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چراغ قرمز
رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری هشدار داد:

دام کار چاق کن ها
برای افراد ناآگاه

کارچاق کن ها همواره به دنبال اعمال نفوذ و کسب
منفعت به هر طریقی و با ارتکاب جرایمی از قبیل
کالهبرداری ،جعل عنوان ،جعل سند و استفاده از
اسناد مجعول در پی افــراد نــاآگــاه بــرای رسیدن به
مقاصد خود هستند.
رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان که
به مناسبت هفته قوه قضاییه در یکی از مساجد شهر
بجنورد حضور یافته بود صحبت هایش را در این باره
ادامه داد و گفت :کسب اطالعات الزم و داشتن آگاهی
کافی از نحوه فعالیت کار چاق کن ها برای پیشگیری از
کالهبرداری آنان از هم استانی ها یک ضرورت است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان،
«ایــالــی» از دستگیری  21کــار چــاق کن طی چند
سال اخیر خبر داد و افــزود :افــراد دستگیر شده به
مجازات های سنگین محکوم شده اند تا عالوه بر ایجاد
بازدارندگی ،درس عبرتی برای دیگران باشند.
به گفته او ،همه مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه
قضایی و همچنین مدیران و کارکنان قضایی و اداری
باید در همه حال در خصوص مهم ترین شگردها و راه
های مورد استفاده کارچاق کن ها آگاهی داشته و در
این زمینه کام ً
ال هوشیار باشند.
کارچاق کن ها عمدت ًا با تظاهر به امر وکالت یا با سوء
استفاده از نام قضات و کارکنان یا معرفی خود تحت
هر کدام از عناوین مذکور و پست های مشابه مبادرت
به فریب و کالهبرداری از قربانیان خود می کنند.
او صیانت از حقوق قضات و حفظ حرمت کارکنان
دستگاه قضایی استان را یکی از مهم ترین کارکردهای
حفاظت و اطالعات برشمرد و اظهارکرد :طی بررسی
های انجام شده سالمت ،صداقت و تعهد به کار در
بین کارکنان مجموعه قضایی استان مشهود است و
به همین دلیل وظیفه خود می دانیم قبل از هر گونه
برخورد و مقابله صرف ،از بروز جرم و تخلف پیشگیری
کنیم.
وی اصلی ترین رکــن عملکردی دستگاه قضایی را
همان پیشگیری های کیفری دانست که به اعتقاد او
موضوع پیشگیری دارای ابعاد وسیع و گسترده ای
است.
به گفته این مقام قضایی ،بخشی از انواع پیشگیری
ها به طور مستقیم با کارکرد دستگاه قضایی ارتباط
ندارد و از وظایف آن هم نیست بلکه جایگاه و مبانی
دیگری دارد و با این اوصاف مشارکت همه جانبه تمام
ارکان حاکمیتی در حوزه های مختلف از جمله مسائل
فرهنگی و اجتماعی را می طلبد که با توجه به حدود
اختیارات دستگاه قضایی با وجود همه تالش هایی که
شده هنوز نقایص و کاستی هایی در این عرصه وجود
دارد و امیدواریم در آینده به حداقل برسد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

پارکهاییکهبوی «گل»میدهند!
صدیقی
گل می کشند و گل می گویند ،صدای قاهقاهشان
گاهی تا انتهای پارک و سر خیابان می رسد.
دود سیگار را حلقه حلقه و هوا می کنند .شاد
می شوند مثل شادی بعد از گل .دروازه شان
تور ندارد اما شش دارد .توپ ندارند اما به گفته
خودشان توپ می شوند و دنیا دور سرشان به
حرکت در می آید .شاد شادند اما نه آن شادی
که ما سراغ داریم  .شادی پس از «گل» آن ها
عالمی دارد .گل های شان رنگی ندارد اما تا
دلت بخواهد بو دارد ،چه بویی .زمینی نیست
و فضایی است .داخل جیب جا نمی شود اما در
شش ها چرا.
با آغاز فصل گرما و تابستان فضای اکثر پارک
ها پر از هیجان و شور و نشاط از سوی خانواده
ها به ویــژه کودکان و نوجوانان می شــود اما
هیجان در برخی پــارک ها با بقیه جاها فرق
دارد و تفریح آن ها هم متفاوت است .یکی از
این پارک ها در حاشیه شمالی شهر بجنورد
مدام هیجانی است ،ایستگاه فضایی هاست.
در گذشته استفاده از هر نوع دودی آن قدر در
بین عام عادی نبود و وقتی کسی به مواد مخدر
معتاد می شد همه تعجب می کردند ،چون
دسترسی به مواد مخدر کم بود.
روزگــاری سیگار عــادی وجهه خاصی داشت
اما امروزه تصویر این سیگار دیگر شکسته شده
و بیش از آن چه که از سیگار با آن رو به رو می
شویم جالب است .وارد پارک که می شویم و
قدم از قدم بر می داریم بوی گل را حس می
کنیم.
صدای سرفه های پی در پی به گوش می رسد.
وقتی نفس می کشیم ،نفس مان بوی «گل»
می گیرد ،بله «گــل» .جای جای این پارک پر
رمز و راز بوی گل می دهد .برخی آن را به اسم
های دیگر سیگاری ،گراس و ماری جوانا می
شناسند و در گوشه و کنار پارک پسرهای 14
تا  20ساله ای را می بینیم که «گل» را رول می
کنند و می کشند.
جوان هستند و هنوز برخی از آن ها پشت لب
شان هم سبز نشده است که در گروه های چند
نفره روز و شب داخل پارک گرد هم جمع می
شوند تا به قول خودشان کاسبی کنند .آن ها

تزیینی

جوان هستند و هنوز برخی
از آن ها پشت لب شان هم
سبز نشده است که در گروه
های چند نفره روز و شب
داخل پارک گرد هم جمع می
شوند تا به قول خودشان
کاسبی کنند
به دنبال یک سرخوشی کــاذب هستند که با
مصرف این گیاه مخدر به دست می آورند.
به گفته اکثر مصرف کنندگان این حس فقط
در روزهای اول مصرف وجود دارد و بعد از آن
دیگر هیچ خبری از سرخوشی کاذب نیست.
البته نباید از ناآگاهی جوان ها چشم پوشی
کرد که خیلی از آن ها واقع ًا این گیاه را ماده
مخدر فرض نمی کنند و بر اساس شنیده ها از
دوستان شان که اعتیاد نمی آورد و ضرری به

مصرف کننده نمی رساند ،به مصرف این ماده
مخدر روی می آورنــد .شاید آن ها شنیده اند
که ماری جوانا در برخی کشورهای دیگر مجاز
است و حتی از آن به عنوان دارو استفاده می
شود به همین دلیل خودشان می گویند چرا ما
استفاده نکنیم؟
اگر بد است چرا پس آن جا و در فالن کشور
مصرفش آزاد است؟ هشدار دیگران را هم در
حد ترساندن خودشان قلمداد می کنند .این
مــاده مخدر مثل سیگار کشیده مــی شــود و
تقریب ًا بین جوان ها عادی شده است .میگویند
بــار اول و دوم حــال خــوبــی دارد امــا بعد از
آن فــرد ،معتاد «گــل» مـیشــود .به گفته یک
پزشک متخصص ،مشکالت تنفسی و سرفه
هــای شدید ،استرس ،کاهش اشتها و وزن،
عصبانیت ،بی قــراری ،کابوس های شبانه و
افسردگی از عــوارض مصرف این گیاه مخدر
هستند .در داخل پارک که به اتفاق همراهم
قدم می زنم نگاه ها رویم زوم می شود .آن ها
مرا مشتری فرض می کنند.
کمی آن سوتر ،جوانی به ما نزدیک می شود و
می گوید« :داداش جنس اعال دارم .قیمت اش
هم از بقیه فروشنده ها کمتر است .می خواهی

امتحان کنی؟» وقتی سوال می کنم حال آدم
را خوب می کند ،می گوید :مثل این که اولین
بار است این جا می آیی و انگار تا حاال نزدهای؟
جنس تولید خودمان است ،اصل اصل است».
قیمتاش را گرمی می گوید از  5تا  20هزار
تومان که به گفته خودش برای مصرف چند نفر
کفایت می کند .کافی است به آن لب بزنی و به
قول خودشان آن باال باالها سیر کنی و از این
عالم خشن و پر از درد و مشکالت برای لحظاتی
فاصله بگیری.
درحین قدم زدن مان چند مشتری وارد پارک
می شوند و هر کدام سراغ یک ساقی می روند.
جنس گیاهی شان را داخل یک بسته کاغذ از
فروشنده می گیرند و در گوشه ای از پارک کز
می کنند.
سریع محتوای داخــل سیگار را بیرون می
کشند و بــه جــای تنباکو ،گ ــراس یــا همان
شاهدانه می ریزند و رول می کنند .بعد آن
روشن را می کنند و پکی می زنند و قاه قاه به
روی دنیا می خندند.
مــدام گفته فروشنده «گــل» که خطاب به من
گفت جنس تولید خــوشــان اســت ،ذهنم را
قلقلک می دهد.
به گفته یکی از فروشنده ها ،البته پارک مذکور
تنها محلی نیست که در آن برخی ساقی ها
اقدام به فروش ماده مخدر ماری جوانا یا همان
گراس می کنند.
به گــزارش خبرنگار ما ،در برخی محله های
دیگر حاشیه شهر نیز فــروش گل به وفــور به
چشم می خــورد .شاید این که صرفا بگوییم
معتاد مجرم نیست و بیمار اســت احساس
مسئولیت نکرده ایم و فقط جنبه ترس آن را
از روی دوش برخی خانواده ها برداشته ایم.
درست است «گل» شادی آور است و برای چند
ساعت آدم را سرخوش و بی خیال می کند
اما تاوان این چند ساعت خوشی دلهره های
روزهای بعد از مصرف آن است که دست از سر
مصرف کننده بر نمی دارد.
حــال خــوش تنها بخش وســوســه انگیز این
ماجراست .شاید از خودمان پرسیده باشیم
برای ایجاد حال خوش و تفریح پاک و سالم ،ما
برای جوان ها چه کرده ایم که آن ها به سمت
شادی های پس از «گل» می روند؟

حادثه در شهر
بی احتیاطی پدر و مادر رقم زد

شب وحشت دختر خردسال

صدیقی -خانواده ای در پی سهل انگاری با جا
گذاشتن دختر خردسال شان در داخــل خودرو
شب ترسناکی را بــرای او رقم زدنــد .به گزارش
خبرنگار ما ،مرد خانواده که بعد از پارک خودرو
در پارکینگ تاریک از آن خارج شد به گمان این که
همسرش دو فرزندشان را با خود برده از ماشین
دور شد .زن وحشت کرده که دختر خردسال شان
به دلیل بی توجهی او و شوهرش تا حد مرگ پیش
رفته بود ،گفت :شبی بعد از خرید از بازار خسته
به همراه دو دختر خــردســال و همسرم به خانه
برگشتیم .بعد از این که وارد پارکینگ شدیم من
سریع با دختر بزرگ ترم از خودرو خارج شدیم و
به طبقه سوم محل سکونت مان رفتیم .همسرم
به خیال این که دختر کوچک مان با من است ،در
خودرو را قفل کرد و به خانه آمد.
چون خسته بودم سریع به آشپزخانه رفتم و مشغول
درست کردن غذا شدم تا بچه ها قبل از خواب شام
شان را بخورند .دختر خردسالم انگار بعد از این که
ما خودرو را ترک کرده بودیم از خواب بیدار شده
و از ترس گریه کرده بود .وقتی شام آماده شد از
شوهرم خواستم دختر کوچک مان را بیدار کند.
شوهرم بعد از جست و جو در اتاق خواب با تعجب
از من پرسید بچه را کجا خوابانده ام چون داخل
اتاق نیست .از سوال همسرم شوکه شدم و به او
گفتم مگر بعد از ما دختر کوچک مان را که داخل
خــودرو خــواب بود به خانه نــیــاوردی؟ با شنیدن
جــواب منفی هــراســان خــودمــان را به پارکینگ
رساندیم و دیدیم کــودک خردسال مان از ترس
و شدت گریه ،کبود شده و بی رمق روی صندلی
افتاده است .از شانس بد ما همان شب دو همسایه
طبقات پایینی بیرون از منزل بودند و کسی فریاد
و گریه های او را نشنیده بــود .بعد از این ماجرا
کودک مان را به درمانگاه بردیم و شانس آوردیم
مشکل حادی برایش پیش نیامد.

خبر
در محور شیروان به بجنورد رخ داد؛

3مصدومدرتصادف۲خودرو

برخورد خودروی پراید با کامیون در محور بجنورد
به شیروان  3مصدوم به جا گذاشت.
بــه گـــزارش پلیس راه اســتــان ،ایــن حــادثــه در
کیلومتر  10شیروان به بجنورد رخ داد و در پی آن
مصدومان با آمبوالنس راهی بیمارستان شدند.
کارشناسان پلیس راه ،علت این حادثه را عدم
توجه کافی به جلو و خستگی و خــواب آلودگی
راننده پراید اعالم کردند.

