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برادرکشیبرایچندقرصمتادون!

سجادپور-مرد 40سالهایکهپسازجدایی
از همسرش در منزل پدرش زندگی می کرد،
برادر  25ساله اش را برای چند قرص متادون
به قتل رساند .به گزارش خراسان ،این حادثه
هولناکشبپنجشنبهگذشتهدربولواردکتر
شریعتی منطقه قاسم آباد مشهد هنگامی رخ
داد که مرد  40ساله معتادی به نام «علی –
ص» با پدرش برای گرفتن چند قرص متادون
بیشتر به مشاجره پرداخت .در این میان،
دوتن از برادران وی که از زیاده خواهی های
برادرشان به تنگ آمده بودند ،به طرفداری

از پدر با وی درگیر شدند تا این که درگیری
آن ها شدت گرفت .در همین لحظه ناگهان
«علی -ص» چاقویی را برداشت و دو برادرش
راازناحیهپازخمیکرد.دراثنایایندرگیری
وحشتناک ،داماد خانواده به همراه همسرش
از راه رسیدند و با دیدن این صحنه دلهره آور،
بالفاصله مصدومان را با خودروی پژو به مرکز
درمانی مهرگان رساندند ولی احمد (برادر
 25ساله )به دلیل خون ریــزی شدید جان
سپرد .این گونه یک پرونده جنایی دیگر روی
میز قاضی دکتر حسن زرقانی (قاضی ویژه

قتل عمد مشهد) گشوده شد .در حالی که
عقربههایساعت،دقایقاولیهبامدادرانشان
می داد ،تحقیقات گسترده مقام قضایی و
کارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیخراسان
رضوی در محل وقوع قتل در حالی آغاز شد
که اطرافیان متهم از فرار وی جلوگیری کرده
بودند.گزارشخراسانحاکیاست:باانتقال
اینمرد 40سالهبهپلیسآگاهیبررسیهای
تخصصی با دستورات ویژه قضایی زیرنظر
سرهنگ سلطانیان (رئیس اداره جنایی
آگاهی) آغاز شد.

روزهای سخت «سی سخت»

درزلزله 5.6ریشتری شهرسیسخت 61نفرمصدومشدندو 3هزارو 700واحدمسکونیخسارتدید

▪ 61مصدوم

بنا بــه گفته مدیرعامل جمعیت هــال احمر
کهگیلویه و بویراحمد 61،نفر بر اثر این زمین لرزه
مصدوم شدند که از این تعداد  ۲۷نفر به یاسوج

▪خسارتبه  3700واحدمسکونی

همچنین به گــزارش شبکه خبر ،مدیر کل بنیاد
مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت :در پی وقوع
زلزله  5.6ریشتری سی سخت ،به  ۳هزار و ۷۰۰
واحدازمنازلمسکونیخسارتواردشد.
حسین جنتی با بیان این که از این تعداد ۸۰۰
واحــد بــه علت خــســارت  ۶۰تــا  ۱۰۰درصــدی
نیاز به بازسازی دارنــد ،افــزود :از مجموع  ۳هزار

جوالنقارچتوهمزادرمیانمعتادان!
دکتر «ماشروم» در کرمان دستگیر شد

توکلی /فردی که با عنوان دکتر «ماشروم» در
فضای مجازی اقدام به فروش نوعی ماده توهم
زا موسوم به «ماشروم» یا قارچ توهم زا می کرد،
شناسایی و دستگیر شد .به گزارش خراسان،
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
کرماندراینبارهگفت:نیروهایمرکزاطالعات
فضای مجازی پلیس امنیت عمومی استان،
بــا رصــد فضای مــجــازی از فعالیت فــردی که
خــود را «دکتر مــاشــروم» معرفی و با تبلیغات
نامتعارف ،جوانان را به مصرف ماده توهم زا و

صنعتی«ماشروم» ترغیب می کرد ،باخبر شدند
و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ،بی

و  ۷۰۰واحــــد،
 ۲هــــزار و ۹۰۰
واحــــد تعمیری
هـــســـتـــنـــد .وی
مــیــزان خــســارت
بــــه واحــــدهــــای
تعمیری را بین
 ۲۰تا  ۴۰درصد
اعالم کرد و گفت:
در پی این زلزله به
 ۲هزار و  ۳۰۰واحد مسکونی خسارت معیشتی
از جمله تخریب اسباب و وسایل منزل وارد شده
اســت .پناهی فرماندار شهرستان دنا نیز تاکید
کرد :در نشست ستاد بحران استان در فرمانداری
شهرستان،باحضوروزیرراه،رئیسجمعیتهالل
احمر ،بنیاد مسکن و ستاد بحران کشور مصوب
شد که  ۲۰میلیون تومان وام بالعوض به خسارت
دیدگان شهرستان زلزله زده دنا برای اجاره ،جابه

همچنینبهگزارشایسنا،نمایندهمردمشهرستان
های بویراحمد و دنا و مارگون در مجلس گفت:
شدت تخریب طوری است که منازل مسکونی و
ساختمانهایاینشهرستاناز ۶۰تا ۱۰۰درصد
آسیبدیدند.روشنفکرافزود:درشرایطکرونایی،
دمای هوا در شهرستان دنا پایین است و دیروز نیز
شاهد برف و باران بودیم و هم اکنون این منطقه
زلزله زده در شرایط استثنایی و خاصی قرار دارد.
وزیرراهوشهرسازینیزبههمراهرئیسبنیادمسکن
انقالباسالمیدیروزبهشهرسیسخترفتندواز
مناطق زلزله زده بازدید و در جلسه ای دستورات
الزمراصادرکردند.

درنــگ با انجام تحقیقات پلیسی این متهم را
شناسایی و دستگیر کردند.
کــوروش احمدیوسفی افـــزود :از ایــن متهم ،
مقداری ماری جوانا به همراه ابزار خاص تولید
این ماده توهم زا کشف شد که تحقیقات از این
فرد در حال انجام است .وی یادآورشد :این ماده

توهم زا از تولیدات صنعتی و نوظهوری است
که برای نابودی و گرفتار ساختن افراد جامعه
به ویژه نسل جوان تولید شده و الزم است همه
به ویژه خانواده ها در باره این گونه مواد نو پدید
اطالع کافی داشته باشند و از فرزندان شان نیز
در مقابل آن ها مراقبت کنند.

عکس :ایسنا

گــروه حــوادث /زلزله ای به بزرگی پنج و شش
دهم ریشتر ،شامگاه چهارشنبه شهر سی سخت
در استان کهگیلویه و بویر احمد را لرزاند و به سه
هزار و  700واحد مسکونی خسارت وارد کرد.
همچنین بر اثر این زمین لــرزه  61نفر مصدوم
شدند .به گــزارش ایرنا ،زمینلرزهای به بزرگی
 5.6ریشتر  ،ساعت  ۲۲و  ۵دقیقه و  ۳۴ثانیه
،چهارشنبه شب شهر سیسخت مرکز شهرستان
دنا را در استان کهگیلویه و بویراحمد لرزاند .مرکز
لرزه نگاری کشور اعالم کرد که این زمین لرزه در
عمق  ۸کیلومتری زمین اتفاق افتاده است .این
زلزله در شهرهای یاسوج ،گچساران و دهدشت
هماحساسشد.

اعزام و در مجموع
هفت نفر بستری
شدندوتحتمداوا
هستند .امان ا...
جهانبین افــزود:
بقیه افــراد زخمی
به صورت سرپایی
درمــان وترخیص
شدهاند.

جایی و اسکان موقت داده شود .به خانههایی که
به طور کامل باید ساخته شوند ،وام بازسازی نیز
پرداختمیشود.وامتعمیرنیزبهمنازلیکهدرصد
تخریبآنهاکمتراست،پرداختخواهدشد.
▪تخریب ۶۰تا۱۰۰درصدیوسرمایهوا

۱۱

در امتداد تاریکی

فرار در توهم!
من در سرقت خودرو هیچ نقشی نداشتم و هنوز ای نداشت چون او همسر اولش را نیز به خاطر
مدت زیادی نبود که به عقد موقت راننده پراید در اعتیاد طالق داده بود .دوباره روزهای تلخ من در
آمده بودم و قرار بود به طور رسمی با هم ازدواج حالی آغاز شد که نمی توانستم به خانه ناپدری
کنیم که این حادثه رخ داد و ماموران مرا نیز ام بازگردم زیرا مادرم نیز در شرایط تاسف باری
بود و با خواهران ناتنی ام هم نمی ساختم ،آن
دستگیر کردند و ...
اینهابخشیازاظهاراتزن 33سالهایاستکه ها زندگی و رفتارهای مرا مایه شرمساری نزد
در عملیات تعقیب و گریز سارقان توسط نیروهای شوهران شان می دانستند و من مجبور بودم
گشت کالنتری سپاد مشهد به دام افتاد .این برای آن که سرپناهی داشته باشم و هزینه های
زن جــوان که سرگذشت تاسف بــاری دارد ،در اعتیادم تامین شود ،تن به ازدواج موقت بدهم اما
حالی که اشک می ریخت و مدعی بود در سرقت وقتی همسرم در جریان مصرف بیش از حد مواد
خودرو نقشی ندارد و یک معتاد بدبخت است ،به مخدری قرار گرفت که من استعمال می کردم
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت15 :سال و از حالت طبیعی خارج می شدم ،بالفاصله مرا
قبل مادرم مرا به جوانی معتاد ،شوهر داد تا یک طالق داد تا در حالت توهم بالیی بر سرش نیاورم.
نان خور از سفره اش کم شود چون پدر و مادرم حدود یک ماه قبل با «مهران» آشنا شدم و به طور
از چند سال قبل طالق گرفته بودند و من با مادر غیررسمی با هم ازدواج کردیم تا زمانی که شرایط
معتادم زندگی می کــردم .این درحالی بود که مالی او بهتر شد ،به طور رسمی ازدواج مان را ثبت
مادرم نمی توانست هزینه های اعتیاد و مخارج کنیم ولی چند روز قبل فهمیدم که مهران قرص
زندگی اش را تامین کند به همین دلیل هیچ وقت هایروانگردانخرید و فروش میکند و با یکی از
به آینده ما نمی اندیشید و تنها می خواست مرا دوستانش دست به سرقت خودرو و موتورسیکلت
شوهر بدهد که به دنبال سرنوشت خودم بروم .می زند .ولی برای آن که باز هم طالق نگیرم و او
خالصه من و «غالمعلی» ازدواج کردیم اما این را از دست ندهم ،این موضوع را نادیده گرفتم و
زندگیسهسالبیشترطولنکشیدومندرحالی چیزی به او نگفتم .تا این که امروز زمانی که قصد
که دختر کوچکی را در آغوشم می فشردم ،از او داشتم به منزل مادرم بروم ،مهران اصرار کرد مرا
طالق گرفتم و حضانت دخترم را نیز به خانواده با خودروی دوستش به مقصد برساند .من هم که
غالمعلی سپردم اما دست تقدیر مرا نیز به دام اطالعی از سرقتی بودن خودرو نداشتم ،سوار
اعتیاد گرفتار کرد .بعد از طالق ،خانواده همسرم شدم .مهران قرص روان گردان استفاده کرده بود
مرا از دیدن فرزندم محروم کردند و این موضوع در و من هم به دلیل استعمال زیاد مواد مخدر حالت
حالیمراازنظرروحیعذابمیدادکهبادوستان طبیعی نداشتم ،به همین دلیل زمانی که در
خوبینیزمعاشرتنداشتم،بههمیندلیلطولی خیابان مورد ظن نیروهای انتظامی قرار گرفتیم،
نکشید که من آلوده به مواد مخدر شدم و مادرم مهران با سرعت زیاد و در خالف جهت حرکت
نیز ازدواج کرد .بعد از آن به موجودی سرگردان خودروها فرار کرد تا بتواند از چنگ پلیس بگریزد.
و آواره تبدیل شده بودم و به دنبال سرپناهی می در همین هنگام وارد پیاده رو شد و با خودرویی که
گشتم تا از این وضعیت رهایی یابم .خالصه در در پیاده رو پارک بود ،در حالی تصادف کرد که
همین شرایط با مردی آشنا شدم که همسرش را تعمیرکارزیرخودرومشغولتعمیرآنبود.باالخره
طالق داده بود و مدتی بعد به عقد آن مرد درآمدم نتوانستیمبهفرارادامهبدهیمونیروهایکالنتری
تا زندگی جدیدی را شروع کنم ولی اعتیادم را سپاد ما را دستگیر کردند ولی من هیچ اطالعی از
از همسرم پنهان کــرده بــودم و همه پولی را که سرقتی بودن خودرو نداشتم و ...
او برای مخارج منزل در اختیارم می گذاشت  ،شایان ذکر است ،تحقیقات بیشتر افسران ورزیده
صرف خرید مواد مخدر می کردم .چند ماه بعد تجسس درباره سرقت های احتمالی دیگر این
«قهرمان» متوجه اعتیادم شد و بدون هیچ حرف زوج با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جعفر
و حدیثی طالقم داد .التماس های من نیز فایده عامری (رئیس کالنتری سپاد) ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

