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ازمیانخبرها

بهخاطررعایتنکردنمحدودیتهای
کروناییصورتگرفت

جشن تولدی که به بازداشتگاه
ختم شد!

قصاص برای سلطان گوشواره دزد
این زن در شهرهای مختلف کشور کودکان را برای سرقت گوشواره هایشان می ربود

سجادپور -زن معروف به «سلطان» که به
اتهام  12فقره کودک ربایی ،سرقت های به
عنف گوشواره ،پاره کردن الله گوش دختران
و قتل یــک ک ــودک خــردســال در سرویس
بهداشتی ،دستگیر شده است در حالی با
رای دادگــاه به قصاص نفس محکوم شد که
به دلیل شیوع کرونا در کشور ،رسیدگی به
بخش زیادی از اتهامات وی با تاخیر صورت
می گیرد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،ماجرای
کودک ربایی های یک زن جوان در شهرهای
مختلف خراسان رضوی زمانی رنگ وحشت
به خود گرفت و موجی از ترس و نگرانی را
در میان خانواده ها به راه انداخت که سوم
شهریور سال  96قتل دختر بچه فریمانی پس
از سرقت النگوهایش دهان به دهان پیچید.
این دختر کوچولو که «فاطمه-ح» نام داشت
عصرهنگامازمنزلخارجشدودیگرهیچکس
او را ندید .خانواده کودک با نگرانی به جست
وجوی فاطمه پرداختند و به همه جا سر زدند
اما باز هم اثری از دختر خردسال نیافتند تا
این که حدود ساعت  20شب ناگهان با پیکر
بی جان این دختر در سرویس بهداشتی منزل
پدربزرگش روبه رو شدند و هراسان او را به
بیمارستان انتقال دادند ولی کودک عالیم
حیاتی نداشت و ساعتی قبل جان خود را از
دست داده بود .معاینات پزشکی با توجه به آثار
کبودی روی گونه های فاطمه کوچولو ،نشان
داد که او بر اثر انسداد راه تنفسی (خفگی)
جــان داده اســت .با ورود پلیس فریمان به
ماجرای قتل این دختر مشخص شد که عامل
جنایت با انگیزه سرقت النگوهای کودک،
دست به این جنایت وحشتناک زده است!
گزارش خراسان حاکی است ،در حالی که
تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی قاتل
ادامه داشت ،دو روز بعد از این ماجرا ،ماموران

سیل آمل راننده و  2خودرو
را با خود برد
درسیلمنطقهنمارستاقآملیکتنکشتهشد.
به گزارش رکنا ،فرماندار آمل گفت  :در پی این
حادثه ،یک دستگاه خودروی سواری به همراه
یک سرنشین گرفتار سیالب شدند که به فوت
راننده منجر شد.بنابر گفته های مردم محلی یک
دستگاه خودروی دیگر نیز در این سیالب گرفتار
شد که از وجود سرنشین در آن اطالعی به دست
ما نرسیده است.

عکس تزیینی است

توکلی -با دستور دادستانی جیرفت دو نفر
از برگزارکنندگان مراسم جشن تولد در
این شهر در حالی بازداشت شدند که شهر
جیرفت در وضعیت قرمز قرار دارد .دادستان
عمومی و انقالب شهرستان جیرفت گفت:
ایــن افــراد به دلیل رعایت نکردن مصوبات
ستاد ملی کرونا ،به برگزاری مراسم جشن تولد
به صــورت غیرقانونی اقــدام کــرده بودند.به
گ ــزارش خبرنگارما ،قــاضــی حسین سالمی
افــزود :با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا مبنی بر ممنوع بودن مراسم جشن ،عزا
و تجمعات،شامگاه گذشته دو نفر از افــرادی
که اقــدام به برگزاری مراسم جشنی آن هم از
نوع غیر ضــروری ( جشن تولد) کرده بودند با
حکم دادستانی دستگیر و بازداشت شدند.
وی بیان کــرد  :پس از دریــافــت گــزارش های
مردمی مبنی بر بــرگــزاری دو جشن تولد در
دونقطه از شهر جیرفت ،بالفاصله ماموران
انتظامی به محل های مزبور مراجعه کردند
و با توجه به ازدح ــام جمعیتی که در کوچه و
مــنــزل شخصی ایــن افـــراد وجـــود داشــت،بــا
حکم دادستانی برگزار کنندگان اصلی این
مراسم دستگیر و روانــه بازداشتگاه شدند.
این مقام قضایی با بیان این که سالمت مردم و
جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است،افزود:
این افراد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی
جامعه تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و هم
اکنون با قرار تامین کیفری در بازداشت به سر
می برند .شایان ذکراست ،با توجه به فرهنگ و
سنت موجود در مناطق جنوبی استان کرمان ،
بیشتر مراسم شادی و عزا در این منطقه با حضور
گسترده افراد برگزار می شود که با توجه به لزوم
رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی
به منظور کنترل بیماری کرونا ،برگزاری این
گونه مراسم تا عادی شدن شرایط و اعالم ستاد
ملی کرونا ممنوع است.

عاملقتلدختربچهخردسالمحکومشد

ا

ختصاص

ی
خراسان

انتظامی تربت جــام زن مطلقه معروف به
«سلطان» را به اتهام سرقت طالهای کودکان
خردسال دستگیر کردند .بررسی های پلیس
بیانگر آن بود که زن  36ساله افغانستانی در
حالی خود را با اسامی مختلفی به نام رحیمه،
نجیبه و «سلطان افغانی» معرفی می کند که از
دوازدهم مرداد سال 96به اتهام کودک ربایی
و گوشواره دزدی تحت تعقیب کارآگاهان
تربت جام قرار داشــت .تحقیقات نشان می
داد :این زن مطلقه کودکان زیادی را به منظور
سرقتطالهایشاندرشهرهایمختلفربوده
و در بسیاری از موارد نیز الله گوش دختران
خردسال را پاره کرده است .بنابراین گزارش،
ماجرای سرقت های به عنف این زن بی رحم
درحالی به شهرهای دیگر خراسان رضوی
مانند باخرز ،مشهد ،تایباد ،خــواف ،تربت
حیدریه ،شاندیز و  ...کشیده شد که او به قتل
دختر فریمانی نیز اعتراف کرد.
بررسی های پلیس نشان داد« :فاطمه» (دختر

کوچولوی فریمانی) در برابر پنجه های خون
آلود «سلطان گوشواره دزد» مقاومت کرده
است و او نیز با دستان ترسناک خود ،جان این
دختر بی گناه را در سرویس بهداشتی گرفته
است .با افشای راز قتل دختر بچه فریمانی
و انجام یک سری تحقیقات گسترده ،پرونده
این زن به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی
ارســال شد و با توجه به حساسیت موضوع
در شعبه سوم دادگاه کیفری یک به ریاست
قاضی اسماعیل شاکر ،مورد رسیدگی دقیق
قرار گرفت.
ایــن متهم که اواخــر ســال گذشته پــای میز
محاکمه ایستاد ابــتــدا سعی کــرد جنایت
هولناک خــود را انکار کند امــا تجربه سال
ها رسیدگی به پرونده های جنایی رئیس
دادگــاه ،موجب شد تا متهم به گونه ای در
تنگنای سواالت فنی و تخصصی قرار گیرد که
دیگر هیچ چاره ای جز بیان حقیقت نداشت.
گ ــزارش خــراســان حاکی اســت ،در نهایت
متهم ایــن پرونده جنایی عــاوه بر اعتراف
به قتل ،راز  12فقره کودک ربایی و سرقت
طالجات را در شهرهای مختلف فاش کرد و
بدین ترتیب قضات شعبه سوم دادگاه کیفری
یک خراسان رضوی پس از برگزاری چندین
جلسه محاکمه ،اتهام او را محرز دانستند و
دربــاره قتل کودک فریمانی رای به قصاص
نفس دادند اما به دلیل شیوع کرونا ،شاکیان
اتهامات کودک ربایی و سرقت های به عنف
نتوانستند در دادگاه حضور یابند و به همین
دلیل ،رسیدگی به بخش زیادی از اتهامات
«سلطان گوشواره دزد» به تاخیر افتاد .این
در حالی است که رای صادره درباره قصاص
نفس متهم نیز قابل فرجام خواهی در دیوان
عالی کشور است و پرونده مذکور با اعتراض
متهم و وکیل مدافع او ،در دیوان عالی کشور
مورد بررسی قضایی قرار می گیرد.

تصادف ۲قطاردرجمهوریچک
مقا مهای جمهوری چک اعــام کردند:
بــرخــورد یــک قطار مسافربری در حال
حــرکــت بــا قــطــار ب ــاری کــه متوقف شده
بــود موجب مــرگ رانــنــده قطار و زخمی
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شــــدن 35نــفــر از مــســافــران شـــد .ایــن
دومــیــن تــصــادف قــطــار در جــمــهــوری
چـــک در کــمــتــر از دو هــفــتــه اخــیــر
است.

 ۷ژوئیه برخورد دو قطار مسافربری در
منطقهروستاییپرنیکاینکشور،جانسه
نفر را گرفته و موجب زخمی شدن بیش از
 ۳۰نفر دیگر شده بود.
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در امتداد روشنایی

بازگشت به آغوش نامادری
حرف هایش بسیار زیبا و رویایی بود .همیشه می مهران این برخورد نامادری ام را بهانه کرد و
گفت من مخاطب خاص شعرهای عاشقانه اش ارتباطشرابامنقطعکردمنکهازلحاظعاطفی
هستم .گاهی من را مهر و ماه می خواند و گاهی به مهران وابسته شده بودم از این اتفاق ناراحت
دختر ماه پیشونی قصه های کودکی اش ...با شدم و از نامادری ام کینه به دل گرفتم و حرف
او به خانه آرزوهایم کوچ می کردم و خوشبخت های بدی به او زدم به او گفتم که او تنها همسر
ترین دختر روی زمین بــودم تصور می کردم پدرم است وحسودی می کند و می خواهد جلوی
نیمه گمشده ام را پیدا کردم کسی که با او می خوشبختی من را بگیرد و هیچ گاه نمیتواند
جای مادرم را برایم پرکند و ...او با این که از این
توانم تمام تلخکامی های گذشته را پشت سر
بگذارم ...اما اکنون از خانه آرزوهایم جز ویرانه حرف ناراحت شد اما باز هم به من مهربانی می
ای باقی نمانده است ...دختر جوان ۲۱ساله که کرد اما من در منزل با او بدرفتاری می کردم تا
به همراه نامادری اش برای شکایت از مزاحمت این که تصمیم گرفتم مدتی با مادرم زندگی کنم
ها و تهدیدهای پسری  ۲۴ساله به کالنتری احساس می کردم در کنار او آزادی بیشتری دارم
مراجعه کرده بود دربــاره ماجرای زندگی اش پدر و نامادریام وقتی از تصمیم من مطلع شدند
به کارشناس اجتماعی کالنتری شفای مشهد به شدت مخالفت کردند حتی نامادری ام وقتی
گفت ":کودکی سه ساله بودم که پدر و مادرم از فهمید که من در تصمیمم مصمم هستم با گریه
یکدیگر جدا شدند و مسئولیت نگهداری من به التماس کرد که آن ها را ترک نکنم اما من قبول
پدرم سپرده شد مــادرم نیز به دنبال سرنوشت نکردم.مادرمدرمنزلیبهصورتمجردیزندگی
خودش رفت و فراموش کرد که دختری دارد!! می کرد وقتی مدتی در منزل مادرم ساکن شدم
پدرم نیز ازدواج کرد تا به زندگی اش سرو سامان متوجه شدم که مردان غریبه در خانه او رفت و
بدهد نامادری ام زن خوشرو و مهربانی بود و مثل آمد دارند از طرفی مادرم خیلی وقت ها شب ها
فرزند خودش از من مراقبت می کرد بعد از مدتی به خانه نمی آمد و من در خانه تنها می ماندم ،کم
م متوجه شدم که چرا همه می گفتند که مادرم
من هم صاحب خواهر و برادر دیگری شدم وقتی ک 
بزرگ تر شدم هنگامی که درباره مادرم از پدرم زن خوبی نیست...بیشتر اوقات که در خانه تنها
سوال می کردم پدرم تنها به یک جمله بسنده بودم خودم را در فضای مجازی سرگرم می کردم
می کــرد":مــادرت زن خوبی نبود!!!" وقتی به تا این که در فضای اینستاگرام با پسری به اسم
سن نوجوانی رسیدم متوجه شدم که حرف های مهرداد آشنا شدم من خیلی تنها بودم و کم کم
بدی پشت سر مــادرم است مــادرم را خیلی کم به او وابسته شدم او به من ابراز محبت می کرد
مالقات می کردم شاید هر چند ماه یک بار در و زیباترین جمالت را بر زبان می راند تا این که
حد چند ساعت کوتاه اما در این ساعات کوتاه او ارتباطیعاشقانهوصمیمانهبینماشکلگرفتو
را زنی مهربان و خوش اخالق شناختم اما او از من عکس های شخصی ام را برای او ارسال کردم
لحاظ ظاهری حجاب و وضعیت مناسبی نداشت بعدازمدتیرفتارمهردادتغییرکرداومنراتهدید
خالصه بعد از پایان دوره متوسطه و کسب مدرک می کرد که اگر با او رابطه خصوصی نداشته باشم
دیپلم از آن جایی که عالقه ای به ادامه تحصیل آن عکس ها را در فضای مجازی منتشر می کند
نداشتم ترک تحصیل کردم مدتی بعد در کالس خیلیترسیدهبودمنمیدانستمچهکنمازطرفی
ورزشــی ثبت نام کردم و در مسیر رفت و آمد به از این که به منزل مادرم آمده بودم پشیمان بودم
کالس با مهران آشنا شدم این آشنایی خیابانی به دلمبراینامادریامخیلیتنگشدهبودبنابراین
ارتباط تلفنی کشیده شد تا این که مادرم متوجه دوباره به منزل پدرم بازگشتم و از نامادری و پدرم
ماجرا شد و از من خواست که به این ارتباط پایان عذر خواهی کردم و مشکلی را که جرئت نداشتم
دهم اما من مخالفت کردم مادرم گفت اگر مهران با مادرم مطرح کنم با نامادری ام مطرح کردم
قصد ازدواج دارد به خواستگاری ات بیاید وقتی وقتی مشکلم را با نامادری ام در میان گذاشتم او
موضوع را با مهران در میان گذاشتم به من گفت از من خواست که به کالنتری بیاییم تا از مهرداد
فعالشرایطازدواج رانداردوبایدکارمناسبیپیدا شکایت کنیم و بــرای حــل مشکل پیش آمــده
کند نامادری ام وقتی پاسخ مهران را شنید با او راهنمایی بگیریم .
تماسگرفتوبهاوگفتاگرقصدازدواجبادخترم شایان ذکر است به دستور سرگرد امارلو(رئیس
را داری با خانواده ات به خواستگاری بیا در غیر کالنتری شفا )اقدامات قانونی برای دستگیری
این صــورت حق ارتباط با دخترم را نــداری!!! جوان مزاحم آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

