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عبرت

تله هرمی

صدیقی -دو نفر از اهالی مانه و سملقان در تله یک شرکت
هرمی خارج از استان افتادند و اندوخته خانواده شان را بر
باد دادنــد .دو نوجوان روستایی اهل مانه و سملقان که در
پایتخت مشغول کارگری بودند با تشویق یکی از دوستان
شان بــرای بــرآورده کــردن آرزوهــای خود عضو یک شرکت
هرمی شدند و ماجرای تلخی برای آن ها اتفاق افتاد .یکی
از مال باختگان گفت :من به همراه دوستم برای کارگری
به تهران رفتیم و بعد از مدتی کار ساختمانی روزی یکی از
همشهریان مان با ما تماس گرفت و پیشنهاد وسوسه انگیزی
داد .وقتی به محل شرکت که یک ساختمان چند طبقه بود و
از آن محافظت می شد رفتیم با عده زیادی پسر جویای کار
رو به رو شدیم که به اصطالح مشغول فراگیری نحوه پولدار
شدن بودند .بعد از اسکان در ساختمان شرکت یکی از باال
دستی ها ما را به اتاقش برد و شروع کرد به توضیح دادن در
خصوص نحوه عضو گیری در بین خانواده و فامیل .شرط
عضو شدن در هر سرشاخه پرداخت  20میلیون تومان بود
که از توان ما خارج بود .چند روز در ساختمان محصور تحت
آموزش عضوگیری قرار گرفتیم تا در مدت کوتاهی صاحب
پول هنگفتی شویم .روزی یک نفر که خودش را مدیرعامل
شرکت معرفی می کرد از من و دوستم خواست مبلغ را به
شرکت پرداخت کنیم تا آخر ماه سود مشارکت مان را دریافت
کنیم .وقتی مرد به ظاهر مدیرعامل شرکت فهمید که پولی
همراه مان نداریم و کارگر هستیم از ما خواست از خانواده
های مان پول قرض بگیریم که با مخالفت ما رو به رو شد چون
پرداخت  20میلیون تومان در توان خانواده های مان نبود.
مدیرعامل وقتی دید از ما چیزی به او نمی رسد عصبانی شد
و با کمک چند نفر از همدستانش به شدت ما را کتک زدند و
بعد از خالی کردن جیب های مان ما را از ساختمان بیرون
کردند .بعد از شکایت و پیگیری ماجرا متوجه شدیم فردی که
ما را به شرکت دعوت کرده بود به اتفاق دو نفر دیگر از هم
والیتی های مان سر این ماجرا مبلغ زیادی را از خانواده های
شان گرفته اند و تقدیم شرکت صادراتی قالبی کرده اند.
برای همین روی برگشتن نزد خانواده های شان را نداشتند و
قصد سرکیسه کردن ما را داشتند.

خبر

محکومیت یک فروشگاه زنجیره ای متخلف
صدیقی -یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ در بجنورد به علت گران فروشی
به پرداخت جزای نقدی محکوم شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی گفت :در پی گزارش ارسالی از سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مبنی بر گران فروشی یک فروشگاه زنجیره ای پرونده ای در این باره در
تعزیرات تشکیل شد .وی افزود :پس از بررسی دقیق پرونده در شعبه ویژه و
احراز تخلف صورت گرفته ،فروشگاه متخلف به پرداخت جزای نقدی بیش
از  35میلیون ریال در حق دولت محکوم شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گالیه های فرمانده انتظامی استان از ظرفیت مراکز نگهداری معتادان

ایجاد فضای موقت در شهرستان ها برای نگهد اری معتادان
محمد آگاهی
تازه ترین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان
شمالی با انتقادات فرمانده انتظامی استان و جانشین
فرمانده سپاه حضرت جواد االئمه(ع) در خصوص نبود
ظرفیت مناسب در استان بــرای نگهداری از معتادان
متجاهر همراه بود و در این راستا ایجاد فضای موقت
بــرای نگهداری از معتادان در شهرستان های استان
مصوب شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه که سه
شنبه شب برگزار شد فرمانده انتظامی استان ضمن
ارائــه گزارشی از آخرین اقدامات نیروی انتظامی در
راستای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جمع آوری
معتادان متجاهر ،از جوابگو نبود امکانات و تجهیزات
الزم برای نگهداری از معتادان متجاهر در استان گالیه
کرد .سردار «مظاهری» با اشاره به افزایش  88درصدی
کشفیات مواد مخدر صنعتی و  10درصــدی کشفیات
مواد مخدر سنتی ،از دستگیری هزار و  73قاچاقچی و
خرده فروش مواد مخدر طی امسال خبر داد و تصریح
کرد :در این مدت بیش از  2هزار و  152کیلوگرم مواد
در استان کشف شده است .وی افــزود :همچنین طی
امسال هــزار و  153معتاد دستگیر شــده انــد که این
تعداد  14درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش
دارد .وی با بیان این که طی امسال  403نقطه آلوده به
مواد مخدر در استان با اجرای  67طرح ارتقای امنیت
اجتماعی پاک سازی شد ،اظهارکرد :پاک سازی نقاط
آلوده به مواد مخدر طی امسال  7درصد و اجرای طرح
های ارتقای امنیت اجتماعی نیز  45درصــد افزایش
داشته است  .همچنین  124مرحله طرح مبارزه با مواد
مخدر در اطراف مدارس داشتیم که صددرصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد .وی تصریح کرد:
نیروی انتظامی استان توان و آمادگی الزم را برای جمع
آوری معتادان متجاهر طی یک هفته دارد اما مهم تر از
آن نگهداری و بهبود سالمت رفتاری و اجتماعی این
افراد است تا سالم به جامعه برگردند اما ظرفیت های
الزم در این راستا در استان وجود ندارد .وی با انتقاد از
اجرایی نشدن مصوبات جلسات شورای مبارزه با مواد
مخدر استان برای افزایش تجهیزات و امکانات الزم در
این راستا ادامه داد 4 :استاندار مختلف آمده و رفته اند
اما هنوز مصوبه تجهیز آزمایشگاه نیروی انتظامی با اعتبار
 50میلیون تومان اجرایی نشده است .وی خاطرنشان
کرد :تا زمانی که امکانات الزم برای نگهداری از معتادان
در استان تامین نشود ،جلسات شورای مبارزه با مواد

مخدر خروجی مناسبی نخواهد داشــت .وی با اظهار
نگرانی از افزایش اعتیاد به مواد مخدری همچون ُگل،
گراس و ماری جوانا در میان نوجوانان و جوانان استان،
از دستگاه های فرهنگی و آموزشی استان خواست با آگاه
سازی دانش آموزان و جوانان آن ها را از عواقب اعتیاد به
این مواد آگاه کنند .جانشین فرمانده سپاه حضرت جواد
االئمه(ع) خراسان شمالی نیز با انتقاد از کمبود فضا
و امکانات الزم برای نگهداری از معتادان در استان ،از
احداث اردوگاهی با ظرفیت هزار نفر خبر داد که در آن
ضمن نگهداری از معتادان و سم زدایی از آن ها اقدامات
حمایتی و آموزشی برای بازگشت آن ها به جامعه نیز
انجام می شود .سرهنگ «چمن» افزود :کمک  2میلیارد
تومانی برای احداث این اردوگاه وعده داده شده است
اما اگر این اردوگاه نیز احداث نشود باید از تمام ظرفیت
های استان برای نگهداری مناسب و بازگشت معتادان به
جامعه استفاده شود .وی تصریح کرد :شرایط و امکانات
فعلی استان هم اکنون برای نگهداری از معتادان مناسب
نیست .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات
مطرح شده ،ایجاد فضاهای موقت در شهرستان ها در
آخر امسال برای نگهداری از معتادان متجاهر را جزو
مصوبات این جلسه قرار داد و گفت :فرمانداران با ایجاد
این فضای مناسب ،آن را در اختیار نیروی انتظامی برای
جمع آوری معتادان متجاهر قرار دهند« .حیاتی» افزود:
در راستای بهینه ســازی کمپ ترک اعتیاد استان نیز
با مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی
جلسه ای برگزار خواهد شد تا راهکارهای الزم برای
کاهش مخاطرات موجود اندیشیده شود .وی همچنین
در خصوص انتقاد دستگاه های اطالعاتی استان از نبود
نظارت بر سازمان های مردم نهاد مرتبط با مواد مخدر

اظهارکرد :متاسفانه بر فعالیت سازمان های مردم نهاد
مرتبط با اعتیاد و اعتباری که به آن ها تزریق می شود،
نظارت کافی نداریم«.حیاتی» افــزود :ضــروری است
هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد ،فعال شود و
اقدامات سمن های این حوزه را رصد کند تا فعالیت آن
ها نتیجه عکس ندهد .وی همچنین خواهان ارائه برش
استانی از طرح مبارزه همه جانبه با مواد مخدر شد و
گفت :این طرح باید با دقت مطالعه ،چکش کاری و بومی
سازی شود تا بتوان بعد از جمع بندی ،از ستاد مرکزی
در این خصوص مصوبه گرفت .دبیر شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی نیز در این جلسه
گفت :در گذشته کودکان و نوجوانان معتاد کمتر از
 17سال همراه با سایر معتادان در مراکز ترک اعتیاد
درمان می شدند اما هم اکنون طی تفاهم نامه ای که با
دانشگاه علوم پزشکی استان منعقد شده است این افراد
در بیمارستان بستری می شوند و روند سم زدایی را طی
میکنند .مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی نیز در
ادامه این جلسه بیان کرد :سال گذشته حداکثر ظرفیت
مرکز ماده  16که محل نگهداری از معتادان متجاهر
است  50نفر و سرانه آن  14هزار تومان برای یک نفر در
روز بود« .اسماعیل قربانی» با بیان این که در سال گذشته
 348نفر در این مرکز پذیرش شدند ،ادامه داد :امسال
 535نفر در این مرکز پذیرش شده اند و اعتبارات مورد
نیاز این مرکز طی  6ماه نخست جذب شده است .وی
گفت :افزایش ظرفیت این مرکز از  50به  150نفر منوط
به افزایش اعتبارات است اما تاکنون یک ریال از اعتبارات
مورد نیاز اختصاص نیافته است .وی تصریح کرد30 :
میلیون تومان وسایل همچون تخت و تشک برای این
مرکز به صورت نسیه خریداری کرده ایم به امید این که
اعتبارات مورد نیاز اختصاص یابد.

در راهروی دادگاه خانواده

همسر دهن بین
صدیقی -چند ســال اســت بالتکلیف هستم و
نمیدانم همسرم از من چه می خواهد .دهن بین
است و پرتوقع .اص ً
ال به وضع اقتصادی و مشکالت
من توجه نمی کند و مــدام سر ایــن اتفاق با من
جنگ و جدل دارد .مرد جوان که فقط چند سال
از زندگی مشترکش می گــذرد ،می گوید:سال
اول زندگی مان خیلی خوب پیش رفت و همسرم
شرایط را درک می کرد و با من راه می آمد اما رفته
رفته اخالقش عوض شد و مدام از زندگی مان ابراز
نارضایتی می کرد .او به هیچ چیز قانع نبود و مدام
در پی عــوض کــردن دکــوراســیــون و وسایل خانه
بود.طوری شده بود که خودش هم نمی دانست
چه میخواهد و با وجود این که هنوز یک سال از
آغاز زندگی مان نمی گذشت اما بهانه می گرفت
که پیش دوستان و فامیل اش بابت وسایل کهنه
خجالت می کشد .به مناسبت های مختلف برایش
کادو و حتی شاخه گل می خریدم و او هم خوشحال
بود اما بعد از سال دوم زندگی مشترک مان دیگر
قانع نبود و به من برچسب خساست می زد که چرا
فالن کادو را برای مادرم یا شخص دیگری خریده ام
و بهتر از آن را برایش نمی خرم .همسرم این قدر به
همه چیز بدبین شده بود که زمانی که کادوی گران
قیمت هم برایش می خریدم به من حمله ور می شد
و ادعا می کرد که با این کارم می خواهم او را خام
کنم و فریب دهم.
دیگر مستاصل شده بودم و نمی دانستم که همسرم
بــا چــه چیزی راضــی مــی شــود و بعد از گذشت
حــدود  4سال از زندگی مشترک مان زندگی را
برای خودش و من تلخ کرده بود .گذشته از وسایل،
از خانه ای که در آن سکونت داشتیم هم ایراد می
گرفت و می گفت چرا نزدیک خانه مادرش خانه
اجاره نمی کنیم .البته بهانه گیری های او بیشتر
به خاطر دخالت های مادرش بود چون او نظرش
را به همسرم دیکته می کرد و نقش ما را در تصمیم
گیری درباره زندگی مشترک مان کم رنگ کرده
بــود .حتی مــادر همسرم از دخترش خواسته بود
که از خانه پدرم بیرون بیاییم چون زمانی که او به
خانه ما می آمد ابتدا باید یک دور کامل با اعضای
خانواده ام احوال پرسی می کرد.
همین دهن بینی همسرم مرا بالتکلیف کرده بود
چون هر بار که از سر کار به خانه برمی گشتم منتظر
بــودم که درخواست جدیدش را بیان کند ،برای
همین گوش به زنگ بودم تا در زمان درخواست
جدید ،موضوع را عــوض کنم و نــگــذارم همسرم
دوباره بهانه جدیدی بیاورد .وقتی دیدم که بعد از
 4سال زندگی مشترک اخالق بد و غر زدن های
همسرم تمامی نــدارد تصمیم گرفتیم با هم به
مشاوره دادگاه خانواده بیاییم.

