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قربانیانچهارشنبهسوریکرونایی!
حوادثمرتبطباچهارشنبهآخرسال3،کشتهوبیشاز۴۸۰مصدومداشت

گروه حوادث -قاضی ویژه قتل عمد مشهد با صدور دستور انتشار بدون
پوشش تصویر قاتل فــراری مسلح در روزنامه خراسان ،از شهروندان
خواست چنان چه از مخفیگاه وی اطالع دارند ،مراتب را به پلیس 110یا
شماره تلفن های 21825267و 09363257468اطالع دهند .به
گزارشخراسان،متهمتحتتعقیبکه«علیمشهدی»نامدارد،درتاریخ
 99.4.22طییکدرگیریمسلحانهدراطرافروستایامرغانوباطرح
یک نقشه برنامه ریزی شده ،جوان  22ساله ای به نام محسن را با سالح
شکاریبهقتلرساندومتواریشد.بادستگیریتعدادیازعامالنایننزاع
مسلحانه،تحقیقاتکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیخراسانرضوی
برایدستگیریمتهمبهقتلفراریادامهدارد.

 ۸۹۰نفردرتصادفات کرمانجانباختند

زمینخواریبامدارکجعلی
توکلی /فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک فقره زمین خواری
و تصرف اراضــی دولتی به ارزش بیش از  ۱۵میلیارد ریال در عملیات
پلیسامنیتاقتصادیخبرداد.بهگزارشخراسان ،سردارناظریافزود:
پس از اخذ استعالمات و بررسی اسناد و مدارک و همچنین هماهنگی با
مقام قضایی یک فقره زمین خواری در محدوده شهر کرمان محرز شد.
ویادامهداد:دراینزمینه  ۴۸۰مترمربعازاراضیدولتیکهکارشناسان
ارزشآنرابیشاز ۱۵میلیاردریالبرآوردکردندودرمحدودهشهرکرمان
با سند سازی تصرف شده بود ،بازگردانده شد .این مقام ارشد انتظامی با
بیان این که حفظ و حراست از بیت المال و اراضی دولتی از اولویت های
پلیسامنیتاقتصادیاست،افزود :دراینزمینهیکمتهمدستگیروپس
ازتشکیلپروندهبهمرجعقضاییتحویلشد.

شده که با حضور نیروهای اورژانس،
سه نفر به مراکز درمانی منتقل شدند
و یک نفر نیز به صورت سرپایی درمان
شده است.

▪کشف 4/5کیلو اکلیل و سرنج از ۲
مسافر متروی تهران_کرج

▪پسر  ۱۵ساله بر اثر انفجار مواد

▪ 3کشته وبیشاز ۴۸۰مصدوم

رئیس سازمان اورژانــس کشور شب
گذشته در ایــن بــاره گفت :حــوادث
مرتبط با چهارشنبه آخر سال تا ساعت
 21سه شنبه شب ،سه کشته و ۴۸۰
مصدومدرسراسرکشوربهجاگذاشته
است.پیرحسینکولیونددرگفتوگو
با ایرنا ،کل مصدومان بستری را۱۰۵
نفر(یک نفر دربخش مراقبت های
ویژه)،درمانوترخیصشدههارا۳۱۲
نفر ،درمان شده ها در محل ۱۱نفر،
قطععضو۴7نفر،آسیببهچشم۱۱۱
نفر و سوختگی را ۱۲۷نفر اعالم کرد.
همچنینسهفوتیمربوطبهشهرهای
اراک ،تهران و کرج بوده اند .به گفته
وی،بیشترینمصدوماندراستانهای
تهران با ۱۱۹نفر ،مرکزی با  ۴۳نفر و
آذربایجانغربیبا ۳۳نفربودهاند.
▪۳۴ماموریت و یک مصدوم در
مشهد

مدیر عامل آتــش نشانی مشهد نیز

عکس  :ایلنا

ت ــوک ــل ــی ۸۹۰ /.نــفــر امـــســـال در ت ــص ــادف ــات بـــــرون ش ــه ــری و
درون شــهــری اس ــت ــان ک ــرم ــان جـــان خـــود را از دســـت دادنــــد.
بهگزارشخراسان،فرماندهانتظامیاستانکرمانبابیاناینکه رتبهدوم
کشوری کاهش تصادفات برای نخستین بار در شهرها و جاده های برون
شهریایناستانرقمخورد،افزود:بیشتریننقشدرکاهشتصادفاترا
مردمورسانههاایفاکردند.ویگفت:امسال نزدیکبه  ۱۹درصددرکشته
های جاده ای کاهش داشتیم .وی اظهار کرد :در مجموع  ۲۰۷نفر کمتر
کشتهو بیشازسههزار نفرکمترزخمیشدند.

گــروه حـــوادث /حـــوادث مرتبط با
چهارشنبه سوری ،امسال هم قربانی
گرفت و در حالی که با وجود ویروس
کــرونــا پــیــش بینی مــی شــد تــعــداد
مــصــدومــان نسبت بــه ســال گذشته
کاهش داشته باشد ،اما بنا بر اعالم
اورژانــس کشور ،تعداد مصدومان تا
ساعت 21شبگذشتهنسبتبهمدت
مشابه سال گذشته  7درصد افزایش
را نشان می دهد و فقط تا ساعت ۲۱
دیــروز ،سه نفر جــان خــود را از دست
دادند.از ابتدای اسفند تا روز دوشنبه
نیزششنفرجانباختنو 325نفرهم
مصدومشدند.

شب گذشته دربــاره حــوادث مرتبط
با شب چهارشنبه پایان سال اظهار
کــرد :تــا ساعت  ۲۱:۳۰ســه شنبه
شب ۳۴ ،ماموریت مربوط به حوادث
چهارشنبه پایانی سال توسط آتش
نشانان در مشهد انجام شد که در

کنار فرد فوت شده توسط نیروهای
پلیس پیدا شده است.

یکی از این حوادث ،جوانی  ۲۳ساله
هنگام درســت کــردن ترقه در منزل
مسکونی خــود در بــولــوار فکوری
مشهد مــصــدوم و توسط تکنیسین
های اورژانــس به بیمارستان منتقل
شد .به گزارش روابط عمومی آتش
نشانی ،آتشپاد مسعود ظهوریان
افــزود :این آمار فقط مربوط به آتش
نــشــانــی اس ــت و احــتــمــال افــزایــش
مصدومان وجود دارد .وی از استقرار
بیش از  ۱۰۰آتش نشان در  ۲۷نقطه
شهر مشهد خبر داد .همچنین بر
اساس اعالم مرکز مدیریت حوادث
و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،از ساعت  14تا 21
روز گذشته ،چهار حادثه مرتبط با
چهارشنبه سوری به این مرکز اعالم

محترقه جان سپرد

فرمانده انتظامی ارومیه هم دیــروز
گفت :بر اثر انفجار مــواد محترقه در
ارومیه یک پسر  ۱۵ساله جان خود را
از دست داد و یک نفر دیگر نیز زخمی
شد .سرهنگ حسن شیخ نژاد در گفت
و گو با ایرنا افزود :پسربچه فوت شده با
دوچرخه مقداری از مواد محترقه بمب
دست ساز را زیر لباس خود حمل می
کرد که هنگام تــردد ،تعدادی از این
بمب ها منفجر شد و این فرد در دم جان
باخت .وی ادامه داد :یک نفر دیگر نیز
که از محل انفجار در حال رد شدن
بود ،به شدت مجروح شد که نیروهای
امــدادی ،او را به بیمارستان منتقل
کردند .فرمانده انتظامی ارومیه گفت:
دو بمب دست ساز منفجر نشده نیز در

رئــیــس پلیس مــتــرو ،فــاتــب ،نــیــز از
بازداشت دو جوان در متروی تهران ـ
کرج خبر داد و گفت :از این متهمان
چهار کیلو و  ۵۰۰گرم مــواد محترقه
از نــوع «اکلیل و ســرنــج» کشف شد.
سرهنگ سعید عطاءالهی در گفتوگو
با تسنیم اف ــزود :عوامل پلیس مترو
عصر روز گذشته ،با توجه به گشت
هدفمند در خطوط متروی پایتخت ،
هنگام مشاهده دو جــوان حامل یک
کولهپشتی ،به آن ها مشکوک شدند و
این افراد را برای بررسی بیشتر به مقر
پلیس مترو واقــع در خط پنج متروی
تهران ـ کرج منتقل کردند .وی گفت:
مــأمــوران با بررسی دقیق محتویات
کولهپشتی،متوجهوجودمقادیریمواد
محترقه از نوع اکلیل و سرنج شدند.
وی با بیان این که در نهایت از این افراد
چهار کیلو و  500گرم مواد محترقه از
نوع اکلیل و سرنج کشف شد ،افزود:
متهمان قصد داشتند مواد محترقه را
از استان تهران به استان البرز منتقل
کنند.
▪کشف بیش از  ۳۷میلیون عدد
ماده محترقه

همچنین بــه گـــزارش ایــرنــا ،ســردار
حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی
دیروز گفت :بیش از  ۳۷میلیون عدد
مادهمحترقهاز ۱۵بهمنتاکنونکشف
شدهکهازاینتعدادبیشازسهمیلیون،
ماده محترقه پرخطر بوده است  .

9
در امتداد تاریکی

بازجویی های چشم نواز!
تعداد دفعاتی که مواد مخدر را ترک کرده ام ،از
دستم خارج شده است ،فقط می دانم از همان
دوران کودکی مواد مخدر را مانند قرص استفاده
میکردموبهمعتادکوچولویشیرینزبانمعروف
بودمتااینکهدر22سالگیکارتنخوابشدمو...
زن 50ســالــه ای که به اتهام راه ان ــدازی پاتوق
استعمال مواد مخدر دستگیر شده است ،قبل از
معرفی به مرکز ترک اعتیاد اجباری  ،با بیان این
که تنها سرمایه من در زندگی داشتن خط زیبای
نستعلیقاستوبازجوییهایمراباخطوطیچشم
نوازمینویسم،دربارهسرگذشتخودبهکارشناس
اجتماعیکالنتریپنجتنمشهدگفت:درخانواده
ای آبرومند و ساده به همراه دو خواهر و یک برادرم
زندگیمیکردموروزگارخوبیداشتماماکودکی
کمسنوسالبودمکهپدرمازدنیارفتوسرنوشت
همهاعضایخانوادهامتغییرکرد.بهخاطراینکه
بیشترنزدیکانواطرافیانمادرممعتادبودند،اونیز
بهمصرفموادمخدررویآوردومنازهماندوران
کودکیدرمیاندودودمبزرگشدم،بهگونهایکه
هرگونهبیماریامراباتجویزموادمخدردرمانمی
کردندواستفادهازموادمخدریکهبهشکلقرص
در آورده بودند ،به عادت روزانه ام تبدیل شده بود
تا جایی که خودسرانه و به بهانه دندان درد از آن
ها استفاده می کردم .اعتیاد من در خردسالی به
حدیبودکهاطرافیانممرامعتادکوچولویشیرین
زبان صدا می زدند .در این میان ،دو خواهرم نیز
وضعیتی بهتر از من نداشتند اما برادرم تنها کسی
بود که از مواد مخدر تنفر داشت و در واقع او آدم
حسابیفامیلبودوبعدهمشغلدولتیپیداکرد.
باآنکهازبرادرمحسابمیبردمامانمیتوانستم
اعتیادم را پنهان کنم .خیلی دوست داشتم روزی
پزشک شوم و به تحصیالتم ادامه بدهم اما فقط تا
مقطعدبیرستاندرسخواندمچون همهاوقاتمرا
کنار پیک نیک روی بالکن منزل مان می گذراندم
تا ایــن که روزی یکی از همکالسی هایم که در
همسایگیماسکونتداشتند،مرادرحالمصرف
مواد دید و از آن به بعد ماجرای اعتیادم در مدرسه
پیچید .آن قــدر مسخره ام می کردند که ترک
تحصیل کردم و تنها پای منقل نشستم .کارم به
جاییرسیدکهدر22سالگیبرایتهیههزینههای
مواد مخدر آواره کوچه و خیابان شدم و نام کارتن
خوابگرفتم.باالخرهدریکیازپاتوقهایمعتادان
بامردیمعتادآشناشدموبااوازدواجکردم.برادرم
وقتیدرجریانازدواجمقرارگرفت،دیگرنگذاشت
به زندگی با آن مرد شیشه ای ادامه بدهم .او مرا در
یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری کرد و من هم از
قاسمعلی طالق گرفتم اما هنوز یک هفته از ترک
اعتیادم نگذشته بود که دوباره کنار مادرم نشستم
و پیک نیک را روشن کردم .این گونه بود که برادرم
بارها هزینه های درمان و ترک اعتیادم را پرداخت
کرد ولی من دل باخته مواد بودم و نمی توانستم از
آندلبکنم .درهمینروزهابودکهباردیگرازدواج
کردم .اگرچه «وفا» اعتیاد نداشت اما مشروبات
الکلیمصرفمیکردومردیبسیاربداخالقبود.
در زندگی مشترکم با وفا ،سه دختر به دنیا آوردم
که فقط یکی از آن ها باقی ماند و دو دختر دیگرم از
دنیا رفتند .خالصه آخرین فرزندم دوساله بود که
همسرمنیزبهخاطربیماریریویجانسپردومنبا
دخترکوچکمدوبارهبهخانهمادرمبازگشتم.برادرم
کهازآیندهدخترممیترسید،اورانزدخودشبرد.
در این شرایط تصمیم گرفتم به خاطر تنها فرزندم
موادمخدررابرایهمیشهکناربگذارم.اینبارنیز
با حمایت های برادرم مواد مخدر را ترک کردم و
چند ماه در کنار فرزندم به زندگی ادامه دادم ولی
این خوشی ها دوامی نداشت چون 10سال قبل
برادرم نیز در یک سانحه رانندگی جان سپرد و من
باز هم به بهانه فراموش کردن غم و غصه هایم به
مصرف مواد مخدر روی آوردم .در این شرایط یکی
از بستگانم فرزندم را که اکنون دختری نوجوان
است ،نزد خودش به شهرستان برد و من در کنار
مادرم دوباره به گرداب مواد افیونی افتادم .حاال
دیگر منزل مادرم پاتوق معتادان و خالفکاران بود
به طوری که چند بار با دستور قضایی منزل مان
پلمب شد .این بار نیز خودمان پلمب را باز کردیم و
دوبارهبساطاستعمالموادرابهراهانداختیمکهباز
هم نیروهای انتظامی رسیدند و همه ما را در حال
مصرف دستگیر کردند و  ...شایان ذکر است ،این
مادرودختربادستورسرهنگغالمعلیمالداریو
دراجرایحکمقضاییبهمرکزترکاعتیاداجباری
معرفیشدندتاشاید...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

