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کشف بیش از 4میلیون لیتر سوخت قاچاق
درکرمان

کرمانی -فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق طی امسال در این استان خبر داد.به گزارش خراسان ،سردار
رضا بنی اسدی فر افزود :این میزان کشفیات سوخت نسبت به مدت مشابه سال قبل  323درصد رشد داشته است .وی از جمله اقدامات موثر پلیس در
سطح این استان  ،کشف  ۹۰تن انواع مواد مخدر  ،دستگیری  ۹۰درصد عوامل قتلها و کشف  60درصد از سرقتهای مهم را ذکر کرد.

در گفت وگوی صریح فرمانده انتظامی خراسان رضوی با خبرنگاران مطرح شد

افزایشسرقتهایخردتحتتاثیرآسیبهایاجتماعی

...

خط زرد
توصیه های نوروزی پلیس
*از قــرار دادن اشیای قیمتی و وجــه نقد
در داخل خــودرو و اتاق های محل اسکان
خودداری کنید.
* در زمان صحبت کردن با گوشی همراه
مراقب اطــراف خود به ویژه موتورسواران
باشید.
* از به همراه داشتن جــواهــرات قیمتی
هنگام سفر و آراســتــن کــودکــان خــود به
زیورآالت خودداری کنید.
* تا حد امکان برای اسکان از اماکن رفاهی
تحت نظارت استفاده کنید ،آدرس و تلفن
محل اسکان خــود را بنویسید و در جیب
کودکان و افراد کهنسال قرار دهید.
*برای رفتن به زیارت از تردد در معابر خلوت
و پرخطر به تنهایی بپرهیزید.
سرهنگبوستانی-رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اپتیکیودوربینهایمداربستهخواهدبود.
سردار محمد کاظم تقوی با اشاره به راه اندازی
قرارگاهجهادیبرایخدمتگزاریبیشتربهزائران
ومجاورانآقاعلیبنموسیالرضا(ع)اضافهکرد:
ارتقایتوانمهارتیپلیسبهسویحرفهایشدن
استودراینراستاجزخدمتبهمردمبههیچچیز
دیگریفکرنمیکنیم.
مقام ارشــد انتظامی اســتــان خــراســان رضــوی
همچنین دربــاره گالیه خبرنگار خراسان برای

عکس  :دهقانی

سیدخلیل سجادپور -اگرچه با تالش نیروهای
انتظامی آمار کشفیات پرونده های سرقت 18
درصد رشدداشته است اما از سوی دیگر افزایش
 24درصدیوقوعسرقتهایخردریشهدرآسیب
های اجتماعی دارد که باید برای سوزاندن ریشه
هایجرمیکعزمملیبهوجودآید.
رئیس پلیس خــراســان رضــوی روز گذشته در
گفتوگوییصریحوشفافباخبرنگارانبهبرخی
معضالت اجتماعی مانند سرقت اشــاره کرد که
یکیازمطالباتمردمازنیرویانتظامیودستگاه
قضایی است .ســردار محمد کاظم تقوی افزود:
طی ماه های گذشته با همکاری همه دستگاه
های مرتبط با امنیت و از همه مهم تر همکاری
صنوفمختلف،سرقتهایمسلحانهازبانکهاو
طالفروشیهابهصفررسیدهاستاماتالطمهای
اقتصادی ،بیکاری ،اعتیاد ،طالق و دیگر آسیب
هایاجتماعیمنجربهافزایشبرخیجرایممانند
سرقت های خرد در کشور شده است که استان
خراسان رضوی نیز بی تاثیر از این عوامل نبود و
رشد 24درصدیسرقتهایخردرادرپیداشت.
میدان دار عرصه امنیت استان خراسان رضوی
با اشاره به این که ریشه کنی هر جرمی در کشور
نیازمند یک عزم ملی است ،اضافه کرد :پلیس به
تنهایی نمی تواند در امر مبارزه با جرایم موفقیت
های بزرگی کسب کند مگر آن که همه دستگاه
هایدولتیوغیردولتیوبهویژهآحادافرادجامعه
خود را در پیشگیری از وقوع جرم مسئول بدانند
و برای سوزاندن ریشه های جرایم در کنار پلیس
باقیبمانند.
سرتیپدومپاسدارکاظمتقویتصریحکرد:کشف
 30تن انواع مواد مخدر نشان از رشد  8درصدی
کشفیات پلیس خراسان رضوی دارد که در این

میان بیشترین تالش پلیس برای مبارزه با مواد
مخدر صنعتی صرف شده است تا جوانان این مرز
و بوم از کید دشمنان ایران زمین درامان بمانند اما
باز هم برای این مبارزه نه تنها جهانیان باید وارد
میدانشوندبلکهبایدتکتکافراددرجامعهخود
رامسئولبدانندچراکه«اعتیاد»بسیاریازجرایم
دیگررارقممیزند.
وی در همین خصوص به جمع آوری معتادان
متجاهر و پرخطر در مشهد نیز اشاره کرد و گفت:
در چند ماه اخیر همه دستگاه های حمایتی
به میدان آمدند و با یک عزم جدی برای پاک
ســازی چهره شهر و همچنین پیشگیری از
وقوع جرم برای جمع آوری معتادان متجاهر
اقدام کردند که این دیدگاه و صمیمیت بین
دستگاه های دولتی ،دادگستری و پلیس
ستودنیاست.
سردار تقوی همچنین با اشاره به آمار برابری
تقریبی وقــوع و کشف قتل ها در خراسان
رضوینیزگفت:پلیسدرکشفجرایمخشن
باهمهتوانوامکاناتواردعمل میشودومجرمان
بدانندکهبههیچوجهراهگریزیندارندامابررسی
ریشه ها و انگیزه های وقوع جنایت نیز نشان می
دهد که باید با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی و
اقتصادی به مبارزه با این گونه جرایم پرداخت چرا
که در وقوع تعداد زیادی از جرایم خشن همواره
موانعیماننداعتیاد،بیکاری،فقرو...دخیلبوده
اندکهراهحلاجتماعیدارند.
رئیس پلیس امنیت «سرزمین خورشید» ادامه
داد :طی  20روز آینده همه خودروهای پلیس به
سیستمجیپیاسمجهزمیشوندوازسویدیگر
همنظارتبرتخلفاتراهنماییورانندگیدرجاده
ها با استفاده از فناوری های نوین با سیستم های

پاسخگو نبودن پلیس  110بــرای صحنه های
ترافیکی  ،بالفاصله در حضور خبرنگاران و با
گوشی همراه فرد دیگری با مرکز فوریت های
پلیسی 110تماسگرفتواعالمکردکهدربولوار
شهید ساجدی ترافیک شدید است! اپراتور110
بالفاصلهپاسخدادهمیناالناعالممیکنیمشما
هممیتوانیدبامرکزپیامتماسبگیرید!
سردار تقوی با خاموش کردن گوشی تلفن ادامه
داد :روزی که بــرای خدمت دوبــاره قدم به دیار
عاشقان والیت و امامت گذاشتم اول سراغ پلیس
110رفتم تا هرگونه خدمتی را که شهروندان
نیازمندراهنماییپلیسهستندبهآنانارائهکنند
کهیکیازاینگونهپیگیریهادقیقاهمینموضوع

ترافیکی و پاسخ گونبودن بخشی از نیروهای این
مرکزبود!
شایانذکراست،چندینماهقبلخبرنگارخراسان
دریادداشتیباعنوان«مامورانبهمدرسهنروند!»به
بررسی این معضل در پلیس پرداخته و از پاسخ گو
نبودننیروهای 110انتقادکردهبود!
گزارش خراسان حاکی است ،سپیدموی عرصه
امنیت کشور در ادامه این نشست خبری به تدابیر
و تمهیدات پلیس برای ایام نوروز نیز اشاره کرد و
گفت :در تعطیالت نوروزی هزار و  85تیم گشت
مبارزه با سرقت فعال شده اند تا پاسخ گوی یکی
از دغدغه های مهم شهروندان باشند اما باز هم
کافی نیست و شهروندان هم باید برای کمک به
خدمتگزاران خود «لباس ایمنی» بر پیکر اموال
خودبپوشانندوتاحدممکنمسائلامنیتیوتوصیه
هایپلیسیراجدیبگیرند.
سردار تقوی به مطالبات مهم پلیس از وزیر راه و
شهرسازی نیز اشــاره کرد و با بیان این که جابه
جایی عــوارض آزادراه شهید شوشتری و ایجاد
ایستگاه های استراحت بین راهی برای کاهش
سوانح رانندگی از خواسته های مهم پلیس از وزیر
بود ،افزود :خوشبختانه وزیر راه نیز با صمیمیت
از این پیشنهادها استقبال کرد که جای قدردانی
ویژهدارد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در پایان
اینگفتوگویصریحبهراهاندازی 320ایستگاه
پلیس برای خدمت رسانی به زائران و مجاوران در
مشهدخبردادوگفت:دراجرایطرحنوروزی20
هزارپلیسدراستان،درآمادهباشهستندتامردم
سرزمین مان با خیالی آسوده و در آرامش و امنیت
کامللبخندزناندرکنارخانوادههایشانبهتفریحو
گشتوگذاربپردازندونوروززیباییراسپریکنند.

تمهیدات و توصیه های دستگا ه های مسئول برای چهارشنبه آخر سال

بالون آتش در منزل میترا حجار و سیگارت در چشم علیرضا!

درحالیکهبیشازپنجهزارامدادگرهاللاحمر در
سراسرکشوربرایچهارشنبهسوریآمادههستند،
دیگر دستگا ه ها همچون پلیس و اورژانـــس هم
تمهیدات بسیاری را برای جلوگیری از بروز حادثه
در این شب تدارک دیده اند .ملکی سخنگوی آتش
نشانیتهراننیزباهشداردربارهعوارضوپیامدهای
استفاده از مواد محترقهای که حتی گاهی با عنوان
استاندارد نیز به فروش می رسد تاکید کرد :انفجار
تنها  ۲۵۰گرم از بعضی از مواد منفجرهای که برای
چهارشنبه سوری استفاده میشود ،میتواند یک
واحد آپارتمان را تخریب کند .در همین حال در
فضایمجازینیزبرخیچهرههایشناختهشدهبا
به اشتراک گذاشتن تجربیات خود از خسارت ها و
حوادث چهارشنبه سوری بر رعایت جوانب ایمنی
توسط مردم در این مراسم تاکید کردند  .به گزارش
ایلنا ،میترا حجار بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار
ویدئوییازتجربهتلخخوددرچهارشنبهسوریسال
گذشته خبرداد و گفت :در چهارشنبهسوری سال
گذشته «بالون آرزو»هایی که یک نفر روشن کرد و

به آسمان فرستاد ،وارد خانه من شد و خانه ام را به
آتش کشید.حجار در این ویدئو از جزئیات آن حادثه
میگوید .او در فیلم با آتشنشانانی حرف زده است
که از آتشسوزیهای فاجعهباری که این بالونها
به بار آوردهانــد ،گفتنیهای زیادی داشتهاند .در
همینحالاینخاطرههایتلخبرایبسیاریدیگر
هم در این سال ها تکرار شده است.علیرضا یکی از
قربانیاناینشباست.چهارشنبهسوریسال۹۲با
دعوتدوستانشبهیکیازخیابانهایشرقتهران
میرود.اومیگوید:شمعتولد ۲۲سالگیامراچند
روز قبل از آن فوت کرده بودم و قرار بود دوستانم
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برایمشبچهارشنبهسوریتولدبگیرندکهایکاش
همراه آنان نرفته بودم...همان طور که در چارچوب
درمغازهتکیهدادهبودمودوستانمراتماشامیکردم،
یک لحظه حس کردم چشمم به شدت میسوزد و
دارد آتش میگیرد.درحالی که دستم را به چشمم
گرفته بودم ،سرو صدای دوستانم را نیز میشنیدم
کهمیگفتند:ترقهرفتتویچشمش،...علیرضابر
اثرسیگارتسادهکهخیلیهافکرمیکنندبیخطر
است چشم راستش را از دست داده بود و به گفته
خودش تاکنون پنج بار عمل کرده  ،اما تنها زیبایی
ظاهریچشمشبرگشتهاست.

...

درامتداد روشنایی
نجات از مرداب
برقزیباییدرچشمانشمیدرخشید،چهرهاش می دادم .در همین روزها بود که عاشق دختری
شاداب و گونه هایش گل انداخته بود حیرت زده زیبا شدم و او را خواستگاری کردم اما به همسرم
فقط نگاهش می کردم او «کاظم» چند ماه قبل گفته بودم از دود و دم تنفر دارم به همین دلیل از
نبود! دستش را کشیدم و به داخل پاتوق دعوتش ترس آن که او بویی از اعتیادم ببرد در خانه های
کردمتامانندگذشتهکناربساطموادمخدروالکل دوستانم یا پاتوق های مجردی و به دور از چشم
از سرگذشت اش بپرسم و باز هم با یکدیگر هم اعضای خــانــواده ام به مصرف موادمخدر می
پیاله شویم اما او مرا به پاتوق خودش دعوت کرد و پرداختم تا جایی که دیگر بعد از 15سال مصرف
مصربودکهدقایقیراهمکالمشویم.هنوزبیشتر مداوم به یک مرده متحرک و برده ای بی اختیار
از دو ساعت از این ماجرا نگذشته بود که خودم را تبدیل شده بودم .دیگر هیچ وقت از مصرف مواد
در یک مکان عجیب دیدم و  ...این ها بخشی از لذت نمی بردم دوست داشتم شب که پلک هایم
اظهارات مرد  43ساله ای است که با یاری یکی را روی هم می گذارم هرگز صبح فردا را نبینم.
از دوستانش و توکل به خدا دست به زانو گرفت تا بارها تصمیم به ترک گرفتم اما با اولین تماس
خودراازمردابموادافیونیوالکلبیرونبکشد .دوستانمخیلیسریعکناربساطمینشستموباز
اوکهاکنونبیشاز 11سالاستزندگیعاشقانه روز از نو ،روزی از نو! دیگر به گرگ تنهایی تبدیل
ای دارد و دیگر حتی بوی موادمخدر و الکل را شده بودم که با هیچ کس ارتباطی نداشتم و همه
حس نکرده است دربــار دوره های تلخکامی و اوقاتمرابادوستانمانندخودممیگذراندمحتی
روزگــار سیاهش گفت :از همان دوران کودکی بهافسردگیهمسروفرزندمنیزتوجهینداشتم.
یک حس خود کم بینی همواره آزارم می داد .با در واقــع در این دنیا زندگی نمی کــردم چرا که
آن که در خانواده ای کامال مذهبی رشد کردم همه احساسات و عواطف در من مرده بود .روزها
اما همیشه دوست داشتم این حس را به نوعی از به همین ترتیب سپری می شد تا این که در پاییز
خود دور کنم اما متاسفانه به بیراهه رفتم و مسیر سال  1386هنگامی که در یکی از پاتوق های
اشتباه را انتخاب کردم .آن روزها  17بهار بیشتر حاشیه شهر پای بساط نشسته بودم یکی از هم
از عمرم نگذشته بود که برای جبران این حس پیاله های قدیمی ام به سراغم آمد او دعوت من به
زجرآور سیگار را گوشه لبم گذاشتم تا یک حس پاتوقرانپذیرفتومرابهخانهخودشدعوتکرد.
بزرگ بینی داشته باشم به خاطر ترس از خانواده باورمنمیشداینچهرهزیباوچشمهایسفیداز
چند نخ سیگار می خریدم و در مکان های خلوت آن کاظم باشد! هنوز در افکارم غوطه ور بودم که
ودورافتادهمصرفمیکردم.یکسالبعدازاین «کاظم»ازجلساتالکلیهایگمنام()A.Aبرایم
ماجرابودکهازطریقدوستانمباالکلآشناشدم .سخنگفتکه چگونهباروشآنهادیگروسوسه
روزاولاحساسمیکردمگمشدهامراپیداکرده نوشیدن الکل و مصرف موادمخدر را ندارد .دو
امودرعالمیدیگرسیرمیکنمطولینکشیدکه ساعت بعد خودم را در یک مکان و جلسه عجیبی
به یک الکلی حرفه ای تبدیل شدم .اما هنوز هم پیدا کردم که همه آن ها سرگذشتی شبیه من
ترس از افشای این موضوع آزارم می داد تا این داشتند .اکنون بیش از  11سال از آن ماجرا می
که به توصیه دوستان هم پیاله ای ام به مصرف گذردومندرکنارهمسروفرزندانمخوشبختیرا
مواد مخدر صنعتی روی آوردم .چرا که نسبت به تجربهمیکنم.بهطوریکهدیگررنگموادمخدر
الکل بویی نداشت و راحت تر به مصرف آن ادامه والکلراهمفراموشکردهامو...
ماجرای واقعی با همکاری انجمن الکلی های گمنام

