روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سیاه،سفید،خاکستری

غفلت درد سرساز

چند وقتی بود كه گوشی تلفن همراهم روشن نمی شد و آن
را به یکی از مغازه های تعمیر موبایل دادم تا برایم تعمیركند
اما ...زن جوان در اتاق مرکز مشاوره آرامش پلیس گفت:
خانم تو را به خدا کمکم کنید ،در مخمصه ای گرفتار
شده ام ،یک نفر مزاحم من می شود و نمی دانم چگونه از
دستش خالص شوم ،آدم آبروداری هستم .همسرم آدم
بسیار بدبین و شکاکی است .از همان ابتدا به دلیل این
موضوع با او مشکل داشتم ،کاظم دوست نداشت بیرون
از خانه کار کنم و وقتی هم که راضی به این کار شد مدام
مرا چك می كرد و درباره همكارانم ایراد می گرفت.با این
وجود من هم رفتارهای او را تحمل می كردم تا این كه به
آموزش یکی از رشته های ورزشی برای خانم ها روی آوردم
و در همین زمان نیز اختالف ها با همسرم بیشتر شده بود
تا این كه یك روز گوشی همراه من دچار مشكل شد و آن را
به یکی از مغازههای تعمیر موبایل بردم تا تعمیرش كند،
صاحب مغازه بعد از كمی تامل گفت تعمیر گوشی شما كار
زیادی می برد و باید چند روز صبر کنید.یك هفته از تعمیر
گوشی ام نگذشته بود كه با پیامك عجیبی مواجه شدم،
فردی به من پیامك زد و در آن خواستار برقراری ارتباط با
من شد و تهدید كرد اگر به خواسته اش جواب مثبت ندهم
عكس هایی را كه از من به دست آورده است در اینترنت
منتشر خواهد كرد .ابتدا فكر كردم كه دروغ است و برای او
پیامك زدم كه هر كاری میخواهد انجام دهد ،اما وقتی كه
یكی از تصاویر را برای من ارسال كرد و گفت بقیه عكسها
را هم دارد به او التماس كردم و گفتم که دست از سر من
بردار ،من متاهل هستم ،اما او از حرفش منصرف نشد.با
توجه به این كه همسرم بسیار روی من حساس شده است
و مدام به من شك می كند تا مبادا با كسی ارتباط و دوستی
داشته باشم نمی دانم با وضعیتی كه پیش آمده است چه
كنم و چطور خودم را از این مخمصه نجات دهم ،از شما
میخواهم که به من کمک کنید.

• •پیام مشاور

یكی از آسیب ها و خطرهایی كه امروزه زنان و دختران
جوان را تهدید می كند ذخیرهسازی تصاویر و فیلم های
خصوصی در گوشی های تلفن همراه است .گوشی تلفن
همراه صندوقچه اسرار نیست و نباید هر تصویر ،فیلم یا
اطالعات محرمانه و خصوصی و خانوادگی را در آن ذخیره
کرد چرا كه در نتیجه یك غفلت ،در اثر مفقود شدن ،سرقت
یا اعتماد بی جا و سپردن آن به دیگران سبب انتشار آن ها
می شود و مشكالتی برای افراد ایجاد می كند كه در برخی
مواقع نیز جبران آن امكان پذیر نیست.
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ورود مدعیالعموم به تخلفات بازار
نظارت بر بازار و مبارزه با تخلفات و جرایم
اقتصادی زیر ذره بین دادستانی مرکز استان
قرار گرفت .دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان در گفت وگو با روزنامه خراسان جنوبی
گفت :به منظور نظارت بهتر و اجرایی شدن
وظایف محوله در قوانین امور صنفی ،تعزیرات
حکومتی ،حمایت از حقوق مصرف کنندگان و
ایجاد هم افزایی بین دستگاه های متولی تنظیم
بازار و مبارزه با تخلفات و جرایم اقتصادی به
ویژه تخلفات و جرایم مرتبط با احتکار و گران
فروشی در زمینه حفظ حقوق عامه با توجه
به بخشنامه نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج
عمومی و کاالهای اساسی و چگونگی اقدام
و مقابله با تخلفات و جرایم مربوط ،دادستان

های استان مکلف به ورود شده اند«.مقدس» با
اشاره به این که در این زمینه کمیته ای تشکیل
شد تا از این طریق الزامات قانونی از جمله نصب
و درج قیمت و پرهیز از احتکار و گران فروشی
توسط اصناف رعایت شود ،افزود :دادستان و
معاونان مکلف شده اند به همراه اعضای موثر
کمیته از واحدهای تولیدی و توزیعی عمده و
انبارهای نگهداری کاال بازرسی و در صورت
مشاهده هر نوع احتکار و گران فروشی یا دیگر
تخلفات برهم زننده نظم بازار ضمن تذکر کتبی
به مسئول واحد بر رعایت قیمت های مصوب و
عرضه کاالهای اعالمی در بازار نظارت کنند و
تخلف به دادسرای عمومی و انقالب یا تعزیرات
حکومتی اعالم شود.وی اظهار کرد :از آن جا که

آژیر

 306روز مبارزه با سوداگران مرگ
 32تن مواد مخدر در استان کشف شد

علیرضارضایی– 32تنانواعموادمخدرازابتدایامسالکشف
و  62باند قاچاق مواد مخدر متالشی شد .رئیس پلیس مبارزه
با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان روز گذشته در نشست

باید و نبایدها

اعتیاد و جامعه
یكی از مصیبتبارترین چالشهای انسان معاصر ،گرفتاری
در معضالت اجتماعی ب ه ویژه مواد مخدر است .ساالنه تجارت
و تولید مواد مخدر سبب می شود تا سرمایه گذاری های
بسیاری در زمینه پیشگیری ،درمان و مبارزه با این پدیده شوم
انجام شود .اعتیاد به مواد مخدر یکى از مهم ترین مشکالت
اجتماعی ،اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن

احتکار و گران فروشی به دلیل قانون مجازات
اخالل گران در نظام اقتصادی می تواند زمینه
وقوع جرایم مذکور را در این قانون فراهم کند
دادستان ها مکلف شده اند اقدام های متناسب
از جمله جلوگیری از فعالیت را با نصب پارچه یا
تابلو در محل تولید و با ذکر عنوان تخلف و ...
انجام دهند«.مقدس» با بیان این که در صورت
تشخیص ادامه فعالیت ،مدیریت موقت واحد
متخلف با تشخیص دادستانی انجام خواهد
شد افزود :تمام واحدهایی که قیمت درج نکرده
اند یا گران فروشی و کم فروشی کنند یا مرتکب
جرایم و تخلفات دیگری در حوزه بازار شوند به
منظور پیشگیری از وقوع جرم از طریق دادستان
اخطار کتبی برای اجرای قانون و رفع تخلف

خبری گفت :کشف این مقدار مواد مخدر نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  10درصد کاهش داشت و دلیل آن تغییر مسیر
قاچاقچیاناست.سرهنگ«محمدی»بااشارهبهاینکهطی306
روز گذشته از سال ،چهار هزار و  500قاچاقچی و  700متهم
خردهفروشدرشهرستانبیرجنددستگیرشدندادامهداد900:
دستگاهانواعخودرویسبکوسنگینوموتورسیکلتمتهماننیز
توقیف شد.وی با بیان این که در این مدت سه هزار و  600پرونده
قضاییصورتجلسهوبهدستگاهقضاییارسالشدافزود:گرایش
جوانان از مواد مخدر سنتی به سمت مواد صنعتی تغییر کرده که
زنگ خطری جدی برای خانواده هاست .وی با یادآوری این که
از ابتدای امسال با اشراف اطالعاتی و همکاری مردم  62باند
مواد مخدر متالشی شد گفت :در این مدت هفت سردمخانه در
بیرجند پلمب شد و بیش از  15نفر دستگیر شدند .وی در پاسخ
به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که آیا در استان و به ویژه بیرجند
معتادمتجاهروجودداردگفت:برابرتعریفقانونی،معتادمتجاهر
باید فردی بی خانمان و کارتن خواب باشد و استعمال مواد مخدر

تهدیدى جدى براى جامعه محسوب و سبب رکود اجتماعى
در زمینههاى مختلف مى شود.یكی از مهم ترین عوامل حاصل
نشدن موفقیت در مبارزه با مواد مخدر ،بهره نگرفتن مناسب
از امكانات فرهنگی نظیر آموزش صحیح نسل جوان و مهم تر
از همه نبود برنامه های مناسب برای پر كردن اوقات فراغت
نوجوانانوجواناناست.نرسیدنبهاهدافموردنظردرزندگی
اجتماعی ،شكست در زندگی خصوصی ،حتی از دست دادن
یكی از نزدیكان مورد عالقه می تواند به روی آوردن فرد به مواد
مخدرمنجرشود.درمثلث«محیط،جامعه(دوستان)وخانواده»
بیشترین تأثیرپذیری رفتاری از دوستان هم سن اتفاق می افتد.

طی یک هفته دریافت خواهند کرد و در صورت
کشف یا استمرار تخلف ،واحد صنفی پلمب
خواهد شد .وی ادامه داد :برای جلوگیری از
قاچاق کاالهای هدف ،تمام مسیرهای تردد
قاچاقچیان کاال نیز کنترل می شود.

را در منظر عموم انجام دهد که در استان چنین موردی گزارش
نشدهاست.ویافزود:پلیسمبارزهباموادمخدرعالوهبرعملیات
پلیسی ،موضوع پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی را
با ایجاد دفتر مشاوره تخصصی ترک اعتیاد خارج از مکان های
نظامی در خانه محله شمال شهر انجام می دهد و از ابتدای شروع
به کار آن 150خانواده که با مشکالت اعتیاد دست و پنجه نرم می
کردند مورد مشاوره و مددکاری قرار گرفتند و  12نفر هم برای
درمان به مراکز درمانی معرفی شدند.

 2قاچاقچی عمده در محاصره پلیس
خواب دو قاچاقچی عمده مواد مخدر در نهبندان آشفته شد.
فرمانده انتظامی استان گفت :ماموران انتظامی نهبندان در
اقدامی شبانه در بازرسی از یک منزل  461کیلو گرم تریاک به
دست آوردند .سردار «مجید شجاع» افزود :در این عملیات دو
متهم دستگیر شدند و یک دستگاه خودرو توقیف شد.

تحقیقات نشان می دهد كه تقریب ًا در بسیاری از موارد ،اولین
مصرف مواد مخدر به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد .ارتباط
و دوستی با همساالن مبتال به مصرف مواد مخدر ،عامل مستعد
كننده ای برای ابتالی نوجوانان به اعتیاد است .اعتیاد به مواد
مخدر معضلی هولناك و تاكتیك و فتنه استكبار جهانی است كه
علتاساسیمشكالتبسیاریچونفحشا،سرقت،طالق،قتل
و جنایت است و از این رو ضروری است كه با یك عزم ملی برای
كاهش این پدیده شوم اقدام شود.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

پس کوچه های غفلت

زندگی سیاه
مادرم بعد از فوت پدرم  360درجه تغییر کرد ،تا زمانی که پدرم
زنده بود مادرم برای خودش کسی بود و همسایه ها روی سر او قسم
می خوردند اما چرخ روزگار پدرم را از ما گرفت و من با مادرم تنها
شدیم البته یک برادر هم داشتم که ازدواج کرد و در شهر دیگری
زندگی می کرد.
«راضیه»  18ساله می گوید :بعد از فوت پدر تقریبا تنها شده بودیم
و حتی خانواده پدری ام خیلی کم سراغ ما را می گرفتند ،خانواده
مادری ام نیز در شهر ما زندگی نمی کردند و ما در این تنهایی می
سوختیم و می ساختیم .بعد از گذشت یک سال سر و کله مردی در
زندگی ما پیدا شد و مادرم برای این که تنها نباشد به ادعای خودش
صیغه اش شده بود اما رفت و آمدها و پچ پچ های مردم ،همسایه ها
و  ...اعصابم را ضعیف کرده بود تا جایی که بارها جلوی همان مرد
غریبه با مادرم بد برخورد کردم.
آن مرد بعد از یکی دو هفته مادرم را رها کرد و رفت اما این نوع رفت
و آمدها برای مادرم عادی و برای من خسته کننده شده بود و من
مدام اعتراض می کردم هر چند راه به جایی نمی بردم .مادرم در
همنشینی با یکی از همین مردان ،معتاد شد و مدت زیادی نگذشت
که پای مرا هم به بساط اعتیاد باز کرد تا نسبت به کارهای او دیگر
اعتراض نکنم .در این ماجرا خودم مقصر بودم چون شرایط مادرم
را دیدم ولی درس عبرت نگرفتم .در این شرایط همسایه ها از رفت
و آمدهای گاه و بیگاه غریبه ها به خانه ما به تنگ آمده بودند و ما هم
مجبور شدیم آن محله را با هزار خاطره ترک کنیم و در حالی که من
و مادرم دو معتاد زار بودیم خانه به دوش شدیم.
راضیه در حالی که اشک بر پهنه صورتش جاری شده است سری
به تاسف تکان می دهد و می گوید :تمام زندگی ام بعد از یک سال
از فوت پدر در لجن زار فرو رفت و این بالها را مادرم به سرم آورد.
روزهای سیاه و تاریک گذشت تا این که مادرم بر اثر مصرف زیاد
همین مواد از دنیا رفت و من تنهای تنها شدم .در این اوضاع برادرم
که از وضع من و مادرم با خبر بود می گفت که شما برای پدر و من
آبرویی نگذاشته اید تا من به بیرجند بیایم .نه راه پس داشتم و نه راه
پیش ،باید به هر شکل ممکن خرج موادم را تامین می کردم بنابراین
دست به هر کاری می زدم ،البته بارها به زندان افتادم اما باز هم
برایم درس عبرت نشد.
روزهای زندگی ام در تاریکی اعتیاد می گذشت تا این یکی از
همسایه های محله سابق خانه پدری ام مرا در گوشه ای از این شهر
دید و با همت شوهرش دست مرا گرفت و موضوع را به برادرم گفت
و همه این ها دست به دست هم دادند تا به هر شکل ممکن مرا از
اعتیاد نجات دهند و حاال که در کمپ هستم 33روز از ترک اعتیادم
می گذرد و می خواهم هر چه سریع تر از شر دنیای سیاه مواد مخدر
خالص شوم و همراه برادرم به شهری که او سکونت دارد بروم و
زندگی تازه ای را شروع کنم.
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