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مردی که اعتیاد را شکست داد
گروه حوادث 11 -سال پیش کبریت نابودی زندگی
ام را کشیدم .همان روزهــایــی که بــرای اولین بار
کشیدن سیگار را تجربه کردم ،زندگی ام را به مرز
نابودی رساندم و اکنون به فردی تبدیل شده ام که
هیچ اعتباری در جامعه ندارد .در این  11سال کم کم
زندگی ام به آشفته بازاری تبدیل شد که توان جمع و
جور کردن آن را نداشتم .روی صندلی های راهروی
مرکز ترک اعتیاد ،بیماری قد بلند و مرتب آرام و تنها
نشسته و به حلقه ازدواجش خیره شده است .کنارش
که می نشینم  ،متوجه حضورم می شود .سرش را باال
می آورد و نگاهم می کند .از برگه هایی که دستم
است متوجه می شود برای سوال نزدش آمده ام .از
حال و روزش که می پرسم می گوید :دی ماه سال 82
همسرم و دو فرزندم با اتوبوس از تهران به زاهدان می
آمدند که اتوبوس برای دقایقی در بم توقف کرد .هیچ
گاه گمان نمی کردم آن ها به سفری بی بازگشت می
روند اما توقف کوتاه شان همان زمانی بود که زلزله
ویرانگر بم رخ داد و این سفر ،آخرین سفر آن ها بود
و من همسر و فرزندانم را از دست دادم .همسر و دو
پسرم هنگام زلزله در نمازخانه میان راه بودند که
سقف فروریخت و هرسه ضربه مغزی شدند و در دم
جان باختند .منتظر بازگشت آن ها بــودم که خبر
زلزله را از تلویزیون شنیدم و از طریق همسر برادرم
که با آن ها همسفر بود از فوت خانواده ام باخبر شدم.
بعد از آن با فوت آن ها دیگر هیچ انگیزه ای برای ادامه
زندگی نداشتم.

بود و من هم برای گول زدن خودم و فرار از واقعیت
سال  85ناخواسته به سمت مواد مخدر گرایش پیدا
کردم .از سیگار شروع کردم و کم کم به سمت مواد
صنعتی رو آوردم در حالی که در خانواده ام اعتیاد یا
مصرف مواد مخدر مرسوم نبود .اوایل می ترسیدم
خانواده پدری ام متوجه اعتیادم شوند اما رفته رفته
برایم عادی شد و پس از گذشت مدت کوتاهی برای
استفاده راحــت تر از مــواد مخدر تصمیم گرفتم از
خانواده ام جدا شوم که متاسفانه همان اندک پس
اندازم را نیز از دست دادم.
روزهای سختی را می گذراندم و افسرده شده بودم
کسی که تا چند سال پیش سرپرستی شرکتی با
 30کارمند را برعهده داشــت حــاال به یک معتاد
کارتن خواب تبدیل شده بود! حسرت همان روزها
سبب شد تصمیم به ترک اعتیاد بگیرم .برای یک
بیمار معتاد ترک اعتیاد از جان کندن هم سخت تر
است ،اما می خواهم همه چیز را جبران کنم .نمی
خواهم اگر جایی یکی از دوستان گذشته ام را دیدم
سرخورده شوم .اکنون در این مرکز رو به بهبودی
کامل هستم اما جامعه به راحتی پذیرای افراد معتاد
نیست .در واقع اعتیاد ،مهر سنگینی است که به
پیشانی ما زده شده است .از مسئوالن می خواهیم
برای افرادی که در گذشته اعتیاد داشتند شغلی در
شرکت ،تعاونی ،تولیدی و کارگاه ایجاد کنند چرا که
آن ها احتیاج به سرگرمی دارند تا از این طریق خود
را متعلق به اجتماع بدانند.

شروع اعتیاد  3سال بعد از زلزله بم
دستی بر حلقه ازدواجش می کشد و ادامه می دهد:
فوق لیسانس صنایع غذایی هستم و با وجود این که
صاحب شرکتی در شهرک صنعتی بودم پس از فوت
همسر و فرزندانم دچار افسردگی شدید شدم و دیگر
نتوانستم مثل قبل آنجا را اداره کنم و در کمتر از دو
سال ورشکسته شدم .زندگی ام به بن بست رسیده

مصرف مواد مخدر یکی از عوارض افسردگی
یــک کــارشــنــاس ارش ــد روانــشــنــاســی شناختی به
خبرنگار ما می گوید :دانشمندان علوم رفتاری،
افسردگی را معادل سرما خوردگی روانــی عنوان
می کنند و اختالل افسردگی و اضطراب را مشکل
و دغدغه اصلی بشر در آینده می دانند .مشخصه
اصلی افسردگی احساس اندوه است و این موضوع

سایه روشن

تنهایی تلخ
شهرکی 32 -ساله اســت ،اما چهره اش شادابی
افرادی را ندارد که دهه سوم زندگی خود را سپری
می کنند .سمانه در حالی که پشیمانی در چهره
اش موج می زند می گوید :با امین از طریق تلگرام
آشنا شدم و کنجکاوی و تنهایی سبب شد بدون فکر
به نتیجه کارم دوستی با او را آغاز کنم .دستی بر
پیشانی اش می کشد و ادامه می دهد 18 :ساله که

محور زاهدان -خاش رکورد دار
تصادفات جانی

گروه حوادث -محور175کیلومتری زاهدان به خاش
پرتلفات ترین محور مواصالتی استان است.رییس
اداره پیشگیری وضعی و امنیتی دادگستری استان
در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت :بعد از
راه های روستایی محور زاهدان – خاش با  60مورد
متوفی در سال گذشته بیشترین میزان مرگ و میر در
محورهای برون شهری را داشته است«.غالمرضا باغ
شیرین» ادامه داد :سیستان و بلوچستان با دارا بودن
 8هزار و  10کیلومتر جاده بدون احتساب راه های
روستایی رتبه نخست کشور را دارد و در زمینه راه
های روستایی با  7هزارو 401کیلومتر بعد از استان
های فارس و خوزستان در رتبه سوم کشور است.

باند سارقان مسلح در ایرانشهر
متالشی شد
گروه حوادث  -باند سارقان مسلح در ایرانشهر متالشی
و  10فقره سرقت کشف شــد.فــرمــانــده انتظامی
ایرانشهر گفت :ماموران پلیس آگاهی پس از مدت ها
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جزو اختالالت محسوب می شود که با خلق منفی و
فقدان لذت و عالقه همراه است.
«مسلم کرد» ادامــه می دهد :در مقابل افسردگی
درون زاد که خود به خود ایجاد می شود افسردگی
برون زاد یا واکنشی قرار دارد که در واکنش به یک
رخــداد هیجانی یا حادثه استرس از جمله طالق،
فوت همسر یا فرزند یا یکی از نزدیکان و نظایرآن
به وجود می آید .وی خاطر نشان می کند :این نوع
افسردگی معموال واکنش طبیعی شدیدی را در فرد
بر می انگیزاند که می توان آن را با انجام مشاوره
های روانی و حمایت خانوادگی و اجتماعی و امثال
آن کنترل و درمان کرد اما اگر این گونه کمک ها و
مشاوره های روانــی و اجتماعی نباشد افسردگی
واکنشی می تواند شروع کننده اختالل افسردگی
باشد که درمان این اختالل بسیار مشکل است.
وی یکی از ع ــوارض منفی افسردگی یا اختالل
افسردگی را روی آوردن به مصرف مــواد مخدر یا
سوءمصرف عنوان می کند و می گوید :فرد افسرده

از هر نوع درمان یا انجام فعالیت های لذت بخش
ناامید شده است و به مصرف مواد مخدر صنعتی و
سنتی به عنوان نوعی خود درمانی روی می آورد.
وی با اشاره به این که مصرف مواد مخدر برای فرد
سبب می شود به طور موقت از احساسات و هیجانات
منفی رهایی پیدا کند اظهار می کند :این عمل مانند
افتادن از چاله به چاه است .متاسفانه مصرف مواد
مخدر برای کاهش درد و رهایی از احساسات منفی
تبدیل به یک تقویت کننده می شود به طوری که هر
موقع فرد گرفتار احساس منفی می شود ناخودآگاه
به یاد مــواد مخدر می افتد.کرد تصریح می کند:
تحقیقات نشان می دهد مصرف مواد مخدر موجب
افسردگی و انزوای بیشتر و از سوی دیگر مصرف زیاد
مواد مخدر می شود که این امر ناخودآگاه مشکالت
فرد را چند برابر می کند که برای درمان این افراد
ابتدا باید اختالالت آن ها درمــان شود که اولویت
دادن به آن بستگی به فرد درمانگر و تاریخچه روانی
فرد بیمار دارد.

شدم خواهرم ازدواج کرد و پس از آن خواستگاران
زیادی برای من می آمدند اما پدرم من را دردانه خود
می دانست و نمی خواست با فردی ازدواج کنم که
در زندگی با او سختی بکشم .از جمله خواستگارانم
پسرعموهایم ،پسر همسایه ام ،پسر همکار پدرم
و پسر همکار بــرادرم بودند .برادر یکی از دوستان
دوره دبیرستان و پسر یکی از فامیل های دور نیز
برای خواستگاری اقــدام کردند اما پدر و برادرانم
برای هر یک از آن ها ایرادی می تراشیدند و اجازه
نمی دادند من و خواستگارانم با هم صحبت کنیم.
اوایــل از این که این قدر خواهان دارم به خود می
بالیدم و برایم مهم نبود که پدرم یکی یکی آن ها
را رد می کند مادرم اما دائم با پدرم بحث می کرد
و می گفت که اجازه بده تا به خواستگاری بیایند.
هنگامی که میثم پسر همسایه به خواستگاری ام آمد

مادرم با پدر و برادرانم بحث زیادی کرد تا شاید به
آن ها اجازه ورود بدهند اما پدرم به خاطر لجبازی با
مادرم دوباره ایرادی بر خواستگارم گرفت و آن ها را
رد کرد .اگرچه آن ها دو بار دیگر اقدام کردند اما هر
بار پدرم آن ها را رد می کرد تا این که باالخره میثم
ازدواج کرد.
این موضوع ادامه داشت تا این که به سن  27سالگی
رسیدم و تعداد خواستگارانم کم شد .این درحالی
بود که دختران هم سن و سال من در فامیل ازدواج
کرده بودند و حتی صاحب فرزند هم شده بودند ،اما
من هنوز ازدواج نکرده بودم .وقتی به  30سالگی
رسیدم دیگر خواستگاری نداشتم و این موضوع من
را رنج می داد و عصبی شده بودم و کم کم چهره ام به
خاطر ناراحتی و غصه زیاد شکسته شده بود و بیشتر
از سن و سالم نشان می داد .بیشتر وقت خود را در

تلگرام و فضای مجازی سپری می کردم تا این که با
امین آشنا شدم .دلم می خواست او به خواستگاری
ام بیاید و زودتر از این تنهایی و افسردگی رها شوم.
تلفن ها ،رفت و آمدها و پیام های من به او بیشتر
شد و او هم هر روز به من وعده ازدواج می داد .از
طرفی به بهانه های مختلف از من پول می گرفت.
کم کم خانواده ام مشکوک شدند و بــرادرم متوجه
ارتباط مخفیانه من و امین شد .امین هم پس از آن
که متوجه آشکار شدن این ارتباط شد از ترس برادرم
رابطه اش را قطع کرد .در این میان من حدود 400
هــزار تومان به بهانه های مختلف به امین دادم و
اعتماد پدر و مادر و برادرانم را هم از دست دادم .ای
کاش پدرم به ازدواج من رضایت می داد تا اکنون در
تنهایی خود این کار را انجام نمی دادم.

وی افزود :با وجود حجم وسیع محورهای مواصالتی
برون شهری ،روستایی و جاده ای ،شاخص این استان
در حوزه راه های استاندارد به معنای بزرگراه ها و آزاد
راه ها سه است در حالی که شاخص استاندارد کشور
در این زمینه  21است که براین اساس ،استان رتبه
آخر کشوری را دارد.وی با اشاره به این که شاخص
استان در حوزه مجتمع های خدماتی و رفاهی 2/2
است ،افزود :شاخص متوسط کشوری در این زمینه
 7است و سیستان و بلوچستان در میزان برخورداری
مجتمع های خدماتی –رفاهی به نسبت راه در رتبه
 30کشور قرار دارد.وی تصریح کرد :در سال 95
براساس اطالعات دریافتی از پلیس راه  464فقره
تصادف فوتی 2 ،هزارو 254تصادف جرحی و 319
فقره تصادف خسارتی در استان رخ داد.
در حوزه پلیس راه طی  3ماه اول امسال  785مورد
تصادف در محورهای مواصالتی استان رخ داد که
 1/9دهــم درصــد نسبت به ســال گذشته افزایش
داشــت در این تصادفات  173نفر جان خود را از
دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  8درصد کاهش دارد.
وی با اشاره به این که در مجموع  3هزارو 37تصادف
بــرون شهری طی ســال گذشته در استان رخ داد

گفت :این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن
 7دهم درصد افزایش داشته و تصادف های خسارتی
استان در سال  95حدود  12درصد نسبت به سال
 94کاهش پیدا کرد.
وی با استناد به آمار پزشکی قانونی درباره تصادفات
منجر به فوت اظهار کرد :در سال گذشته 777فوتی
داشتیم که  116نفر از ایــن تعداد در محورهای
روستایی جان خود را از دست دادند.در مجموع آمار
افــراد فوتی در محورهای برون شهری و روستایی
 693نفر بود که کمتر از دو درصد افزایش را نسبت
بــه ســال  94نشان مــی دهــد در حالی کــه حجم
خودروها بیش از  10درصد افزایش پیدا کرده است.

کشور 474مورد در هر هزار کیلومتر است که در
استان  197مورد است و در این زمینه استان آمار
مطلوبی را نشان می دهد.وی بیان کرد 22 :درصد
تلفات استان در محورهای برون شهری و روستایی
مربوط به راه های روستایی بوده است که  9درصد
در محور زاهــدان – خــاش 7 ،درصــد محور خاش
– ایرانشهر 6 ،درصد محور چابهار – جکیگور5 ،
درصد ایرانشهر – بزمان 4 ،درصد خاش – سراوان،
 3درصــد مهرستان – ایرانشهر 3 ،درصــد زابــل –
زاهدان 3 ،درصد محور ایرانشهر – بمپور و ایرانشهر
نیکشهر بود که این محورها جزو جاده های پرتکرار
در تصادفات منجر به فوت محسوب می شود.

 3درصد تصادفات کشور در استان
باغ شیرین با اشاره به شاخص های مرتبط با تلفات
و تصادفات جاده ای حسب طول راه های استان
در ســال  95گفت :با توجه به ایــن که سیستان و
بلوچستان  7/2دهم درصد راه های کشور را به خود
اختصاص داده است اما تصادفات جاده ای استان 3
درصد تصادفات کشور است که این وضعیت مطلوب
استان را در این زمینه نشان می دهد.
وی ادامــه داد :تعداد تصادفات در طول راه های

 4درصد مرگ و میر جاده ای به دلیل سوختگی
وی با بیان این که در سال گذشته بیش از  81درصد
کشته شدگان محورهای مواصالتی برون شهری مرد
و  19درصد از آن ها زن بودند ،گفت :طبق بررسی
های پزشکی قانونی مهم ترین عامل فوت  62درصد
ضربه به سر بود.وی افزود 4 :درصد از عوامل مرگ
و میر جاده ای را سوختگی به خود اختصاص داده
است که خودروهای حامل سوخت قاچاق سهم عمده
ای در تصادفات منجر به سوختگی دارند.

کار اطالعاتی و بعد از هماهنگی الزم با مراجع قضایی،
دراقدامی سارق مسلح را به همراه سرکرده باند آن ها
به نام "ح.ب" در حالی که در مخفیگاه خود در یکی
از منازل شهر مخفی شده بودند ،دستگیر کردند.
سرهنگ «دوستعلی جلیلیان» افــزود :در بازرسی از
مخفیگاه سارقان ،یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی
کشف شد .سرکرده این باند پنج سابقه کیفری سرقت
مسلحانه و حکم محاربه دارد که از سه ســال قبل
متواری اســت .متهم ردیــف دوم نیز دارای سه فقره

سابقه کیفری سرقت مسلحانه و حمل مــواد مخدر
است.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،وی ادامه داد:
سارقان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به  10فقره
سرقت به عنف مسلحانه در ایرانشهر اعتراف کردند
که تحقیقات برای شناسایی مالباختگان و دیگر سرقت
های احتمالی و دستگیری نفر سوم این باند همچنان
ادامه دارد .وی همچنین از دستگیری دو قاچاقچی و
کشف  102کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان خبر داد
و گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از فعالیت

قاچاقچیان مواد مخدر در جابه جایی مواد مخدر از
محور خاش  -ایرانشهر مطلع شدند و پس از اقدامات
تخصصی و با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد
نظر اعزام و پس از ساعت ها گشت زنی به یک دستگاه
خودروی پیکان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر
آن را متوقف کردند .وی ادامه داد :ماموران در بازرسی
از این خودرو 102کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه
ای در اتاق عقب خودرو جاساز شده بود ،کشف و دو
قاچاقچی را دستگیر کردند.

گروه حوادث -یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی و سرویس های جاسوسی
بیگانهعصر شنبه گذشت ه از داخل خاک کشور پاکستان با سالح های منحنی زن و سبک
به سمت مرزهای جمهوری اسالمی ایران در منطقه سراوان شلیک کرد.
ن اقدام تروریست
به گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ای 
ها با عکس العمل متقابل رزمندگان این قرارگاه مواجه و به هالکت یک تن از تروریست ها
و زخمی شدن دو تن دیگر از آنان منجر شد.در این گزارش با اشاره به متواری شدن بقیه
تروریست ها به عمق خاک کشور پاکستان آمده است  :در این اقدام تروریستی دو تن از
کارگران بومی که در حال کار در منطقه بودند به شهادت رسیدند.

انتقال  5جسد طی  8روز به پزشکی قانونی زاهدان
 5جسد طی  9روز به پزشکی قانونی زاهدان منتقل و بررسی شد.
مدیرکل پزشکی قانونی به خبرنگار ما گفت :از  18تا  25تیرماه  5جسد به پزشکی قانونی
زاهدان منتقل و بررسی شد که  4جسد مربوط به تصادفات و یک جسد مربوط به غرق
شدگی بود«.رضا عبدی» افزود :پس از بررسی های انجام شده اجساد تحویل خانواده ها
شد .در مدت ذکر شده هیچ جسد جنایی به پزشکی قانونی ارجاع داده نشد.

قاچاقچی سوخت  134میلیون ریال جریمه شد
قاچاقچی  4هزار لیتر نفت گاز به  133میلیون و  672هزار ریال جزای نقدی محکوم
شد.رییس تعزیرات حکومتی چابهار به خبرنگار ما گفت :مأموران دریایی پسابندر یک فروند
لنج صیادی را متوقف کردند که در بررسی های انجام شده  4هزار لیتر نفت گاز قاچاق با
ارزش 66میلیون و 672هزار ریال کشف شد که متهم دستگیر و به تعزیرات حکومتی چابهار
معرفی شد«.محمود میرشکار» افزود :با تشکیل پرونده در این اداره از مراجع مرتبط استعالم
شد که غیرقانونی بودن نفت گازهای مکشوفه تایید شد.وی اضافه کرد :با توجه به اقرار متهم،
مستندات مربوط در پرونده شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تخلف را محرز
دانست و متخلف را به استناد ماده  18قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به دلیل قاچاق سوخت
و اتالف آن  133میلیون و  672هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

جریمه  227میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در سراوان
قاچاقچی  12هزار لیتر نفت گاز  227میلیون ریال جریمه شد.رییس تعزیرات حکومتی
سراوان به خبرنگار ما گفت :مأموران پلیس آگاهی شهرستان هنگام گشت زنی و انجام
مأموریت های محوله به یک دستگاه خودروی کامیون تانکر مشکوک شدند که بازرسی
به عمل آمده  12هزار لیتر نفت گاز بدون مجوزهای قانونی کشف و پس از توقیف خودرو
و تحویل سوخت های مکشوفه به شرکت پخش فــرآورده های نفتی پرونده برای سیر
مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد«.موسی عباس زاده محمودی» بیان
کرد :در ادامه متهم احضار شد و در بازجویی به انجام تخلف اقرار کرد.وی افزود :شعبه
رسیدگی کننده براساس اقرار متهم و موقعیت خاص منطقه ،اتهام انتصابی را محرز
دانست و متخلف را عالوه بر ضبط سوخت های مکشوفه به میزان  226میلیون و 500
هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

کشف  190کیلوگرم تریاک در زاهدان
 190کیلوگرم تریاک در زاهدان کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد .فرمانده انتظامی
زاهدان گفت :ماموران پاسگاه انتظامی شورو یک قاچاقچی سابقه دار را که در انتقال
مواد مخدر فعالیت داشت ،شناسایی کردند و او را درحالی که با استفاده از یک دستگاه
خودرو در حال تردد بود ،تحت نظر قرار داده و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرهنگ «علی عارف نژاد» افزود :ماموران در بازرسی از این خودرو  190کیلوگرم تریاک
را کشف و پس از تکمیل پرونده این قاچاقچی را به مراجع قضایی معرفی کردند.

سارق سابقه دار کابل برق دستگیر شد
سارق سابقه دار کابل برق در چابهار دستگیر و  6فقره سرقت کابل کشف شد.فرمانده
انتظامی چابهار گفت :در پی وقوع سرقت کابل های برق و قطع برق به صورت مقطعی در
بعضی از مناطق که سبب ایجاد مشکالت برای شهروندان شده بود ،رسیدگی به موضوع
و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت .سرهنگ «حیدر علی
کیخا مقدم» افزود :تیم تجسس کالنتری  11در پی دریافت خبری مبنی بر حرکات افراد
مشکوک در یکی از خیابان ها وارد عمل شد و منطقه مربوطه را تحت نظرقرار داد که با
اقدام به موقع ماموران متهم را که در حین ارتکاب سرقت سیم کابل ها بود دستگیر کردند
و از او ابزار آالت سرقت نیز کشف شد .وی با اشاره به کشف حدود  300متر سیم و کابل
برق از متهم خاطرنشان کرد :در تحقیقات به عمل آمده به شش فقره سرقت اعتراف کرد.

دستگیری سارق مسلح در قصرقند
سارق مسلح در قصرقند دستگیر و  5فقره سرقت کشف شد.
فرمانده انتظامی قصرقند گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه در یکی از
روستاهای شهرستان ،بررسی موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ «حمید نــوری» افــزود :ماموران پس از گشت زنی هدفمند و بررسی سوابق
سارقان سابقه دار یک سارق مسلح را شناسایی کردند و تحت مراقبت قرار دادند و او را
در عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر کردند .وی با اشاره به کشف یک قبضه اسلحه کلت
کمری از مخفیگاه سارق مسلح بیان کرد :متهم در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت
مسلحانه گوشی تلفن همراه و احشام اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای
سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.
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