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20سال همنشینی با دود و دم و بیکاری
شهرکی –چندین کیسه گونی را با خود حمل می
کند و نفس نفس می زند .برای این که نفسی تازه
کند آن ها را در کناری می گــذارد و اندکی مرتب
می کند .موهای مشکی اش نشان از جوانی رنگ
و رو رفته ای دارد در حالی که چهره اش از پیری
زودهنگام حکایت می کند! در حاشیه بولوار رسالت
و در کنار مسیلی که مملو از کیسه های زباله است در
گرمای شهریورماه استراحت می کند .پس از مدتی
از جایش بلند می شود و به داخل مسیل می رود .آن
جا پر از زباله است ،پالستیک های رنگی و سیاه و
سفید ،ظروف یک بار مصرف و پالستیکی و بطری ها
در میان آب و فاضالب مسیل شناور است .در میان
زباله ها به دنبال اجناسی می گردد که با ارزش تر
است .چند بطری و ظرف پالستیکی را جمع می کند
و با تقالی زیاد از مسیل باال می آید و آن ها را داخل
یکی از گونی ها می گذارد .نزدیکش می روم و از او
می خواهم به سوال هایم پاسخ دهد .می گوید :چه
می خواهی بپرسی؟ حال و احوال من که مشخص
است .درباره سن و سالش می پرسم و این که چرا
معتاد است و زباله گردی می کند؟
در حالی که تالش می کند ظاهرش را مرتب کند
تا کمی آراسته تر به نظر آید می گوید :متولد سال
 55هستم و  41سال دارم .در خانواده ای ده نفره
به دنیا آمدم و  4خواهر و سه برادر دارم و در همین
نزدیکی های بولوار رسالت در خانه پدرم زندگی
می کنم.
خاک نشسته بر پیراهنش را با دستانش می تکاند
اما بی فایده است ،زیرا کثیفی دستانش پیراهنش
را کثیف تر می کند و سپس خود را با کیسه های
زباله مشغول می کند .وقتی از او درباره اعتیادش
می پرسم ادامــه می دهــد 20 :سالی هست که
اعتیاد دارم یعنی از حــدود  20-21سالگی،
زمانی که در اوج جوانی بودم به دام اعتیاد افتادم.
ناس؛ دروازه ورود به جهنم اعتیاد
آن روزهــا در خانه پــدرم زندگی می کــردم .مادرم

سایه روشن

کالهبرداری از فامیل!

گــروه حـــوادث – کــاه بــزرگــی ســر مــن و خــانــواده
همسرم رفــت .فکر نمی کــردم اعتماد به یکی از
اعضای خــانــواده کــار دستمان دهــد و روزی همه
زندگی مان را از دست دهیم .از نظر مالی هیچ
مشکلی در خانواده همسرم وجود نداشت و همه آن
ها در رفاه زندگی می کردند اما عجله «آوا» خواهر
شوهرم برای رسیدن به آرزوهــای بزرگش در سن
کم سبب شد چند خانواده از هم بپاشند .سه سال
بود که خواهرشوهرم ازدواج کرده بود ،به ظاهر
هیچ مشکلی از نظر مالی نداشتند ،اما یک روز به

هشدار

در هنگام تصادف چه باید کرد؟

به افرادی که ناظر وقوع تصادف هستند ،توصیه می
شود در غیر از مواردی که ماموران از آن ها تقاضا
کنند ،از حضور در محل تصادف خودداری کرده و
با آنها کمال همکاری را داشته و مطمئن باشند که
اقــدام آن ها ،کمک بسیار موثری برای رسیدگی
سریع و صحیح به تصادفات و مدیریت سانحه تا رفع
حالت خطر ،خواهد بود.
وظیفه کارشناس تصادفات این است که با بررسی
دقیق محل حادثه ،نسبت به جمع آوری دالیل و

زنده بود و من هم در اوج قدرت و نیروی جوانی هر
کاری دلم می خواست انجام می دادم .می توانستم
با کارگری کسب درآمد کنم و کمک خرج خانواده
ام باشم و به خودم می بالیدم .اما در این میان با
دوستانم بسیار رفــت و آمــد داشتم .هر روز وقتی
که بیکار بودم به دیدن آن ها می رفتم و با هم در
کوچه و خیابان ها پرسه می زدیم و خوش بودیم.
نمی دانستم عاقبت این دوستی ها زباله گردی و
اعتیاد می شود .گاهی دوستانم از ناس استفاده
می کردند ،اوایل من دلم نمی خواست مانند آن ها
باشم و ناس استفاده کنم اما تشویق ها و تعریف های
زیاد دوستانم موجب شد تا من هم ناس مصرف کنم
و این گونه بود که اولین قدم را برای غرق شدن در
جهنم اعتیاد برداشتم .ناس مصرف می کردم اما
توان کار کردن داشتم و با کارگری پولی به دست
می آوردم .پس از مدتی به پیشنهاد دوستانم تریاک
کشیدم و این گونه برای همیشه معتاد شدم .هر بار
در دورهمی های دوستانه بیشتر نشئه می شدم و هر
روز بیشتر از دیروز مصرف می کردم .به طوری که
دیگر وابسته تریاک هستم و نمی توانم بدون آن به
زندگی ادامه دهم .هنوز هم تریاک می کشم و نمی
دانم تا کی این اعتیاد ادامه دارد.
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 2بار شکست در ترک اعتیاد
مادرم در قید حیات نیست ،اما پدرم زنده است.
پدر و مادرم هیچ یک اعتیاد نداشتند اما در میان
فرزندانشان من به ایــن سرنوشت دچــار شدم.
خواهران و بــرادرانــم همگی ازدواج کــرده اند و
زندگی خوبی هم دارند اما من در حالی که 41
ساله هستم در میان زباله به دنبال درآمدی برای
لقمه نانی می گردم .پدرم پیر و ناتوان شده است
اما بــرادری دارم که بارها تالش کرد تا من این
اعتیادم را ترک کنم .دو بار با کمک بــرادرم به
کمپ ترک اعتیاد رفتم و هزینه های الزم برای
تــرک اعتیادم را پــرداخــت کــرد من هم دلــم می
خواست پاک شوم و مانند دیگران زندگی خوبی

داشته باشم .اما اولین بار پاکی از مواد فقط 20
روز دوام داشــت .وقتی دوبــاره به جامعه و خانه
برگشتم وسوسه مصرف موادمخدر به جانم افتاد و
هرچه تالش کردم نتوانستم در مقابل این وسوسه
مقاومت کنم و دوباره آلوده شدم .مدتی از گرفتار
شدن دوباره ام می گذشت که دوباره برادرم برای
پاک شدنم تالشم کرد و با اصرار او به کمپ رفتم،
امــا تجربه قبلی ام تکرار شــد .ایــن بــار هم پاک
شدنم  30روز ادامه داشت و وقتی دوباره از کمپ
به خانه برگشتم چون بیکار بودم به مصرف مواد
مخدر آلوده شدم .اگرچه در کمپ پاک بودم اما
وقتی به جامعه بر می گشتم چون بیکار بودم و
هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم دوباره معتاد
می شدم .دیگر نمی خواهم ترک کنم چون هیچ
فایده ای نــدارد .پس از بازگشت به جامعه هیچ
شغلی نیست که انجام دهم و پولی داشته باشم .
در حالی که دستانش را نشان می دهد می گوید:

قبال می توانستم کارگری کنم ،اما اعتیاد همه
توان و نیروی من را گرفته است و قدرت کار کردن
ندارم .تنها کاری که می توانم انجام دهم همین
زباله گردی است ،هر روز چند ساعتی را در میان
زباله ها به دنبال وسایل و بطری های پالستیکی
می گردم و هرچه به دردم بخورد را جمع آوری می
کنم و در ساعات پایانی روز به یکی از خریداران
الک کهنه ای می فروشم .این جا در این منطقه
خــریــداران زیــادی بــرای الک کهنه وجــود دارد.
کیلویی  300یا  400تومان می فروشم و درآمد
روزانه ام میانگین  10تا  20هزار تومان است .با
او خداحافظی می کنم .به آن سوی خیابان نگاه
می کند ،نمی دانــم به چه می اندیشد .از او که
دور می شوم چشمم به دیــوار نویسی سبز رنگی
در آن سوی خیابان می افتد که نوشته شده است:
«اعتیاد یعنی خود را فدای خودخواهی های خود
کردن»...

بهانه گرفتن وام با ضمانت من و همسرم مدارک
شناسایی ما را برای تشکیل پرونده گرفت ما هم
بدون تعلل مدارک را در اختیار او قرار دادیم .زیرا او
را می شناختیم و به او اعتماد داشتیم.
خواهر همسرم بــود حتی نمی توانستیم حدس
بزنیم روزی بخواهد برایمان مشکل ایجاد کند.
آوا بعد از چند روز مدارک ما را تحویل داد و اعالم
کرد از دریافت وام صرف نظر کرده است .خانواده
همسرش بسیار پولدار بودند و پدر شوهرش یکی از
افراد سرشناس شهر به شمار می رفت و به گفته آوا
به آن ها برای خرید خودرو و خانه کمک کرده است.
آتــش خرید خانه و خــودرو توسط خواهر شوهرم
زود سرد شد .همه می دانستیم خانواده همسرش
از هیچ کمکی به آن ها دریــغ نمی کنند و همین
موضوع سبب شده بود کسی به آن ها شک نکند اما
پس از گذشت کمتر از چند ماه راز یک شبه پولدار

شدن آن ها فاش شد .آوا و شوهرش با همکاری یکی
از دوستانشان که در بانک مشغول به کار بود اقدام
به تهیه دسته چک به نام اعضای خانواده می کنند تا
بتوانند یک زندگی رویایی برای خود تشکیل دهند.
آن ها بــدون توجه به عاقبت کارشان با استفاده
از نام و رسم پدرهای خود که از افــراد سرشناس
در بازار و میان مردم بودند اقدام به خرید طال به
صورت قسطی با گرو گذاشتن چک می کردند و
بعد از تحویل طالها آن ها را زیر قیمت به فروش می
رساندند و تبدیل به پول می کردند.
خواهرشوهرم و همسرش نامعقول ترین راه را
بــرای پولدار شدن انتخاب کــرده بودند راهــی که
فقط چند ماه دوام داشــت .حساب های اعضای
خانواده همسرم بسته شده بود و هیچ یک از ما
نمی توانستیم کارهای بانکی و مالی خود را انجام
دهیم .زمانی که پیگیر ماجرا شدیم تــازه متوجه

کالهبرداری چند صد میلیونی آن ها شدیم .عالوه
بر آشنایی که آن ها در بانک داشتند  8نفر از اعضای
خانواده با به اجرا گذاشتن چک از سوی طالفروشی
هــا راهــی زن ــدان شــدنــد .مــن و همسرم هیچ کار
اشتباهی نکرده بودیم ،اما به دلیل بچه بازی آن ها
و اعتماد بی جای خود به زندان افتادیم و خانواده ام
با گذاشتن وثیقه و رضایت یکی از شکات توانستند
من را از زندان خارج کنند .یک سال از آن ماجرا می
گذرد پسرم دیگر به نبود پدرش عادت کرده است
و خودم هم نمی توانم در خانواده ای زندگی کنم
که درهای شادی را به رویمان بستند .اقدام های
مربوط به طالقم را انجام داده ام و به زودی قرار
است از همسرم جدا شوم .بچه بازی خواهرشوهرم
سبب شد چند خــانــواده بــدون سرپرست شوند و
تعدادی از آن ها کار خود را از دست دهند و در
زندان به سر ببرند.

مستندات الزم ،اقدام کرده و فرد مقصر در حادثه
را مشخص و مدیریت صحنه تصادف را تا برقراری
ایمنی تردد در محل بر عهده گیرد .به همین دلیل تا
حضور کارشناس در صحنه تصادف ،آیین نامه راهور
و سایر مقررات قانونی برای راننده ای که در صحنه
تصادف سالم مانده؛ صرف نظر از این که در وقوع
تصادف مقصر است یا نه تکالیفی را مقرر کرده است
که اگر آن ها را درست انجام ندهد و احیانا تصادف
یا تصادفات بعدی صورت بگیرد ،موجب مسئولیت
آن راننده در تصادف دوم خواهد شد.
هنگام تصادف در خیابان ها و در جاده های بیرون
از شهر ،اگر امکان حرکت دادن وسیله نقلیه باشد،
طبق ماده  ٨٩آیین نامه راهور ،رانندگان باید وسیله
نقلیه را به شانه راه منتقل کنند و مانع رفت و آمد
سایر وسایل نقلیه نشوند .پس از آن افسر کارشناس
تصادف با توجه به آثار باقی مانده روی بدنه وسایل
نقلیه و سطح راه ،به راحتی فرد مقصر را تعیین
خواهد کــرد .بنابراین رانندگان نباید به دلیل

تصادف خسارتی ،اقدام به مسدود کردن راه کنند،
زیرا این امر تخلف رانندگی محسوب شده و جریمه
دارد .اگر تصادف با حیوانات ،اشیاء ،تاسیسات و
مانند آن ها موجب خسارت شود ،باید طبق ماده ٩٣
آیین نامه مذکور ،حتی االمکان الشه حیوان مرده یا
مصدوم و نیز اشیاء باقی مانده در محل تصادف را
از سطح سواره رو بیرون برده و وقوع تصادف را به
صاحبان آن ها یا ماموران انتظامی اعالم کنند .اگر
امکان انتقال وسایل نقلیه خسارت دیده به شانه
راه و یا توان رفع موانع از سطح راه نباشد ،باید تا
حضور افسر کارشناس ،عالیم هشدار دهنده را
در فواصل  ٧٠متری پشت صحنه تصادف ،کنار
وسیله نقلیه تصادفی و  ٧٠متر جلوتر قرار دهند تا
از وقوع تصادف بعدی جلوگیری کنند .هرتصادفی
چه در داخل شهر و چه بیرون از آن ،جو ملتهبی
ایجاد می کند که سبب جلب توجه بسیاری از
عابران یا سایر رانندگان و مسافران هم می شود که
این قبیل افراد با انگیزه های مختلف (البته بیشتر

کمک رسانی یا بعضا هیجان دیدن صحنه تصادف
و اظهار نظر در مورد وقوع حادثه و  ،)...در محل
سانحه حضور پیدا می کنند .انجام کارشناسی اولیه
تصادفات بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا افسر
کارشناس تصادف ،به اظهارات طرفین و شهود
آنان توجه می کند ،چون احتمال صحنه سازی یا
سوءاستفاده از فوت یا ناتوانی طرف دیگر تصادف
وجــود دارد ،بیشترین تالشش را بــرای بررسی و
معاینه دقیق و اثربرداری فنی از آثار باقی مانده در
صحنه تصادف مثل خط ترمز ،کشیدگی و کندگی
سطح راه ،روغن ،بنزین ،خون و سایر وسایل ریخته
شده در محل تصادف که مــدارک مستند دال بر
مشخص شدن فرد مقصر است ،معطوف می دارد.
وظیفه حفظ اموال حادثه دیدگان به عهده ماموران
انتظامی در محل است ،بنابراین حضور افراد غیر
مسئول می تواند در انجام صحیح وظیفه آنان
مشکل جدی ایجاد کند.
پایگاه خبری پلیس


گروه حوادث –یک تن و  50کیلوگرم موادمخدر در استان کشف شد و  6قاچاقچی حرفه ای و
سابقهداردستگیرشدند.
فرمانده انتظامی استان گفت :ماموران انتظامی ایرانشهر و سراوان یک باند بزرگ که با استفاده
از خودروهای کوهستانی و تیزرو ،قصد جا به جایی مواد مخدر را در منطقه داشتند ،شناسایی
کردند.
سردار«محمدقنبری»افزود:یگانهایپلیسباشناساییخودروهایقاچاقچیاندریکدرگیری
مسلحانه ،موفق به دستگیری  6نفر از این قاچاقچیان ،توقیف  5دستگاه خودرو و کشف 878
کیلوگرم تریاک و 172کیلوگرم حشیش شدند.
وی در خبر دیگری از متالشی شدن باند  8نفره سارقان موتورسیکلت در چابهار و کشف  50فقره
سرقت خبر داد و افزود :در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در چابهار تیم پلیس برای
بررسی موضوع وارد عمل شد که  8متهم را در این رابطه شناسایی و پس از تحت نظر قرار دادن
تحرکات آن ها ،در دو عملیات جداگانه آنان را دستگیر کرد.

کشف  32هزار لیتر سوخت قاچاق
دو کامیون حامل 32هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر توقیف شد.
فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت :ماموران در محور ایرانشهر به سرباز به دو دستگاه تریلر مشکوک
شدند و برای بررسی بیشتر این خودروها را متوقف کردند که در بازرسی از این دو کامیون 32هزار
لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت گاز کشف شد.
سرهنگ «دوستعلی جلیلیان» ادامه داد :محموله کشف شده فاقد هرگونه مجوز قانونی بود و در
این رابطه دو قاچاقچی دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع
قضاییمعرفیشدند.
وی همچنین گفت :فردی که در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار کذب به قصد تشویش اذهان
عمومیمیکرد،دستگیرشد.
وی افزود :متهم پس از رو به رو شدن با شواهد و مستندات پلیسی به بزه انتسابی خود اعتراف کرد
و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

تانکر سوخت قاچاق در سرباز توقیف شد
تانکر حامل17هزار لیتر سوخت قاچاق در سرباز توقیف شد.
فرمانده انتظامی سرباز گفت :مأموران به یک دستگاه تانکر حامل سوخت مشکوک شدند و آن
را متوقف کردند که در بازرسی از آن  17هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و یک
قاچاقچینیزدستگیرشد.
سرهنگ «سیامک مرادی» افزود :در این رابطه یک متهم دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شد.
وی همچنین گفت :باند  5نفره سارقان حرفه ای وسایل نقلیه در سرباز متالشی و  5فقره سرقت
کشفشد.
به گفته وی ،در پی وقوع چندین فقره سرقت وسایل خودرو در شهرستان بررسی موضوع در
دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت که مأموران پس انجام اقدامات اطالعاتی و تحت تعقیب
قرار دادن سارقان سابقه دار  5نفر از اعضای باند سارقان حرفه ای را شناسایی و دستگیر
کردند.
وی بیان کرد :متهمان در تحقیقات اولیه به  5فقره سرقت وسایل نقلیه اعتراف کردند که پس از
تشکیلپروندهمقدماتیبرایسیرمراحلقانونیتحویلمقاماتقضاییشدند.

کشف سیگار قاچاق در مهرستان
 170هزار و  300نخ سیگار به ارزش 500میلیون ریال در مهرستان کشف شد.
فرماندهانتظامیمهرستانگفت:مامورانموفقبهشناساییمحلترددقاچاقچیانکاالشدندکه
پس از گشت زنی در این محور به دو دستگاه تویوتا حامل بار قاچاق مشکوک و برای بررسی بیشتر
متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو ها  170هزار و  300نخ سیگار قاچاق به ارزش 500
میلیون ریال را کشف کردند.
سرهنگ «اسماعیل منصوری» افزود :دو قاچاقچی در این زمینه دستگیر شدند.

جاعل حرفه ای در ایرانشهر دستگیر شد
فرمانده انتظامی ایرانشهر از دستگیری کالهبردار حرفه ای جعل اسناد ادارات و سازمان ها خبر
داد.
سرهنگ «جلیلیان» گفت :در پی کسب خبری مبنی بر این که شخصی با جعل اسناد ادارات و
سازمان های دولتی اقدام به کالهبرداری و اخاذی می کند ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار
کارآگاهانپلیسقرارگرفت.
وی افزود :کارآگاهان فرد مورد نظر را در یکی از مناطق حاشیه ای شهر شناسایی و پس از دریافت
مجوز قضایی او را دستگیر کردند.
وی اظهار کرد :پس از بررسی های فنی و تخصصی از متهم چندین مهر ادارات دولتی که به صورت
ماهرانه ای جعل کرده بود کشف شد .در بازجویی های به عمل آمده ،متهم به بزه ارتکابی اعتراف
کرد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.
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