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خراسان

فرار خونبار پس از شلیک پلیس !

حوادث

ماجرای عجیب دزد سابقه دار 4روز پس از آزادی از زندان رقم خورد

سجادپور -دزد سابقه داری که در عملیات
تعقیبوگریزپلیسی،هدفاصابتدوگلولهقرار
گرفته بود در حالی ماجرای عجیبی را رقم زد که
فقط چهار روز از آزادی اش می گذشت.
به گزارش خراسان ،این حادثه خونبار بامداد
بیست و دوم بهمن هنگامی رخ داد که نیروهای
گشت کالنتری شفای مشهد در ادامه اجرای
طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،خیابان های
حوزه استحفاظی را قرق کرده بودند و با دقت
هر مورد مشکوک را زیر ذره بین بررسی های
پلیسی قــرار می دادنــد در همین حــال افسر
گشتکالنتریبامشاهدهپرایدیکهدروضعیت
نامناسب پارک شده بود ،پدال قرمز خودروی
سبز پلیس را فشرد و به شیوه نامحسوس ،راننده
خودروی روشن را در حالی زیر نظر گرفت که
رفتارهای مشکوک راننده جوان در ساعت 4
بامداد ،توجه نیروهای گشتی را به خود جلب
کرده بود.
گزارش خراسان حاکی است ،هنوز چند دقیقه
بیشتر از این ماجرا نمی گذشت که نیروهای
گشت تغییر تاکتیک دادن ــد و آژیــرکــشــان به
سمت پراید حرکت کردند .راننده جــوان که
کاپشن تیره رنگ به تن داشت ،در یک لحظه با
دیدن خودروی پلیس ،به گونه ای وحشتناک
و با سرعت زیاد در حالی اقدام به فرار کرد که
خودروی پراید را به صورت مورب و آماده حرکت
در فاصله میان دو خودروی دیگر پارک کرده بود.
همزمان با فرار راننده ،عملیات تعقیب با دستور
شبانه سرگرد امارلو (سرپرست کالنتری شفا)
از خیابان نکا  9آغاز شد .افسر گشت آژیرکشان
به راننده جوان پراید دستور «ایست» می داد اما
او که خود را در محاصره می دید همچنان پدال
گاز را می فشرد و به طرز هولناکی خیابان ها را
یکیپسازدیگریپشتسرمیگذاشت،صدای
کشیده شدن الستیک بر آسفالت خیابان ها و
ترمزهای ناگهانی ،تعدادی از اهالی محل را
خواب آلود به کنار پنجره ها می کشید .پراید
از بولوار حر عاملی وارد میدان ابوطالب شد
و راننده همچنان بر سرعت وحشتناک پراید
می افزود.
در اثنای این تعقیب و گریز ،استعالم بی سیمی
نیروهای گشت از سیستم فرماندهی مرکز
نیز نــشــان داد کــه پــرایــد مشکی رنــگ تحت
تعقیب ،سرقتی است بنابراین عملیات پلیس،
با هماهنگی هــای بیشتری ادامــه یافت چرا
که مبارزه قاطعانه با سرقت از چند ماه قبل در

خط زرد

توصیههایپلیسبرایاستفاده
ازخودپردازهایبانکی
اگر کارت شما مفقود شد یا دستگاه آن را پس
نداد ،موضوع را سریع ًا به بانک گزارش دهید.
بنابراین استفاده از دستگاه در روز و در ساعات
اداری نسبت به استفاده از آن در هنگام شب و
تعطیلی بانك ارجحیت دارد.
از انتخاب شماره رمزهایی که حدس زدن
آ نهــا آســان است ( مانند تاریخ تولد یا شمار ه
شناسنامه) اجتناب کنید.
هر چند وقت یک بار شماره رمز خود را تغییر
دهید .اگر فکر میکنید رمز شما لو رفته است،
سریع ًا آن را تعویض کنید.
وضعیت حساب و صورت حسابهای بانکی
خودرا به طورمنظمبررسیکنید و هرگونهاشتباه
احتمالی را سریع ًا به بانک مربوط گزارش دهید.
سرهنگمحمدبوستانی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

دستور کــار مستقیم نیروهای انتظامی قرار
گرفته است .بنابر گزارش خراسان ،چند دقیقه
بعد و با هماهنگی سرکالنتری ،نیروهای گشت
خودرویی کالنتری شهید هاشمی نژاد مشهد
نیز بــرای اجــرای طرح مهار به یــاری نیروهای
کالنتری شفا آمدند و این گونه عملیات پلیس
وارد مرحله جدیدی شــد .فرمان «ایست» با
صدای شلیک تیرهای هوایی سکوت بامدادی

متهمبهسرقتخودرودرمرکزدرمانی

را به هم ریخت امــا ســارق جــوان ،بی توجه به
اخطارهای قانونی ،به فرار خود ادامه می داد.
نیروهای گشت دو کالنتری مشهد در حالی وارد
بولوار عبدالمطلب و شهید کامیاب شدند که
برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگهانی
یا بــروز خسارت به شهروندان و خودروهای
عبوری ،همچنان به شلیک های هوایی اکتفا
کرده بودند .با وجود این باز هم جوان سوار بر
خــودروی سرقتی ،برای فرار از چنگ قانون،
بی محابا می گریخت و بی توجه به چراغ های
راهنمایی ،از چهارراه ها نیز یکی پس از دیگری
عبور می کرد .باالخره این تعقیب و گریز در حالی
بهبولوارمصلیوشهیدرستمیرسیدکهبهدلیل
بارندگی و لغزنده بودن آسفالت خیابان ها ،هر
لحظه احتمال وقوع حادثه ای تلخ می رفت .در
این هنگام به ناچار نیروهای گشت خودروی
پراید را هــدف گرفتند و با کاستن از سرعت
خودرو،چندگلولهشلیککردند.برخیازگلوله
ها به خودروی پراید اصابت کرد ولی راننده با
سرعت سرسام آور به درون خیابان های فرعی
پیچید و در جهت خالف ناپدید شد.
گ ــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت،

ماموران انتظامی که احتمال می دادند برخی
از گلوله های شلیک شده ،به اتاق پراید اصابت
کرده باشد ،ماجرا را به مراکز درمانی اطالع
دادنــد چرا که بعضی شواهد از مجروح شدن
راننده پراید حکایت می کرد.
هنوز مــامــوران انتظامی در حــال تحقیقات
میدانی و گزارش موضوع به دیگر مراکز انتظامی
بودند که نیروهای اورژانــس  ،115جوان 35
ساله مجروحی را به بیمارستان شهید هاشمی
نژاد منتقل کردند .کادر پزشکی بیمارستان با
دیدن آثار اصابت دو گلوله در کتف و پهلوی چپ
این جوان مجروح ،بالفاصله مراتب را به پلیس
 110اطالع دادند .عقربه های ساعت از 9صبح
گذشته بود که جانشین کالنتری شفا و نیروهای
تجسس عازم مرکز درمانی شدند و به تحقیق در
این باره پرداختند.
بررسی های مقدماتی حکایت از آن داشت که
جوان مجروح به احتمال زیاد ،راننده پرایدی
است که چند ساعت قبل تحت تعقیب نیروهای
گشت قرار گرفته بود .به همین دلیل ماموران
تجسس با استفاده از شیوه های اطالعاتی و
تخصصی و همچنین حضور نیروهای عملیاتی
گشت های انتظامی دو کالنتری ،متهم فراری
را شناسایی کردند.
این جوان مجروح که «محمد -الف» نام دارد،
به دلیل اصابت گلوله قادر به بازجویی نبود و
بالفاصله به اتاق عمل هدایت شد.
ماموران تجسس کالنتری شفا درحالی گلوله
سازمانی خارج شده از پهلوی سارق را ضمیمه
پــرونــده کردند که شانه زخمی او نیز قبل از
رسیدن به بیمارستان و در مکان دیگری بخیه
خورده بود.
به گزارش خراسان ،صبح روز گذشته ،زمانی
که متهم مذکور بهبودی نسبی یافت و به بخش
مراقبت منتقل شــد ،افــســران زبــده تجسس
به سرپرستی ستوان آریایی (رئیس تجسس
کالنتری شفا) عــازم مرکز درمــانــی شدند تا
وضعیت جسمی متهم را بررسی کنند چرا که
تحقیقات نیروهای تجسس نشان می داد او از
سارقان حرفه ای خودرو است و آخرین بار نیز در
بهمن ماه جاری به اتهام سرقت خودرو و قطعات
با دستور بازپرس شعبه  411دادرسی عمومی
و انقالب مشهد روانه زندان شده بود.
در همین حال «محمد -الف» که مدعی بود چهار
روز قبل با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است
به سرقت پراید از شهرک شهید بهشتی اعتراف

کرد و محل رها کردن خودروی سرقتی را لو داد.
گ ــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت،
رئیس پلیس مشهد نیز روز گذشته با تایید این
خبر و در گفت وگویی اختصاصی به خراسان
گفت :در راستای اجرای طرح های ویژه مبارزه و
پیشگیری از انواع سرقت ها در مشهد ،نیروهای
گشت انتظامی به طور محسوس و نامحسوس در
همه نقاط احتمال وقوع جرم حضور چشمگیری
دارند و باهرگونه فعالیت های مجرمانه و به ویژه
سرقت با قاطعیت عمل می کنند.
سرهنگ عباس صــارمــی ســاداتــی افـــزود :با
هماهنگی و حمایت های ویــژه قضایی ،هیچ
مجرمی در سایه امن قــرار نــدارد و در صورت
ارتکاب جرم ،اقتدار پلیس را به چشم خواهد
دید.
وی با اشاره به ماجرای سارقی که چند روز قبل
در حــوزه استحفاظی کالنتری شفای مشهد
و هنگام ارتکاب جرم هدف گلوله قرار گرفت
و کشته شــد ،به تشریح حادثه روز گذشته و
اصابت دو گلوله به سارق  35ساله نیز پرداخت
و افزود :بررسی های مقدماتی نیروهای تجسس
کالنتری که با فرماندهی سرگرد علی امارلو
صــورت گرفت نشان داد ،ســارق جــوان پس از

شهروندان به هیچ مجرمی ترحم نمی کنند،
خاطرنشان کرد :با تدابیر سردار تقوی (فرمانده
انتظامی خراسان رضوی) تقویت گشت های
موتوری ،پیاده و خودرویی ،همچنان ادامه دارد
و طرح های ویژه ای نیز برای مبارزه با سرقت ها
در دستور کار پلیس است .فرمانده انتظامی
مشهد تصریح کرد :برخی از سارقان و مجرمان
با تصور این که پلیس در روزهای خاص و تعطیل،
سرگرم برقراری امنیت مراسم ویژه است و در
کوچه و خیابان حضور ندارد ،به فکر اقدامات
مجرمانهمیافتندکهاینخیالباطلیاست.وی
به سارقان هشدار داد :از این پس هیچ جای امنی
در مشهد وجود ندارد و نیروهای انتظامی به طور
شبانه روزی در حوزه های استحفاظی حضور
دارند تا از اموال مردم مراقبت کنند .وی در عین

محلرهاشدنپرایدسرقتی توسطسارق

آن که با اصابت دو گلوله و پشت فرمان خودرو
مجروح شده بود ،به منزل یکی از دوستانش
رفته و دوست وی برای نجات جان او با اورژانس
تماس گرفته بود اما این که شانه این سارق در
کدام مکان بخیه شده ،موضوعی است که پلیس
همچنان پیگیری می کند.
سرهنگ صارمی ساداتی ،با تاکید بر این که
نیروهای انتظامی برای حفاظت از جان و مال

باوجودقطعشدنبارشبرف همچنانمشکالتزیادیدرمناطقشمالوغربکشوروجوددارد

آوار برف،دپویخودروها وهراساز ریزشبهمن

در حالی که آوار بــرف سنگین و نسبتا کم
سابقه در شمال غرب و غرب کشور به ویژه در
شرق گیالن زندگی بسیاری از مردم را فلج
کرده است وقطع بودن برق و آب مشکالت
بسیاری را به وجــود آورده وقــوع زلزله 4.5
ریشتری در گیالن ،هراس از ریزش بهمن به
ویژه درمناطق روستایی و کوهستانی را نیز به
این مشکالت افزود .در همین حال اسماعیل
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور روز
گذشته گفت :با فراهم شدن امکان پــرواز،
شناسایی مناطق گرفتار در برف و عیب یابی
مسیرهای ارتباطی استان گیالن از طریق
بالگرد آغاز شده است  .به گزارش ایرنا وایسنا،
بارش برفی که از یک شنبه شب در گیالن آغاز
شد و تا غروب روز سه شنبه ادامه یافت ،به دلیل
شدت و وسعت؛مشکالت بسیاری را در استان
گیالن رقم زد .مردم استان گیالن به خصوص
شرق استان همچنان با قطعی برق وآب و در
برخی مناطق قطع بودن تلفن دست به گریبان
هستند .قطعی برق مشکالت بسیاری به وجود
آورده و عمال بسیاری از فعالیت های عمومی را
تحت تاثیر قرار داده است .فرمانداران رودسر و
لنگرودمشکلاصلیشهرستانهایشانرانبود
برق اعالم و تاکید کردند :متاسفانه تا برق وصل
نشود مشکل حل نخواهد شــد .قطعی برق
موارد دیگر را تحت تاثیر قرار داده است .در
این میان استاندار گیالن روز گذشته اظهار
کرد :برق  ۲۵۰هزار مشترک گیالنی قطع
شده بود که تاکنون برای  ۸۵هزار مشترک
وصل شده است .همچنین مشکل قطع آب
 ۶۰۰۰نفر از  ۱۲هزار مشترک آب استان که
طی روزهــای گذشته آب نداشتند ،رفع شد.
رشت سه شنبه شب گذشته دمــای  ۹درجه
سانتی گراد زیر صفر را تجربه کرد.این بارش
سنگین برف به ویژه شهرستان های الهیجان،
رودسر و لنگرود را در بحران فرو برد.قطع برق
 ،بسته شدن راه ها و نبود امکان تردد خودرو
 ،تعطیلی مراکز خدماتی برای مردم به ویژه

صندلی خون آلود پراید بعداز کشف خودرو

حال به شهروندان نیز توصیه کرد :نکات ایمنی
و امنیتی را بــرای محافظت از امــوال و به ویژه
خودروهای پارک شده در خیابان ها رعایت کنند
تا به راحتی در دسترس یغماگران اموال مردم
قرار نگیرد .وی همچنین از رانندگان خواست
توصیه های پیشگیرانه پلیس برای جلوگیری از
سرقت را همزمان با نصب تجهیزات ضدسرقت
روی خودروها جدی بگیرند.
گزارش ایرنا ،استاندار گیالن روز گذشته با
بیان این که تالش ها برای رفع مشکالت ناشی
از برف ادامه دارد ،گفت :از اواخر سه شنبه
شب تمامی محورهای اصلی به ویــژه محور
رودبار به رشت بازگشایی شد.
▪زلزله و هراس از ریزش بهمن

افراد بیمار و سالخوردگان مشکالت عدیدهای
را به وجود آورد .همچنین نبود برق ،سوخت
رسانی در پمپ بنزین ها را نیز با مشکل مواجه
کرده است .ارتباط اینترنتی نیز قطع شده و
امکان ارتباط وجود ندارد .اغلب فروشگاه ها
و مراکز خدماتی شهر الهیجان به دلیل نبود
برق تعطیل و کرکره مغازه ها پایین است .مردم
از نحوه خدمات رسانی و برف روبی شهرداری
و مسئوالن گله مند هستند .
خشایار امیری یکی از ساکنان چابکسر در
گفت وگو با خبرنگار رکنا چنین از وضعیت
مــردم در گیالن گفت  « :شهرهای مختلف
گیالن درگیر برف و ساکنان هر شهر به نوعی
گرفتار شده اند  .ما ساکن املش هستیم  .این
جا یک و نیم متر و رودسر  80سانتی متر برف
آمــده اســت .راه هــای اصلی تــازه وصــل شده
اســت امــا هنوز به راه هــای فرعی دسترسی
نداریم ».امیری اذعــان میکند  «:برق قطع
است ،گاز قطع است ،ایرانسل در گیالن آنتن
نمیدهد ،اینترنت همراه اول نیز قطع است در
این وضعیت فرمانداری ها نیز اکثرا پاسخگو
نیستند .آن هایی که هنوز تلفن همراهشان
روشــن اســت از ذخیره پــاور بانک هــای خود
استفاده می کنند که معلوم نیست تا چه زمانی
دوام خواهد داشت».

▪ دپــوی خــودروهــا در محورهای منتهی
به گیالن

در همین حــال بــه گـــزارش رکــنــا ،بــا وجــود
اطالعیه های پی در پی که درخصوص بارش
شدید برف از سوی هواشناسی و مسئوالن
صادر شده بود و هشدارهایی که به مردم برای
راهی نشدن به جاده های شمالی مطرح شد
در چند روز اخیر شاهد سفر حجم زیادی از
هموطنانمان به استان های شمالی بودیم.
بــارش برف در این چند روز به حدی بود که
راهها نیز بسته شدند  .رئیس مرکز اطالعات و
کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا نیز از انسداد
برخی محورهای منتهی به استان گیالن
و دپــوی خودروها در این محورها خبر داد.
سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا،
اظهارکرد :بر اساس آخرین گزارشها به علت
وقــوع کــوالک در محور جــاده قدیم و آزادراه
قزوین به سمت رشــت شاهد انسداد محور
هستیم .همچنین محور ســراوان به سمت
فومن نیز به همین علت مسدود اســت.وی
ادامه داد :تالش برای بازگشایی این محورها
ادامه دارد؛ البته هم اکنون وضعیت محورهای
استان گیالن مناسب نیست و توصیه ما این
اســت کــه شــهــرونــدان از تــردد بــه سمت این
مسیرها خـــودداری کنند .در ایــن میان به

گیالن هنوز از بحران برف کمر راست نکرد
که در ساعت ۱۴:۲۳:۴۶روز گذشته زمین
لرزه ای به قدرت  4.5ریشتر را تجربه کرد.
مرکز ایــن زلزله شهر شفت در فاصله ۲۵
کیلومتری مرکز استان گیالن بود و به طور
محسوس در این شهر احساس شد.به گزارش
ایسنا ،زلزلهای  4.5ریشتری استان گیالن
را لرزاند و مردم زیادی وحشتزده شدند اما
به دلیل سرمای بیش از حد و بر فهایی که
راهها را مسدود کرده راه به جایی ندارند.روز
سه شنبه اعالم شده بود به دنبال ریزش بهمن
در رودبار ،پنج نفر جان خود را از دست دادند
و دو نفر نیز در شهر رشت و هنگام برفروبی،
از ارتفاع سقوط کرده و جان باخته اند که روز
گذشته یک نفر دیگر به قربانیان حوادث برفی
افزوده شد و یک نفر به علت دسترسی نداشتن
به خدمات درمانی فوت شد.
▪دستور روحانی به چند وزارتخانه

در همین حــال رئــیــس جمهور دیـــروز در
گفتوگویی تلفنی با استاندار گیالن ،در
جریان آخرین گــزارش ها دربــاره مشکالت
ناشی از بارش سنگین برف در این استان قرار
گرفت و دستورات الزم را برای تسریع در روند
خدمت رسانی به مردم و کاستن از مشکالت
ناشی از این بارش ها صادر کرد.نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه و استاندار گیالن
با همراهی رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور ،از مناطق برف گرفته استان بازدید
کردند .روحانی همچنین دیــروز در جلسه
هیئت دولت به وزیران راه و شهرسازی  ،نیرو
 ،ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور دستور
داد تا تمامی امکانات وزارتخانه های خود را
برای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم
و کاستن از مشکالت ناشی از این بارش ها
به کار گیرند.

۱۳
در امتداد روشنایی

خاطراتهولناک!
با فــوت پــدرم آخرین مانع بین من و مــواد مخدر
برداشتهشد.همزمانباارثیکهازپدرمبهمنرسید
دیگر مشکلی برای تامین هزینه های اعتیادم نیز
نداشتم تا این که  ...عضو انجمن الکلی های گمنام
دفتر رنگ و رو رفته خاطراتش را به بیش از 15
سال قبل ورق زد و در حالی که از یادآوری روزهای
تلخ زندگیاش زجر می کشید ادامــه داد :دوران
کودکی و نوجوانی را در یکی از مناطق پایتخت
گذراندم جایی که رویای دوستانم رقابت در نمرات
تحصیلی بود و هر کدام برای قبول شدن در یکی از
بهترین رشتههای دانشگاهی تالش می کردند.
من هم شاگرد ممتاز بودم اما همواره از پدر الکلیام
می ترسیدم به همین دلیل با وجود شیطنتهای
کودکانه،درونخانوادهاماحساستنهاییمیکردم
تااینکهشرایطاجتماعیوموقعیتشغلی،پدرمرا
مجبوربهمهاجرتکرد.مابهمشهدآمدیمودرمحلی
ساکن شدیم که هیچ شباهتی با زندگی قبلی ما
نداشت.ارزشهادراینجارقابتتحصیلینبودبلکه
چاقوکشی،درگیریخیابانیوپرخاشگری،رقابت
همسن و ساالنم بــود .وارد دبیرستان شده بودم
که سرکشی هایم شروع شد و اولین بار پای بساط
مشروب خوری با دوستان تازه ام نشستم .احساس
لذت و غرور می کردم .الکل جانشین تنهایی هایم
شده بود و من آرام آرام درس و مدرسه را رها کردم و
با الکل خو گرفتم .هر روز به این امید از خواب بیدار
می شدم که در گوشه ای پنهان از دید دیگران بزم
مشروب خوری با یکی از دوستانم را بر پا کنم .اما
خیلی زود آن قدر بر مصرفم افــزوده شد که دیگر
مجبور بودم مسکنی قوی تر را جانشین الکل کنم.
این گونه بودکه مواد مخدر هم وارد زندگی ام شد به
طوریکهدوبارهحسسرخوشیراتجربهمیکردمو
ترکیبالکلوموادبرایمیککیمیابودتصمیمگرفتم
بهخدمتسربازیبرومبههمیندلیلمصرفالکل
و مواد را ترک کردم همین موفقیت مقطعی در ترک
اعتیادغرورکاذبیبهمندادکههرگاهبخواهمقادر
به کنترل مصرفم هستم و به راحتی از مواد دست
می کشم .متاسفانه خدمت سربازی را در یکی از
استان های جنوب شرقی کشور گذراندم جایی
که دسترسی به مواد خیلی برایم راحت بود و من
دوبــاره به مصرف مواد روی آوردم هنوز خدمتم به
پایاننرسیدهبودکهپدرمدرمیانسالیدرگذشتو
آخرین مانع بین من و مواد هم از میان رفت .از سوی
دیگر با ارثیه ای که به من رسیده بود به راحتی انواع
مواد مخدر را تهیه می کردم خانواده ام برای نجات
من به خواستگاری دختر مورد عالقه ام رفتند تا به
قولخودشانباازدواجسربهراهشوماماششماهبعد
ازازدواجسرنگتزریقدردستانمبودوموادجدیدی
را تجربه می کردم .از هیچ کس ابایی نداشتم و به
هیچ نوع مواد مخدر جدیدی «نه» نمی گفتم .وقتی
همسرم به طور ناگهانی سرنگ تزریق را در دستم
دید فقط بهت زده نگاهم می کرد و دستانش می
لرزید .اما من چیزی برای پنهان کردن نداشتم چرا
که در انتهای دره اعتیاد دست و پا می زدم .برای آن
کهزندگیامازهمنپاشدباکمکخانوادهوهمسرم
در یک مرکز ترک اعتیاد بستری شدم ولی طولی
نکشید که دوباره مرا گوشه خرابه ها در حال چرت
زدن پیدا کردند .چندین بار دیگر نیز مرا ترک دادند
اما موفق نشدند اوضاع عجیبی داشتم .یک روز در
خــودروی اورژانــس به هوش می آمدم روزی دیگر
در جوی خیابان می افتادم و گاهی نیز خودم را در
بیمارستان پیدا می کردم .آن اراده ترک اعتیاد در
گورستان دفن شده بود و هیچ کدام از انواع ترک
اعتیاد تاثیری در من نداشت حتی پول آرایشگاهم
صرف مواد میشد و مدام در حال قرض گرفتن از
این و آن بودم .همسرم شب ها گرسنه می خوابید
اما کاری از دستم برنمی آمــد .دیگر چیزی برایم
باقی نمانده بود روزگار تلخی را می گذراندم تا این
که حدود 11سال قبل روزی یکی از دوستان معتاد
قدیمی ام را دیدم باورم نمی شد چهره ای شفاف،
لباس مرتب و لبخندی از رضایت داشت .آخرین بار
کهاورادرحالتزریقدیدهبودمخیلیتاسفخوردم
و مطمئن بودم که یک ماه بیشتر زنده نخواهد ماند!
اما او سالم و سالمت روبه رویم ایستاده بود دستم را
گرفتودرکنارمنشستمندرحالتزریقبودمواو
از فرشتگان نجاتی می گفت که زندگی اش را دچار
تغییراتزیباییکردهبودند .اوساعتیبعدمراهمراه
خودشبهداخلجمعیتانجمنالکلیهایگمنام
بردوحاالکه 11سالازآنروزمیگذردمنروزهای
خوشبختیرادرکنارهمسرودوفرزندممیگذرانمو
بهدوستانانجمنیعشقمیورزمچراکه...
ماجرایواقعیباهمکاری
انجمنالکلیهایگمنام

حادثه در قاب

ساجدی -سرعت عمل آتش نشانان مشهدی در
اطفای آتش سوزی کابین تانکر حمل سوخت از یک
فاجعه هولناک جلوگیری کرد.

