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کوتاه تر از حادثه

راه و بیراه 1563

اسیر اشتباه

خودکشی در مدرسه

متین نیشابوری -دلسوزی بیجا کار دستم داد .کسی که میخواستم حمایتش کنم و هرکاری از
دستم برمیآمد برایش انجام دادم زندگیام را نابود کرد .حاال هم با شارالتانبازی مرا جلو همسایهها
انگشتنما کرده است .متأسفانه شوهرم از او حمایت میکند و مرا رها کرده است .ماجرا به دو سال
قبل برمیگردد .همسایهای داشتیم که هرروز با شوهرش دعوا و مرافعه میکرد .من که مدیر بلوک
آپارتمانی بودم کاسه داغتر از آش شدم و برای حل مشکل این زوج جوان پا پیش گذاشتم .هربار که
این زن و شوهر جوان دعوا میکردند ،وارد عمل میشدیم و آشتیشان میدادیم .از شوهرم خواستم
کاری برای همسایه پیدا کند .همسرش هم آویزان ما شده بود و مدام جلو در خانهمان سبز میشد .چند
ماهی از این ماجرا گذشت .همسایه خانه دیگری اجاره کرد و از ساختمان ما رفت .خیالم راحت شد و از
خودم راضی بودم که نگذاشتهام این زوج جوان طالق بگیرند اما رفتارهای همسرم عجیب بود .دست
از سر این زن و شوهر برنمیداشت و ارتباطش با آنها خیلی خودمانی شده بود .فکر میکردم دلتنگ
میشود اما این رفتارها و وابستگی عادی نبود .ما را برای مراسمی در روستای پدر این همسایه ناخلف
دعوت کردند .همسرم مرا بهزور با خودش به این مراسم برد .در میهمانی متوجه نگاههای معنیدار
خواهر زن همسایه به شوهرم شدم .این مسئله فکرم را به خود مشغول کرد .مدتی شوهرم را زیر نظر
گرفتم .فهمیدم شریک زندگیام چند ماه قبل این خانم را که سیگار میکشد و آدم سربهراهی نیست
به عقد موقت خود در آورده است .عجیب بود .در مدتی که زوج جوان همسایه ما بودند خواهر این زن را
ندیده بودم .من از شوهرم گالیه داشتم و میخواستم درباره پنهانکاری و علت این کارش با او صحبت
کنم .از یک ماه قبل ،مرا رها کرده است و به خانه نمیآید .چندبار به محل کارش رفتهام .بهانهتراشی
میکند و میگوید« :خانواد هات آ نطور که باید
و شاید به من احترام نکرد هاند ».او و پدر و
برادرم همیشه با هم لج بودند و کاسه و کوزه
این غرور و تکبر سر من بدبخت شکست.
به سراغ خواهر زن همسایه رفتم بلکه او
دست از سر زندگیام بردارد اما چندبار به
در خانهام آمده و سر و صدا راه انداخته است.
نمیدانم این چه بالیی بود که سر زندگیام آمد.
به کالنتری ۳۰آمدهام تا از کارشناس مشاوره کالنتری
راهنمایی بگیرم.

رکــنــا -روز گذشته دانــشآمــوز دختر
یکی از مدارس راهنمایی در شهرستان
بهمئی در کهگیلویهوبویراحمد دست
بــه خــودکــشــی زد .ســنــایــی ،فــرمــانــدار
شهرستان بهمئی ،ضمن تأیید این خبر،
گفت که متوفی دانشآموز مقطع سوم
راهنمایی بوده که به علتی نامعلوم ،خود
را از طبقه سوم این مرکز آموزشی به پایین
انداخته است .پس از انتقال جسد متوفی
به پزشکی قانونی و با توجه به ناگواری این
حادثه ،مدرسه تعطیل شد.

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه
علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی
دو بیمار نیازمند به عضو شد .به گزارش شهرآرا،
مسئول واحــد فــراه ـمآوری اعضای پیوندی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد :در
هفتصدوبیستوششمین عمل اهــدای عضو
از اهداکننده مرگ مغزی ،قربانعلی گریوانی،
چهلوسهساله،که از بیمارستان اما معلی(ع)
بجنورد به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی در
مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده
بود ،پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانوادهاش ،در بیمارستان منتصریه تحت عمل
جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد :یکی از کلیهها و کبد زند هیاد قربانعلی گریوانی به آقایی
سیوهشتساله ساکن گناباد و کلیه دیگر وی به آقایی چهلوپنجساله ساکن مشهد که سا لها از
نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند شد.
وی گفت :ضمنا با پیوند فوق ،پنجمین پیوند کلیه و کبد همزمان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انجام شد.

توقیف خودرو با  7میلیون تومان خالفی
یک دستگاه خودرو سواری به علت هفت میلیون
و  400هزار تومان خالفی پرداختنشده توقیف
و روانه پارکینگ شد.
به گزارش ایرنا ،مأموران پلیس راه مستقر در
جاده چناران حین کنترل خودروهای عبوری
یک دستگاه خــودرو سمند را به علت نبستن
کمربند ایمنی در کنار جاده متوقف کردند.
مأموران پس از استعالم شماره پالک سواری
سمند ،متوجه شدند این خودرو دارای هفت
میلیون و  400هزار تومان جریمه پرداختنشده
است .مأموران پلیسراه چناران پس از دستیابی به این اطالعات ،طی هماهنگی قضایی و با استناد
به ماده  8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،خودرو مورد نظر را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

  

ایسنا -صبح روز گذشته یک دستگاه
اتوبوس مسافربری که در محور یاسوج
به سمیرم در حرکت بود دچار حادثه شد
و پس از انحراف از مسیر اصلی ،به داخل
درهای در دوراهی تنگرواق سقوط کرد.
بر اثر این حادثه ،سه نفر جان خود را از
دست دادنــد و  10نفر بهشدت مصدوم
شدند.

پلمب  10صرافی

تسنیم -در پی اجرای عملیات مشترک
پلیس تهران و بانک مرکزی تحت عنوان
برخورد و کنترل بــازار ارز ،روز گذشته،
 10صرافی غیرمجاز پلمب و  16صرافی
اخــطــار پلمب دریــافــت کــردنــد .عــاوه
 9دالل که در زمینه خرید و
بر ایــن 0 ،
فروش غیرقانونی ارز فعالیت میکردند
دستگیر ،و به دادســرا معرفی شدند.
گفته شده است که تعدادی از متهمان
دستگیرشده جزو سرشاخه اصلی بازار
غیرمجاز مبادله ارز هستند.

 126سال زندان

خبر آخر

فروش چلوکبابهای شیشهای
زوجی جوان که در پوشش پیک رستوران مواد
مخدر صنعتی را در بستههای غذا جاسازی و
به دست مشتریانشان میرساندند در مشهد
دستگیر شدند.
به گزارش شهرآرا ،فرمانده انتظامی مشهد در
تشریح جزئیات این خبر گفت :در پی اعالم
اخباری از سوی منابع اطالعاتی پلیس مبنیبر
اینکه زن و مــردی جــوان در منطقه طرق در
پوشش بستههای غذا و پیک رستوران به فروش
مــواد مخدر صنعتی در سطح مشهد اقــدام
میکنند ،تیمی از مأموران مبارزه با مواد مخدر کالنتری طرق برای رسیدگی به موضوع وارد عمل
شدند.
سرهنگ محمد بوستانی افزود :مأموران طی انجام رصدهای میدانی سرانجام دو متهم را سوار بر یک
دستگاه خودرو سواری پراید در خیابان کشاورز شناسایی کردند و او را تحت تعقیب قرار دادند.
وی تصریح کرد :راننده این خودرو که از حضور مأموران مطلع شده بود برای اینکه به دام قانون نیفتد ،با
سرعت باال به سمت مخالف خیابان رفت و خالف جهت خودروهای عبوری حرکت میکرد تا اینکه پس
از طی مسافتی کوتاه ،در چنگ قانون گرفتار شد.
بوستانی ادامه داد :مأموران در بازرسی از خودرو متهم که مردی بیستوپنجساله است یک پرس
چلوکباب را که چند بسته موا د مخدر صنعتی در آن جاسازی شده بود به همراه  409هزار تومان
اسکناس مچالهشده کشف کردند.
فرمانده انتظامی مشهد با اشاره سابقه کیفری متهم اصلی پرونده گفت :این مرد جوان دارای دو سال
حبس تعلیقی و چهار فقره سابقه کیفری ،و از توزیعکنندگان سیار موادمخدر صنعتی است که منزل
مسکونی او تاکنون دو مرتبه به علت توزیع موادمخدر پلمب شده است.
وی افزود :متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه تحقیقات به مقام قضایی معرفی شدند.

آتشافروزیبرایفرارازبدهی

با زهم تصادف اتوبوس

روی خط حادثه

نجات جان  2بیمار با پیوند  2کلیه

مردی جوان با پاشیدن بنزین یکی از شعبههای شرکت برق مشهد را آتش زد

میزان 17 -نفر از مدیران و کارمندان
ادارهکل راه و شهرسازی استان هرمزگان
کــه در ســال  94بــه اتــهــام فــســاد مالی
دستگیر شده بودند پس انجام تحقیقات
قضایی سرانجام با رأی نهایی دادگاه در
 ۱ســال حبس تعزیری،
مجموع به  ۲۶
 ۷۳۰ضربه شالق ،انفصال دائم از خدمات
دولتی ،ضبط بیش از هشت میلیارد ریال
اموال حاصل از ارتشا و  ۷۵۰میلیون ریال
جزای نقدی محکوم شدند.

ریزش مرگبار کوه

پارسینه -در پی ریــزش کــوه در محور
فشم (تهران) ،سنگهای سقو طکرده
پس از عبور از فنسهای محافظ ،روی
یــک خـــودرو ســـواری تــنــدر 90افتادند
کــه مــوجــب شــد یــکــی از سرنشینان
ایــن خـــودرو کشته ،و دیــگــری زخمی
شود.

محمدحسن سیرجانی -معاون دادستان مشهد از
دستگیری مردی خبر داد که در پی اقدامی مجرمانه،
شرکت توزیع نیروی برق مشهد را به آتش کشیده و دو
نفر از مدیران و کارمندان این اداره را مصدوم کرد.
به گزارش شهرآرا ،روز گذشته خبری مبنیبر وقوع
آت ـشســوزی در یکی از بخشهای شرکت توزیع
نیروی برق مشهد به پلیس و آتشنشانی اعالم شد.
طولی نکشید که عوامل انتظامی به همراه نیروهای
امدادی و اطفای حریق در محل حادثه حضور یافتند.
آتشنشانان اطفای حریق را آغاز کردند و متهم به
آتش زدن این اداره قبل از فرار ،قبل از حضور عوامل
انتظامی توسط نیروهای حراست شرکت برق دستگیر
شد.
با توجه به اینکه حجم آتش در این اداره زیاد نبود،
آتشنشانان قبل از گسترش و سرایت آن به دیگر
بخشها ،عملیات اطفا را انجام دادنــد و حریق را
مهار کردند اما در این میان ،مدیر بخش موردنظر و
همچنین یکی از کارمندان که در کانون حادثه قرار
داشتند دچار سوختگی شدند که با تالش نیروهای
امــداد و نجات آتشنشانی ،به محلی امــن انتقال
یافتند و بــرای ادامــه درمــان ،تحویل تکنسینهای
اورژانس شدند.
دو مصدوم ایــن حادثه که دچــار جراحات خفیفی
شــده بودند پس از دریافت کمکهای اولیه برای
ادامـــه درمـــان بــه بیمارستان منتقل شــدنــد که
خوشبختانه وضعیت عمومی آنان مطلوب گزارش

شــده اســت امــا در ایــن میان ،متهم دستگیرشده
تحویل نیروهای پلیس شد .او در اظهارات اولیهاش
گفت به علت قطع مکرر برق خانهاش به این اقدام
دست زده است.
بدهی قبلی  ،انگیزه متهم
معاون دادستان مشهد در این خصوص به خبرنگار
ما گفت :با حضور ماموران انتظامی در محل این فرد
دستگیر شد و به کالنتری منتقل شد.
قاضی حیدری افزود :طبق اظهارات متهم مشخص
شده است که انگیزه وی برای انجام این عمل مجرمانه،
بدهی قبلی بوده است ،هر چند قبل تر به این فرد مهلت
پرداخت داده شده  ،اما او اقدام به پرداخت نکرده
است.
بدهی 2میلیون تومانی
در حالی که متهم ادعــا میکرد به علت قطع برق
خانهاش به این کار اقدام کرده است ،علیرضا کاشی،
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد،
در تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگار ما گفت:
متأسفانه یکی از مشترکان بدحساب این اداره که یک
بطری حاوی بنزین درون لباس خود مخفی کرده بود
وارد مجموعه شد و پس از مراجعه به بخش موردنظر ،با
پاشیدن بنزین در اتاق مدیر مربوط ،این اتاق را به آتش
کشید و فرار کرد.
وی افــزود :با اطالع نیروهای حراست این شرکت،

متهم قبل از خــرو ج از ساختمان دستگیر شد و
خوشبختانه قبل از بروز خسارات بیشتر ،نیروهای
امـــدادی و انتظامی وارد صحنه شدند و حادثه
را مهار کردند.
کاشی با اشاره به بدهی بیستمیلیو نریالی متهم
به شرکت برق اظهار کرد :این فرد از سال  93قبض
برق منزل خود را پرداخت نکرده است و انشعاب
وی تاکنون چهار مرتبه قطع شده اما بعد توسط این
فرد به صــورت غیرمجاز وصل شده اســت .با توجه
به اخطارهای داد هشــده و مراجعه حضوری متهم،
کارشناسان مربوطه نهایت همکاری را با وی داشته
و حتی بدهکاری وی را تقسیط کــرد هانــد .دربــاره
تقسیط بدهی به این مرد جوان گفته شده بود برای
رفع بدهکاری هرچه در توان دارد پرداخت کند اما
وی نهتنها تاکنون به تعهداتش عمل نکرده است
بلکه به اخطارهای مأموران این شرکت توجهی نیز
نداشته است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد
ادامه داد :صبح دیروز ،وقتی کهمأموران این شرکت
برای چندمینبار برق خانه متهم را قطع میکنند،
به ساختمان امور برق ناحیه 2مشهد واقع در خیابان
شیرودی مراجعه و به پاشیدن بنزین در اتاق مدیر
این اداره و آتش زدن محل اقــدام میکند که بر اثر
ایــن حادثه ،مدیر امــور بــرق ناحیه 2مشهد و یکی
از کارکنان دچــار سوختگی شدند و به بیمارستان
انتقال یافتند.

در پی بازرسیهای صورتگرفته از ابتدای امسال به دست آمد

کشف  4میلیارد کاالی آرایشی و بهداشتی قاچاق
مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
بازرسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :در ۳۰
ِ
انجا مشده در سال جاری ،بیش از چهار میلیارد
ریال کاالی آرایشی و بهداشتی قاچاق در استان
کشف و ضبط شده است.
به گــزارش شهرآرا ،دکتر اسماعیلزاده دربــاره
اهمیت استفاده نکردن از کاالهای آرایشی و
بهداشتی قاچاق گفت :مدیریت نظارت بر مواد
غذایی ،آرایشی و بهداشتی دانشگاه مشهد از
ابتدای ســال ۹ ۶موفق شده است  ۲ ۰۰بازرسی
از سطح عرضه انجام دهد ،و با سایر سازما نهای
متولی ،بــه بــرگــزاری جلسات متعدد کــارگــروه
تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای
سالمتمحور ،آرایشی و بهداشتی اقــدام کرده
است.
وی به انجام  ۱ ۲۳گشت مشترک با سازمان صنعت
و معدن و پلیس آ گاهی از مجموع بازرسیهای
سال ۹ ۶اشاره کرد و تأکید کرد :در بازرسیهایی
که از ابتدای سال جاری صورت گرفته است۳ ۰ ،
بازرسی به کشف هشت هــزار و  ۵۷۹قلم لــوازم
آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ریالی چهار
میلیارد و ۱۸۲میلیون و  ۲۰۰هزار ریال منجر شده
است.
اسماعیل زاده گفت :توصیه میشود مردم برای
کمک به اقتصاد کشور از خرید محصوالت قاچاق
پرهیز کنند .این حساسیت درباره اقالم و تولیدات
سالمتمحور همچون لوازم آرایشی و بهداشتی نیز
بیش از پیش ضروری است.
اسماعیلزاده مسیر شناسایی کاالی استاندارد
و معتبر آرایشی و بهداشتی وارداتی را استفاده از
برچسب اصالت و سالمت کاال دانست و تصریح
کرد :سازمان غذا و دارو برای کنترل و نظارت بر
فراوردههای سالمتمحور ،نظام ردیابی ،رهگیری
و کنترل اصالت فراورد ههای سالمت را با هدف
شناسایی فــراورد ههــای اصیل از طریق ایجاد
رابطه شفاف و مشخص مسئولیتی بین اینگونه
فراورد هها و شرکتهای مشخص صاحب پروانه
ایجاد کرده است.
وی گفت :این سازمان همچنین امکان پاسخگویی

مشخص بــه مصر فکنندگان و ســایــر افـــراد و
سازما نهای ذ ینفع را از طریق شناسه ردیابی،
رهگیری و کنترل اصالت فــراورد ههــای سالمت
فراهم آورده است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به معرفی برچسب
اصالت و سالمت کاال پرداخت و افزود :این برچسب
شامل شناسه تجاری فــراورده ( ،)GTINشناسه
ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت ( ،)UIDشماره
ســری ساخت (  ،)LOTتاریخ انقضا (  )EXPو
همچنین شناسه شانزد هرقمی اصالت است که
پس از خراشیدن الیه پوشاننده ،پدیدار میشود.
وی اضافه کرد :روش استعالم اصالت کاال از طریق
نرمافزار بارکدخوان سهبعدی است که قابلیت
نصب نــرمافــزار روی کلیه گوشیهای همراه با
سیستمعامل اندروید و  iOSرا دارد .عالوه بر این
روش ،میتوان از طریق سایت  www.ttac.irیا
پیامک  ۲۰۰۰۸۸۲۲از سامانه مرکزی استعالم
کرد.
مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد :کاالهای

آرایــشــی و بهداشتی تولید داخــل باید دارای
شماره پروانه ساخت ،تاریخ تولید و انقضا همراه با
مشخصات تولیدکننده باشند.
اســمــاعــیـلزاده تصریح کــرد :عــاو هبــر کنترل
محصوالت و نظارت بر واردات رسمی کاالها از
طریق گمرک و سازمان غذا و دارو ،اطال عرسانی
عمومی درباره اقالم غیرمجاز ،برخورد در سطح
عرضه به منظور کاهش قاچاق این نوع کاالها ،و
تقویت واردات رسمی بسیار حائز اهمیت است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی مشهد بــیــان کــرد:
مصر فکنندگان میتوانند در صورت مشاهده
هرگونه فــراورده آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز،
با شماره تلفن ( ۳۸۷۶۱۵۸۷واحــد شکایات)
و شماره تلفن ( ۳۸۷۹۸۶۲۰واحــد آرایــشــی و
بهداشتی) تماس حاصل کنند.
وی گفت :با دقت نظر مضاعف مصر فکنندگان و
تالش و توجه هرچهبیشتر مردم در تهیه محصوالت
و اقالم بهداشتی و آرایشی استاندارد ،ضریب بروز
آسیبهای مرتبط با عرصه سالمت درباره این لوازم
به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

