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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شبی در خانه سیاه

قهقهههپروتی

اخبار

دستورات دادستان برای
پیشگیری از آثار مخرب
سیل در شیروان
دادستان عمومی و انقالب شیروان در بازدید از
رودخانه و مسیل های سیل در شیروان بر ضرورت
پیشگیری از مخاطرات احتمالی و آثار مخرب و
ویرانگر سیل تأکید و در این راستا دستوراتی را
صادر کرد .به گزارش روابط عمومی دادگستری
کل خراسان شمالی« ،هدایتی نیا» با اشــاره به
فصل پاییز و امکان تشدید بــارش ها و افزایش
نـــزوالت جــوی ،طغیان رودخــانــه هــای فصلی و
سیالبی شدن مسیل ها را یکی از دالیل مهم شکل
گیری حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی در این
شهرستان برشمرد.
وی تصریح کرد :سیل همواره یکی از اصلی ترین
بــایــای طبیعی اســت کــه بــه طــور کلی اســتــان و
شهرستان شیروان را به شدت تهدید می کند و با
توجه به این که مسیل ها و رودخانه ها به عنوان
مهم ترین بستر جاری شدن یا هدایت سیالب به
شمار می روند بنابراین اندیشیدن تدابیر بازدارنده
و تمهیدات مراقبتی برای پیشگیری از بروز حوادث
غیرمنتظره یک ضرورت است.دادستان عمومی و
انقالب شیروان با تأکید بر این که هر گونه فعل
و تــرک فعل مجرمانه به موجب قانون از سوی
دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد ،خطاب به
مسئوالن ذی ربط در خصوص پیامدهای سهل
انگاری ،اهمال ،تساهل و تسامح در ابعاد مدیریتی
و نظارتی هشدار داد.وی افــزود :اجازه نخواهیم
داد در این حوزه کوچک ترین کم توجهی رخ دهد
و با متخلفان بــدون اغماض و مماشات برخورد
خواهد شد.انجام عملیات الیروبی ،تخلیه بستر و
حریم رودخانه ها از موانع و مستحدثات طبیعی
و مصنوعی و تکمیل فرایند دیوار ساحلی از مهم
ترین دستورات دادستان شیروان به مدیران آب
منطقه ای و شهرداری شیروان بود.

 2قربانی در پی برخورد 2
پراید

فرمانده انتظامی فاروج از برخورد  2دستگاه پراید
و جان باختن رانندگان آن ها خبر داد .سرهنگ
«نوروزی» با اعالم جزئیات این خبر گفت :در پی
اعالم برخورد  2دستگاه خودروی پراید با یکدیگر
در محور روستایی یــام کارشناسان پلیس راه و
عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.وی با اشاره
به این که در این حادثه متاسفانه  2راننده این
خودروها به علت شدت جراحات وارد شده در دم
فوت کردند ،افزود :علت وقوع این حادثه ،انحراف
به چپ یکی از خودروها بود.

صدیقی
«گــل» می کشند ،گل می گویند و گل می
شنوند! خنده از لبان شان محو نمی شود.
صــدای قهقهه شــان در کوچه می پیچد و از
درون خانه که غوغایی بر پاست ،خبر می دهد.
نه از کرونا ترسی و نه از قانون واهمه ای دارند
و مدام سیگارشان را روشن می کنند و به آن
پک می زنند .حالت طبیعی ندارند و دورهمی
را تحت عنوان جشن پایان برداشت محصول
فضایی شان به پا کرده اند تا شبی را در کنار
هم مث ً
ال به فضانوردی مشغول شوند .با آغاز
فصل سرما و بلند شدن شب ها دورهمی های
خاصی در برخی نقاط حاشیه شهر بر پا می
شود و البته بعضی ها با برداشت میوه فضایی
شــان شب نشینی متفاوتی دارنـــد .در این
روزهــای کرونایی برخی جوانان و نوجوانان
به دورهمی هایی با چاشنی «علف کشان» رو
آورده اند تا به خیال خودشان صفا کنند .در
یکی از محالت حاشیه ای شمال شهر بجنورد
در بعضی از این شب ها غلغله ای بر پاست و
برخی در حال خرید و فروش «گراس» یا همان
«سیگاری» هستند.
هر سال در فصل پاییز زمان برداشت نوعی
علف توهم زا فرا می رسد که برخی سودجویان
با کشت و فــروش غیرقانونی آن به دنبال پر
کردن جیب شان هستند؛ بوته ای که برخی
جوانان و نوجوانان بی خبر از عواقب آن را به
سوی خود می کشد و با بوی وسوسه کننده
خود جذب و بعد شکارشان می کند تا برای
مدت کوتاهی در فضا معلق شوند .گراس که
در کشورهای دیگر آن را با نام مــاری جوانا
می شناسند ،یک مــاده مخدر است و برخی
به عنوان «سیگاری» از آن استفاده می کنند.
این ماده مخدر کند می سوزد اما زود خاموش
می شود برای همین به صورت مشترک بین
مصرف کنندگان دســت به دســت می شود،
مــدام بــه آن پــک مــی زنند تــا مانع خاموش
شدنش شوند .در یک شب سرد پاییزی با یکی
از راه بلدان راهی دورهمی یا همان مراسم
جشن برداشت محصول نامیمون گروهی از
مزرعه داران کوچک در حاشیه شهر می شوم.
کوچه گلی با چاله های بزرگ و کوچک و مملو
از آب گندیده ما را به محل برپایی دورهمی
فضانوردان هدایت می کند .کوچه تاریک و

آرام است اما صدای قهقهه شرکت کنندگان
در این مراسم ،سکوت آن را می شکند .بعد
از ورود به خانه با دود تند و تیزی برخورد می
کنیم که مشام مان را قلقلک می دهد .ال به
الی دود ،صــدای سرفه هــای گــاه و بی گاه
شرکت کنندگان به گوش می رسد .به محض
ورودمان هپروتی ها به نوعی الیک دودی برای
مان هوا می کنند و به سقف می چسبانند! بعد
از آن خــوش و بش هــای مختص هپروتی ها
همچون «پاشنه کفشتم»« ،جــوراب گندیده
پایتم» و برخی الفاظ بی معنا شروع می شود!
هــر کــدام از شرکت کنندگان گوشه ای از
اتاق را اشغال کرده اند و مدام به سیگارشان
پک می زنند و بعد از خنده ریسه می روند.
اغلب سن شرکت کنندگان بین  15تا 25
سال به نظر می رسد و آن گونه که مشخص
است،برخی متاهل و برخی در سودای تشکیل
خانواده هستند .گردهمایی هپروتی ها نه
برای کشیدن سیگاری بلکه بیشتر برای قیمت
گذاری و بازاریابی علف های توهم زای مزرعه
شان و برپایی جشن سیاه هم رد گم کردن
است .البته «سیگاری» یا «شاهدانه» تنها مواد
مصرفی هپروتی ها نیست و سایر مواد مخدر
وسط اتاق پهن و آمــاده مصرف است .بعد از
گذشت چند دقیقه از حضورمان در دورهمی
شبانه ،به من و همراهم سیگاری تعارف می
کنند ،هر بار بهانه ای می آوریم تا ببینیم در
نهایت چه می شود .شرکت کنندگان که به
قول خودشان گیاه گراس را در برخی مناطق
از جمله باغچه حیاط شان کاشته و برداشت
کــرده انــد ،کیسه حــاوی این علف توهم زا را
به میدان می آورنــد تا کیفیت آن را بسنجند
و قیمت اش را مشخص کنند .به گفته یکی
از فروشندگان ،گیاه گراس بنا بر کیفیت آن
قیمت اش از یک میلیون تومان شــروع می
شود و به حدود  6میلیون تومان و باالتر می
رسد و برخی جوان ها در کنار قاچاق مواد به
فروش سیگاری هم اقدام می کنند چون پول
باد آورده خوبی دارد .البته کیسه های کوچک
حــاوی گیاه توهم زای دیگری هم از دیــوار
اتاق آویزان هستند تا به گفته صاحبش بعد از
خشک شدن آن را در بسته های چند گرمی
آماده کند و با اغفال برخی جوان ها و نوجوان
ها و خالی کردن جیب شان دود آن را روانه ریه
های شان کنند.

شرکت
کنندگان که
گیاه گراس
را در برخی
مناطق از
جمله باغچه
حیاط شان
کاشته و
برداشت کرده
اند ،کیسه
حاوی این
علف توهم زا
را به میدان
می آورند تا
کیفیت آن را
بسنجند و
قیمت اش را
مشخص کنند

فروشندگان بعد از کمی گپ و گفت درباره
کیفیت و قیمت ایــن مــاده گیاهی مخدر و
توهم زا دوبــاره شروع به مصرف آن در غالب
«سیگاری» می کنند.
بعد از گذشت لحظاتی کلمات نامربوط و
هــذیــان گویی هپروتی هــا شــروع مــی شــود.
مــدام مصرف کنندگان خطاب بــه نفر بغل
دستی شــان با جمالت «بند کفشتم»« ،می
یای با هم بازی کنیم»« ،مریخ چند میری» و
«از فردا برای خودم کار کن» یکدیگر را دست
می اندازند .شب هر قدر به نیمه نزدیک تر
می شــود ،هذیان گویی هپروتی ها هم زیاد
و برخی به واسطه مصرف مــاده گیاهی توام
با مواد مخدر حال شان دگرگون و وخیم می
شــود و به نوعی از دل پیچه گوشه اتــاق می
افتند .سوداگری سیاه و پیدا کردن مشتری
برای این ماده توهم زا بیشتر از طریق فضای
مجازی و مشتریان ثابت قدیمی انجام می شود
و اغلب خریداران از نقاط مختلف و گاهی از
استان های مجاور راهی این محله می شوند
تا این محصول منحوس فضایی را به عنوان
سوغاتی برای برخی جوان ها و نوجوانان بی
خبر از همه جای شهرشان ببرند و با مکیدن
شیره جان شان دود را راهی ریه های شان و
جیب شان را مانند مغزشان خالی کنند .شب
از نیمه گذشته و هپروتی ها همچنان بعد از
مصرف ماده توهم زا به پایکوبی می پردازند

جامعه
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از میان خبرها
رئیس کل دادگستری:

سامان دهی وضعیت
پارکینگ هاضروری است
ضـــرورت ســامــان دهــی و وضعیت نگهداری از
وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها مورد بحث
هفتمین نشست کمیته حفظ حقوق شهروندی
امسال دادگستری استان قرار گرفت.رئیس کل
دادگستری استان ،در این جلسه با بیان این که
تعدی به حقوق شهروندان به هر شکلی که رخ
دهد چه عامدانه باشد و چه بر اثر سهل انگاری
یا وجود برخی خلل های قانونی ،موجب تضییع
حقوق آنان می شود ،افــزود :هر شخص حقیقی
یا حقوقی که در ایــن خصوص مرتکب جــرم یا
تخلفی شود باید پاسخگو باشد.حجت االسالم
«جعفری»خواستار اصــاح برخی فرایندها و
تقویت سازوکارهای مدیریتی و نظارتی به ویژه
در حوزه نگهداری از وسایل نقلیه و تعیین تکلیف
فوری وضعیت برخی وسایل نقلیه توقیفی از جمله
اموال بالصاحب یا مجهول المالک شد.

و هذیان می گویند و در خیال شان فضا را به
تسخیر خود در می آورند اما از زیر پای سست
خود غافل هستند که در باتالق مواد غرق می
شوند.
متاسفانه بسیاری از مصرف کنندگان بر این
باور غلط هستند که این ماده اعتیاد آور نیست
اما ماری جوانا یا همان سیگاری ماده مخدری
بــا اعتیاد آوری بــاالســت و مصرف دایــم آن
عوارض جبران ناپذیری را برای مصرف کننده
به دنبال دارد.
به گفته یک روان پزشک ،بعد از مصرف ماری
جوانا یا همان سیگاری ،فرد عالیم مختلفی
از جمله نداشتن تــعــادل ،کاهش حافظه،
احساس گیجی و خنده های بی دلیل را دارد.
وی اضافه می کند :فرد بعد از مصرف این
مــاده گیاهی توهم زا رن ــگ هــا را روشــن تر
می بیند و صــدای موسیقی برایش دلنشین
م ــی شـــود و در جــمــع دوســـتـــان ب ــه نــوعــی
احساس کاذب آرامش به او دست می دهد.
البته فرد مصرف کننده به غیر از این موارد
تا بعضی مواقع دچار یاوه گویی ،از بین رفتن
تمرکز فکری ،توهم و اختالل در صحبت با
دیگران می شود .به گفته این روان پزشک،
ترس شدید ،تزلزل شخصیتی ،بی انگیزگی
در زندگی و کاهش حافظه و زمینه سازی
استفاده از سایر مواد مخدر از دیگر عوارض
بلند مدت مصرف این ماده مخدر است.

 50هکتار از اراضی سالوک
در آتش سوخت

حـــدود  ۵۰هکتار از اراضــــی منطقه حفاظت
شده سالوک اسفراین در آتش سوخت .به گفته
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی،
طی بعدازظهر سه شنبه ارتفاعات محمد اپــو در
ســالــوک بــه دالیــل نامعلومی دچــار حریق شــد و
نیروهای امدادی به منظور اطفای حریق به منطقه
اعزام و با کمک مردم محلی بعد از گذشت چندین
ساعت موفق به خاموش کردن آتش شدند«.اله پور»
افــزود :در منطقه ای که در آن آتش سوزی به وقوع
پیوست گونه های بــاارزش درخت ارس و زرشک
کوهی بود .وی خاطرنشان کرد :برای مهار آتش
ســوزی  35نیروی محیط زیست شهرستان های
بجنورد و اسفراین در قالب  6اکیپ ،نیروهای محیط
بانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ،تعدادی
از نیروهای هالل احمر ،اداره کل ورزش و جوانان
استان و همچنین جمعی از ساکنان بومی و محلی
مجاور این منطقه کمک کردند که سرانجام در نیمه
های شب با وجود وزش باد شدید آتش مهار شد.
به گفته این مسئول ،با توجه به این که هوای سرد
و وزش باد در ارتفاعات منطقه آتش گرفته جریان
دارد ،وق ــوع دوبــاره آتش ســوزی در این منطقه که
دارای گون است ،قابل پیش بینی است« .صالحی»
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست
خراسان شمالی هم گفت :علت اصلی آتش سوزی
عامل انسانی و افرادی هستند که احیان ًا برای جمع
آوری زرشک به منطقه رفته بودند.

با افتتاح مجموعه بزرگ ورزشی پارک کوثر شیروان رقم خورد

گام دوم برای تبدیل شدن پارک کوثر به قطب توسعه شهری
شهردار
شیروان

رئیس شورای
اسالمی شهر
شیروان

رئیس کمیسیون
فرهنگی شورای
اسالمی شهر
شیروان

عوض زاده -همزمان با هفته تربیت بدنی و با حضور شهردار و اعضای
شورای اسالمی شهر شیروان ،مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی
و جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران ،فاز دوم مجموعه ورزشی پارک کوثر
شیروان افتتاح شد و زمین تنیس خاکی و بسکتبال خیابانی مورد بهره
برداری قرار گرفت.
شهردار شیروان در آیین بهره برداری از این پروژه با تبریک هفته تربیت
بدنی اظهار کرد :احیای فضای خالی و پرت بوستان ها و پارک های شهر و

توسعه فضاهای ورزشی یکی از برنامه های شورا و شهرداری است که این
اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت.
دکتر «شاهرخ شاهرخی» با بیان این که پیش از این مجموعه پارک آبی
که برای قایقرانی مناسب سازی شده و زمین والیبال ساحلی مجموعه ،به
بهره برداری رسیده بود ،تصریح کرد :با افتتاح این پروژه ها و ان شاءا...
با به ثمر نشستن طرح های در دست اقدام شامل کتابخانه ،شهربازی،
پردیس سینمایی و موزه بزرگ شیروان در این پارک ،شاهد یکی از بهترین

فضاهای فرهنگی ،تفریحی ،ورزشــی و گردشگری منطقه در شیروان
خواهیم بود.وی با بیان این که در ساخت زمین والیبال ساحلی و تنیس
خاکی استانداردهای الزم برای برگزاری مسابقات نیز رعایت شده است،
خاطرنشان کرد :امسال در پارک خانواده نیز اقدامات بسیار خوبی توسط
همکاران ما در شهرداری انجام و تجهیزات ورزشی و تفریحی مانند میز
پینگ پنگ ،فوتبال دستی ،بازی های فکری نصب و زمین والیبال و پیست
دوچرخه سواری ویژه بانوان با کیفیت باال و استانداردهای الزم ایجاد شد.

رئیس شورای اسالمی شهر شیروان نیز توسعه فضاهای
ورزشی در پارک ها را موجب رونق پارک ها دانست و اظهار
کرد :وجود این فضاها باعث جذب نوجوانان و جوانان به
ورزش خواهد شد که در نهایت به داشتن شهری سالم و
با نشاط کمک خواهد کرد«.نجف علی روشن» با گرامی
داشــت هفته تربیت بدنی افــزود :عــاوه بر پــارک کوثر،
امسال اقدامات مناسبی در پــارک خانواده انجام شده
است که تاکید ویــژه بر توسعه ورزش همگانی و ورزش
خانواده ها داشته است.وی اضافه کرد :امسال در یکی از
مناطق شهری زمین چمن مصنوعی برای رشته فوتبال که
عالقمندان زیادی را نیز دارد ساخته خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا
نیز بــا اشـــاره بــه وج ــود ظرفیت
هــای فـــراوان در ورزش شیروان
گــفــت :یکی از بــرنــامــه هــای ما،
توسعه اماکن ورزشی در محالت
به خصوص پارک هاست«.حسن
اسکندریان» اضافه کرد :معتقد
هستیم هر چقدر بتوانیم فضاهای
ورزشی را بسط دهیم تاثیر مثبت
بــیــشــتــری در جــامــعــه خــواهــیــم
داشــت و جــوانــان بیشتری را به
ورزش جذب خواهیم کرد.

مدیر کل ورزش
و جوانان خراسان
شمالی

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز این مجموعه
را یکی از مجموعه های بی نظیر استان برشمرد و افــزود:
مطمئن ًا ایجاد مجموعه های این چنینی شور و نشاط می آورد
و در کاهش آسیب های اجتماعی موثر خواهد بود«.کوروش
بهادری» احداث مجموعه ورزشی در کنار یک فضای مفرح
در پارک را نشان از درایت مجموع کاری شهرداری شیروان
دانست و اضافه کرد :با فدراسیون های مربوطه به خصوص
فدراسیون قایقرانی که زیرساخت رشته آن ها در این مجموعه
ایجاد شده است رایزنی خواهیم کرد تا در صــورت امکان
اردوهای تیم ملی در اینجا برگزار شود.وی افزود :در دیدار
با آقای استاندار گزارش این پروژه ها را ارائه خواهم داد تا به
عنوان الگویی به شهرداری های دیگر معرفی کند.

معاون خدمات
شهری شهرداری
شیروان

مــعــاون خــدمــات شهری شــهــرداری شــیــروان،
مساحت کل پروژه مجموعه ورزشی پارک کوثر
را  5هزار متر مربع ذکر و تصریح کرد :البته 9
هزار متر مربع نیز مساحت پارک آبی است که
کاربری دو منظوره تفریحی و ورزش قایقرانی را
دارد .مهندس «مرتضی رضوانی» اعتبار اجرای
پروژه را  5ومیلیارد ریال ذکر و خاطرنشان کرد:
امسال عالوه بر پارک کوثر ،در پارک خانواده
و چندین بوستان شهری امکانات و تجهیزات
بازی و ورزشی نصب شد .وی افزود :شهرداری
شــیــروان آمــادگــی دارد در مــوضــوع احــداث
ورزشگاه با سرمایه گذاران عالقمند به فعالیت
در این حوزه همکاری نماید.

