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ا

در امتداد تاریکی

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی پیشنهاد کرد:

استفادهبهینهازکاالهایمعدومی

پیرمرد
درچنگدختروپسرمعتاد!

ا

عکس :خراسان

سجادپور -دادستانی مشهد با تاکید بر حفاظت از
محیط زیست و استفاده از فناوری هــای نوین علمی
پیشنهاد کرد تا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
کشور از کاالهای معدومی یا فاسد برای مصارف ثانویه
استفاده بهینه کند.به گــزارش اختصاصی خراسان،
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی به دنبال برخی
اظهارنظرهای مردمی درباره کاالهایی که قابلیت مصرف
ثانویه را دارند اما با دستور مقامات مسئول معدوم می
شوند ،به خبرنگار روزنامه خراسان گفت :طبق ماده 42
قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،
کاالهاییکهتوسطوزارتخانههاییمانندجهادکشاورزی،
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا دیگر مراجع ذی
صالح ،آلوده به آفت ،فاسد یا غیرقابل مصرف تشخیص
داده شوند باید با تنظیم یک صورت جلسه به طور کامل از
بین بروند و معدوم شوند که تاکنون براساس همین استناد
قانونی عمل شده است.
قاضی سید هادی شریعت یار با تاکید بر این که از این
کاالها استفاده بهینه دیگری نیز می توان کرد ،افزود:

در بازدیدهای میدانی و گزارش های کارشناسی هنگام
تحقیقات قضایی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش
امــوال تملیکی در استان خراسان رضــوی به مــواردی
رسیدیم که بررسی های دقیق درباره آن ها نشان می دهد
بایدتدابیرخاصیبرایاستفادهبهینهازکاالهایمعدومی
اندیشیده شود چرا که امــروزه با توجه به پیشرفت های
علمی و فناوری های روز دنیا ،می توان برخی از کاالها یا
محصوالت غیرقابل مصرف را در موارد مشخص دیگری
استفاده کرد.
این مقام ارشــد در دادس ــرای عمومی و انقالب مشهد
خاطرنشان کرد :به طور مثال در برخی از بازدیدهای
میدانی به گردوهای فاسد و شته زده برخورد کردیم که
طبق همین ماده قانونی باید معدوم شوند ،در صورتی
که طبق نظر کارشناسان و متخصصان از پوست همین
گردوها درصنایع رنگ سازی استفاده می شود بنابراین
با فراوری این گونه محصوالت می توان از حیف و میل بیت
المال جلوگیری کرد.
معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقــوع جرم

دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی با تاکید
بر تاثیرات منفی معدوم سازی برخی کاالها بر محیط
زیست کشور افزود :در شرایط فعلی عالوه بر صرف هزینه
های زیادی برای معدوم سازی کاالهای قابل مصارف
ثانویه ،آثار مخربی نیز بر محیط زیست تحمیل می کنیم
که حتی امکان دارد سالمت جانداران دیگر هم در معرض
خطر قرار گیرد.
قاضی سید هادی شریعت یار با بیان این که پس از جمع
بندی نظرات کارشناسی و تجزیه و تحلیل های علمی،
پیشنهادی از سوی دادستانی مشهد و با تدبیر قاضی
محمد حسین درودی ( دادستان مرکز خراسان رضوی)
به قوه قضاییه ارسال شده است ،تصریح کرد :با توجه به این
که با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناوری
های جدید می توانیم از آسیب ها و خسارت های ناشی از
معدوم سازی برخی اموال و کاالها جلوگیری کنیم و از
سوی دیگر نیز به نفع بیت المال درآمدزایی داشته باشیم،
پیشنهادی به قوه قضاییه ارسال شده است تا از طریق
سلسله مراتب قضایی ،مــوارد مذکور در سازمان جمع

ختصاصی خراسان

آوری و فروش اموال تملیکی کشور بررسی و کارشناسی و
به صورت عملیاتی اجرا شود.
معاون دادســتــان مرکز خــراســان رضــوی همچنین از
کارشناسان ،متخصصان و شهروندان خواست در صورتی
که نظرات و تحقیقات ویژه ای درباره امور مربوط به حقوق
عامه و بیت المال دارنــد ،مراتب را به دادستانی مشهد
اعالم کنند.

عامل قتل وحشتناک پرستار جوان در گفت وگو اب روزانمه خراسان مطرح کرد:

ماجرای مرموز پسر عینکی!

متهم به قتل در حال گفت و گو با خبرنگار خراسان

وحقوقشراازپولهایمنجداکرد.
یعنیاختالفاتشماریشهمالیداشت؟نه!تنهاایننبود!
منواوچهارسالدرتهرانزندگیکردیموسندخانهراهمبهنام
«مریم» زده بودم که او آن را بدون اجازه من فروخت ولی بعدها
مشکالتدیگریهمدرزندگیمشترکماپیشآمدکهمجبور
شدمهمسرمراطالقبدهم!
چه مشکالتی؟ بعد از گذشت چند سال زندگی مشترک،
سال  98بود که فهمیدم به سرطان روده و کبد دچار شده ام
که االن به معده ام زده است! از همان روز به بعد همسرم سر
ناسازگاریگذاشت.
یعنیبهخاطربیماریسرطاندیگرتورادوستنداشت؟

توکلی  -زن و مردی به جرم کالهبرداری بیش از
 ۷۰میلیارد ریال با وعده دروغین افزایش سرمایه در
رفسنجان دستگیر شدند.
به گــزارش خــراســان ،به دنبال مراجعه حضوری
شهروند رفسنجانی به پلیس فتا و طــرح شکایتی
مبنی بر این که یک خانم از افراد مورد اعتماد او ،با
پیشنهادهای فریبکارانه ،خود را کارشناس بورس و
بازارهای مرتبط با ارز دیجیتال و دیگر فعالیت های
اقتصادی معرفی و با وعده سرمایه گذاری و چند برابر
شدن سرمایه ،مبلغی بیش از  ۷۰میلیارد ریال را از
او دریافت کرده اما در ادامه دیگر پاسخ گوی تماس
هــای خــود نبوده اســت ،موضوع در دســت بررسی
کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

ختصاصی خراسان

ا

و من در اوج بیماری سرطان به صورت توافقی برگه طالق را
امضاکردمامابعدپشیمانشدم!
چرا؟چونپزشکانمراجوابکردهبودندولیبعدازیکسال
حالم خوب شد و دوباره به سوی همسرم بازگشتم ولی او نمی
خواستبامنزندگیکند.
پس چرا او را به قتل رساندی؟ یک روز در خیابان او و مادرش
رادرمنطقهاحمدآباددیدمکهسواریکخودرویشاسیبلند
شدند.رانندهآنخودروپسرجوانعینکیبودکهرفتاریبسیار
مرموز داشت .با خودم فکر کردم پس حتما مریم قصد ازدواج
با آن پسر عینکی را دارد و به همین دلیل مرا تحویل نمی گیرد
چونهمانروزآنپسرگازخودرویشاسیبلندرافشاردادبه
طوری که احساس کردم با دیدن من از آن جا گریختند! بعد از
این ماجرا خیلی عذاب می کشیدم و آن صحنه آزارم می داد.
تا این که تصمیم به قتل گرفتم البته قبل از آن قصد خودکشی
داشتم.
به همین دلیل هم 10روز قبل از قتل انواع و اقسام مواد مخدر
صنعتی و سنتی را با هم مخلوط و مصرف می کردم تا بمیرم
اما نشد!
از روز قتل بگو .آن روز در سحرگاه یازدهم تیر خودروام را در
نزدیکیمحلزندگیهمسرمدرخیابانولیعصر(عج)مشهد
پارک کردم و با قمه ای که در دست داشتم به سرکوچه آن ها
رفتم.وقتیهمسرمبرایرفتنبهسرکار(بیمارستان)ازخانه
خارج شد ،در یک لحظه او را صدا زدم و بی درنگ ضربات قمه
را بر پیکرش فرود آوردم .ضربات زیادی زدم اما نمی دانم چند
ضربهشد.بعدهمازآنجاگریختموبهقمرفتمووقتیفهمیدم
پلیسبهمننزدیکشدهاست،خودمراتسلیمکردم.
پشیمانی؟بهخاطرقتل 80درصدپشیمانم!
ولی از این که او را طالق دادم خیلی نادم هستم چون نباید
این کار را می کردم و او متوجه می شد که نباید با من این گونه
رفتارکند!
چــرا  80درصــد پشیمانی؟ چــون بــاالخــره همسرم بود!
دوستشداشتم!عاشقشبودم!منتصمیمعجوالنهایگرفتم!
البته قبل از آن پدرزنم را تهدید کرده بودم ولی آن ها توجهی
نمیکردند!

سابقه خبر
به گزارش خراسان ،ساعت  6صبح یازدهم تیر امسال ،پرستار  26ساله ای که در بخش بیماران کرونایی یکی از
بیمارستان های امدادی مشهد مشغول کار بود ،توسط جوان ناشناسی در ابتدای خیابان ولیعصر (عج) 12با ضربات
هولناک خنجر به قتل رسید .دقایقی بعد با حضور قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) تحقیقات
قضایی آغاز و مشخص شد عامل جنایت همسر سابق مقتول است که به صورت توافقی از یکدیگر جدا شده بودند.
طولی نکشید که متهم مذکور در قم بازداشت شد و به قتل همسرش اقرار کرد .بررسی های تخصصی این پرونده در
پلیس آگاهی خراسان رضوی و زیر نظر سرهنگ سلطانیان (رئیس اداره جنایی آگاهی) صورت گرفت و متهم پس از
بازسازی صحنه قتل در حضور مقام قضایی و سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) روانه زندان شد تا
این پرونده جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی کند.

کالهربداریمیلیاردیابوعدهافزایشزودهنگامرسمایه
با تشکیل پرونده مقدماتی ،کارشناسان واحد رصد و
پایش فضای مجازی پلیس فتای رفسنجان در همان
مراحل اولیه ،خانم مرتبط با این پرونده را دستگیر
کردندوپس ازتحقیقاتوبررسیحساببانکی،کیف
های مجازی ارز دیجیتال و شماره کاربری های مورد
استفاده در صرافی ارز دیجیتال ،هویت دیگر متهم
مرتبط با این پرونده را که تبعه کشور افغانستان بود،
شناسایی و این فرد را در یکی از نقاط شهر رفسنجان
دستگیر کردند.فرمانده انتظامی رفسنجان بیان
کرد :این خانم و آقا که در روند بازجویی های بعدی
مشخص شد از مــدت ها قبل با هم آشنا شــده و در
تدارک انجام کالهبرداری از سوژه های مدنظر خود
بوده اند ،پس از مواجهه با مستندات موجود به جرم

عکس اختصاصی خراسان

سیدخلیلسجادپور-حدود 10روزبودکهانواعموادمخدر
سنتیوصنعتیراباهممصرفمیکردمتاخودکشیکنمچرا
کهرفتارهایمرموزآنپسرعینکیشاسیسواربهشدتعذابم
میدادبههمیندلیل...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،این ها بخشی از
اظهارات مرد جوانی است که همسر سابقش را با ضربات
وحشتناکخنجردروسطخیابانبهقتلرساند.اوبعدازمدتی
فرار ،خود را در جمکران قم تسلیم نیروهای انتظامی کرد و
سپسبهمشهدمنتقلشد.متهماینپروندهجناییپسازپاسخ
به سواالت تخصصی قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه
قتلعمدمشهد)بهبازسازیصحنهجنایتپرداختوچگونگی
قتلهولناکهمسرشرادرحضورمقامقضاییوسروانمنفرد
(افسرپرونده)شرحداد.
عامل این جنایت بی رحمانه سپس در گفت وگویی کوتاه با
خبرنگارخراسانبهسواالتیدربارهسرگذشتخودوماجرای
ازدواجوطالقتاارتکابقتلپاسخداد.آنچهمیخوانیدنتیجه
گفتوگوبامردیاستکهدرسکوتصبحگاهی،همسرشرا
درخیابانبهطرزدلخراشیکشت.
نامتچیست؟علی–ص
میزان تحصیالت؟ فوق دیپلم (کاردانی) دارم و در رشته
مکانیکخودرودردارالفنونبجنوردتحصیلکردم.
چند خواهر و برادر داری؟ دو برادر دارم اما من فرزند بزرگ
خانوادههستم.
اهل مشهدی؟ نه! در روستای محمد آباد از توابع شهرستان
فاروجدراستانخراسانشمالیبهدنیاآمدموتاششسالگیدر
آنجابودمامابعدازآنیکیازدوستانپدرمکهقماربازبودهمه
اموالش را در قمار باخت و چون پدرم ضامن بانکی او بود برای
پرداختبدهیهایدوستشدچارورشکستگیمالیشدکهبه
همیندلیلمنزلمسکونیخودمانرافروختیموبه«تیتکانلو»
رفتیمکهبعدازیکسالدرآنجابرادرمبهدنیاآمدوباوامیکه
مادرمگرفتهبود،خانهایساختیموهمانجاساکنشدیم.
یعنیتاپایانتحصیالتدبیرستاندرتیتکانلوبودید؟نه!
منازکالسپنجمتااولدبیرستاندرنمونهدولتیفاروجدرس
خواندموبعدتالشکردمبهحرفهپدرمکهمکانیکتراکتوربود،
واردشومبههمیندلیلهمبهدبیرستانفنیوحرفهایرفتم
و بعد هم در رشته مکانیک خودرو تحصیل کردم .سپس در
دانشگاهدارالفنونبجنوردپذیرفتهشدمودرآنجافوقدیپلم
مکانیکگرفتم.
با همسرت (مقتول ) چگونه آشنا شدی؟ ترم آخر دانشگاه
بودم که یک روز با دوستانم برای مسافرت به منطقه تفریحی
ناهارخوران گرگان رفتیم .دوستم «میالد» با یکی از دوستان
همسرمآشنابود.درآنجامراهمبا«مریم»آشناکردکههمین
موضوعبهازدواجرسید.
همسرت اهل شمال کشور بود؟نه!اوهمدردانشکدهعلوم
پزشکیگرگانودررشتهپرستاریتحصیلمیکردکهآنروز
بههمراهدوستانشبه«ناهارخوران»آمدهبود.

چه مدت بعد از آشنایی ازدواج کردید؟ ارتباط من و مریم
حدودششماهطولکشید.سال 93بودکهازدواجکردیم.
چرا ادامــه تحصیل نــدادی؟ همسرم در گرگان تصادف
کرد ،به طوری که دیگر زندگی من حدود دو سال تحت تاثیر
همین سانحه رانندگی قرار گرفت و دیگر از شغل و تحصیل
دور ماندم.
اختالف شما و همسرت از کجا آغاز شد؟ از همان روزهای
آغازینازدواج،برخیازنشانههایاختالفنمایانشدچراکه
مادرمریممعتقدبودمنبهخاطرپولوثروتبادخترشازدواج
کردهاموبههمیندلیلبامنلجبازیمیکرد.
تفکراتمادرزنمبهطورکلیرویهمسرمنیزتاثیرگذاشتاما
اختالفاتمااززمانیشدتگرفتکههمسرمصاحبشغلشد

نه! او وقتی زخم هایی مانند جوش روی بدنم ظاهرمی شد،
صورتشرارویهمینزخمهامیگذاشتتامنآسودهبخوابم
و در همین حال خودش به خواب می رفت .او زنی پاکدامن
بود به طوری که حتی در مسافرت ها نام مرا بلند فریاد نمی
زد که دیگران صدای او را بشنوند! ولی وقتی منزل تهران را
فروخت من ناراحت شدم و احساس کردم شاید فرد دیگری
رادوستدارد.
همسرتدربخشبیمارانکروناییخدمتمیکرد؟بله!
بعد از آن که دوره کارورزی را به پایان رساند ،پرونده ای همراه
با استشهاد برایش درست کردیم که وقتی به مشهد آمدیم در
بخشبیمارانکروناییبیمارستانامدادیمشغولکارشد.
چهشدکهتصمیمبهطالقگرفتی؟اواصراربهطالقداشت

انتسابی و فریب شاکی با وعده های فریبنده فعالیت
در بازار بورس و افزایش کوتاه مدت سرمایه ،اعتراف
کردند و با تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.
سرهنگ نجفی تاکید کرد :کالهبرداری از مردم این
روزها ،بیشتر در فضای مجازی با وعده های فریبنده
فعالیت در بازار بورس و با ترفند افزایش کوتاه مدت
سرمایه و دیگر عناوین اغوا کننده ،موضوعی است که
گاه و بی گاه باعث اغفال و خالی شدن حساب برخی
افراد می شود که برای کسب زودهنگام مال و ثروت،
فریب این گونه وعده های دروغین را می خورند که
توصیه می شود در این موارد هوشیار باشیم و برای
شروع یا مشارکت در هرگونه فعالیت اقتصادی ،در
ابتدا تحقیق و بررسی های الزم را انجام دهیم.

ختصاصی

خراسان

 ۶۴هزارلیترسوخت قاچاق
درمشکهایجاسازلورفت
کرمانی-با تشدید اقدامات انتظامی و برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت،
نیروهای پلیس آگاهی هنگام کنترل محور «ریگان-ایرانشهر» چهار خودروی
سواری و دو تانکر سوخت رسان را متوقف کردند.
به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان ریگان گفت :نیروهای پلیس
آگاهی با همکاری پلیس امنیت عمومی این شهرستان ،در بررسی مدارک
تانکرهای عبوری متوجه جعلی بودن بارنامه آن ها شدند و از این تانکرها و
همچنین از مشک های جاساز شده درون خودروهای ســواری در مجموع
۶۴هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.
سرهنگ اسحاق دریجانی افزود :در این زمینه پنج متهم دستگیر و با تشکیل
پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند.

درشرایطیزندگیمیکنمکهگذرزماننیزبرایم
ارزشی ندارد چرا که دختر و پسر جوانم به مواد
مخدر صنعتی آلوده شده اند و مرا آن قدر کتک
می زنند تا همین حقوق ناچیز بازنشستگی را از
من بگیرند و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،پیرمرد
 67ساله در حالی که با دستان چروکیده اشک
هایش را پاک می کرد ،با بیان این که نمی دانم از
شر این فرزندان ناخلف به کجا پناه ببرم ،درباره
این ماجرای تلخ به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتریقاسمآبادمشهدگفت:حدودهفتسال
قبل پسرم ترک تحصیل کرد و دیگر به مدرسه
نرفت .آن زمان در مقطع دبیرستان تحصیل می
کرد و من به همین دلیل خیلی نگران بودم چرا که
دوست داشتم پسرم به تحصیالتش ادامه بدهد و
عصای دست من در روزگار کهن سالی باشد ولی
باز هم فکر می کردم عالقه ای به درس و مدرسه
ندارد و به همین دلیل برای بازگشت به مدرسه
اصرار نکردم .با وجود این «سبحان» را تشویق
می کردم تا هنر و حرفه ای بیاموزد که در آینده
مخارج زندگی اش را تامین کند ولی متاسفانه او
مسیر خیابان گردی و معاشرت با دوستان ناباب
را در پیش گرفت .در همین حال پسرم را نزد یک
استاد مکانیک خودرو بردم که از دوستان نزدیکم
بود .از او خواهش کردم تا تعمیر موتور خودرو را
به سبحان آموزش بدهد و من هم اجر و مزدش را
پرداخت خواهم کرد ولی هنوز یک هفته از این
ماجرا نگذشته بود که استاد احمد با عذرخواهی
از من مدعی شد سبحان به این حرفه عالقه ای
نــدارد و مسیر خالف را در پیش گرفته است به
طوری که در محل کار سیگار می کشد و من هم
با این رفتارها به شدت مخالفم و از سوی دیگر نیز
چون قطعات موتور خودرو را با بنزین شست و شو
می دهیم مصرف سیگار در حین کار می تواند
فاجعه جبران ناپذیری به بار آورد .خالصه پسرم
که حاال  19ساله بود نه تنها به این سرزنش ها
توجهی نکرد بلکه روابطش را با دوستان ناباب
ادامه داد و به مصرف مواد مخدر سنتی رو آورد.
دیگر نگرانی من و همسرم روز به روز بیشتر می
شد اما نمی دانستیم چگونه سبحان را از این
مسیر نادرست بازداریم چرا که آبرویمان نیز در
خطر بود و نمی توانستیم اعتیاد فرزندمان را
آشکار کنیم .باالخره او را تهدید کردم که اگر در
ساعت مشخصی به منزل نیاید دیگر باید شب
را در خیابان ها سپری کند .پسرم نیز که گویی
منتظر همین فرصت بود دیگر بسیاری از شب
ها را به منزل نمی آمد و اوقاتش را با دوستان
معتادش می گذراند .در این مدت فقط زمانی او
را می دیدم که با تهدید و آبروریزی ،پول تهیه مواد
مخدر را از من می گرفت .در این شرایط تصمیم
گرفتم او را در یک مرکز ترک اعتیاد بستری کنم
چرا که به مصرف مواد مخدر صنعتی آلوده شده
بود و هر روز اوضاع جسمی و روحی اش وخیم تر
می شد .در نهایت با یاری پلیس او را برای مدتی
به یک مرکز ترک اعتیاد معرفی کردیم اما دو روز
بعد از سپری شدن دوره ترک اعتیادش باز هم
مصرف مواد مخدر صنعتی را ادامه داد .او دیگر
برای آن که همین اندک مبلغ بازنشستگی را
از من بگیرد ،خواهر جوانش را نیز با خود همراه
کرد و از او هم یک معتاد حرفه ای ساخت به گونه
ای که دیگر نمی توانستم در برابر خواسته های آن
ها تاب بیاورم .دخترم نیز مانند برادرش آبروریزی
می کرد تا پول مصرف مواد مخدر را از من بگیرد
ولی مصرف آن ها به شدت افزایش یافته بود و
حقوق بازنشستگی من هم کفاف هزینه های
آن ها را نمی داد .در این وضعیت سبحان برای
تامین بخشی از هزینه های اعتیادش به جمع
آوری ضایعات پرداخت و خواهرش را نیز تشویق
به این کار کرد ولی پسرم زباله ها و ضایعاتی را
که از سطل های زباله بیرون می آورد با همان
بوی تعفن وکثیف به درون پارکینگ آپارتمان
منتقل می کرد که اعتراض شدید همسایگان را
برانگیخت  .این رفتارهای فرزندانم برایم قابل
تحمل نیست و نــزد همسایگان خجالت زده
هستم ،این درحالی است که دخترم نیز برای
گرفتن پول از من لوازم منزل را می شکند و به من
و مادرش توهین می کند تا ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور
دستوری ویژه از سوی سرهنگ سیدرضا معطری
(رئیسکالنتریقاسمآباد)رسیدگیکارشناسی
به این پرونده به مشاوران زبده دایره مددکاری
اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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