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پایان شلیک های هولناک!

پوشش متهمان هنگام ارتکاب جرم

ازمیانخبرها

مرگ ۱۸۶نفر بر اثر گازگرفتگی
طی  ۱۱۷روز در کشور

زیرنظر گرفتند اما ردی از موتورسواران نقابدار
نبود تا این که روز بعد یک گروه عملیاتی موفق
شدندسرکردهباند(بلوچ)رادریکیازپاتوقهای
خالفکارانبههمراهچندنفردیگردستگیرکنند
امااوخودرابیخبرازماجراهایسرقتمسلحانه
نشان می داد تا این که با هماهنگی قضایی و به
منظور شناسایی دیگر عوامل مرتبط با اعضای
باند ،جوان 20ساله همدست بلوچ از زندان آزاد
شدوبهطورغیرمحسوسزیرنظرکارآگاهانقرار
گرفت.رئیسپلیسخراسانرضویباتاکیدبراین
کهشرارتهایمسلحانهواخاللدرنظموامنیت
عمومیخطقرمزپلیساست،اضافهکرد:درادامه

معاون سازمان راهداری و جاده ای کشورخبر داد:

تخریبزیرساختهایراهدراستان
سیستانوبلوچستانوجنوبکرمانبراثرسیل
توکلی -ریزش شدید بــاران و سیل سبب
تخریبزیرساختهایراهدراستانسیستان
و بلوچستان و جنوب کرمان شــده است.
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای کشوردر بازدید از محورهای خسارت
دیده از سیل اخیر در شهرستان های جنوبی
استان کرمان گفت:بیشترین خسارت به
حوزه راهها در محور شریانی رودبار جنوب و
ایرانشهر به ابنیه فنی وارد شده است.مقبلی
افزود :با حضور عوامل راهداری هم اکنون
تمامی محورهای ارتباطی بازگشایی شده
و در برخی نقاط هم به دلیل باال بودن حجم
سیالب کــار مرمت موقت به زودی انجام
خواهد شد .وی خاطر نشان کرد:دولت با
تمام تــوان بــرای بازسازی و ترمیم اصولی

محورهای خسارت دیده از سیالب تالش
میکند .وی یــادآورشــد :سیالب اخیر به
 ۳۴۵کیلومتر راه آسفالته و بیش ازهــزار
و ۸۶۰کیلومتر از محورهای خاکی جنوب
استان کرمان خسارت وارد کرده است که
با توجه به حجم خسارت ها احتمال افزایش
این ارقــام وجــود دارد.بــه گــزارش خبرنگار
ما ،سعیدی مدیرکل دفتر مدیریت بحران
استانداری گفت :تمام راه های روستایی و
عشایریبازگشاییشدهو فقطراهدسترسی
دو روستا در قلعه گنج همچنان بسته است و
کمک رسانی به این مناطق به صورت هوایی
انجام می شود .وی بیان کرد:سپاه و نیروی
انتظامی هم با حضور در مناطق سیل زده
قلعه گنج به مردم خدمت رسانی می کنند.

اینماجرا،کارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیبا
دستوراتویژهقاضی«نعمتی»موفقشدندپاتوق
نقابدار مسلح دیگر را نیز در منطقه خواجه ربیع
شناسایی کنند که عصر امروز (روز گذشته) در
یکعملیاتغافلگیرانهویرانیزدستگیرکردندو
سپسسراغعضودیگرباندرفتندکهباشگردهای
پلیسیوبهمدتمحدودیاززندانآزادشدهبود!
ســردار محمد کاظم تقوی با قدردانی از تالش
شبانهروزیگروهویژهعملیاتیگفت:بادستگیری

سه عضو این باند ،عملیات برای دستگیری یک
متهم فــراری پرونده همچنان ادامــه دارد .مقام
ارشــد انتظامی استان خراسان رضــوی افــزود:
سرکرده  19ساله باند چند ماه قبل از زندان آزاد
شدهوبهموادمخدرصنعتینیزاعتیاددارد.
ویبااشارهبهکشفسالحوینچسترازمتهمانهم
گفت:اعضایاینباندبهدوفقرهسرقتمسلحانه
ودوفقرهشرارتمسلحانهاعترافواظهارکردند،
گوشی های سرقتی را به یک فرد تبعه خارجی
فروختهوپولهارابینخودشانتقسیمکردهاند.
بررسی ها درباره جرایم احتمالی دیگر آنان وارد
مرحلهجدیدیشدهاست.

اجاق خوراکپزی ۵خودرو را به آتش کشید!
سجادی -رئیس ایستگاه های شماره ۲۷و۳۱
آتش نشانی مشهد از عملیات آتش نشانان دو
ایستگاه برای مهار آتشسوزی در یک تعمیرگاه
خودرودرغرباینشهرخبرداد.بهگزارشروابط
عمومی و امــور فرهنگی سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری مشهد ،آتشپاد سوم
«ایوب خجسته» با بیان این مطلب افزود :در پی
تماس تلفنی شهروندان با سامانه  ۱۲۵مبنی
بر مشاهده آتش و دود از داخــل یک تعمیرگاه

عکس از آتش نشانی

طی  ۱۱۷روز گذشته در  ۳۱استان کشور حدود
 ۱۸۶نفربراثرمسمومیتباگازCO2جانخودرا
از دست دادهاند .به گزارش ایسنا ،بر اساس آمار
اعالم شده از سازمان اورژانس کشور ،اورژانس
پیش بیمارستانی طی  ۱۱۷روز گذشته در
استا نهای تهران به  ۹۱۰نفر ،در فــارس به
 ۵۳۴نفر ،در خراسان رضوی به  ۴۱۴نفر و در
آذربایجان شرقی به ۲۵۱نفرکه دچار مسمومیت
با گاز CO 2شده بودند ،خدمات ارائه داده است.
سازمان اورژانــس کشور با اشــاره به مسمومیت
 ۴۲۴۹نفردر ۳۱استانکشوراعالمکرد۳۱۰۳:
مسموم توسط آمبوالنسهای اورژانـــس پیش
بیمارستان به مراکز درمانی منتقل شدند که از
ن تهران  ۳۶۶ ،نفر در
این تعداد  ۴۳۴نفر در استا 
فارس ۳۶۲،نفردرخراسانرضویو ۲۳۲نفردر
آذربایجانشرقیدارایبیشترینآمار بودهاند.بنا
براعالم اورژانس کشور ،بیشترین میزان فوتی نیز
تاامروزدراستانهایتهرانبا ۲۵نفر،فارسبا۲۳
نفر،کرمانبا ۱۵نفر،اصفهانبا ۱۴نفربودهاست.
همزمانباسردشدنهواونصبوسایلگرمایشی
در منازل ،اماکن تجاری و اداری و استفاده از
وسایل گازسوز و گرمایشی بدون دودکش ،نقص
دردودکشونشتگازبهفضایمسکونی،استفاده
از وسایل خوراکپزی برای گرمایش و نبود تهویه
درستومناسبمحیطبهمسمومیتباگازCO 2
منجرمیشود،ازاماکنشایعتجمعگازمنواکسید
کربن میتوان به حمام ،کابین وسایل نقلیه و
مکانهای سرپوشیده و فاقد تهویه مناسب اشاره
کرد .گاز منواکسید کربن ،گازی بدون رنگ و بو
است و از عمدهترین منابع تولید این گاز سوختن
ناقص نفت و گاز را میتوان نام برد اما احتراق هر
نــوع مــاده سوختنی به خصوص در محیطهای
بسته و فاقد اکسیژن ممکن است باعث تولید این
گاز شود .استفاده از آب گرمکن یا بخاریهای
مستعمل،داراینقصفنی،فاقددودکشیادارای
دودکشبدونعملکردمناسبدرمنزلبیشترین
موارد ابتالی مسمومیت با گاز منواکسید کربن را
تشکیلمیدهند.

ســاجــدی -فــرمــانــده انتظامی اســتــان از
درگــیــری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان
مسلح ،هالکت یک سوداگر مرگ ،مجروح
شــدن ســه قاچاقچی و دستگیری چهار
قاچاقچی دیگر در این زمینه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار «محمد
کاظم تقوی» در تشریح این عملیات ضربتی و
غافلگیرانه گفت :ماموران مرکز عملیات ویژه
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در عملیاتی
مشترک با سربازان گمنام امام زمان (عج)
محموله سنگین مواد مخدر صنعتی را که از
استان سیستان و بلوچستان به مقصد مشهد
قاچاق شده بود به طور پوششی و نامحسوس
تحت تعقیب قــرار دادنــد .فرمانده انتظامی
خراسان رضوی افــزود :ماموران انتظامی و
سربازان گمنام امام زمان(عج) با ردزنی های
دقیق و تعقیب سایه به سایه سوداگران مرگ،
در دقایق اولیه بامداد دیروز وارد عمل شدند و
به راننده خودروی سواری سمند حامل مواد
افیونی در حوالی مشهد (منطقه بینالود)
دستور ایست دادنــد .ســردار تقوی گفت :در

دخترم را فروختم اما...

اعضای باند سرقت مسلحانه

هالکتسرکردهقاچاقچیاندردرگیریمسلحانه
این لحظه سوداگران مرگ به سمت ماموران
انتظامیاقدامبهتیراندازیکردندوپلیسنیز
با آمادگی کامل و در یک درگیری مسلحانه پر
حجم،فرصتهرگونهعکسالعملدیگریرااز
آنانگرفت .فرماندهانتظامیخراسانرضوی
خاطرنشان کرد :در این درگیری مسلحانه
یکی از سرشاخه هــای قاچاق مــواد افیونی
که تبعه خارجی بود به هالکت رسید و سه
قاچاقچی نیز مجروح شدند .ســردار تقوی
با اشــاره به دستگیری یک سوداگر مرگ در
این عملیات ،اظهارکرد :جان برکفان نیروی
انتظامیدرادامهتحقیقاتخوددرکمترازچند
ساعتسهگردانندهدیگرباندراکهباخودروی
سواریپژو 405قصدفرارداشتندنیزدستگیر
کردند .فرمانده انتظامی استان خراسان
رضوی با اشاره به هشت متهم این پرونده که
سه تن آنان هم اکنون در مرکز درمانی تحت
مراقبت هستند ،گفت :در این عملیات 72
کیلو هروئین فشرده و  10کیلو و  350گرم
تریاک به همراه یک قبضه اسلحه کالش ،سه
تیغهخشابو 84تیرجنگیکشفشد.

در امتداد تاریکی

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -اعضای باند نقابداران مسلح که با
شلیک های هولناک در مناطق مختلف شهر
مشهد ،موجی از رعب و وحشت را برای اقدامات
مجرمانهوسرقتهایمسلحانهخودبهراهانداخته
بودند ،در یک عملیات هماهنگ و ضربتی به دام
افتادند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته در
حاشیهعملیاتدستگیریدزدانمسلحودرگفت
وگویی اختصاصی به خراسان اظهار کرد :شب
یازدهم دی اهالی خیابان شهید چراغچی  3در
تماس با پلیس  ،110از شلیک های هوایی و بی
هدفموتورسواراننقابداریخبردادندکهفریاد
زنانازمحلگریختهبودند.
سردار محمدکاظم تقوی افزود :در پی گزارش
اینماجرا،بالفاصلهمامورانکالنتریعازممحل
مذکور شدند و به تحقیق در این باره پرداختند.
وی اضافه کرد :بررسی های مقدماتی نشان می
داد چهار جوان نقابدار که سوار بر دو دستگاه
موتورسیکلتبودندبهمنظورخودنماییوقدرت
نماییاقدامبهشلیکگلولهبااسلحهوینچستردر

پارکمحلیوخیابانشهیدچراغچیکردهاند.
مقامارشدانتظامیسرزمینخورشیدادامهداد:با
توجهبهحساسیتموضوعوایجادرعبووحشت
درمحلتوسطچندشرور،اینپروندهبهطورجدی
در دستور کار نیروهای پلیس اطالعات و امنیت
خراسانرضویقرارگرفتچراکههرگونهخدشه
به احساس امنیت شهروندان ،موجب می شود
پلیس با اقتدار وارد عمل شود و عامالن اخالل در
نظموامنیترابهپنجهعدالتبسپارد.
ســردار تقوی تصریح کــرد :با وجــود ایــن ،هنوز
تحقیقات نیروهای انتظامی درباره شلیک های
هولناک ادامه داشت که پنج نوجوان در خیابان
ایثارگران مشهد ،طعمه زورگیران مسلح نقابدار
شدند .بررسی های پلیس بیانگر آن بود که پنج
نوجوانهنگامخروجازکتابخانه،هدفزورگیران
موتورسوارقرارگرفتهاند.اینزورگیرانکهسالح
وینچستر داشتند با شلیک تیر هوایی و ایجاد
ترس در دل پنج نوجوان مذکور ،سه دستگاه
گوشی تلفن و دو کاپشن آن ها را سرقت کرده و
از محل گریخته اند که تحقیقات مقدماتی نشان
می داد ،موتورسواران
نقابدار زورگیر ،همان
عــامــان شلیک های
هــولــنــاک در پـــارک و
خیابانشهیدچراغچی
هستند .رئیس پلیس
خراسانرضویبااشاره
بــه حــســاس تــر شــدن
م ــاج ــرای نــقــابــداران
مــســلــح خــاطــرنــشــان
کــرد :هنوز ساعتی از
ایــن زورگــیــری مخوف
نگذشته بــود کــه خبر
سرقت مسلحانه از یک
فروشگاه تلفن همراه
در بی سیم های پلیس
پــیــچــیــد و نــیــروهــای
انتظامی را به اطــراف

میدان استقالل مشهد کشاند .نتیجه بررسی
های تخصصی پلیس حکایت از آن داشــت که
موتورسواراننقابدارباشکستنویترینفروشگاه،
در شب بارانی و ایجاد رعب و وحشت در محل با
سالح ،چند دستگاه گوشی تلفن همراه پشت
ویترینرادرحالیسرقتکردهاندکهبقیهگوشی
هاماکتپالستیکیبودند!
ویبااشارهبهاثربرداریازصحنهجرمواظهارات
مغازهداریادآورشد:قطعاتپازلجرایممسلحانه
ای که طی دو تا سه ساعت رخ داده بود نشان می
دادکهبازهمردپایموتورسوارانمسلحبهسالح
وینچستر در این ماجرا نیز وجود دارد اما شلیک
های روز بعد موتورسواران در منطقه خواجه ربیع
مشهد،سرنخاصلیرصدهایاطالعاتیشد.
سردار محمد کاظم تقوی گفت :موتورسواران
نقابدارکهبرایقدرتنماییسعیداشتندخودی
نشان بدهند ســراغ جوانی در بولوار مهر مادر
منطقهخواجهربیعرفتندکهازقبلبااواختالفات
جزئیداشتند.آنهابهسویجوانمذکورباسالح
وینچسترشلیککردنداماگلولهبهجوانیادشده
اصابت نکرد و بدین ترتیب عامالن شلیک های
هولناکازآنجانیزفرارکردند.فرماندهحافظان
امنیتتصریحکرد:اگرچهارتکابجرایممسلحانه
اعضای این باند در کمتر از  12ساعت به وقوع
پیوست اما اهمیت موضوع ،پلیس را درحالی به
تکاپو واداشت که «احساس امنیت» برای مردم
خواب را از چشمان فرزندان خدمت گزار آنان در
نیروی انتظامی گرفت و بدین ترتیب گروه های
ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی نیز با هدایت مستقیم سرهنگ
جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی) وارد عملشدندوباتجزیهوتحلیلجرایم
مذکور به طور مشترک و هماهنگ ،به ردیابی
مجرمان پرداختند .فرمانده باتجربه خراسان
رضوی که به جرایم مسلحانه حساسیت خاصی
دارد ،در ادامــه به تشریح جزئیات دستگیری
اعضایاینباندپرداختوافزود:نیروهایورزیده
انتظامی،فقطدرچندساعتبعدازتجزیهوتحلیل

هایمیدانیواطالعاتی،موفقشدندسرکردهاین
باندسرقتمسلحانهراکهتبعهخارجیمعروفبه
«بلوچ» بود  ،شناسایی کنند و این گونه تحقیقات
گروهمشترکانتظامیباراهنماییهاودستورات
مقام قضایی ،وارد مرحله جدیدی شد .سردار
تقوی که به دلیل سال ها فرماندهی در رده های
مختلف انتظامی با این گونه جرایم آشنایی کامل
دارد ،تاکید کرد :بالفاصله نیروهای ویژه پلیس،
مناطق تــردد احتمالی و پاتوق هــای اختفای
متهمان را در نقاط مختلف جغرافیایی مشهد

خودروهای سواری ،ستاد فرماندهی با توجه به
حساسیتموضوعبالفاصلهآتشنشانانایستگاه
های ۵و ۳۱رابهمحلحادثهدربولوارمعلممشهد
اعزامکرد.
رئیسایستگاههایشماره ۳۱و ۲۷آتشنشانی

مشهد اف ــزود :با حضور آتــش نشانان در محل
مشاهده شد ،آتش سوزی در نبود مالک مغازه
به دلیل روشن ماندن یک اجاق خوراک پزی که
برای گرم کردن محیط داخل تعمیرگاه توسط
وی استفاده می شده به وقــوع پیوسته و باعث
سرایت آتش به چندین دستگاه خودروی سواری
شده که در داخل این تعمیرگاه قرار داشته است.
آتشنشانانبالفاصلهضمنانجامعملیاتاطفای
حریقازخساراتبیشترجلوگیریکردند.
این مقام مسئول در آتش
نشانیمشهدخاطرنشان
کرد :در این آتش سوزی
عالوه بر این که به بخشی
ازاینتعمیرگاهخساراتی
وارد آمد ،به پنج دستگاه
خودروی سواری شامل،
سه خ ــودروی  ۲۰۶یک
خـــــودروی  ۴۰۵و یک
دستگاه خــودروی جیلی
که در محل بود ،بین ۳۰
تا ۸۰درصدخسارتوارد
شد .این گزارش می افزاید :خوشبختانه در این
حادثه به کسی آسیبی نرسید و علت دقیق وقوع
اینآتشسوزیتوسطکارشناسانآتشنشانیدر
دست بررسی است .شایان ذکر است ،این مکان
فاقدسیستماعالمواطفایحریقنیزبودهاست.

ریزشمعدنزغالسنگدربهابادیزد،یککشتهبهجاگذاشت
فرماندهمنطقهانتظامیبهابادیزدگفت:ریزش
معدنزغالسنگآسفیجاینشهرستانموجب
مرگ یک کارگر شد.سرهنگ علی مهیجی
افزود :با اعالم این حادثه به مرکز فوریت های
پلیسی  ۱۱۰بالفاصله ماموران برای بررسی
موضوع به معدن اعزام شدند .به گزارش ایرنا،
وی ادامه داد :در بررسیهای اولیه ماموران
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مشخص شد کارگری حین کار به دلیل ریزش
ناگهانیتونلدرمحلحادثهدردمجانخودرا
از دست داده است .فرمانده انتظامی بهاباد با
بیاناینکهجنازهبهپزشکیقانونیانتقالداده
شدهخاطرنشانکرد:علتحادثههمچناندر
دستبررسیاست .مرکزشهرستانبهاباددر
 ۱۸۰کیلومتریشهریزدقراردارد.

هیچ کس به اندازه خودم زجر نمی کشد از این که
گرفتار این ماده وحشتناک شده ام و قدرت بیرون
آمدن از منجالب اعتیاد را نــدارم و همچنان در
عذاب هستم .وقتی به خاطر می آورم که چگونه
دخترم را فروختم تا...
مرد  38ساله که در پی اعالم شکایت همسرش
مبنی بر ایجاد ضــرب و جــرح و نداشتن امنیت
جانی به کالنتری احضار شده بود ،در حالی که
به شدت اشک می ریخت درباره سرگذشت تلخ
خود به کارشناس اجتماعی کالنتری سیدی
مشهد گفت :پدر و مادرم بی سواد بودند و همه
تالش خودشان را برای تامین مخارج من و هفت
خواهر و برادر دیگرم به کار می بردند .پدرم به امور
کشاورزی مشغول بود و مادرم نیز خانه داری می
کرد اما وقتی خشکسالی ،کشاورزی در روستا را
سختترکردمانیزبهحاشیهشهرمشهدمهاجرت
کردیم .من هم مانند دیگر خواهر و برادرانم به
تحصیل اهمیتی نمی دادم و پــدر و مــادرم نیز
اصــراری به ادامــه تحصیل ما نداشتند به همین
دلیل در دوران ابتدایی درس و مدرسه را رها
کردم تا بتوانم درآمدی داشته باشم .از آن روز به
بعد مدام در کوچه و خیابان بودم و پدر و مادرم نیز
کاری به رفت و آمدهای من نداشتند .در این میان
آرام آرام به دنبال رفاقت با جوان های خالفکار
محله به مصرف مواد مخدر کشیده شدم .من هم
مانند دیگر معتادان خودم را توجیه می کردم که
به صورت تفریحی مصرف می کنم و هر زمان اراده
کنمدیگربهآنلبنمیزنم!خالصهچندسالبعد
عازم خدمت سربازی شدم در حالی که همچنان
با دوستان خالفکارم ارتباط داشتم و هیچ کس
بر رفتارم نظارتی نداشت .به مصرف مواد مخدر
ادامــه دادم تا این که دوران سربازی ام به پایان
رسیدوازآنروزبهبعدبرمیزانمصرفمافزودهشد.
البته آن زمان گاهی سر کار می رفتم و توان خرید
مواد مخدر سنتی را داشتم ولی مقدار مصرفم به
اندازه ای زیاد شد که دیگر همواره پای بساط بودم
و فرصتی برای کار کردن نداشتم .پدر و مادرم که
ازدیدنوضعیتمنرنجمیکشیدندتالشکردند
مراازاینگردابنجاتدهندامافایدهاینداشت.
مادرم برای آن که راه درست زندگی را پیدا کنم
پیشنهادازدواجداد.اومعتقدبودوقتیمسئولیت
یک زندگی به گردنم بیفتد همه چیز رو به راه می
شود و من مجبور می شوم اعتیادم را کنار بگذارم
اما من در برابر این هیوالی وحشتناک مورچه ای
بیش نبودم و توان مبارزه با آن را نداشتم .خالصه
من با «سپیده» ازدواج کردم ،بدون آن که او را از
اعتیادممطلعکنم.همسرمزمانیمتوجهاعتیادم
شد که دیگر بــاردار بود و نمی توانست به خاطر
فرزندش از من طالق بگیرد .او با همه سختی ها
و بی پولی های من کنار آمد ولی من نه تنها دست
از اعتیاد نکشیدم بلکه روز به روز بیشتر آلوده مواد
افیونی می شدم تا جایی که حدود سه سال قبل
زمانی که بهای مواد مخدر سنتی به طور ناگهانی
افزایش یافت من هم به مصرف شیشه و کریستال
روی آوردم چرا که هر وعده مصرف آن در ابتدا
کمتر بود اما وقتی آلوده مواد مخدر صنعتی شدم
دیگر به دره تباهی سقوط کردم و تیره روزی ها و
بدبختی هایم شدت گرفت تا جایی که حتی توان
تامین هزینه یک بار مصرف مواد مخدر صنعتی را
همنداشتم.دروضعیتبسیاراسفناکیبهسرمی
بردم .همه دار و ندارم را برای مواد مخدر فروخته
بودم .همسرم دو فرزندم را با کمک های پنهانی
خانواده اش بزرگ می کرد .در همین روزها بود
که به فکر فروش دختر  9ساله ام افتادم تا بتوانم
مقداریموادمخدرتهیهکنم.ازطریقواسطههاو
خردهفروشانموادمخدرواردمعاملهبامردیشدم
که مدعی بود همسرش نازاست و صاحب فرزند
نمی شود من هم برای آن که پول بیشتری بگیرم
هر بار بهانه ای می آوردم تا این که باالخره با هم
توافقکردیمکهمندخترمرادرقبالمقداریمواد
مخدر صنعتی به آن مرد واگذار کنم و او هم دخترم
را به مکان نامعلومی ببرد ولی در همین اثنا مادرم
متوجهماجراشدوقبلازآنکهدخترمرابه آن مرد
تحویل بدهم او را نزد خودش برد و سرپرستی اش
را به عهده گرفت اگرچه مدتی بعد به خاطر همین
موضوع به عذاب وجدان شدیدی دچار شدم ولی
مواد مخدر صنعتی روح و روانم را تسخیر کرده بود
ومندستبههرکارخطرناکیمیزدم.اکنوننیز
پسازهربارمصرفشیشهیاکریستالدچارتوهم
میشومبهگونهایکهخودمنمیدانمدستبهچه
اعمال و رفتارهای خطرناکی زده ام .وقتی به خود
می آیم که همسرم را تا سر حد مرگ کتک زده ام یا
چاقو را زیر گلویش گذاشته ام و ...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد قاسم احمدی
(رئیس کالنتری سیدی مشهد) پس از انجام
مشاوره های روان شناسی در دایــره مددکاری
اجتماعی کالنتری اقدامات قانونی برای درمان
اینجوان بهعمل آمد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسان رضوی

