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بسيج عمومي
 براي پيشگيري از گسترش اعتياد

مواد مخدر به عنوان سومين عامل تهديد جهان از سوي سازمان ملل متحد ناميده شده 
است و بسياري از كشورهاي دنيا، درگير مقابله يا چاره جويي براي پيشگيري از شيوع اين 

افيون توسعه يافته هستند. 
وي با اشاره به اينكه كش��ورمان نيز از شيوع مواد مخدر مس��تثني نيست، از همين رو 
حساس كردن خانواده ها در خصوص مواد بسيار خطرناك مخدر، راهكاري در پيشگيري 

از ابتالي به اين معضل است. 
مشكل مواد مخدر را بايد با يك بسيج فرهنگي، مذهبي و عمومي مستمر كه مركز هدايت 
و رهبري آن ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد، برطرف كرد و اين بسيج عمومي نيز فعال 

باشد و هر روز نسبت به قبل بر تشديد فعاليت ها افزوده شود. 
مواد محرك و آمفتامين ها بيش از مواد دخاني به س��المت روان فرد آس��يب مي زنند، 
موادي مانند حشيش، شيشه، گل، هرويين و قرص هاي اكس كه جزو مواد مخدر محرك 
محسوب مي شوند، برخالف اين باور غلط كه در ابتدا اعتياد آور نيست، به شدت بر ايجاد 
وابستگي رفتاري فرد تأثيرگذار است و باعث ايجاد بيماري هاي اعصاب و روان مي شود. 

 همچنين بسياري از خانواده ها مسائل و مشكالت مختلف در زندگي دارند كه بار رواني 
به همراه دارد و ممكن است، روان فرد را به چالش بكش��د، بنابراين بهترين راهكار رفع 
اينگونه تنش ها، مراجعه به مشاور و روانشناس است و كمك مي كند كه افراد از مصرف 

مواد مخدر صنعتي و شيميايي به دور باشند. 
اگر بحث مقابله با اعتياد جدي گرفته نشود، اين سرطان اجتماعي، سياسي و اقتصادي، 
تمام بدنه كشور و جامعه را فراگرفته و حتي استقالل ما را تهديد و اركان كشور را متزلزل 
خواهد كرد به نحوي كه اگر بي توجهي ادامه يابد به زودي بالي خانمانسوز مواد مخدر را در 

حدي از ويرانگري مي يابيم كه قابل جبران، كنترل و مهار كردن نخواهد بود. 
بايد از تمام ظرفيت هاي كش��ور مانند روحانيون، هنرمندان، ورزشكاران و نخبگان كه 
مي توانند در فضاي مجازي و تماس چهره به چهره روي ساير افراد جامعه تأثيرگذار باشند 

در راستاي مقابله با اعتياد كمك گرفت. 
در حال حاضر س��ن اعتياد به مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي پايين آمده و زنگ 
خطري براي ماست، لذا بايد همه در برابر مبارزه اجتماعي با مواد مخدر احساس مسئوليت 
كنيم و هر صنف و فردي اطالعات خود را در اين رابطه افزايش دهد و به اطالع رساني و 
آموزش بپردازد. همچنين معتادان كشور بايد تحت پوشش حمايتي قرار گيرند و از طريق 

انجام اقدامات مؤثر، تشويق به بهبودي و ترك شوند. 

درگيري خونين دو پس�ر ج�وان در 
مغازه مرغ فروشي با مرگ يكي از آنها 

پايان يافت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 16:40  روز 
يك شنبه اول مهرماه قاضي مرادي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جناي��ي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري 114 غياثي 
از قتل پسر جواني در مغازه مرغ فروشي در 
خيابان آيت اهلل سعيدي با خبر و همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل ش��دند.  تيم جنايي در محل حادثه با 
جسد پسر 18 ساله افغان به نام رحيم روبه رو 
شدند كه با اصابت چاقويي به گردنش از پاي 
در آمده بود. نخستين بررسي ها نشان داد 
مقتول لحظاتي قبل با همكارش كه پس��ر 
20 س��اله اي به نام بصير و تبعه افغان است 

داخل مغازه مرغ فروشي درگيري خونيني 
رقم مي زنند كه در جريان آن بصير با چاقو 
رحيم را ب��ه قتل مي رس��اند و از محل فرار 
مي كند.  تيم جنايي در ادامه فيلم دوربين 
مداربس��ته محل حادثه را بررسي كردند و 
دريافتند لحظاتي قب��ل از درگيري رحيم 
هنگام جابه جايي سبد مرغ ها پايش به پاي 
قاتل برخورد مي كند و همين موضوع باعث 
درگيري آنها مي شود كه در ادامه مقتول از 
جلوي مغازه بيلي بر مي دارد و به قاتل حمله 
مي كند و بصير هم با چاقو ضربه اي به گردن 
رحيم مي زند.  همزمان ب��ا ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه جسد مقتول براي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني فرستاده 
ش��د. مأموران به دس��تور قاضي مرادي در 

تالشند تا قاتل فراري را دستگير كنند. 

س�رباز ف�داكار مي�اد س�اقي هنگام 
خاموش كردن آتش سوزي جنگل هاي 
چوار اس�تان ايام به ش�هادت رسيد. 
سرهنگ حسن كاظمي، جانشين فرمانده 
انتظامي اس��تان ايالم با اع��الم خبر فوق 
اظهار داشت: عصر روز يك شنبه اول مهر 
در پي آتش سوزي بخش هايي از مراتع و 
جنگل هاي دامنه كوه شيره زول ايالم در 
حجم وسيع، بالفاصله مأموران انتظامي 
به محل اعزام ش��دند. وي اف��زود: پس از 
اين حادثه  مأموران انتظامي بخش چوار 
به اتفاق نيروهاي منابع طبيعي، امدادي و 
مردمي جهت مهار آتش وارد عمل شدند 
كه در هنگام اطفاي حريق با توجه به وزش 

ساقي«  باد و ش��دت آتش سوزي»ميالد 
س��رباز ناج��ا در كم��ال ايث��ار و از خود 
گذشتگي براي نجات جنگل از شعله هاي 

آتش جان خود را فدا كرد. 

درگيري خونين شاگردان مرغ فروشي 

شهادت سرباز فداكار
 هنگام مهار آتش سوزي جنگل

دارنده كارت قرمز به قصاص محكوم شد

دارنده كارت قرمز به قصاص محكوم شد
مرد دارنده كارت قرمز كه دو سال قبل در جريان درگيري با مردي 
كارتن خواب او را به قتل رسانده بود، محاكمه و به مرگ محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما،  26تير سال 95 به مأموران كالنتري 153شهرك 
وليعصر خبر رسيد جسد مردي كارتن خواب زير پل آيت اهلل سعيدي 
كش��ف ش��ده اس��ت. با حضور پليس در محل معلوم ش��د كه مرد 
كارتن خواب كه محمود نام داش��ت ب��ا اصابت ضرب��ه چاقو به قتل 
رسيده است. بعد از حضور بازپرس و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
تهران در محل و انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين باره 

ادامه پيدا كرد. 
بررس��ي هاي پليس حكايت از اين داش��ت كه مقتول داراي سوابق 
زيادي در زمينه س��رقت اس��ت و به خاطر بدنامي در محل از طرف 
خانواده اش طرد شده و كارتن خواب شده است. تحقيقات همچنين 
نشان داد كه مقتول آخرين بار با مردي به نام سامان درگير شده بود 

بنابراين سامان شناسايي و بازداشت شد. 
س��امان در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و در ش��رح ماجرا گفت: 
چند روز قبل از حادثه يكي از بچه محل هايم خودش را به من رساند 
و گفت كه محمود گوشي تلفن همراه او را برداشته و پس نمي دهد. 
او همچنين گفت كه محمود، او را فريب داده و به خرابه اي كشانده و 
به او تعرض كرده است. بعد از آن بود كه من به دنبال محمود گشتم 

تا اينكه روز حادثه او را نزديكي هاي پل سعيدي ديدم. خواستم كه 
گوش��ي تلفن همراه پس��ر جوان را پس بدهد كه گفت ماجرا به من 
ربطي ندارد. سر اين موضوع با هم دعوايمان شد كه چاقو كشيد. من 
هم هنگام درگيري چاقو را از دس��تش گرفتم و چند ضربه به او زدم 

و از محل فرار كردم. 
بعد از كامل ش��دن تحقيقات و بازس��ازي صحنه جرم از سوي متهم 
پرونده براي رس��يدگي به ش��عبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و متهم صبح ديروز مقابل هيئت قضايي به رياست 
قاضي عبداللهي پاي ميز محاكمه ايس��تاد. ابتدا اولياي دم گفتند كه 
خواسته شان قصاص متهم است. سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و 
گفت من قتل عمد را قبول ندارم. وقتي با مقتول درگير شدم او چاقو 
كشيد و حمله كرد. من چاقو را از دستش گرفتم و قصد دفاع از خودم 
داشتم كه ضربه به او برخورد كرد و كشته شد. وكيل متهم نيز در دفاع 
از او گفت: موكل من براساس اوراق پزشكي داراي اختالل شخصيتي 
و داراي كارت قرمز است كه از دادگاه براي او درخواست گذشت دارم. 
وكيل اولياي دم اما گفت: داش��تن كارت قرمز باعث سلب مسئوليت 
كيفري نمي شود و براساس گزارش پزشكي قانوني متهم داراي قدرت 
تشخيص بوده است. هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد شور شد و 

متهم را به قصاص محكوم كرد.  

پدر س�نگدل ك�ه دخت�ر 12 س�اله اش را ب�ه خاط�ر خري�د لپ تاپ 
ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود ب�راي فري�ب مأم�وران صحنه س�ازي كرد 
ام�ا ع�ذاب وج�دان رهاي�ش نك�رد و ب�ه قت�ل اعت�راف ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 8:30  صبح روز يك ش��نبه مردي با اداره 
پليس تماس گرفت و مدعي شد كه دختر 12 ساله اش در خانه شان به 
طرز مرموزي به قتل رسيده اس��ت. وي به مأموران گفت: لحظاتي قبل 
به خانه ام آمدم كه با جسد بي جان دخترم روبه رو شدم و بالفاصله او را 
به بيمارستان بهارلو منتقل كردم كه متأس��فانه پزشكان اعالم كردند 
دخترم به قتل رسيده است. پس از اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس  
راه آهن به محل حادثه اعزام شدند. مأموران در بيمارستان با جسد دختر 
12 ساله اي به نام ستاره روبه رو شدند كه به گفته تيم پزشكان بيمارستان 
ستاره بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن و ضربات جسم سخت به سرش 
به كام مرگ رفته است. در چنين ش��رايطي موضوع به قاضي دشتبان، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران اطالع داده ش��د و وي 
دقايقي بعد همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 

تحقيقات خود را آغاز كرد. 
 ادعاي دروغين پدر مقتول 

تيم جنايي در نخستين گام از پدر مقتول تحقيق كردند. پدر ستاره در ادعايي 
گفت: من كارمند راه آهن تهران هس��تم و در قسمت انبار راه آهن مشغول به 
كارم. قبل از اين در راه آهن يكي از شهرستان ها كار مي كردم اما از آنجايي كه 
ستاره تنها فرزندم از ناحيه پا كمي معلوليت داشت دو سال قبل محل كارم را 
به تهران انتقال دادم تا از طريق پزشكان متخصص بيماري دخترم را درمان 
كنم. در اين مدت چند باري او را در بيمارستان بستري كردم و تا حدودي هم 
مداواي او موفقيت آميز بود. شب قبل من شب كار بودم و صبح وقتي به خانه مان 
آمدم هر چقدر در زدم كسي در را باز نكرد تا اينكه از همسايه ها كمك خواستم 
و با نردباني از روي در وارد حياط خانه ام شدم و وقتي به داخل اتاق رفتم با جسد 
بي جان دخترم روبه رو شدم و با داد و فرياد از همسايه ها درخواست كمك و او 
را به بيمارستان منتقل كردم.  مادر ستاره هم در بازجويي ها گفت كه صبح روز 
حادثه در حالي كه ستاره خواب بوده براي ثبت نام او به مدرسه اش رفته است 

كه ساعتي بعد شوهرش تلفني حادثه را به او خبر مي دهد. 
 اعتراف پدر سنگدل به قتل دختر 12 ساله اش 

تيم جنايي در ادامه تحقيقات متوجه تناقض گويي ها پدر مقتول ش��د و به 
همين دليل وي را به عنوان مظنون حادثه بازداشت كردند. 

متهم در بازجويي  ها خود را بي گناه معرفي كرد و مدعي ش��د كه در عزاي 
دخترش سياه پوش شده اما در نهايت پس از تحقيقات تخصصي صبح ديروز 

در دادسراي امور جنايي تهران به جنايتي هولناك اعتراف كرد. 
وي با اظهار پشيماني گفت: ستاره معلوليت داشت و براي درمانش خيلي 
هزينه كردم اما نتيجه خوبي نگرفته بودم. آن روز، شب قبلش شب كار بودم 
و صبح خس��ته و كوفته به خانه آمدم. زنگ خانه را نواختم كه دخترم در را 
باز كرد. مادرش خانه نبود كه ستاره گفت: براي ثبت نام من به مدرسه رفته 

است. حال خوبي نداشتم و مي خواستم بخوابم كه ستاره گفت براي او لپ تاپ 
بخرم. وقتي به او گفتم پول ندارم ناراحت شد و شروع به  نق زدن كرد. خيلي 
عصباني بودم و از او خواستم با من در اين باره حرف نزند، اما او دست بردار 
نبود تا اينكه مش��اجره لفظي ما باال گرفت. ناگهان عصباني شدم و با جعبه 
دستمال كاغذي چند ضربه به سرش زدم و وقتي شروع به داد و فرياد كرد 
با ملحفه اي او را خفه كردم. وي در حالي كه گريه مي كرد، ادامه داد: همان 
لحظه پشيمان شدم اما فايده اي نداشت و دخترم فوت كرده بود كه از ترس 
نقشه اي طراحي كردم و قصد داشتم با صحنه سازي مأموران را فريب دهم. به 
همين دليل به داخل كوچه رفتم و در را بستم و زنگ خانه را زدم. بعد به دروغ 
به همسايه ها گفتم كه از سر كار آمده ام و كسي در خانه ما را باز نمي كند و در 
ادامه هم نردبان يكي از همسايه ها را گرفتم و از روي در وارد خانه ام شدم و 
طبق نقشه شروع به داد و فرياد كردم و از همسايه ها درخواست كمك كردم. 
در اين چند روز سعي كردم خودم را فريب دهم، اما عذاب وجدان رهايم نكرد 

و سرانجام تصميم گرفتم به قتل دخترم اعتراف كنم. 
متهم به دستور قاضي دشتبان براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

اعتراف پدر سنگدل به قتل دختر معلول

محمدقاسم ريحاني/ جامعه شناس 

رئيس پلي�س آگاهي اس�تان الب�رز گفت: با 
تاش مأموران پلي�س آگاهي اس�تان فردي 
ك�ه با معرف�ي خود ب�ه عن�وان مأم�ور ناجا و 
دارنده مدرك دندانپزش�كي، با جعل مدارك 
انتظامي و پزش�كي و اجاره مطب يا درمانگاه، 
بيم�اران را اغف�ال مي ك�رد دس�تگير ش�د. 
 س��رهنگ ج��واد صفاي��ي توضي��ح داد: در پي 
دريافت يك فقره پرون��ده جعل و كالهبرداري از 
كالنتري 38 بنفش��ه به پايگاه يكم پليس آگاهي 
اس��تان، پيگيري موضوع در دستور كار مأموران 

اين پليس قرار گرفت. 
وي در ادامه اظهار ك��رد: در تحقيقات تكميلي از 
شاكي پرونده محرز شد كه شش ماه پيش فردي 
با ارائه كارت شناسايي از سازمان نظام پزشكي و 
معرفي خود به عنوان دندانپزش��ك در درمانگاه 
شبانه روزي وي اقدام به طبابت مي كند تا اينكه 
با حجم انبوهي از بيماران معترض كه از كار وي 
ناراضي بودند و مش��كالت زيادي برايشان پيش 

آمده بود مواجه شد. 
با توجه به افزايش تعداد شكات، متهم ضمن عدم 
پاسخگويي به تماس هايش، گوشي تلفن خود را 
خاموش كرده و ديگر به درمانگاه مراجعه نكرده بود.  
سرهنگ صفايي گفت: با بررسي مشخصات متهم 

و استعالم از س��ازمان نظام پزشكي مشخص شد 
كه مدرك نظام پزشكي وي جعلي است و با جعل 
مدارك متعدد پزش��كي و معرفي خود به عنوان 
مأمور نيروي انتظامي كه مدرك دندانپزشكي دارد 
از يكسال گذشته، اقدام به اجاره مطب يا درمانگاه 
كرده است و بيماران را اغفال مي كند.  وي افزود: 
با توجه به اينكه متهم هيچ آدرسي از خود برجاي 
نگذاشته بود تحقيقات تكميلي جهت يافتن ردي 
از وي در دستور كار مأموران قرار گرفت و با اقدامات 
تكميلي و پيگيري هاي شبانه روزي، محل اختفاي 
متهم در يكي از مناطق كرج شناس��ايي ش��د و با 
هماهنگي مقام قضايي به محل مورد نظر مراجعه 
كردند و در يك اقدام غافلگيرانه موفق به دستگيري 

متهم شدند. 
رئيس پليس آگاهي اس��تان البرز بي��ان كرد: در 
بازرس��ي از منزل متهم تعداد زي��ادي مهرهاي 
پزش��كي، كارت شناس��ايي، تعداد زيادي كارت 
شناسايي كلينيك دندانپزشكي، كارت شناسايي 
مأمور ناجا، برگه هاي گواهي استراحت پزشكي و 

وسايل دندانپزشكي كشف شد. 
به گفته سرهنگ صفايي، متهم به همراه مدارك 
كشف ش��ده جهت س��ير مراحل قانوني تحويل 

مراجع قضايي شد. 

مرگ 3 سرنشين پژو در خالف حركت خودرو
سه سرنشين سواري پژوپارس در تصادف با كاميون ايسوز در محور خان زنيان به شيراز جان باختند. 
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني، سرپرست پليس راه شمالي استان فارس گفت: در جريان اين حادثه هر 
سه سرنشين پژو پارس در دم فوت كردند و راننده كاميون نيز مجروح و به بيمارستان منتقل شد. وي 

علت حادثه را حركت خالف جهت از جانب راننده پژو پارس اعالم كرد.

تصادف مرگبار مرد بی احتياط با قطار
م�رد ج�وان در شهرس�تان تاكس�تان اس�تان قزوي�ن در تص�ادف با قط�ار جان�ش را از دس�ت داد. 
سرگرد رحيم حامدي، رئيس اطالع رساني پليس قزوين گفت: در جريان اين حادثه كه روز گذشته اتفاق افتاد 
مرد 32 ساله در تصادف با قطار تهران – تبريز جانش را از دست داد. وي گفت: بررسي هاي پليس بعد از حضور 
در محل نش��ان داد كه عابر پياده كه قصد عبور از حريم راه آهن را داش��ته كه با بدنه قطار مسافربري در حال 
حركت برخورد و در دم فوت كرده است. س��رگرد حامدي با اشاره به اينكه اين سانحه باعث وقفه 35 دقيقه اي 
در حركت قطار شد، تصريح كرد: كارشناسان علت اين حادثه را ورود غير مجاز به حريم ريلي راه آهن از سوي 

عابر پياده اعالم كردند. 

دندانپزشك قالبي  يكسال طبابت كرد!


