روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

روی خط حادثه

ثبت  99هزار تخلف
در جاده های استان
در هشت ماه امسال  ۹۹هزار و  ۴۸۲فقره تخلف در
جاده های استان ثبت شد .مدیر کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای با اشاره به این که  ۸۶درصد تخلفات
به ثبت جریمه منجر شده است ،گفت :در مدت مشابه
سال گذشته نیز  ۸۰هزار و  ۳۲۳مورد ثبت تخلف
داشتیم« .شهامت» با اشاره به این که سیستان و
بلوچستان در صدر تخلفات سرعت در کشور است،
اظهار کرد :میانگین تخلف سرعت در کشور هفت
درصد است اما این رقم در خراسان جنوبی به ۲۶
درصد می رسد که علت آن به کویری بودن و زیاد بودن
طول راه ها بر می گردد .وی با بیان این که در شهریور،
مهر و آبان ماه امسال سهم متوسط ثبت تخلف سرعت
به ترتیب سه 16 ،و  ۵۶درصد بوده است ،افزود :سال
گذشته ۲۴۰نفر در راه های استان جان باختند که این
رقم امسال  ۱۱درصد کاهش داشته است.
به گفته وی ،تعداد تصادفات در استان تغییر چندانی
نداشته اما شدت آن و تعداد تلفات کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که  27نقطه پر تصادف و  49نقطه
دارایتصادفدرمحورهایخراسانجنوبیشناسایی
شد ،افزود :با شناسایی این نقاط ،نصب عالیم هشدار
دهنده برای آن ها در کمترین زمان انجام و همچنین
هفت نقطه پر تصادف ایمن سازی شده که ایمن سازی
این نقاط کاهش  11درصدی تصادفات را در سال
گذشتهدرپیداشتهاست .ویاضافهکرد:امسالبرای
ایمن سازی راه های خراسان جنوبی هشت میلیارد
و  200میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که
به تدریج و با توجه به برآورد انعقاد هر طرح ،جذب می
شود .بهگفتهوی،همچنینامسالرفعنقاطپرتصادف
تقاطع منطقه ویژه اقتصادی با محور اسدیه ،میدان
معصومیه بیرجند و پل شوشود در اولویت کاری اداره
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قرار گرفته
که برای دو نقطه اول ،پیمانکار ،قرارداد منعقد کرده و
برایپلشوشودهنوزپیمانکاریاعالمهمکارینکرده
است .وی از افزایش تعداد دوربین های ثبت تخلف در
محورهای استان از  52به  69دوربین در آینده نزدیک
خبردادوگفت:در 16نقطهازخراسانجنوبیسیستم
نظارت تصویری مستقر است که این تعداد نیز به 25
سیستم افزایش می یابد.
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حوادث
پنجشنبه  ۲۲آذر ۵ . ۱۳۹۷ربیع الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲۸۷۹

ارثیکهخانوادهگذاشت!
گاه انگشتانش را در هم قفل می کند و نگاهش
را به زمین می دوزد و دقایقی هم با کودک چهار
ساله بازی می کند 33 .ساله است اما مواد مخدر،
خماری و نشئگی چند ساله ،چهره ای پیر و فرتوت
برایش باقی گذاشته است.
او از  13سالگی و در خانه پدری شروع به
مصرف مواد مخدر کرده است« .اعظم» ،کودکی
پر درد خود را خوب به خاطر دارد ،روزهایی که
مادر ،وقتی او دختر سه ساله ای بیش نبود به
او تریاک حل شده در آب می خوراند تا بهانه گیری
نکند و آرام بخوابد و مزاحمتی برای بساط نشئگی
مادر نداشته باشد .می گوید :خانه پدری همان
جایی است که محبت اعضا به هم زبانزد عالم و
آدم است و آرامش ،آسودگی و شب و روزهای فارغ
از استرس و دل نگرانی آن را با هیچ حسی نمی

توان مقایسه کرد ،اما اوضاع همیشه و برای همه
این گونه نیست .گاهی مهر مادری و تکیه گاه امن
شانههایپدردردودنشئگیوچهکنمهایخماری
گم می شود و همه چیز رنگ خاکستری به خود می
گیرد مثل خانه ما.

• •کاری که مادرم با من کرد!

او از بی اعتمادی به اطرافیانش هم سخن به میان
می آورد .فرد معتاد در دوران مصرف خود همه پل
های پشت سر را خراب می کند و به قول بعضی ها
راهی برای بازگشت باقی نمی گذارد و به ایستگاه
آخر می رسد.
وقتی هم که به خانه آخر برسد دیگر کسی او را باور
نمی کند و هیچ کس حرف هایش را نمی پذیرد.
هیچ گاه فکر نمی کردم بالیی را که مادرم با رفتار

گذری در ستاد دیه

آتش دخالت ها
 30سال ،گرم و سرد روزگار را چشیده است .وقتی وارد ستاد دیه شد
انگار هنوز باورش برای او خیلی سخت است.
با لبخندی تلخ گفت :در  30سالگی زندان را تجربه کردم که بسیار
برایم سخت بود« .حسن» افزود :نمی دانم از کجا شروع کنم و از کجای
زندگی بگویم ،از دلتنگی برای فرزندم یا از کج سلیقگی بزرگان فامیل

برخورد پژو با تیر برق
برخورد یک دستگاه پژو  ۴۰۵با تیر برق سه نفر را روانه بیمارستان
کرد .مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
بیرجند گفت :ساعت  ۱:۱۲بامداد روز گذشته با اعالم برخورد
سواری پژو با تیر برق ،آتش نشانان ایستگاه دو به محل حادثه اعزام
شدند« .حسینی» افزود :در این حادثه خودروی  ۴۰۵از شمال به
طرف جنوب بولوار مدرس در حرکت بود که حوالی بولوار مبلغان
با تیر برق برخورد کرد .وی ادامه داد :آتش نشانان پس از ایمن
کردن محل ،برای قطع سیستم برق خودرو اقدام و از خطرهای
احتمالی پیشگیری کردند .در این حادثه  ۳مرد مصدوم شدند و
توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

جریمه  223میلیون ریالی قاچاقچیان لباس

دو متهم به قاچاق لباس در طبس به پرداخت  223میلیون ریال
در تعزیرات حکومتی محکوم شدند .مدیر کل تعزیرات حکومتی
گفت :با ارجاع گزارش نیروی انتظامی به تعزیرات استان مبنی بر

سیاه ،سفید  ،خاکستری

روی برگشت ندارم
غلط خود در کودکی بر سر من آورد ،سر فرزندم
بیاورم .این روزها من بیقراری دختر چهار ساله ام
را با شربت متادون درمان می کنم و او نیز همانند
معتادان بزرگ سال ،هم درد خماری را تجربه می
کند و هم حس نابود کننده نشئگی را.
آن چه در زندگی و روزمرگی فرد معتاد ماندگار
است ،حس تنهایی و بی اعتنایی دیگران است که
روزی صد بار جان او را می گیرد و از سرش دست
بردار نیست.
نگاه سنگین مردمی که در جای فعلی تو نیستند
اما به راحتی تو را قضاوت می کنند و به آسانی
نسخه مرگ را برای تو می پیچند.
شاید اگر من هم در خانواده ای سالم به دنیا آمده
بودم ،سرنوشت جور دیگری برایم رقم می خورد .تا
چشم باز کردم پدر و مادری معتاد را کنارم دیدم که

در ازدواجم .االن که پشت میله های زندان هستم خبری از این بزرگان
نیست و بیش از یک سال است که به غیر از خانواده ،کسی در زندان
سراغی از من نگرفته است .مثل دیگر جوان ها زمان ازدواجم که شد
بزرگان فامیل آستین باال زدند و در سال  89با یکی از دختران فامیل
ازدواج کردم و ثمره این زندگی مشترک یک فرزند پسر است.
از اوایل سال  96دخالت های خانواده همسرم آتش به زندگی ام زد و
او همیشه با خواهرانش و دیگر زنان فامیل در رقابت بود تا جایی که نه
تنها چشم و هم چشمی امانم را بریده بود بلکه در مقابل دخالت های
خانواده اش کم آورده بودم.
او ادامه داد :دخالت های خانواده همسرم پای مرا به دادگاه و کالنتری

برای تامین مواد مخدر خود با یکدیگر درگیر بودند.
آن روزها گذشت و آن چه به عنوان تنها ارثیه از پدر
و مادر معتادم برای من به جا مانده ،اعتیاد است
در حالی که سال های غم انگیزی را تجربه کردم.

باز کرد و مهریه  100سکه اش را به اجرا گذاشت .در همین گیر و دار
رفتم تا با برادرش درباره دخالت های مادر او در زندگی ام صحبت کنم
که بحث باال گرفت و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم.
پس از آن نیز اواسط سال  96برای این که نتوانستم مهریه همسرم
را پرداخت کنم روانه زندان شدم«.خوئی» مدیر نمایندگی ستاد دیه
استان درباره این پرونده به خبرنگار ما گفت :رقم محکومیت این
زندانی در مقابل پرداخت  100سکه ،چهار میلیارد و  300میلیون
ریال بود که با تالش کارکنان ستاد دیه و مددکاران زندان ،رضایت
شاکی گرفته شد تا این پرونده با مبلغ  70میلیون تومان بسته شود که
از این رقم  20میلیون تومان آورده متهم است.

 250ميليون ريال كاالي قاچاق
در نیمه راه مقصد

آژیر

کشف البسه قاچاق شامل  162ثوب پوشاک پسرانه 180 ،جفت
جوراب زنانه و دو هزار و  420جفت جوراب بچه گانه و دخترانه،
پرونده ای در طبس رسیدگی شد« .اشرفی» افزود :متهم ردیف اول
به اتهام مباشرت در قاچاق کاالی گمرکی ،عالوه بر ضبط کاال به
پرداخت  150میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم به دلیل
حمل کاالی قاچاق به پرداخت  73میلیون ریال جزای نقدی در
حق دولت محکوم شدند.

جانشين فرمانده انتظامی استان از کشف  250ميليون ريال
كاالي قاچاق در بيرجند خبر داد .به گفته سرهنگ «دادگر»،
مأموران ايست و بازرسي علي آباد از دو دستگاه اتوبوس  25قطعه
طوطي و  12هزار و  400نخ انواع سيگار قاچاق به دست آوردند.

ممنوعيت به کارگیری مشموالن غایب

هروئین در جاساز پژو

استخداموبهکارگیریمشموالنغایبدرسازمانهايدولتيوغير
دولتي ممنوع است .معاون وظیفه عمومی استان گفت :در اجرای
ماده 63مکرر ،كساني كه به نحوي مشموالن غايب را در موسسات
دولتي و غير دولتي از قبيل كارخانه ها ،شركت ها ،آموزشگاه
ها ،كارگاه ها ،بنگاه ها ،مغازه ها و تعميرگاه ها به كارگيري کنند
به محاكم قضایي معرفي می شوند .سرهنگ «حسینی» افزود:
مجازات اين گونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه ساالنه يك سرباز
و براي بار دوم و بيشتر هزينه ساالنه سه سرباز است.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان از کشف دو کیلو و 200
گرم هروئین در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو در نهبندان
خبر داد.
به گفته سرهنگ « شجاعي نسب» ،مأموران يگان تكاوري 103
دهسلمباهمكاريپليسشهرستانخودرورامتوقفوضمنکشف
هروئین دو متهم را دستگیر کردند .وی گفت :ماموران انتظامی
نهبندان همچنین يك دستگاه سواري ام .وي .ام حامل  30كيلو و
 200گرم ترياك را متوقف کردند.

زن جوان در حالی که ناراحتی ،پریشانی و استرس
وجودش را گرفته بود ،به مشاور کالنتری گفت:
نمی دانم چه کار کنم ،همه بود و نبودم را بر باد دادم
و دیگر روی برگشتن به منزل و دیدن چهره نگران
خانواده ام را ندارم .از روزی که دیپلم گرفتم مدام
پدر و مادرم به من فشار می آوردند که ازدواج کنم تا
این که پسر عمویم که  10سال از من بزرگ تر بود به
خواستگاری ام آمد ،هر چه به آن ها گفتم که عالقه ای
به او ندارم و نمی توانم با او زندگی کنم کسی گوشش
بدهکار نبود و باالخره خودشان بریدند و دوختند و تا
چشم باز کردم دیدم سر سفره عقد نشسته ام .وقتی
عاقد پرسید که مرا وکیل خود قرار می دهید تا شما
را به عقد رامین در بیاورم چشمم به نگاه خشمگین
پدرم افتاد و بریده بریده گفتم با اجازه پدرم بله و وارد
زندگی سرد و بی روح با رامین شدم.
او از همه لحاظ مرد خوبی بود و هر چه می خواستم
برایم فراهم می کرد ،خانواده عمویم هم به من محبت
می کردند اما باز هم دلم راضی به زندگی با رامین
نبود ،چند بار هم به بهانه های مختلف قهر کردم و
به منزل پدرم رفتم اما او می آمد و با خرید هدیه و گل
مرا به منزل می برد تا این که یک روز در پارک با پسر
جوانی آشنا شدم .از آن جا که او هم سن و سال خودم
بود و بسیار شوخ و آدم شادی بود خیلی زود خودش
را در دلم جا کرد و من هم که عاشق هیجان و جنب و
جوش بودم دلبسته اش شدم و اوقاتی که همسرم
در منزل نبود با او قرار می گذاشتم و همدیگر را می
دیدیم .چند ماه گذشت تا این که مازیار پیشنهاد فرار
داد .اول راضی به این کار نشدم اما با اصرارهای
فراوان و دادن وعده های جذاب باالخره فریبش
را خوردم و یک روز صبح که همسرم سر کار رفت
من هم وسایلم را جمع کردم و طال و جواهراتم را
برداشتم و از خانه خارج شدم .چند روز در این شهر
و آن شهر می گشتیم تا این که مازیار گفت :ما نمی
توانیم تا ابد از آدم ها فرار کنیم و باالخره یک روز گیر
می افتیم و این کار ما جرم است .به نظر من تو برو و با
همسرت دعوا راه بینداز و از او طالق بگیر آن وقت من
به خواستگاری ات می آیم و دوباره با هم خواهیم بود.
با این حرف ها بود که دوباره به شهرمان برگشتیم و
او مرا در یکی از خیابان ها پیاده کرد و رفت اما تا به
خودم آمدم دیدم کیف حاوی طال و جواهرات و پول
هایم را در خودرویش جا گذاشته ام و هر چه با گوشی
او تماس گرفتم جواب نداد .ساعات زیادی خسته و
ناامید و پشیمان در شهر چرخیدم ،آن قدر با مازیار
تماس گرفتم تا این که شارژم تمام شد .به خاطر ندانم
کاری همه بود و نبودم را بر باد داده بودم و دیگر روی
برگشتن به منزل را نداشتم به همین دلیل آواره و
سرگردان ،چند روزی را در پارک ها سپری کردم تا
این که توسط ماموران دستگیر شدم.

