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ازمیانخبرها

کپی کارت های بانکی
در پوشش هندوانه فروش سیار!

 2متهم  270میلیون از حساب های
مردم برداشت کرده بودند

رئیس پلیس فتای استان فارس از دستگیری
دو نفر که مبلغ  2میلیارد و  700میلیون ریال از
حساب شهروندان شیرازی کالهبرداری کرده
بودند خبر داد.
به گزارش رکنا ،سرهنگ «حشمت سلیمانی»
اظهار کرد :در پی مراجعه تعدادی از شهروندان
بــه پلیس فتا مبنی بــر بــرداشــت غیر مجاز از
حساب آنان ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کــار کارشناسان قــرار گرفت .وی افـــزود :در
بــررس ـیهــای اولــیــه مشخص شــد کــارتهــای
بانکی مال باختگان توسط دو نفر که فروشنده
سیار هندوانه در شهر بودهاند با دستگاه اسکیمر
کپی شده و مبلغ  2میلیارد و  700میلیون ریال
از حساب آنان برداشت شده است.
سرهنگ «سلیمانی» اعالم کرد :کارشناسان
پلیس فتا با اقدامات فنی و تال شهای شبانه
روزی موفق شدند هویت متهمان را شناسایی
و آنان را در یک عملیات موفق دستگیر کنند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد :متهمان در
بازجویی فنی و تخصصی به برداشت  2میلیارد و
 700میلیون ریال از حساب شهروندان از طریق
دستگاه اسکیمر اقرار کردند.
رئیس پلیس فتای استان فارس با اشاره به این
که متهمان بــرای سیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شدند ،از شهروندان خواست
هنگام خرید با کــارت بانکی و انجام عملیات
بانکی با دستگا ههای سیار کارت خوان ،از در
اختیار گذاشتن رمز آن به دیگران و فروشندهها
خودداری کنند.

کشف بیش از  ۸تن انواع
موادمخدر در کرمان طی  2هفته

جاساز ۳۰۰کیلو شیشه در تریلر
لو رفت
توکلی-با تالش بی وقفه ماموران پلیس طی
 ۱۵روز گذشته بیش از  ۸هزار کیلوگرم انواع
موادمخدر در کرمان کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان درایــن بــاره
گفت :قاچاقچیان قصد داشتند آن ها را به دیگر
نقاط کشور انتقال دهند .وی تصریح کرد:در
ایــن بــازه زمــانــی ،نسبت به مــدت مشابه سال
قبل  ۱۰۳درصد در زمینه کشف موادمخدر با
افزایش مواجه بوده ایم که در سایه توجهات
الهی و با نگرش به نقش کاهش عرضه مواد
افیونی در کاهش تقاضا و اعتیاد افراد جامعه
یک رقــم بــزرگ و اثربخش به شمار می رود.
بــه گـــزارش خبرنگار مــا ســردار«عــبــدالــرضــا
ناظری» افزود :در مدت مزبور در کشف سیگار
۲۴۶درصــد ،مشروبات الکلی خارجی۷۹۲
درصد ،دستگیری قاچاقچی  ۳۴درصد ،کشف
آدم ربــایــی  ۲۵درصــد و عامل تــیــرانــدازی ۹
درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته ایم.
این مقام ارشد انتظامی از کشف بیش از 300
کیلوگرم شیشه در بــازرســی از یــک دستگاه
تریلر در بم خبرداد و بیان کرد :ماموران پلیس
مبارزه با موادمخدر شهرستان بم با رد زنی ها و
اقدامات اطالعاتی از حمل محموله مواد افیونی
از مرزهای شرقی به مقصد مرکز کشور آگاه و
با استقرار و رصد مداوم محورهای مواصالتی
شهرستان ،به یک دستگاه تریلر در محور«بم-
کرمان»مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی خاطرنشان کرد :در بازرسی از تریلر توقیفی
 307کیلو گرم شیشه که به طرز ماهرانه ای
در خــودرو جاسازی شــده بــود ،کشف شد ودو
قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

« شـیـطـان پیـر » اعــدام شـد
قصهتلخ دختر ۱۴سالهایکهفریادبغضآلودشدلهاراتکانداد

سیدخلیل سجادپور -پیرمرد  67ساله ای که به
اتهامتجاوزبهدختر 14سالهدستگیروباحکمقاطع
دیگری از سوی دستگاه قضایی خراسان رضوی به
اعــدام محکوم شده بود ،دوشنبه هفته گذشته در
زندانمرکزیمشهدبهدارمجازاتآویختهشد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،این ماجرای تکان
دهنده سوم تیر سال  96زمانی در مشهد لو رفت که
زنیهراساندختر 14سالهبارداریرابهبیمارستان
دکتر شریعتی در انتهای بولوار وکیل آبــاد مشهد
رساند.دخترنوجوانحالمناسبینداشتوازشدت
درد به خود می پیچید .کــادر درمانی بیمارستان
بالفاصلهواردعملشدندوباانجامآزمایشومعاینات
پزشکی دریافتند که هنگام وضع حمل دخترک
رسیده است و او باید به اتاق مراقبت های ویژه برود.
تکاپوهابرایشناساییشوهر«آیدا»درمرکزدرمانی
آغاز شد تا او اجــازه انجام عمل جراحی در صورت
نیاز پزشکی را بدهد اما جست و جوها بی فایده بود و
خبریازشوهردختر 14سالهنبودتااینکه«آیدا»راز
هولناکی را فاش کرد .او به کادر درمانی بیمارستان
گفت :ازدواج نکرده و شوهری نــدارد!! پرستاران
درحالی حیرت زده به دخترک می نگریستند که
سواالتزیادیبرایشانبیپاسخماندهبود!
«آیدا» که با اقدامات اولیه درمانی کمی آرام تر شده
بود ،اشک ریزان قصه تلخی را بازگو کرد .او گفت:
پنج سال بیشتر نداشتم که پدرم مرا به خواهرش
سپردتاسرپرستیامرابهعهدهبگیرداماچندینماه
قبل شوهرعمه ام که مردی پیر است روزی در منزل
دست و پا و دهانم را بست و مرا مورد تجاوز قرار داد.
منازترسجیغمیکشیدموگریهمیکردماماهیچ
کس به دادم نمی رسید چون من و شوهر عمه ام در
خانه تنها بودیم .بعد از این ماجرا او مرا تهدید کرد که
نبایدبهکسیچیزیبگویم!منهمکهخیلیترسیده
بودم با این کابوس وحشتناک زندگی می کردم و دم
برنمیآوردمتااینکهامروزدیگرنتوانستمشدتدرد
راتحملکنموبهناچارموضوعرابهعمهامگفتمو...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است :با توجه به
اظهارات تکان دهنده دختر نوجوان ،بالفاصله یکی

از اعضای کادر درمانی ،موضوع را به پلیس گزارش
داد و بدین ترتیب پرونده ای قضایی در دادســرای
عمومیوانقالبطرقبهوشاندیزتشکیلشد.باتوجه
بهاهمیتوحساسیتاینپرونده،دادستانعمومی
وانقالبطرقبهبهعنوانمدعیالعمومواردماجراشد
ودستوراتویژهایرابرایشناساییودستگیری«م-
ن» (شوهر عمه دختر نوجوان) صادر کرد .به دنبال

اجرای دستور قضایی ،گروه زبده ای از کارآگاهان
پلیسآگاهیبهردزنیپیرمرد 67سالهپرداختندواو
راتحویلمراجعقضاییدادند.بنابرگزارشخراسان،
باتکمیلتحقیقاتدردادسرا،اینپروندهویژهبهشعبه
سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد
و با حساسیت خاصی توسط قاضی اسماعیل شاکر
موردرسیدگیقرارگرفت.
«م -ن» که پای میز محاکمه ایستاده بود اگرچه به
خلوتکردنبادخترخواندهاشبهطورضمنیاقرار
میکرداماتجاوزبهعنفرانمیپذیرفتومدعیبود
کهبهبرادرزادههمسرشتجاوزنکردهاست.
ازسویدیگراوتوسطقاضیباتجربهایمحاکمهمی
شد که چندین سال رسیدگی به پرونده های جنایی
را عهده دار بود و راه های اثبات جرم را به آسانی طی
می کرد .در همین هنگام قاضی شاکر دستورات
محرمانهایرابرایانجامآزمایشهاومعایناتدقیق
به پزشکی قانونی صادر کرد تا اثبات علمی جرم از
نگاهقاضیفراهمشود.ازطرفدیگرنیزآزمایشدی
انایروینوزادتازهمتولدشده«آیدا»ماجرایتجاوز
را نمایان کرد .به گزارش خراسان ،این گونه بود که
نوزاد «آیدا» به دستور مقام قضایی تحویل بهزیستی

شد و پدر «آیــدا» نیز که چوپانی بی بضاعت بود بعد
از شنیدن ماجرای «شیطان پیر» شکایتی را علیه او
مطرح کرد .این مرد چوپان گفت :به خاطر آن که در
وضعیتاقتصادیبدیقرارداشتموشرایطزندگیام
به گونه ای بود که نمی توانستم از دخترم مراقبت
کنم ،او را به خواهرم سپردم تا مانند فرزند خودش از
اونگهداریکنداما...
ادامهاینگزارشحاکیاست:پسازبرگزاریچندین
جلسهدادگاهوباتوجهبهاثباتعلمیجرموهمچنین
اسنادومدارکمحکمهپسنددرپرونده،رئیسشعبه
سومکیفرییکخراسانرضویبامستشاراندادگاه
به شور نشست و در نهایت با بررسی همه جوانب
قانونیوشرعیوهمچنیندقتنظردرفتوایمراجع
عظام تقلید ،رای به «اعدام» متجاوز به عنف داد .این
رای قاطع که بار دیگر اقتدار دستگاه قضا را به رخ
کشید درحالی به وکیل مدافع «م -ن» (شیطان پیر)
ابالغ شد که او و متهم به رای صادره اعتراض کردند
و این پرونده بــرای بررسی های دقیق تر به شعبه
سیزدهمدیوانعالیکشورارجاعشد.
بنابرگزارشاختصاصیخراسان،قضاتدیوانعالی
کشور نیز پس از مطالعه دقیق و بررسی خط به خط
اوراقاینپروندهحساس،رایصادرهازسویدادگاه
را مهر تایید زدند و این گونه پرونده «شیطان پیر» به
اجــرای احکام دادســرای عمومی و انقالب مشهد
رسید .اگرچه با درخواست متهم و وکیل مدافع ،این
پروندهدرشورایعالیعفونیزمطرحشدامابازهمبر
اجرای حکم قاطع دستگاه قضا تاکید و تقاضای عفو
«م -ن» رد شد .این گزارش حاکی است :با فراهم
شدن مقدمات اجرای حکم ،سپیده دم روز دوشنبه
گذشته«،شیطان پیر»با حضورقضاتاجرایاحکام
و نظارت قاضی زرگر (قاضی با تجربه اجرای احکام
دادســرای عمومی و انقالب مشهد) پای چوبه دار
رفت و در زنــدان مرکزی مشهد به مجازات رسید.
این گونه بود که بار دیگر با اجرای یک حکم قاطع در
دستگاهقضایی،نورامیدیدردلهایباورمندانبه
عدالتدرخشیدوچشمانینگراناماامیدوار،رقص
«شیطان»برچوبهداررابهنظارهنشست.

 2روایتمتفاوتدربارهانگیزه زنکودکآزاراینستاگرامی
کودکآزاردیدهمشهدیبهپدرشتحویلشد

معاون امــور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان
خراسان رضوی گفت :بنیامین ،کودک مشهدی که
توسط مــادرش مــورد آزار قــرار میگرفت تحویل پدر
شد.غالمحسین حقدادی معاون امور اجتماعی اداره
کلبهزیستیاستانخراسانرضوی روزشنبهدرگفت
و گو با ایرنا خبرداد :پس از بازداشت این مادر توسط
پلیس و بر اساس تحقیقات پلیس و سایرگزارشهای
مرتبط با این پرونده ،برای بهزیستی مسجل شد که
او مادر واقعی این کودک است و تحت فشار ،تهدید و
ارعاب مجبور به آزار رساندن به فرزند خود شده است.
وی ادامه داد :از صبح روز شنبه این کودک به صورت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

رسمیتحویلپدرشدودرنزدپدرخودنگهداریمیشود
و جای هیچ نگرانی از این بابت نیست .حقدادی افزود:
اگر برای مرجع قضایی محرز شود که خانواده بنیامین
صالحیت نگهداری از این کودک را ندارند  ،وی را به
مراکزنگهداریازکودکانبدسرپرستمعرفیمیکنیم
که در خصوص این پرونده احتمال این اتفاق کم است
زیرا مادر تحت فشار و اخاذی مجبور به چنین رفتاری
شده است که البته باید محرز شود .وی ادامه داد :تا
کنونامکانانجاممصاحبهعمیقروانشناختیبامادر
این کودک فراهم نشده است و کودک آزاردیده نیز به
دلیل تنشهایی که به او وارد شده وضعیت شکنندهای

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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دارد .این در حالی است که سرهنگ پاشایی ،معاونت
اجتماعی پلیس فتای ناجا در گفت وگو با خبرنگار
رکنا در خصوص اعترافات مهال گفت :این زن روان
پریش است و در چند روز گذشته بیماری او شدت یافته
است  ،با این حال در گفت وگوی تلفنی که با این مادر
داشتم ،وی اقرار کرد از شخصی شنیده برای افزایش
فالوئرهایشدراینستاگراممیتوانداینکارراکههمان
کودکآزاریاست،انجامدهد.سرهنگپاشاییافزود:
ماجرایخاصیدراینپروندهوجودداردکهپسازپایان
تحقیقات از سوی معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجا
اعالمخواهدشد.
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دختریدرچنگشیاطینکثیف
اگرمهارتارتباطدوستانهباپدرومادرمرامیآموختمیاچگونگیبرخوردباکسی
رامیدانستمکهاصراربهدوستیبامندرفضایمجازیداشتاینگونهآیندهام
نابودنمیشدودرچنگشیاطینکثیفنمیافتادمچراکه...
دختر  18ساله ای که پس از رهایی از چنگ شیاطین کثیف در پناه قانون قرار
گرفتهبوددرحالیکهازشدتترسووحشتوآزارهایشیطانیآدمربایانتوان
ایستادن روی پاهایش را نداشت  ،اشک ریزان به افسر پرونده اش گفت :پدرم
کارگری ساده است که با دستان پینه بستهاش برای تامین مخارج زندگی ما
تالش میکند ،با این حال او درآمد اندکی دارد و به سختی روزگار می گذراند و
بهخاطرافزایشاجارهبهایمنازلمانیزمجبوربودیمخانهایارزانقیمتتهیه
کنیم تا پدرم بتواند با درآمد کارگری اجاره آن را پرداخت کند .خالصه از طریق
یکی از بنگاه داران منزلی را در منطقه طالب مشهد پیدا کردیم که مالک آن در
شهرستان زندگی می کرد .برای نوشتن قرارداد من هم به همراه پدرم به بنگاه
امالکرفتمتاپدرکمسوادمراهنگامتنظیماجارهنامهیاریکنم.باالخرهقولنامه
نوشتهشدومنشمارهتلفنیراکهخطآنبهنامپدرمبودبرایثبتدراجارهنامهبه
بنگاهداردادمدرحالیکهآنخطتلفندستمنبودومنبرایامورتحصیلیاز
آناستفادهمیکردم.هنوزیکهفتهازاجارهمنزلماننگذشتهبودکهمزاحمت
تلفنیباارسالپیامکدرفضایمجازیشروعشد.البتهاینمزاحمتهاباخط
تلفن ثابت منزل مان نیز ادامه یافت .آن جوان مزاحم که خودش را یک دوست و
آشنامعرفیمیکرددرتالشبودبامندرفضایمجازیارتباطیعاشقانهبرقرار
کند  .از طرف دیگر من نیز خیلی کنجکاو بودم تا از پشت پرده این ماجرا سردر
بیاورمکهآنجوانچگونهشمارهتلفنمنزلوهمراهمرابهدستآوردهاست.بااین
حالبهدرخواستهایشوموزشتآنجواناهمیتینمیدادمبهطوریکهاین
موضوعراازپدرومادرمنیزپنهانکردموسخنیدراینبارهنگفتمامااینمزاحمت
هاودرخواستهایزشتاوپایانینداشتتااینکهفهمیدمآنجوانمزاحمپسر
صاحبخانه ای است که منزل را از پدرش اجاره کرده ایم و او شماره تلفن ها را از
روی اجاره نامه تنظیمی یادداشت کرده بود چرا که می دانست آن خط تلفن در
اختیارمناست.وقتیمتوجهماجراشدمکهحدوددوماهازاینموضوعگذشته
بودومنبهناچارشمارهتلفناورادرفضایمجازیمسدودکردمولیآنجوانکه
خودرا«م-ت»معرفیمیکرددستبردارنبودوباخطوطتلفنمختلفهمچنان
بهمزاحمتهایشادامهمیداد.باآنکهخیلیازاینماجراناراحتبودموعذاب
میکشیدمولیبازهماهمیتیندادموبهکسیچیزینگفتمتااینکهدرنزدیکی
منزلمانزمانیکهبهتنهاییقصدرفتنبهخانهراداشتمناگهانیکخودروی
ریوسفیدرنگمتوقفشدوسرنشینانآندریکچشمبههمزدنمرابهزورداخل
خودروانداختنداگرچهباجیغوفریادهایدلخراشمنچندنفرازاهالیمحل
متوجهربودنمنشدندامارانندهخودروباسرعتوحشتناکیبهداخلکوچهپس
کوچههاپیچیدوبهطرفبیابانهایاطرافمنطقهسیدیمشهدحرکتکرد.آن
جا بود که فهمیدم جوان راننده همان «م-ت» است .التماس کردم کاری به من
نداشتهباشندورهایمکنندولیاوکهشهوتوهوسچشمانشراکورکردهبودنه
تنهابهگریههاواشکهایمنتوجهینکردبلکهبادوستاندیگرشتماسگرفت
ومرابهمنزل مجردییکچوپاندراطرافمنطقهسیدیبردندوباتهدیدوکتک
کاری مورد آزار و اذیت قرار دادند .تا صبح کتکم زدند و تهدیدم کردند  ،بعد از آن
هم «م-ت» مرا تهدید کرد که اگر درباره این ماجرا به کسی چیزی بگویم بالیی
بدتر از این به سرم می آورند .من هم که از وحشت همچنان می لرزیدم و از کتک
خوردندوبارهبهشدتمیترسیدم،اشکریزانبهاوقولدادمکههیچوقتاین
ماجرا را برای کسی بازگو نخواهم کرد .وقتی اعتماد «م-ت» جلب شد و ترس و
وحشتمرادیدمرادوبارهسوارخودروکردودرنزدیکیمنزلمانازخودروبیرون
انداختولیدرهمینهنگاممامورانکالنتریمیرزاکوچکخانکهباشکایت
پدرم تحقیقات خودشان را در محل زندگی ام آغاز کرده بودند ناگهان خودروی
ریورابهمحاصرهدرآوردندو«م-ت»رادستگیرکردندو...
شایان ذکر است در پی ادعاهای این دختر جوان بالفاصله گروه مشترکی از
نیروهایاطالعاتوتجسسکالنتریدراجرایدستوراتویژهومحرمانهقاضی
اسماعیلعندلیب(معاوندادستانمرکزخراسانرضوی)واردعملشدندوبا
هدایتمستقیمسرهنگمحسنباقیزادهحکاک(رئیسکالنتریمیرزاکوچک
خان)دیگرمتهماناینپروندهرابهدامانداختندو...
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