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حوادث
مردی که خودش را مقصر می داند

واژگونی تریلر حامل سوخت
منجر به نشت گاز شد

ورق های خاکستری یک زندگی

ظاهرش آراسته تر به نظر می رسد و لباس
شهرکی
های تمیزتری به تن دارد که نشان می دهد
هنوز هم به سر و وضعش اهمیت می دهد .دو بطری یک و
نیم لیتری نوشابه را نخ پیچ کرده و در آن آب ریخته است.
در کیسه ای دسته دار هم مقداری خوراکی و مواد مورد
نیازش را نگهداری می کند .چند گونی در دستانش دارد
و به راهش در ابتدای بولوار رسالت ادامه می دهد .همان
طور که به مغازه ها سر می زند تا کارتن خالی پیدا کند،
در میان زباله ها هم به دنبال بطری های پالستیکی و
مواد بازیافتی می گردد.
هدفش این است آن چه را می یابد به ضایعات فروشی
های واقع انتهای بولوار رسالت بفروشد و درآمــدی هر
چند ناچیز به دست بیاورد تا خرج اعتیاد و نان امروزش
را تامین کند .در کنار یکی از مغازه های فروش آب می
ایستد و بطری هایش را آب می کند .نزدیک می شوم و
وقتی متوجه می شود خبرنگارم لباسش را کمی می
تکاند و مرتب می کند و آماده صحبت می شود.
خودش را «اکبر .غ» معرفی می کند و می گوید 25 :ساله
بودم که دود را تجربه کردم و از همان زمان معتاد شدم .آن
روزها کارم قصابی و بسته بندی گوشت در یکی از کارخانه
های شهرک صنعتی زاهدان بود .سختی های کار زیاد
بود و من هم که برای کار از بیرجند به زاهدان آمده و غریب
بودم برایم سخت تر می گذشت.
وی که  52ساله است ادامــه می دهد :همکارانم برای
کاهش خستگی های ناشی از کار ،مواد مخدر مصرف می
کردند و به من هم پیشنهاد می دادند .اوایل تمایلی به این
کار نداشتم ،اما کم کم وسوسه شدم و به پیشنهاد آن ها
مصرف مواد مخدر را شروع و از همان  25سالگی شیره و
تریاک استفاده کردم.
کار سنگین و دوستان ناباب سبب شد  27سال در دام
اعتیاد اسیر باشم .بیش از همه خودم مقصر بودم ،می
توانستم پیشنهاد همکارانم را قبول نکنم و آواره دیار
غربت نباشم.

زندگی که از هم پاشید

وی تصریح می کند :پنج سالی می شــود که هروئین
مصرف می کنم .از روزی که لبم به مواد مخدر صنعتی
خورد زندگی ام از هم پاشید .پیش از آن اگرچه سخت
می گذشت و اعتیادم خانواده ام را آزار می داد اما آن ها
در کنارم بودند و حال پنج سال از نبودن آن ها می گذرد.
همسرم پس از آن که مواد مخدر صنعتی استفاده کردم ز
من جدا شد و به همراه فرزندم به مشهد رفت ،خودم هم
آواره کوچه و خیابان های زاهدان شدم.
وی بیان می کند :پس از آن که همسرم جدا شد از دخترم
هم خبری ندارم .زیرا همسر سابقم نمی خواهد آرامش
دخترم با دیدن پدر معتادش به هم بخورد به همین دلیل
سه سال است از فرزندم خبری ندارم.
وی بیان می کند :زمانی که در خیابان هستم و دختران
 15 – 16ساله را می بینم به یاد دختر خودم می افتم و
دلم برای دیدنش پر می کشد ،اما روی بازگشت و دیدن
او را ندارم .نمی خواهم آرامشی را که در نبود من دارد با
دیدنم از دست دهد .دلم می خواهد به خاطر او اعتیادم
را ترک کنم تا بتوانم دوباره فرزندم را ببینم .زندگی ام را
خودم نابود کردم و هر چه تالش می کنم فایده ای ندارد.

تازه عقد کرده بودیم ،دختری آرام و سر
گروه حوادث
ب ه راه بودم ،همسرم در دوران عقد اصرار
داشت یک گوشی تلفنهمراه هوشمند بخرم و من هم بدم
نمی آمد .سرانجام حرفش را به کرسی نشاند و گوشی را
برایم خرید و خودش مرا وارد فضای مجازی کرد .دنیای
مجازی آن قدر بزرگ و وسوسه انگیز بود که هر روز زمان
زیادی را صرف آن می کردم .ساعت ها با گوشی مشغول
بودم و از دیگر امور زندگی ام غافل شدم .متاسفانه در همین
فضا با پسری آشنا شدم که شعرهای عاشقانه ای برایم
می فرستاد .مدتی نگذشته بود که احساس کردم به او
وابسته شدم و دلم می خواست هر چه زودتر او را ببینم.
سرانجام با بهروز قرار گذاشتم و در همان دیدار اول فریب
ظاهر شیک او را خوردم .از من خواست به خانه اش بروم و
من هم که اعتماد بی جایی به او داشتم پذیرفتم .بهروز مرا
در خانه اش اسیر نیت شوم خود کرد ،اما با حرف های
عاشقانه قول داد که من و او به هم می رسیم .این در حالی
بود که من در دوران عقد به سر می بردم و با این رابطه
نامشروع به همسرم خیانت کردم .از آن روز دیگر حتی نمی
توانستم در آینه به چشمانم نگاه کنم .فکر نمی کردم روزی

سه ماه اعتیادم را کنار گذاشتم ،اما از سه روز پیش دوباره مصرف هروئین را شروع کردم ،زیرا مردم به من اعتماد نداشتند

معتاد وجود داشته باشد .وقتی انگیزه کافی نباشد دوباره
به سمت اعتیاد بر می گردد.وی تصریح می کند :برخی
از کمپ هــای خصوصی
هــم بــه گفته تــعــدادی از
ترک اعتیاد چند باره
وی بیان می کند :بارها زمانی که دختران  15-6ساله را می بینم به یاد دخترم می افتم
معتادان به خوبی اداره
برای ترک اعتیادم اقدام و دلم برای دیدنش پر می کشد ،اما روی بازگشت و دیدن او را
نمی شــود .عــاوه بر این
کــــردم .امـــا در زاهـــدان ندارم .نمی خواهم آرامشی را که در نبود من دارد با دیدنم از
ک ــه غــــذای کــافــی نمی
دهــنــد بــا کــتــک و دعــوا
معتادانی که توانایی مالی دست بدهد .دلم می خواهد به خاطر او اعتیادم را ترک کنم تا
معتاد را تــرک می دهند
چندانی ندارند برای ترک بتوانم دوباره فرزندم را ببینم .زندگی ام را خودم نابود کردم و
و معتاد ممکن است پس
به کمپ تل سیاه می برند حاال هر چه تالش می کنم فایده ای ندارد
از بــازگــشــت از کمپ به
و در آن جا متادون درمانی
اعتیادهای سنگین تر رو
مــی کنند ،مــن هــم نمی
می آورد.
توانم با متادون اعتیادم را
اکبر ادامه می دهد :سه ماه اعتیادم را کنار گذاشتم ،اما
ترک کنم ،زیرا اگرچه مواد مخدر را ترک می کنم ،اما به
از سه روز پیش دوباره مصرف هروئین را شروع کردم .در
متادون وابسته می شوم .باید انگیزه کافی برای ترک در

مدتی که پاک بودم به دنبال کار می گشتم ،اما نتوانستم.
زیرا ظاهر آراسته ای نداشتم ،به همین دلیل مردم به من
اعتماد نمی کردند .همین سبب شد دوبــاره به مصرف
مواد مخدر رو آورم .اگر شغلی می داشتم می توانستم
مواد مخدر را کنار بگذارم و به زندگی برگردم زیرا دلم
نمی خواهد مواد مخدر صنعتی مصرف کنم .به عالوه
به دلیل سن باال و کاهش تــوان جسمی فقط می توانم
کارگری کنم.
وی تصریح می کند :دوست و آشنا هم در این شهر دارم و
اگر چه می دانند انسان خوبی هستم و از من می خواهند
نزد آن ها بروم اما این کار را نمی کنم .زیرا نمی خواهم به
خاطر حضور من آشنایانم به خطر بیفتند .وقتی یک معتاد
در جایی باشد اگر چند خانه آن طرف تر سرقتی شود به
نام معتاد نوشته می شود و من نمی خواهم آشنایانم به این
دلیل مورد تهمت واقع شوند.

کشف  124/8تن کاالی احتکار شده در زاهدان

سایه روشن
خیانتی که نابودم کرد

واژگــونــی تریلی حــامــل سوخت
گروه حوادث
صبح روز گذشته در خیابان امام
خمینی (ره) و ورودی زاهدان به نشت گاز منجر شد.
معاون عملیاتی ســازمــان آتــش نشانی شهرداری
زاهدان به خبرنگار ما گفت :ماموران آتش نشانی به
دلیل نزدیکی محل حادثه با سازمان سریع تر در
محل حضور یافتند و از نشت گاز آن جلوگیری شد.
«شاقوزایی» افزود :این حادثه خسارت جانی وجود
نداشت و دلیل وقوع آن توسط کارشناس سازمان در
حال بررسی است.
وی اظهار کرد :این حادثه در میدان ورودی شهر
رخ داد در حالی که به ورود تریلی به داخــل شهر
مجاز نیست مگر این که با مجوز پلیس راهنمایی و
رانندگی باشد .در صورت ورود آن ها بدون مجوز
از تردد این وسایل در شهر جلوگیری می شود تا در
نقاط پر جمعیت و به ویژه حادثه خیز حادثه ای رخ
ندهد.

در چنین منجالبی فرو بروم ،وقتی با موسی ازدواج کردم
گمان می کردم همه چیز تمام شده است و زندگی خوبی
خواهم داشت .از یک طرف دلم می خواست با بهروز باشم و
از طرفی هم موسی را مانع این کار می دیدم .وابستگی من
به بهروز بیشتر شد و رفتارم با شوهرم تغییر کرد ،دیگر عالقه
ای به دیدنش نداشتم و دائم با بهروز چت می کردم ،تا این
که یک پیام اشتباهی به تلگرام شوهرم فرستادم و او فهمید
من با مرد دیگری رابطه دارم و در چشم بر هم زدنی طالقم
داد .من که گمان می کردم شرایط برای ازدواج من و بهروز
فراهم شده است به او گفتم ،اما بهروز از همان لحظه دیگر
جوابم را نداد وقتی شوهرم طالقم داد ،بهروز نیز پس از
رابطه شوم تنهایم گذاشت ،برای شکایت از آزارگر تلگرامی
به پلیس مراجعه کردم .فهمیدم من تنها عروسک هوس
بازی های او بودم .این شکست عاطفی و نگاه تحقیرآمیز
دیگران سبب شد اعتمادبهنفسم را از دست بدهم .شنیدم
شوهرم بعد از طالق با دختر دیگری که او را می شناختم
ازدواج کرده است و بیشتر ناراحت و افسرده شدم .من تاوان
سنگین خیانتم را دادم و می خواهم بهروز شناسایی شود تا
دختران و زنانی مثل من فریب نخورند.

 124تن و  898کیلوگرم کاالی احتکار شده در بازرسی
از چهار انبار زاهــدان کشف شد .فرمانده انتظامی استان
گفت :با کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی کاالی
اساسی و ارزاق عمومی توسط فردی سودجو در چهار انبار
بزرگ در محدوده شهرک کارگاهی زاهدان تیم های اداره
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان برای
بررسی موضوع وارد عمل شدند .ســردار «محمد قنبری»
گفت :ماموران پلیس امنیت عمومی پس از شناسایی انبارها
و هماهنگی قضایی به همراه تیمی از اداره تعزیرات حکومتی
اقدام های الزم را انجام دادند .به گزارش پایگاه خبری پلیس

وی اعالم کرد :در بازرسی از این انبارها  124تن و 898
کیلوگرم مواد غذایی احتکار شده شامل انواع حبوبات ،برنج،
شکر و  ...کشف شد که دو تن و  345کیلوگرم از این کاالها
فاسد و تاریخ گذشته بود .وی تصریح کرد :ماموران اداره
نظارت بر اماکن عمومی استان در بازرسی از یک کارگاه
تولید نبات و آبنات در حاشیه شهر زاهدان  21تن و 500
کیلوگرم کاالی غیر بهداشتی كشف كردند .وی با اشاره
به این که ارزش های کاالهای کشف شده در مجموع 15
میلیارد ریال برآورده شد خاطر نشان کرد :دو فرد متخلف
پس از تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.

هوشیاری رهگذر ساکنان
ساختمان را نجات داد
وی در خبر دیگری به خبرنگار ما گفت :صبح روز
گذشته آتش سوزی یک منزل مسکونی در خیابان
میرزای شیرازی زاهدان ،توسط یک رهگذر اعالم
شد و ماموران ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه
اعــزام شدند .وی اظهار کــرد :ایــن حادثه در یک
ساختمان چند طبقه رخ داد و از زیر زمین آتش شعله
ور و در حال سرایت به دیگر نقاط ساختمان بود،
ساکنان ساختمان هنوز متوجه آتش سوزی نشده
بودند که آتش نشانان اطفای حریق را شروع کردند
و یک گروه آتش نشان  16نفر را از داخل ساختمان
بیرون آوردند .وی خاطرنشان کرد :آتش نشانان پس
از ایمن سازی الزم برای خاموش کردن آتش اقدام
کردند و در این حادثه آتش سوزی به فردی آسیب
نرسید.

 63تن برنج احتکار شده
کشف شد
 53تن برنج احتکار شده در زاهدان و  10تن در زابل
کشف شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی به خبرنگار ما
گفت :در اجرای طرح نظارت بر انبارهای زاهدان و
گشت مشترک با سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
نیروی انتظامی  53تن برنج احتکار شده از انباری
در زاهدان کشف شد« .حیدر میرزایی» افزود :پرونده
تخلفاتی تشکیل و در شعبه سوم تعزیرات حکومتی
در حــال رسیدگی اســت .مطابق مــاده  16قانون
تعزیرات حکومتی اظهار نکردن صحیح واحدهای
عمده فروشی نسبت به موجودی کاال تخلف است و
طبق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد می شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی زابل هم به خبرنگار
ما گفت :با توجه به گــزارش های واصله در گشت
تعزیرات حکومتی ،نیروی انتظامی ،صنعت ،معدن
و تجارت از انباری در زابل  10تن برنج احتکار شده
کشف شد« .محمد حسین جهان آبــادی» افــزود :با
توجه به شرایط خاص جامعه رسیدگی به پرونده
در اسرع وقت در دستور کار تعزیرات قرار دارد و در
مرحله تکمیل تحقیقات است.

