادگی داشتهاند .به گزارش رکنا،مونا
میگوید « :در تاریخ  ۵اردیبهشت با تماس مدیر
مدرسه برای کاری با رومینا به مدرسه رفتیم.
در مسیر بهمن خاوری ،کسی که حاال به عنوان یکی
از متهمان و عوامل قتل رومینا در بازداشت به سر
میبرد ،سوار بر موتور جلوی مدرسه پرسه میزد ».او
ی افزاید :وقتی از رومینا پرسیدم که آن پسر این جا
م 
چه میکند در جواب گفت« :چیزی به تو میگویم،
اما به پدرم هرگز نگو!»او در ادامه با لحن کودکانهای
میگوید« :رومینا به من گفت که در اینستاگرام در
الیوی شرکت کرده و در آن زمان بهمن همه آن الیو

را ضبط کرده است و حاال با آن مرا تهدید میکند».
بر اساس اظهارات مونا ،رومینا حتی هنگامی که با
بهمن صحبت میکرد از جانب وی تهدید میشده
است.او با شنیدن تهدید شدن رومینا توسط بهمن
علت این که چرا به پدرش نمیگوید را جویا شده و
رومینا در جواب گفته است« :اگر پدرم بشنود خیلی
عصبانی خواهد شد و من را میکشد!»
روایت مونا به عنوان دوست رومینا به ابعاد عجیب
ماجرا اضافه میکند و با سخنان بهمن به عنوان
پسری  ۲۹ساله که با دختری  ۱۵سال کوچکتر
وارد رابطه شده است در تناقض جدی است.

کشف  ۸۰۰تن گندم قاچاق از یک انبار
کرمانی-فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف
بیش از ۸۰۰هزار کیلوگرمگندمقاچاق ذخیرهشده
در یک انبار در شهرستان ارزوئیه خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما  ،ســردار عبدالرضا ناظری
گفت :ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی
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از این انبار  ۸۰۰هزار کیلوگرم گندم ذخیره شده
قاچاق کشف و در این زمینه دو متهم را دستگیر
کردند .این مقام ارشد انتظامی با اشاره به این که
متهمان هیچ گونه مدرک و مجوزی برای نگهداری
این محموله گندم نداشتند ،تصریح کرد :این انبار

که مشخص شد خارج از شبکه اداره غله استان است،
پلمب و ارزش گندمها نیز توسط کارشناسان ۲۱
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال برآورد شد .وی افزود:
متهمان در این انبار ،گندمهای مرغوب و نامرغوب را
مخلوط میکردند.

9
در امتداد تاریکی

قمار دو سر باخت یک دختر!
دیگر به آخر خط رسیده ام و چیزی برای مالی نیز کمبودی نداشتم تا این که
باختن ندارم .باورم نمی شود فقط در روزی هنگام رفتن به کالس آموزش
طول چهار سال این گونه زندگی ام زیر زبان خارجی با پسری به نام «آرتین»
و رو شود و از آن همه ناز و نعمت به دره آشنا شــدم .مــن کــه شیفته جذابیت
فالکت و بدبختی سقوط کنم تا جایی ظاهری و تیپ و قیافه او شــده بــودم،
بالفاصله شماره تلفنم را در اختیارش
که مجبور شوم ...
زن24ساله ای که هنگام فروش و توزیع گذاشتم و این گونه روابــط پنهانی ما
مواد مخدر در یکی از پارک های مشهد آغاز شد و چند روز بعد هم به دیدارهای
توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده مخفیانه در مکان های خلوت کشید.
است ،در حالی که بیان می کرد آشنایی در یکی از همین مالقات های پنهانی،
با ماده مخدر ماری جوانا مرا به روز سیاه «آرتین» مشروبات الکلی به من تعارف
نشاند ،درباره سرگذشت خود به مشاور کرد و بعد ازآن هم طعمه هوس های
و مددکار اجتماعی کالنتری شهرک شیطانی او شدم .هنوز یک ماه بیشتر
ناجای مشهد گفت :در یک خانواده از ایــن آشنایی شــوم نگذشته بــود که
مرفه به دنیا آمدم .پدرم مهندس راه و فهمیدم آرتین قصد ازدواج با مرا ندارد
ساختمان بود و مادرم در یکی از مراکز و من فقط بازیچه هوسرانی هــای او
درمانی بزرگ مشهد فعالیت می کرد .هستم ،به همین دلیل در حالی که به
افــزایــش بهای مسکن در ســال های دختری افــســرده و گوشه گیر تبدیل
گذشته موجب شد پدرم درآمد زیادی شده بودم ،به این ارتباط شیطانی پایان
داشته باشد به گونه ای که درآمد مادرم دادم و ساعت ها به سرنوشت سیاه خود
با تحصیالت عالیه و در زیر گروه های گریستم .با آن که درگیر اعتیاد شدیدی
بــودم اما خانواده ام همچنان مرا رها
پزشکی اصال به حساب نمی آمد.
خالصه ،من و دو برادر دیگرم از هر نوع کرده بودند و کاری به من نداشتند.
امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار در همین روزهــا بود که ناگهان پدر و
بودیم و در بهترین منطقه شهر سکونت مــادرم را در یک سانحه تلخ رانندگی
داشتیم .روزگار به کام ما می چرخید از دست دادم و لباس سیاه پوشیدم.
و من هم سوار بر خودروی گران قیمت برادرانم میراث پدرم را تقسیم کردند و
خارجی به همراه دوستانم به تفریح من هم با سهم خودم مشغول استعمال
و خوش گذرانی می پرداختم و آن ها مــواد مخدر صنعتی شــدم .بــرادرانــم
را در بهترین رســتــوران هــای شهر به با دیدن این وضعیت اسفبار ،مرا رها
مهمانی دعــوت مــی کــردم تــا ایــن که کــردنــد و مــن هــم فقط بــا مــواد مخدر
وقتی امتحانات سال آخر دبیرستان زندگی می کــردم .خیلی تنها بــودم و
به پایان رسید ،پــدر و مــادرم تصمیم دیگر هیچ کدام از دوستانم در اطرافم
گرفتند بـــرای گــذرانــدن تعطیالت دیده نمی شدند .به ناچار با مرد معتادی
تابستانی به انگلستان سفر کنیم تا ازدواج کــردم که از او مــواد مخدر می
خستگی امتحانات از تنم بیرون برود .خریدم .چند مــاه بعد آن مــرد نیز مرا
این بود که بار و بندیل مان را بستیم و در حالی رها کرد که دیگر همه ثروت
عازم بیرمنگام انگلستان شدیم .من که ارثیه ام را هم دود کــرده بــودم و نمی
دختری کنجکاو و پرشور بودم از همان توانستمبهراحتیموادمخدرمصرفیام
ابتدای ورود به هتل به دنبال ماده مخدر را تامین کنم .در همین شرایط انگشتر
ماری جوانا رفتم تا آن چه را شنیده بودم طالی یادگاری مادرم را فروختم و با آن
تجربه کنم و خیلی زود مصرف آن را آغاز مقداری مواد مخدر خریدم ،چرا که آن
کــردم به طــوری که بهترین تفریح من انگشتر گران قیمت آخرین دارایــی ام
مصرف این گیاه در حضور پدر و مادرم بود که مادرم در جشن تولدم به من هدیه
بود .وقتی با پایان تعطیالت به ایران کرد .خالصه ،چاره ای نداشتم و مجبور
بازگشتیم ،من همچنان از طریق یکی از شدم به فروش مواد مخدر روی آورم تا
دوستانم به ماری جوانا و بنگ دسترسی هزینه های اعتیادم تامین شود .دیگر
پیدا کردم و به مصرف آن ادامه دادم چرا همه چیزم را در یک قمار دوسر باخت از
که تبلیغات در فضای مجازی نشان دست داده ام اما ای کاش ...
می داد این ماده مخدر گیاهی است و شایان ذکــر اســت ،در اجــرای دستور
اعتیادآور نیست .از سوی دیگر ،پدر و ســرهــنــگ مــحــمــد فــیــاضــی (رئــیــس
مــادرم مرا آزاد گذاشته بودند و من به کالنتری شهرک ناجا) پرونده این زن
تقلید از فرهنگ غرب بی پرده سیگارم جوان در دایره مبارزه با مواد مخدر مورد
را در حضور آنان آتش می زدم و از نظر بررسی و ریشه یابی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

