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اخبار

اخبار

محکومیت یک متصدی
تعمیرات خودرو

افزایش  ۷۰درصدی
مسمومیت ها در اسفراین

یــک متصدی تعمیرات خـــودرو بــه خاطر گــران
فروشی به پــرداخــت جــزای نقدی محکوم شد.
بــه گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی ،حسب گـــزارش اداره صنعت ،معدن
و تــجــارت شــیــروان مبنی بــر گـــران فــروشــی در
خدمات جلوبندی خودرو از سوی یک تعمیرگاه
پرونده ای در این بــاره در تعزیرات تشکیل شد.
«سیدالموسوی» اعالم کرد :پس از بررسی پرونده
و احراز تخلف صورت گرفته ،متخلف به پرداخت
بیش از 17میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت
محکوم شد.

نجفیان -رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
اسفراین از افزایش  ۷۰درصدی مسمومیت ها در این
شهرستان طی  ۷ماه امسال خبر داد.به گفته «امین
کشوری» امسال تا پایان مهر  ۲۱۹مورد مسمومیت در
اسفراین گزارش داده شد که این میزان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته که  ۱۲۹مــورد بــود ۷۰ ،درصد
افزایش یافته است .وی مسمومیت با گاز منواکسید
کربن در این مدت را  ۵مورد بیان کرد.وی با اشاره به
این که گزیدگی توسط حیوان یکی از مسمومیت های
پررنگ در این شهرستان است ،تعداد موارد مسمومیت
با گزیدگی را در اسفراین  ۶۸مورد اعالم کرد.

ماجرای زنی که دایم در مسیر خانه و کمپ ترک اعتیاد بود

نی دود به جای قلم نویسندگی

 2مجروح در پی واژگونی
پژو

فرمانده پلیس راه شیروان از واژگونی یک دستگاه
پژو  405در این شهرستان خبر داد که این حادثه
 2مجروح به جا گذاشت .سرگرد «یزدانی» درباره
جزئیات این خبر گفت :در پی اعالم خبر واژگونی
یک دستگاه خودروی  405در محور شیروان به
بجنورد در محدوده روستای رضاآباد ،بالفاصله
کارشناسان پلیس راه ،گشت انتظامی و اورژانس
به محل اعالم شده اعــزام شدند .وی با اشــاره به
این که بر اثر وقوع این حادثه  2نفر از  3سرنشین
این خــودرو مجروح و توسط عوامل اورژانــس به
بیمارستان منتقل شدند ،افــزود :علت وقوع این
حادثه خستگی و خواب آلودگی راننده است.

قاب حادثه

باز هم حادثه
در جاده شهرک گلستان بجنورد

صدیقی
قطار زندگی مشترکش از ریل خارج و در جاده اعتیاد واژگون
شد .در زندگی مشترکش از شوهر اولش نی دود نصیب اش شد
و پس از جدایی از او ،در ازدواج دومش زندگی اش را با لغزش
خود متالشی کرد .روزی نویسنده یک رمان عاشقانه بود اما
اعتیاد او را شکار کرد و به جای قلم داستان نویسی ،نی دود در
دست گرفت .در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با یک زن 45
ساله در کمپ ترک اعتیاد از نظر می گذرانید.
چند وقت است در کمپ هستی؟
حدود یک ماه است که به خاطر مصرف مواد صنعتی از نوع
کریستال در کمپ ترک اعتیاد هستم.
چطور شد در دام مواد گرفتار شدی؟
ازدواج اولم تحمیلی بود .زمانی که عاشق پسرعمویم شدم و
برایش رمان عاشقانه نوشتم این موضوع در بین افراد فامیل
پیچید .برادرم فکر می کرد که با این کار آبروی خانواده ام را
برده ام ،برای همین مرا به زور به عقد دوستش درآورد .شوهرم
معتاد بود و بعد از ازدواج متوجه این قضیه شدم ،به خاطر اعتیاد
شوهرم خیلی غر می زدم و او هم برای این که از دست گیر دادن
هایم خالص شود روزی که حالم خوب نبود مصرف مــواد را
پیشنهاد داد .بعد از مصرف مواد سرخوشی کاذبی به من دست
داد و این باعث شد که بعد از آن هر بار خودم را به مریضی بزنم
و از شوهرم می خواستم به من مواد بدهد .با ادامه این روند در
دام اعتیاد افتادم .بعد از اعتیادم پسرعمویم مرا به دور از چشم
شوهرم به کمپ برد و بعد از مدتی پاک شدن از شوهر اولم جدا
شدم.
کمی از ماجرای رمان خودت تعریف کن.
خیلی وقت پیش زمانی که جوان بودم یک رمان عاشقانه نوشتم
که چند جلد آن نیز چاپ شد .ماجرای رمانم برمی گردد به
زمانی که عاشق پسرعمویم شده بودم .اوایل به صورت آماتور
و خالصه درباره چگونگی عاشق شدنم می نوشتم اما روزی

داستان من مــورد استقبال یکی از فعاالن عرصه کتاب قرار
گرفت و با حمایت او چند جلد از رمان عاشقانه ام چاپ شد.
بعد از این ماجرا حتی از سوی یک اداره برای همکاری به من
درخواست داده شد تا درباره سرگذشت و زندگی یک شخصیت
کتاب بنویسم اما چون در منجالب اعتیاد گرفتار شده بودم نی
دود را به قلم نویسندگی ترجیح دادم.
با پسر مورد عالقه ات ازدواج کردی؟
بعد از جدا شدن از شوهر اولم قصدم ازدواج با پسرعمویم بود،
اما انگار قسمت نبود و هر بار مسئله ای باعث می شد که به هم
نرسیم .ماجرا از این قرار بود که بعد از رها شدن از شر مواد ،یک
خواستگار داشتم که روزی به خاطر این موضوع داخل کوچه با
هم صحبت می کردیم و گویا پسرعمویم مرا با او می بیند و فکر
می کند که من با او ازدواج کرده ام چون همان شب در خانه
مان جشن تولد برپا بود و بعد از آن پسرعمویم به خاطر این سوء
تفاهم با یک نفر دیگر ازدواج کرد و من هم به عقد خواستگارم
درآمدم.
همسر دومت چطور حاضر شد با یک زن معتاد ازدواج
کند؟
زمان ازدواج همه چیز را به او گفتم و قول دادم که دیگر اشتباه
گذشته ام را تکرار نمی کنم اما بعد از ازدواج پایم لغزید و به
صورت پنهانی مواد صنعتی مصرف کــردم .یکی از دوستانم
کریستال مصرف می کرد و پیشنهاد داد برای این که عشق
گذشته ام را راحت فراموش کنم مواد صنعتی مصرف کنم و از
طرفی مواد سنتی دیگر من را اقناع نمی کرد برای همین قبول
کردم .کار شوهرم آزاد بود و هر بار که می خواست به خانه بیاید
قبل اش زنگ می زد و من هم مدتی او را به بهانه این که بیرون
هستم معطل و بعد از مصرف مواد با دود اسپند و ادکلن خانه را
خوشبو می کردم.
پول موادم را گاهی از شوهرم می گرفتم و حتی بعضی مواقع
طالهای خودم را می فروختم و به جای آن بدلیجات دستم می
کردم تا شوهرم شک نکند .این بازی من مدتی ادامه داشت

تا این که شوهرم از طریق یکی از بستگان پی به اعتیادم برد
و منتظر وقت مناسبی شد .روزی شوهرم به بهانه کار از خانه
خارج شد و خودش را داخل پارکینگ منزل مان پنهان کرد.
زمانی که به ساقی زنگ زدم تا برایم مواد بیاورد در حین تحویل
آن مشت ام توسط شوهرم باز شد و پایان زندگی زناشویی ما رقم
خورد .البته آن موقع  3ماهه باردار بودم و شوهرم از قضیه بی
خبر بود.
بعد از گذشت چند ماه شوهرم از من خواست در قبال گرفتن
مبلغی بچه را سقط کنم اما چون عاشق بچه بودم و از طرفی
می خواستم لذت مادر شدن را تجربه کنم پیشنهادش را قبول
نکردم .نوزاد به خاطر اعتیادم معتاد به دنیا آمد برای همین او
را مدتی در بیمارستان نگه داشتند تا بدنش از مواد پاک شود.
چون معتاد بودم و پولی برای پرداخت هزینه ترخیص فرزندم
نداشتم روزی در یک بزنگاه بچه را داخل یک ساک گذاشتم و
از آن جا خارج شدم.
بعد از این ماجرا و جدایی از همسر دومم ،مدتی با پول مهریه
ای که از او گرفتم زندگی ام را سر کردم .هزینه شیرخشک و
پوشاک بچه ام را هم یک خیر برعهده گرفت .در این مدت بارها
به کمپ ترک اعتیاد رفتم اما هر بار بعد از پاکی دوبــاره پایم
لغزید.
چطور شد به شکل داوطلب پا در کمپ گذاشتی؟
زندگی ام فرق کرده بود و مثل گذشته تنها نبودم .یک پسر 6
ساله داشتم و زمانی که از کمپ اعتیاد بیرون می آمدم پسرم
نگاه پرحرفی به من می کرد و بعضی مواقع مرا به عنوان مادر
خودش نمی پذیرفت و می گفت که من برایش مثل غریبه ها
هستم و بابت این موضوع خیلی ناراحت می شدم.
وقتی دیدم با ادامــه این روند آینده و زندگی پسرم را خراب
می کنم تصمیم گرفتم خــودم را بــرای همیشه اصــاح کنم.
این بار قصد دارم بعد از پاک شدن دوباره مثل گذشته سراغ
نویسندگی بروم و این بار برعکس نی دود را کنار بگذارم و قلم
داستان نویسی را در دست بگیرم.

پلمب یک مرکز غیرمجاز لیزر
و زیبایی

سرپرست اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی از پلمب یک مرکز غیرمجاز لیزر و
زیبایی در بجنورد خبر داد .دکتر «محمدزاده» گفت:
این مرکز لیزر درمانی ،بدون مجوز و از سوی افراد
فاقد صالحیت حرفهای و در منزل مسکونی اداره می
شد که در چارچوب اجــرای طرح برخورد با مداخله
گران سالمت توسط کارشناسان نظارت بر درمان این
دانشگاه و با همکاری مراجع قضایی پلمب شد.

کشف  3.9تن سنگ معدن
قاچاق

نجفیان -فرمانده انتظامی اسفراین از کشف ۳٫۹
تن سنگ معدن قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «مجید یگانه پــور» با اشــاره به ایــن که در
راستای طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز
از معادن ،ماموران پاسگاه انتظامی پرکانلوی این
شهرستان در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی
خود موفق به شناسایی  ۲دستگاه خــودروی نیسان
حامل سنگ معدن غیرمجاز از نوع سرب شدند ،افزود:
ماموران این خودروها را در حوزه استحفاظی رویت و
بالفاصله متوقف کردند که در بازرسی از این خودروها
 ۲تن و  ۱۰۰کیلوگرم سنگ معدن قاچاق کشف و
ضبط شد .وی با اشاره به این که در یک عملیات دیگر
هم ماموران از یک انبار در روستای نوشیروان یک تن
و  ۸۰۰کیلوگرم سنگ معدن بدون صاحب را کشف و
ضبط کردند ،اظهار کرد :در این عملیات ها  ۳متهم
دستگیر و بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی و خودروهای توقیف
شده نیز راهی پارکینگ شدند.

