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خط زرد

هشدارهای پلیس درباره پیشگیری
از سرقت در معابر و اماکن عمومی
از حمل پــول نقد بــدون پوشش وحفاظت
مناسب به ویژه هنگام خروج از بانک خودداری
و تا حد امکان از چک های بانکی استفاده کنید.
از حمل و نقل پول نقد زیاد و اقالم قیمتی خود
به صورت پیاده در هر شرایطی بپرهیزید.
از جابه جایی و حمل غیر ضــروری اسناد و
مدارک با ارزش خودداری کنید.
از شمارش پول در انظار عمومی که موجب
تحریک سارقان می شود ،بپرهیزید.
چنان چه به اقتضایشغلخود مجبوربهحمل
پول نقد هستید  ،از وسایل نقلیه عمومی استفاده
و از سوار شدن به خودروهای متفرقه شخصی
به ویژه در مسیرهای پرت ،خلوت و خارج شهر
خودداری کنید.
هنگام دریافت پول وخروج از بانک مراقب
اط ــراف خــود به ویــژه مــوتــورســواران مشکوک
باشید.
در صورتی که مجبور به استفاده از خودروهای
شخصی هستید ،وضعیت داخل خودرو از قبیل
درهــا  ،شیشه باالبر و ...را بررسی کنید و با
مشاهده مــوارد مشکوک یا حرکات و صحبت
های نابه جا  ،به صورت معقول از خودرو پیاده
شوید و از مردم کمک بگیرید وبا به خاطر سپردن
شماره پالک  ،رنگ و سایر مشخصات آن نیروی
انتظامی را مطلع کنید.
درصــورت مشاهده تغییر مسیر بی تفاوت
نباشید و به سرعت به راننده متذکر شوید.
در بین راه از قــبــول هــرگــونــه خــوردنــی و
نوشیدنی از راننده و مسافران بپرهیزید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

پلیس کالهبرداران را از دیوار
پایین کشید
توکلی -رئیسپلیس آگاهی استان کرمان از
متالشی شدن یک باند حرفهای کالهبرداری
خبر داد که از طریق سایت «دی ــوار» در سطح
وسیعاقدام بهکالهبرداری میکردند .بهگزارش
خبرنگار ما ،کارآگاه سرهنگ حسنپور گفت :در
پی شکایت چند نفر در خصوص کالهبرداری
از طریق نشر آگهی در سایت "دیوار"بالفاصله
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان
قرار گرفت.وی افــزود :پس از ثبت شکایتها،
با تالش کارآگاهان و انجام اقدامات اطالعاتی
اعــضــای یــک بــانــد چــهــار نــفــره کــاهــبــرداری
شناسایی و طی عملیاتی دستگیر شدند.
وی خاطر نشان کرد :کالهبرداران با نشر آگهی
فروش لوازم خانگی از جمله تلفن همراه ،تبلت،
تلویزیون ،یخچال ،ظروف و دیگر لوازم در سایت
دیــوار با قیمت های بسیار نازل و شرایط عالی
به کــاهــبــرداری از طریق " تحریک  ،تشویق
وتطمیع" اقدام می کردند.این مسئول انتظامی
با اشاره به این که متهمان پس از دستگیری به
جرایم ارتکابی اقرار کردند ،ازمعرفی وتحویل
مجرمان به مرجع قضایی خبر داد.

دختر  19ساله جانش را پای
فرار از خانه گذاشت!
فرمانده انتظامی هفتکل از قتل دختری ۱۹
ساله از اهالی بخش رغیوه این شهرستان به دلیل
اختالف خانوادگی خبر داد.
بــه گــــزارش ایــلــنــا ،ســرهــنــگ عــلــی تقدسی
بـــه کــشــف جــســد دخ ــت ــر جـــــوان  ۱۹ســالــه
در بــخــش رغــیــوه از ســـوی مـــامـــوران نــیــروی
انــتــظــامــی اشـــــاره کـــرد و گــفــت :بــراســاس
بررسیهای انجام شــده ،مقتول بر اثر خفگی
و ضربههای وارد شــده به قتل رسیده است.
وی علت این قتل را اختالف خانوادگی اعالم و
بیان کرد :در پی فرار این دختر جوان از منزل،
اعــضــای خــانــواده اقـــدام بــه قتل او کــردهانــد.
سرهنگ تقدسی به دستگیری چهار نفر در این
زمینه اشاره و اظهار کرد :جزئیات بیشتر این قتل
در دست بررسی است.

آتشسوزی در بیمارستان آلمان
قربانی گرفت
مقامات آلمانی از کشته شدن یک نفر و مصدوم
شدن  ۱۹نفر دیگر در پی وقوع آتشسوزی در
بیمارستانی در شهر غربی "دوســلــدورف" این
کشور خبر دادند.
بــه گـــزارش ایسنا ،سخنگوی ســازمــان آتش
نشانی دوسلدورف اعالم کرد :هفت نفر به دلیل
استنشاق دود ناشی از این آتشسوزی مصدوم
شدهاند که حال چهار نفر از آنها وخیم است.
یک مرد  ۷۷ساله نیز در محل حادثه کشته شده
است .بنا بر گزارش آسوشیتدپرس ،علت وقوع
این آتشسوزی در دست بررسی است.

در امتداد روشنایی

نقابداران مسلح مرد جوان را مقابل چشمان خانواده اش کشتند!
سجادپور -دو مهاجم نقابدار که مسلح به
سالح شکاری بودند ،مرد  24ساله ای را
مقابل چشمان وحشت زده همسر و دو فرزند
خردسالش به قتل رساندند و از محل جنایت
گریختند.
به گزارش خراسان ،شب شانزدهم شهریور
در حالی که عقربه های ساعت به  22نزدیک
می شد ،دو جوان موتورسوار به خیابان پانیذ
 3در شهرک شیرین مشهد رسیدند و مقابل
ساختمان ویالیی دو طبقه توقف کردند و
محکم در منزل را کوبیدند چرا که آیفون این
ساختمان خراب بود!
لحظاتیبعدمرد 24سالهپلههایساختمان
شمالی را طی کرد تا از طبقه دوم به پایین
رسید و در منزل را گشود .او با دیدن مردان
نــقــابــدار خشمگین کــه اسلحه بــه دست

داشتند ،وحشت زده به طرف پله ها دوید و
در حالی که فریاد می کشید «بی شرف ها
آمدند!» خطاب به همسرش گفت« :بچه ها
را داخل اتاق ببر!!»
همسر ایــن مــرد نیز بی درنــگ و با نگرانی
کودکانش را به آغوش کشید تا آن ها را به
داخل اتاق ببرد اما در این هنگام مهاجمان
مسلح پشت سر مرد جوان از پله ها باال آمدند
و او را که با چشمانی حیران و وحشت زده
فرار می کرد به دام انداختند.
ایــن مــرد که سایه مــرگ را بــاالی سر خود
می دید با اضطرابی که سراسر وجودش را
فراگرفته بود از مسیر خود بازگشت تا در
راهرو را به روی مهاجمان مسلح ببندد ولی
دیگر دیر شده بود و ناگهان صدای شلیک
گلوله های ساچمه ای در فضا پیچید و بر

قلب مرد  24ساله نشست! مردان مسلح با
دیــدن وضعیت وخیم «محمدرضا –ص»
دوباره پله ها را یکی دو تا طی کردند و سوار بر
موتورسیکلت از صحنه هولناک شلیک های
مرگبار گریختند! همسر مرد  24ساله که با
دیدن این وضعیت وحشت زده ،دست و پایش
را گم کرده بود ،پیکر خون آلود همسرش را
به تراس منزل کشید تا نیروهای اورژانس از
راه برسند اما او دیگر جانی در بدن نداشت
و با آخرین نفس هایش چشم به فرزندان
کوچکش دوخته بود که فقط صدای گریه آن
ها را می شنید.
لحظاتی بعد مرد  24ساله به دلیل اصابت
گلوله های ساچمه ای جان سپرد و ماجرای
این جنایت ،پرونده ای دیگر را در دستگاه
قضایی گشود .دقایقی بعد با حضور قاضی

عبور از دنیای خاکستری!

ویژه قتل عمد مشهد در محل وقوع جنایت،
تحقیقات میدانی در این باره آغاز شد و تا
سپیده دم روز بعد ادامه یافت .بررسی های
مقدماتی حاکی از آن بــود که مهاجمان
مسلح به محل آشنایی داشته اند و زمانی
را برای ارتکاب جنایت انتخاب کرده بودند
که همسایه طبقه پایین مرد  24ساله نیز
در منزلش حضور نداشت و آن ها به راحتی
مرتکب قتل شدند.
بــررســی هــای بیشتر دربـــاره ایــن جنایت
هولناک در حالی با صدور دستورات ویژه
ای از ســوی قــاضــی احــمــدی ن ــژاد توسط
کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی ادامه دارد که سرنخ های
مهمی از مهاجمان نقابدار به دست آمده
است.

قاتلبهتماشایفیلمجنایتاشنشست!
ســجــادپــور -ج ــوان  25ســالــه ای کــه در
پــی کینه و اختالفات قبلی ،بــه انتقامی
وحشتناک دست زده بود ،در حالی ارتکاب
جنایت را انکار کــرد که به دستور قاضی
ویژه قتل عمد به تماشای فیلم جنایت خود
نشست!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
این جنایت هولناک مدتی قبل از آن جا آغاز
شد که جوان  25ساله ای در یک نزاع دسته
جمعی خونبار از ناحیه سر و شش هایش به
شدت آسیب دید به طــوری که تحت عمل
های سنگین جراحی قرار گرفت و قانون
نیز دیه سنگین چند صد میلیونی تعیین
کرد تا به مصدوم این حادثه خونین پرداخت
شود .درحالی که تالش های اطرافیان برای
ایجاد صلح و ســازش و گذشت مصدوم به
نتیجه نرسیده بود ،ناگهان شعله های انتقام
زبانه کشید و این نزاع خیابانی به نقشه ای
وحشتناک برای زهر چشم گرفتن از طرف
مقابل انجامید.
گزارش خراسان حاکی است :این ماجرای
هولناک با تعقیب جوان  21ساله ای ادامه
یافت که ششم شهریور قصد گرفتن دارو از
داروخانه ای در منطقه طرق مشهد داشت.
در این هنگام بود که ناگهان سه جــوان از
مخفیگاه خود بیرون آمدند و به سوی جوان
 21ساله هجوم بردند.
آن ها او را به گوشه ای خلوت کشاندند و در
حالی که مشت های گره کرده سرآغاز این
نزاع وحشتناک بود ،جوان  25ساله ای به
نام «م -ر» با وارد آوردن چندین ضربه چاقو،
جوان  21ساله را نقش بر زمین کرد .سه
جوان که نقشه مرگبار خود را با برنامه ریزی
کامل اجرا کرده بودند ،بی درنگ از محل
وقوع حادثه گریختند و به مکان نامعلومی
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رفتند.
از ســوی دیگر نیز شهروندان با نیروهای
امدادی تماس گرفتند و این گونه پیکر نیمه
جان مجروح این حادثه تلخ به بیمارستان
امدادی شهید کامیاب مشهد انتقال یافت
اما تالش کادر درمانی برای نجات وی به
نتیجه نرسید و این جوان که «م» نام داشت،

حکماعدامسارقمسلحآرایشگاههایزنانهصادرشد
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت:
حکماعدامسارقمسلحآرایشگاههایزنانه
شیراز توسط دادگاه انقالب صادر شد .به
گزارش مهر ،حجت االسالم و المسلمین
کاظم موسوی با اعالم صادر شدن حکم
اعــدام ســارق مسلح آرایشگاه های زنانه
شیراز گفت :سارق مسلح  ۲۱ساله به اتهام
محاربه از طریق ورود به عنف با سالح سرد
و سرقت از آرایشگاه های زنانه در شعبه
اول دادگــاه انــقــاب اســامــی شــیــراز به
اعدام در مأل عام محکوم شد .وی با بیان
این که محکوم این پرونده به  ۳۰مورد ورود
به عنف با سالح سرد اعتراف کرده است
افــزود :وی در  ۲۴مــورد موفق به سرقت
طالجات و جواهرات صاحبان و مشتریان

آرایشگاه های زنانه در شیراز شده بود و
در  ۶مــورد نیز اقــدام وی نافرجام ماند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان
این که اقدام محکوم پرونده مذکور باعث
ناامنی و سلب آرامــش و آسایش عمومی
مــردم شد ،تصریح کــرد :برخورد قاطع با
مخالن نظم و امنیت همواره از اولویت
هــای مجموعه قضایی استان اســت و ما
در دوران تحول دستگاه قضایی نیز این
اولویت را با حساسیت ویــژه تــری دنبال
خواهیم کرد چرا که معتقدیم ثبات امنیت
در جامعه باعث رونق در همه ابعاد به ویژه
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خواهد
شد .گفتنی است حکم صــادر شده قابل
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

هشت روز بعد بر اثر شدت عوارض ناشی از
اصابت چاقو در مرکز درمانی جان سپرد و
پرونده دیگری روی میز قاضی ویژه قتل عمد
مشهد قرار گرفت.
بــنــابــر گــــزارش اخــتــصــاصــی خــراســان،
چــهــاردهــم شــهــریــور بــود کــه قــاضــی علی
اکبر احمدی نژاد در پی اعالم مرگ جوان

 21ســالــه ،تحقیقات
تخصصی و میدانی خود
را در حــالــی آغـــاز کــرد
که متهم اصلی این پرونده جنایی توسط
نیروهای انتظامی دستگیر و بــا دستور
قضایی روانــه زنــدان شده بود اما بررسی
های ویــژه و تخصصی قاضی شعبه 208
دادسرای عمومی و انقالب مشهد در همان
دقایق اولیه آغاز تحقیقات زوایــای پنهان
ایــن پرونده جنایی را فــاش کــرد .بررسی
های قاضی ویژه قتل عمد بیانگر آن بود که
نزاع مرگبار مهاجمان به دلیل اختالفات و
کینه قبلی و دعواهای دیگری بوده است که
هرکدام از متهمان پرونده نقشی در وقوع
این جرایم داشته اند.
به دستور قاضی احمدی نژاد ،متهم اصلی
این پرونده از زنــدان به شعبه ویژه جنایی
انتقال یافت اما باز هم ارتکاب جنایت را
انکار کــرد و در همین حــال بــود که مقام
قضایی بــا صــدور قــرار بــازداشــت موقت،
وی را در اختیار کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار داد تا
بررسیهای بیشتری دربــاره ماجرای این
جنایت هولناک صورت گیرد.
از سوی دیگر نیز قاضی علی اکبر احمدی
نــژاد از کارآگاهان خواست تا فیلم ضبط
شــده از صحنه جنایت را بــرای متهم به
قتل به نمایش بگذارند .این گونه بود که
قاتل به تماشای فیلم جنایت خود نشست
و بــا چشمانی حــیــرت زده ،صحنه های
وحشتناک وارد آوردن ضربات چاقو را به
چشم خود دیــد .تحقیقات در این بــاره به
سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده (رئیس
دای ــره قتل عمد پلیس آگــاهــی خراسان
رضوی) ادامه دارد.

راسان

مادریدوقلوهایشرابرایخریدموبایلفروخت
فروش دو نوزاد در چین توسط مادرشان
مورد توجه رسانهها قرار گرفت .مادر این
دوقلوها اعالم کرده به دلیل فقرمالی و
خرید موبایل حاضر شــده فرزندانش را
بفروشد.
به گزارش رکنا ،پلیس چین مادری جوان
را به جرم فروختن دو نوزاد دوقلویش به
قیمت  7.400پوند دستگیر کرد.
بــر اســـاس گـــزارش پلیس ،متهم بــرای
خرید موبایل و پرداخت هزینه های کارت
اعتباری اقدام به فروختن نوزادانش کرد
که پلیس توانست او را شناسایی و دستگیر
کند.
از قــرار معلوم ،دو ن ــوزاد بــه دو خــانــواده
مــخــتــلــف در چــیــن فـــروخـــتـــه شــدنــد

کـــه بـــا یــکــدیــگــر و الــبــتــه مـــادرشـــان
صـــدهـــا کــیــلــومــتــر ف ــاص ــل ــه دارنــــــد.
پــس از دستگیری ایــن زن و خــریــداران
کـــودکـــان ،دو نــــوزاد بــه مـــادربـــزرگ و
پـــدربـــزرگ اصــلــی شـــان ب ــازگ ــردان ــده
شــدنــد تــا تــحــت مــراقــبــت قـــرار گیرند.
گفتنی است که متهم پس از دستگیری به
جرم خود اعتراف و انگیزه اش را برای این
جنایت فقر و کمبودمالی اعالم کرده است
چرا که مدعی است با فــروش نوزادانش
توانسته هزینه زندگی اش را تامین کند.
اکنون زن جوان به جرم فروش نوزادانش
در زنــــدان اســـت تــا جــلــســه مــحــاکــمــه و
رسیدگی به پرونده اش به زودی برگزار
شود.

ماهانه۲هزارپروندهموادمخدربهدستگاهقضایی کرمان واردمیشود
توکلی -ماهانه حدود دو هزار پرونده مواد
مخدر به دستگاه قضایی کرمان وارد می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:
ســاالنــه ۲۴هـــزار پــرونــده و  10هــزار متهم
به ارتکاب جرایم مــواد مخدر غیر از اعتیاد
وارد دستگاه قضایی این استان می شوند.
به گــزارش خبرنگارما ،یــدا ...موحد افــزود :
استان کرمان در حقیقت سپر دفاعی کشور
در راه مبارزه و مقابله با موادمخدر است .این
مقام ارشد قضایی در کمیته حقوقی شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد  :از
مجموع  10هزار و  ۴۵۰زندانی موجود در

استان کرمان ،شش هزار و  ۹۶نفر معادل ۵۶
درصد ،زندانیان جرایم مواد مخدر هستند .
وی با اشاره به این که حجم مبارزه و ماندگاری
محکومان مواد مخدر در زندان های استان
کرمان موجب افزایش جمعیت کیفری در
زندان ها شده است ،تصریح کرد :برنامه ها و
بودجه های ستاد ،متناسب با جایگاه و تالش
های استان دیده نمی شود .وی اظهارکرد :
قضات رسیدگی کننده به جرایم مواد مخدر
اکنون ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها یک
نهاد مسئول در جمع آوری و فــروش امــوال
توقیفی و ضبطی می شناسند و نقش ستاد

را در سیاست گــذاری و تقویت برخوردهای
قضایی بسیار کم رنگ می بینند و ستاد را یاور
و معین دستگاه قضایی نمی دانند .قاضی
موحد خواستار بازنگری در سیاست جنایی
برخورد با جرایم مواد مخدرشد و خاطرنشان
کــرد :تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه
با مــواد مخدر و سیاست جنایی اختصاصی
این جرایم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک
ضرورت است و غفلت از آن ،زیان های جدی
و غیر قابل جبرانی به جامعه وارد می کند.وی
تشکیل بانک اطالعاتی جامع کشور به شکل
قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی

۱۳

مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار
داد و افزود :تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی
های الزم برای اجرای ماده  ۱۳قانون مبارزه با
مواد مخدر یک شرط الزم برای مبارزه با خرده
فروشان مواد مخدر است.وی بر تجهیز گلوگاه
های استان به فناوری های نوین تاکید کرد و
گفت :ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای
حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان
نیاز به تقویت دارد تا از تبدیل محکومیت های
مالی به حبس و تحمیل هزینه های مجازات به
دولت جلوگیری کند.

اگرچه اولین سیگار را با تعارف یکی از دوستانم
در دوران دبیرستان الی انگشتانم گرفتم تا حس
غــرور و مردانگی ام جلوه کند اما الکل و مواد
مخدر زمانی وجودم را تسخیر کرد که با چهار تن
از دانشجویان مشهدی خانه مجردی را در شهر
محل تحصیلم اجاره کردیم و این گونه پا به دنیای
تاریکی گذاشتم که ...
این ها بخشی از اظهارات مرد  40ساله ای است
که بارها به خاطر سوءمصرف مواد مخدر تا پای
مرگ رفته است .او که اکنون عضو فعال جمعیت
الکلی های گمنام ایران به شمار می رود ،با بیان
این که صدای تشویق اهالی انجمن در اولین روز
آغاز دوباره زندگی در روشنایی را هرگز از خاطر
نمی برم در تشریح سرگذشت پرفراز و نشیب
خود گفت :در خانواده ای فرهنگی به دنیا آمدم
که اطرافیانم حداقل تحصیالت عالیه را داشتند.
سال  1364وقتی کودکی خردسال بودم ،پدرم
برای تدریس به یکی از روستاهای شهرستان
شیروان در استان خراسان شمالی منتقل شد.
آن زمان مادرم نیز در روستای جغتای شهرستان
سبزوار به دانش آمــوزان مقطع ابتدایی درس
می داد و من ساعت هــای زیــادی را در کوچه
های روستا بازی می کردم و گاهی نیز به کالس
درس مادرم می رفتم و با شاگردانش سرگرم می
شدم تا این که مادرم نیز به محل تدریس پدرم در
شیروان منتقل شد و خانواده ما در کنار یکدیگر
رنگ و بوی عاشقانه به خود گرفت.
به طوری که بهترین دوران زندگی من با همه
خــاطــرات تلخ و شیرین در آن روســتــا سپری
شد .اما وقتی پدر و مادرم به شهر منتقل شدند
تــازه متوجه کمبودهایم شــدم .آرزوی داشتن
دوچرخه ،لباس های آن چنانی ،لــوازم تحریر
گران قیمت و  ...از موضوعاتی بود که مرا آزار
می داد .از ســوی دیگر درگــیــری هــای لفظی
و نــاســازگــاری هــای پــدر و مــادرم محیط خانه
را بــرای مــن و خــواهــرانــم زجـــرآور کــرده بــود.
دلخوریها،ناراحتی ها و کتک کاری های آن ها
محیطی پر از آشوب و اضطراب را رقم زده بود و
من همواره کمبود محبت را با تمام وجودم حس
می کردم.
در همین روزها بود که یکی از همکالسی هایم
اولین سیگار را به من تعارف کرد .آن روز وقتی
سیگار را الی انگشتانم گذاشتم گویی بزرگی
و مردانگی ام را به رخ دیگران می کشیدم اما
نمی دانستم با ایــن امیال سرکش در دوران
دبیرستان به دره ای بی انتها سقوط می کنم.
از سوی دیگر نیز برای فرار از نگاه های حقارت
آمیز اطرافیان محکوم به ادامه تحصیل بودم.
چرا که همه اعضای خانواده و بستگان نزدیک
مان تحصیالت تکمیلی داشتند.
خالصه من هم در مقطع کارشناسی قــدم به
دانشگاه گذاشتم تا به آرزوهــایــم جامه عمل
بپوشانم .در این شرایط با چهار تن از بچه های
مشهد خانه مجردی دربستی را اجــاره کردیم
اما در وجود همه هم اتاقی هایم بیماری الکل و
اعتیاد موج می زد .من هم برای اولین بار در کنار
بساط آن ها مشروب و مواد مخدر را تجربه کردم.
احساسم این بود که دنیای خاکستری من به
رنگین کمان تبدیل شده است و من با رویاهایم
در آسمانی پر از شادی و هیجان پرواز می کنم.
اما طولی نکشید که خماری و در به دری با تحقیر
و توهین به سراغم آمد زیرا دیگر کسی برای یک
آدم معتاد ارزشی قائل نبود.
باالخره مــدرک تحصیلی ام را گرفتم و عازم
خــدمــت ســربــازی شــدم امــا زمــانــی بــه مشهد
بازگشتم که کوله باری از درد و بیچارگی را بر
دوشــم انداخته بــودم و بیماری اعتیاد و الکل
تمام وجــودم را فراگرفته بود .اگرچه از همان
روزهــا تصمیم به ترک اعتیاد گرفتم و درمان
های مختلفی را تجربه کردم اما همه این شیوه
ها بی نتیجه بود و نوع مصرف من هر روز شکل
فزاینده ای به خود می گرفت به طــوری که به
خاطر مصرف انواع قرص های آرام بخش و مواد
مخدر صنعتی بارها تا پای مرگ پیش رفتم و
گاهی داخل خودروهای اورژانس به هوش می
آمدم حتی یک بار پنج شبانه روز با حالت اغما
در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد با مرگ
دســت و پنجه نــرم کــردم ولــی گویی سرنوشت
دیگری برایم رقم خورده بود .باالخره در سال
 1392برای آخرین بار تصمیم به ترک اعتیاد
گرفتم چــرا که پسرم از وضعیت من خجالت
می کشید و همسرم تهدید به طالق کرده بود.
نشانی یک مرکز ترک اعتیاد را از آگهی های
روزنامه خراسان پیدا کردم و  19شبانه روز در
آن جا بستری شدم .بعد از آن با راهنمایی یکی
از دوستان قدیمیام و کمک یک روان شناس
در جلسات انجمن الکلی های گمنام در منطقه
کوهسنگی شرکت کردم .آن شب وقتی به عنوان
تازه وارد با تشویق همدردهای خودم روبه رو
شدم ،نور امیدی در دلم درخشید به طوری که
روح تازه ای یافتم .اکنون حدود شش سال از
آن زمان می گذرد و من پا به دنیایی روشن و پر از
رنگین کمان گذاشته ام و ...
ماجرای واقعی با همکاری روابط عمومی
انجمن الکلی های گمنام

