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سارق یا سارقانی مقابل یک بانک در هسته مرکزی شهر به طرز ماهرانه
ای به یک خودرو دستبرد زدند و وسایل و لوازم داخل آن را به سرقت
بردند .به گزارش خبرنگار ما این سرقت چنان ماهرانه انجام شده بود
که صاحب خودرو تا زمان رسیدن به خانه متوجه سرقت نشد .مال

باخته درباره چگونگی این اتفاق گفت :سر شب یکی از روزها بود که
خودروی خود را برای انجام کارهای شخصی ام مقابل یک بانک پارک
کردم .وی ادامه داد :بعد از انجام کارهایم هنگام سوار شدن به خودرو
به علت این که درها کامال قفل بودند به چیزی شک نکردم و متوجه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سرقت لوازم نشدم .زمانی که به خانه رسیدم و خواستم مدارک ماشین را
از داخل داشبورد بردارم دیدم اثری از آن ها نیست  .بعد از جست و جو دیدم
عالوه بر مدارک  ،فلش مموری ،عینک گران قیمت آفتابی و مقداری پول
نقد هم که داخل داشبورد بود غیب شده است .بعد از بررسی داخل خودرو

به سراغ صندوق عقب رفتم و متوجه شدم که سارق یا سارقان عالوه بر لوازم
داخل داشبورد ،چادر مسافرتی ،پتو و لوازم ضروری مسافرت را هم سرقت و
به نوعی خودرو را جارو کرده بودند.برایم معما شده است که سارق یا سارقان
چگونه از خودرویم سرقت کرده اند   .

حادثه در شهر

بررسی مرگ دو کودک بر اثر مصرف متادون در گفت و گو با مدیرکل پزشکی قانونی

متادونوقتی
قاتل می شود
محمد آگاهی
یک لحظه آرام و قــرار نــدارد .در راهــروی بیمارستان با
اضطراب راه می رود .نگران کودکش است .مرد مضطرب
منتظر پاسخ پزشک است اما وقتی می شنود که دیگری
کودکش نفس نمی کشد آه از نهادش بیرون می آید.
مدام بر سرش می کوبد .گریه امانش نمی دهد .مادر کودک
در جا میخکوب می شود.
همچون چوبی خشک روی صندلی می افتد .از اتفاقی که
افتاده شوکه شده است .باور نمی کنند به این راحتی کودک
شان را از دست داده اند.
این صحنه تأسفبار دل همه حاضران را به درد می آورد.
اقوام کودک به بیمارستان می رسند و همه عزادار کودکی

می شوند که قربانی یک لحظه سهل انگاری پدر و مادرش
شده است .بر اساس ادعــای پدر و مــادر ،زمانی که مادر
کودک قصد داشته شربت سرماخوردگی به او بدهد با توجه
به ریختن شربت متادون در شیشه شربت سرماخوردگی،
به اشتباه متادون به خورد کودکش می دهد و این گونه این
فرشته کوچک را راهی آسمان می کند.
اما این تنها کودکی نیست که بر اثر مصرف متادون در
استان جانش را از دست می دهد ،مطابق اعالم پزشکی
قانونی خراسان شمالی ،چندی پیش نیز کودکی دیگر
به همین دلیل جانش را از دست داد .اما مسمومیت با
متادون تنها دامن گیر کودکان نیست،اکنون به دلیل
وفور شربت و قرص های متادون ،مسمومیت با این ماده
مخدر هر روز در حال افزایش است.

توزیع متادون در میان معتادان به مــواد مخدر ابتدا در
کنترل اعتیاد موثر بود اما هم اکنون در برخی بقالی ها،
عطاری ها و سوپر مارکت ها هم افراد به راحتی می توانند
به آن دسترسی داشته باشند و ارائه آن در شیشه های بی
نام و نشان و بدون عالیم هشداردهنده حادثه ساز شده
است .مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی و متخصص
مسمومیت ها با تأیید این موضوع می گوید :متادون هم
اکنون به یک شمشیر دو لبه تبدیل شده است که هم فواید
بسیاری دارد و هم از طرفی مشکالتی را به دلیل توزیع
کنترل نشده به وجود آورده است.
دکتر «سلحشور» می افزاید :هم اکنون مواد مخدری که
قاچاقچیان در جامعه توزیع می کنند به ناخالصی هایی
همچون سرب آغشته است .هر چند تاکنون در استان ما
مسمومیت با سرب گزارش نشده اما در استان های دیگر
مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر سرب دار گزارش شده است.
آغشته کردن مواد مخدر چه سنتی و چه صنعتی با سرب اگر
به میزان کم باشد هر چند مسمومیت بارز و حادی ایجاد
نمی کند اما به مرور زمان و به صورت مزمن کبد ،کلیه و قلب
و عروق فرد را به تدریج از کار می اندازد و فرد معتاد زمانی
متوجه می شود که کار از کار گذشته است.
در ایــن شرایط مسئوالن اقــدام به توزیع شربت و قرص
متادون کردند .وی تصریح می کند :مصرف شربت متادون
اگر کنترل شده نباشد می تواند عوارضی را برای کبد ،کلیه
ها و سیستم گوارشی در پی داشته باشد .متادون در شرکت
های دارویی با دوز مشخصی تولید می شود و اگر تحت نظر
پزشک تجویز شود و فرد استفاده کننده با گرفتن نوار قلب و
دیگر آزمایش ها تحت نظر قرار گیرد مصرف آن به جای مواد
مخدر فواید بسیاری خواهد داشت.
وی با اشاره به خاصیت تجمعی بودن متادون در بدن اظهار
می کند :متادون در بدن فرد معتاد این خاصیت را دارد که
اگر یک بار به میزان مشخص مصرف شود تا  24ساعت
نیازی به مصرف مواد ندارد و اثرات خماری در او دیده نمی
شود اما به دلیل همین خاصیت اگر فردی غیر معتاد به هر
دلیلی متادون مصرف کند و مسموم شود اثر این ماده از 24
تا  36ساعت در بدن او باقی می ماند و باید در بیمارستان
در این مدت تحت مراقبت باشد ،هر چند در ساعات اولیه
مراجعه به بیمارستان و تزریق پادزهر بهبود یافته باشد.
عضو شورای قضایی استان همچنین با اشاره به خطرات
متادون ادامه می دهد :دوز مسمومیت با متادون بسیار
پایین است به گونه ای که اگر حتی فرد معتاد ،اندکی به
مصرف مــورد تجویز پزشک یا مصرف عــادی روزانــه اش
بیفزاید باعث مسمومیت وی می شود.
به طــور مثال فــردی که از قــرص هــای سرماخوردگی

استفاده می کند اگر میزان مصرفش را بعد از یک بیماری
به دلیل مقاومت بدن از  2به  4قرص برساند چندان
خطری متوجه او نمی شود اما اگر فرد معتادی که روزانه
 10سی سی مصرف می کرده در یک روز  2بار متادون
مصرف کند بسیار خطرناک و کشنده است و به همین
علت موارد متعدد مرگ براثر مصرف متادون در استان
داشته ایم .وی خاطرنشان می کند :فرد مصرف کننده
متادون چه کــودک و چه بزرگسال باشد دچــار خواب
آلودگی می شود و چون عالیم مسمومیت در او هنگام
خــواب سنگین آشکار نمی شود فرد مسموم به خواب
ابدی می رود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تصریح می کند  :متأسفانه
استفاده از متادون با وجود این خطرات هم اکنون به وفور
به ویژه در میان روستاییان دیده می شود و برخی والدین
به کودکانشان آگاهانه یا ناآگاهانه متادون می خورانند و
این در حالی است که یک کودک  2ساله که متادون مصرف
نداشته با خوردن یک قاشق غذاخوری از آن به خواب ابدی
می رود.
همچنین یک فرد بزرگسال که مصرف کننده متادون نیست
با خوردن  12سی سی چیزی حدود  2قاشق غذا خوری
دچار مسمومیت در حد مرگ می شود .وی خاطرنشان
می کند :والدینی که از متادون در منزل نگهداری می
کنند گاهی برای آرام کردن کودک یا از بین بردن اسهال
به او مــتــادون می خورانند غافل از ایــن که چه عواقب
خطرناکی برای کودک شان دارد .همچنین به دلیل ارائه
نشدن متادون در شیشه هایی که ویژه متادون با عالیم
هشداردهنده است یا شیشه هایی که قفل کودک دارد مادر
یا دیگر اعضای خانواده گاهی به اشتباه به جای شربت های
سرماخوردگی به کودک متادون می خورانند و این باعث
مسمومیت حاد و کشنده او می شود.
دکتر «سلحشور» می گوید :در مجموع متادون اگر تحت
مراقبت پزشک و تحت کنترل و در شیشه های مناسب با
عالیم هشداردهنده و قفل کودک ارائه شود برای جامعه
و معتادان مفید است اما شرایطی که هم اکنون توزیع
متادون در جامعه دارد از هدف توزیع متادون به دور
است.
وی یاد آور می شــود :مصرف متادون بر عمق و تعداد
تنفس اثر می گــذارد و فــردی که دچــار مسمومیت می
شود ممکن است بر اثر نارسایی تنفس جانش را از دست
بدهد .به گفته «سلحشور» طی چند ماه گذشته مرگ یک
کودک بر اثر مصرف متادون تأیید شده است و مطابق
ادعای یک خانواده ،کودک آن ها بر اثر مصرف اشتباهی
متادون فوت کرده است که هنوز در حال بررسی است.

طی  6ماه نخست سال جاری رخ داد

مرگ  14نفر بر اثر مصرف مواد مخدر
طــی  6مــاه نخست امــســال  14نفر
بر اثــر مصرف انــواع مــواد مخدر فوت
کردند .به گزارش ستاد مبارزه با مواد
مخدر خراسان شمالی این آمار نسبت

به مــدت مشابه ســال قبل  14درصد
کاهش داشت.
از میان فوت شدگان  14نفر مرد و 2
نفر زن بودند.

خبر
سرپرست آتش نشانی بجنورد مطرح کرد:

نقص آبگرمکن مهمترین شریک قاتل خاموش
مهمترین علت گــاز گرفتگی افــراد در
بجنورد وجــود نقص فنی در آبگرمکن
است.سرپرست آتــش نشانی بجنورد
گفت :مهمترین علت گازگرفتگی در
بــجــنــورد  ،نــبــود دودکــــش مناسب در
آبگرمکن است و این نقص فنی ،بارها
باعث مرگ شهروندان شده است .مجید
گریوانی افزود :نبود دودکش یا استفاده
از دودکش های غیر استاندارد از قبیل
آکاردئونی ،خارج کردن دودکش از دیوار
و پنجره یا نصب آن در مکان نامناسب
از مهمترین دالیــل فنی گازگرفتگی با
آبگرمکناست.
وی اظهارکرد :تمامی وسایل گرمایشی
بــرای سالم کــار کــردن نیاز به تهویه و
هوای تازه دارند و آبگرمکن ها به دلیل
نوع سوختن بیشترین نیاز به هوای تازه
و اکسیژن را دارن ــد .وی اف ــزود :نصب
آبگرمکن در محیط های بسته و بدون
تهویه (زیرزمین،رختکن حمام،سرویس

تصادف خودروی
پراید در خیابان
نشاط بجنورد

بهداشتی و  )...باعث انتشار گاز کشنده
منواکسید کربن در محیط می شــود و
جان افــراد را در معرض خطر قــرار می
دهد.سرپرست آتش نشانی تاکید کرد:
دودکش آبگرمکن باید از نوع گالوانیزه
و با قطر  15سانت و به صورت مجزا در
محیط مناسب دارای تهویه باشد و در
پشت بــام نیز از کالهک اچ( )Hکه از
سطح بــام یک متر فاصله داشته باشد
استفاده شود.وی با اشاره به سرد شدن
هوا در  6ماه دوم سال افــزود :بیشترین
گازگرفتگی ها در  6مــاه دوم ســال به
وقوع می پیوندد که الزم است شهروندان
با رعایت نکات ایمنی و پیش بینی تهویه
هوا از این خطرات در امان باشند.وی در
خصوص پدیده مکش معکوس نیز خاطر
نشان کرد:باید تمامی منافذی که باالتر
از سطح بخاری در داخل منازل هستند
در زمستان مسدود شوند تا پدیده مکش
معکوس رخ ندهد.

قاب حادثه

