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چند مرد ج�وان با معرفي خودش�ان به عن�وان مأمور 
پلي�س آگاه�ي ته�ران خودروه�اي حامل ب�ار را در 
ميادين ورودي پايتخ�ت متوقف و همزم�ان با ربودن 
راننده ه�ا محمول�ه خودروه�ا را س�رقت مي كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي 
عليه اين مأموران قالبي به اداره يكم پليس آگاهي تهران 
گزارش شد. شاكيان در طرح ش��كايت هاي مشابه گفتند 
چهار مرد، 35 تا 40 ساله مسلح به اسلحه كمري، بي سيم، 
 دس��تبند و ديگر تجهيزات پليس��ي به بهانه اجراي طرح 
برخورد با كااله��اي قاچاق خودروي حامل ب��ار آنها را در 
ميادين ورودي شهر متوقف و محموله آن را سرقت كرده اند. 
شاكيان همچنين گفتند كه پليس هاي قالبي با استفاده از 
خودروهاي زانتيا، پژو پارس، پژو 405 و سمند راه آنها را سد 

كردند و سنارويوي سرقت خود را رقم زدند. 
يكي از شاكيان در توضيح ش��كايت خود به پليس گفت: 
پنج شنبه، 17 خردادماه امسال از شهرستان قم يك محموله 
لوازم خانگي به ارزش 100 ميلي��ون تومان را بار وانت و به 
طرف تهران حركت كردم تا بار را به دس��ت مش��تري در 
خيابان امين حضور برسانم. ساعت 21:30 بود كه در ورودي 
شهر يك خودروي زانتيا راهم را سد كرد. چهار سرنشين 
خودرو كه مسلح بودند از ماش��ين پياده شدند و خودشان 

را مأموران پليس آگاهي معرفي كردند. 
آنها مدعي ش��دند كه بار خودروي من 
قاچاق است و بايد توقيف شود. يكي از 
آنها خودرو را بازرسي كرد و سپس پشت 
فرمان نشس��ت و حركت كرد. سه مرد 
ديگر به من دستبند زدند و من را سوار 
خودروي خودش��ان كردن��د و خالف 
مسير خودروي خودم به سمت شورآباد 
حرك��ت كردند. آنه��ا در محل خلوتي 
در بيابان هاي كهري��زك توقف كردند 
و من را از خ��ودرو به بيرون انداختند و 
گريختند. من هنگام دور شدن خودرو 
توانستم شماره پالك خودرو به شماره 
انتظام��ي اي��ران 88/*** ل 87 را 

يادداشت كنم. 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان 
پليس در اين باره تحقي��ق كردند. در 
حالي ك��ه بررس��ي ها در جري��ان بود 
كارآگاهان خودروي شاكي را در حالي 
كه محموله آن س��رقت ش��ده بود به 
صورت رها شده در بيابان هاي اطراف 

تهران كشف كردند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات بود كه 
مأموران پليس موفق شدند با رديابي 
شماره پالك خودروي زانتيا مالك آن 
را كه مردي ميانس��ال بود در خيابان 
سازمان آب منطقه مشيريه شناسايي 
كنن��د. او وقتي در اين ب��اره تحقيق 
ش��د، گفت كه خودرو در اختيار پسر32 س��اله اش علي 
است. وقتي كه تصوير علي. م به عنوان يكي از پليس هاي 
قالبي به ش��اكيان نشان داده ش��د همگي او را به عنوان 
يكي از سارقان شناس��ايي كردند. كارآگاهان در جريان 
تحقيقات ميداني موفق شدند كه سه همدست علي را هم 
شناسايي و 27 تيرماه در جريان عمليات همزمان چهار 
پليس قالبي را در مخفيگاه هايشان در مناطق مشيريه، 
خيابان نبرد ش��مالي و خيابان پيروزي بازداشت كنند. 
آنها در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي محموله هاي 
بار در ورودي هاي ش��هر به خصوص مح��دوده نواب و 
خيابان فدائيان اسالم اعتراف كردند. آنها همچنين محل 
نگهداري اموال مس��روقه را در محدوده خيابان فدائيان 
اسالم به پليس نش��ان دادند كه در بازرسي از اين محل 

تمامي اموال مسروقه كشف و توقيف شد. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، مع��اون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي ته��ران بزرگ گفت: هر چهار 
متهم با صدور قرار قانوني از س��وي بازپرس ش��عبه پنجم 
دادسراي ناحيه 34 تهران در اختيار اداره يكم پليس آگاهي 
تهران بزرگ قرار دارند و تحقيقات بيشتر از اعضاي اين باند 

در جريان است. 

م�ردی ك�ه در جري�ان انتق�ام از قت�ل پ�در و 
ب�رادرش، عم�وی خ�ود را ب�ه قت�ل رس�انده 
ب�ود، در جلس�ه دادگاه حادث�ه را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت و چهارم مهر  سال 90، 
مأموران پليس اسالمش��هر از قتل پدر و پس��ري به 
نام هاي هادي 60 ساله و پيام 22 ساله در شهرك قائميه 
اسالمشهر با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي هاي 
اوليه حكايت از اين داشت كه دو مقتول از سوي مردي 
نقابدار با ش��ليك گلوله به كام مرگ رفته اند. شواهد 
همچنين نشان مي داد نقابدار سياهپوش بعد از حادثه 
از محل متواري شده اس��ت و ديگر پسر مقتول به نام 
ايرج كه در آن درگيري جان س��الم به در برده بود به 
مكان نامعلومي گريخته است. در حالي كه تحقيقات 
پليسي ادامه داشت چند روز بعد از حادثه ايرج به اداره 
پليس رفت و گفت: »عمويم به نام احمد با همسرش 
اعظم اختالف داشت. دامنه اين اختالفات به خانه ما 
هم كشيده ش��ده بود و ناخواس��ته خانواده من را هم 
درگير كرده بود. با حادثه پيش آمده احتمال مي دهم 

عامل قتل پدرم و برادرم، عمو و زن عمويم باشند.«
بعد از توضيحات پسر مقتول، زوج جوان تحت تعقيب 
مأموران قرار گرفتند تا اينك��ه مأموران پليس اعظم 
39 س��اله را در ش��هرك راه آهن تهران شناس��ايي و 
بازداش��ت كردند. اين زن در بازجويي ها گفت: »من 
و شوهرم جدا از هم زندگي مي كنيم به همين خاطر 
از قت��ل اطالعي ن��دارم. در اين مدت از ش��وهرم نيز 
بي خبرم. « زن جوان قصد داشت پليس را گمراه كند 
تا اينكه در رون��د بازجويي ها باالخره ل��ب به اعتراف 
گش��ود و در توضيح به مأموران گفت: »برادر شوهرم 
و پس��رش به خاطر اموال ش��وهرم قصد كشتن او را 
داش��تند، به همين خاطر با سوءاستفاده از اختالفات 
ما يك هفت تير به من دادند تا در قتل شوهرم آنها را 
كمك كنم. من از شوهرم دل خوشي نداشتم اما راضي 

به مرگش نبودم به همين دليل شب حادثه با پوشيدن 
لباس مردانه هادي و پيام را با همدس��تي شوهرم به 

قتل رساندم.«
زن ج��وان در ادامه بازجويي ه��ا حرف هايش را تغيير 
داد و گفت: »در اين مدت شوهرم به رابطه من و ايرج 
مشكوك ش��ده بود. در اين مورد چند بار با او صحبت 
كردم، اما فايده نداش��ت تا اينكه شوهرم تهديد كرد تا 
ايرج را به قتل برسانم وگرنه خودش اين كار را خواهد 
كرد. « مته��م در خصوص قتل گفت: »ب��ا تهديدهاي 
همسرم مجبور شدم نقش��ه قتل را قبول كنم تا اينكه 
شب حادثه لباس مردانه پوشيدم و به خانه برادرشوهرم 
رفتم. ايرج طبقه سوم زندگي مي كرد. با شليك گلوله 
قفل در را شكاندم و وارد اتاق شدم. ايرج وقتي مرا ديد 
به سرعت فرار كرد و نتوانستم او را به قتل برسانم. همان 
لحظه پدر و برادر او رس��يدند و سد راهم شدند. در آن 
شرايط دس��ت و پايم را گم كرده بودم به همين خاطر 

ناچار شدم به آنها شليك كنم.«
بعد از اظه��ارات زن ج��وان ش��وهر او – احمد – نيز 
بازداشت ش��د. با اقرارهاي مرد جوان، اعظم به اتهام 
مباشرت در قتل و احمد به اتهام معاونت در قتل روانه 
زندان شدند، اما با سپردن وثيقه آزاد شدند. پرونده در 
حال كامل ش��دن بود تا اينكه چهار ماه بعد از حادثه، 
بيست و دوم بهمن ماه همان سال به پليس خبر رسيد 
احمد با شليك گلوله داخل خودروي اش كشته شده 
است. در بررسي هاي كارشناسان مشخص شد، احمد 
با همان اس��لحه اي كه برادر و ب��رادرزاده اش به قتل 
رس��يده بودند، كشته شده اس��ت. به اين ترتيب اين 
فرضيه كه قتل از سوي فردي آشنا اتفاق افتاده باشد 
 قوت گرفت تا اينكه پليس درياف��ت برادرزاده احمد 
– ايرج – به مكان نامعلومي گريخته اس��ت. بنابراين 
ايرج به عنوان مظنون تحت تعقي��ب قرار گرفت، اما 

پليس ردي از وي به دست نياورد. 

در حاليكه پرونده قتل احمد در ش��عبه 101 دادگاه 
فش��افويه در جريان بود، زن جوان در ش��عبه چهارم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران پ��اي ميز محاكمه 
قرار گرفت. زن جوان با درخواس��ت قصاص از سوي 
اولياي دم به دوبار قصاص محكوم شد. اين حكم بعد از 
تأييد در ديوان عالي كشور در آستانه اجرا قرارداشت 
كه خبر رسيد پليس ايرج را در مخفيگاهش شناسايي 

و دستگير كرده است. 
پس��ر جوان به قت��ل عمويش ب��ا همدس��تي يكي از 
دوس��تانش به نام حس��ن اقرار كرد. به اين ترتيب با 
اقرارهاي متهم پرونده كامل و به شعبه چهارم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز 
مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي عبداللهي قرار 

گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند. 
س��پس متهم در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: »بعد از 
قتل پدر و برادرم، عمويم در بازداشتگاه پيام داد اگر 
از ش��كايتم صرفنظر كنم ب��ا ازدواج دخترش و برادر 
كوچكم موافقت مي كند و به من پول مي دهد. قبول 
نكردم تا اينكه شنيدم عمويم با وثيقه آزاد شده است 
و نقشه قتل مرا كشيده است. او با يك نفر از دوستان 
برادرم به نام حس��ن در مورد قتل من صحبت كرده 
بود، اما حسن به خاطر رابطه دوستانه اي كه داشتيم 
حقيقت را گفت. وقتي از نيت عمويم باخبر ش��دم از 
حسن خواستم تا به خواسته هاي عمويم عمل كند تا 
عليه او مدرك جمع كنم و در فرصتي مناسب آنها را به 

پليس تحويل بدهم.«
متهم در ادامه گفت: »حسن به من گفته بود عمويم 
اس��لحه اي را از يك قاچاقچي در ش��مال كشور تهيه 
كرده و قبري را در منطقه واوان كنده است تا جسدم را 
در آن دفن كند. همچنين او از حسن خواسته بود بعد 
از قتل من، قاچاقچي اسلحه را نيز سر به نيست كند. 

عمويم به حسن وعده داده بود تا آخر عمر زندگي اش 
را تأمين مي كند و قرار بود او را به تركيه بفرستد.«

متهم در خصوص قتل عمويش گفت: »روزي حسن 
و عمويم را در مسير واوان تعقيب كردم. متوجه شدم 
عمويم از حسن خواسته قبر را عميق تر بكند تا بعد از 
دفن كسي نتواند بقاياي جس��دم را پيدا كند. حسن 
مشغول كندن قبر بود و عمويم در ماشين نشسته بود 
كه متوجه من شد. در آن شرايط چاره اي جز كشتن 
او را نداشتم. آنجا بود كه اسلحه را برداشتم و به سمت 
او شليك كردم اما متوجه نشدم گلوله ها به او برخورد 
كرد يا نه. سپس با قمه اي كه همراه داشتم چند ضربه 

از پشت زدم و فرار كردم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد اگر عمويم 

را نمي كشتم االن زنده نبودم و او مرا مي كشت.«
در ادامه حسن 28س��اله كه با قرار وثيقه آزاد بود به 
اتهام معاونت در قتل با انكار جرمش گفت: »خانواده 
ايرج و عمويش – احمد - را مي شناختم. روزي احمد 
تماس گرفت و خواس��ت ت��ا براي تعمي��ر لپ تاپ به 
خانه اش بروم. آنجا بود كه پيشنهاد قتل ايرج را مطرح 
كرد. من مخالفت ك��ردم، اما او با تهديد اس��لحه مرا 
مجبور كرد به او كمك كنم. از آنجائيكه با ايرج رفيق 

بودم ماجرا را به او گفتم.«
متهم ادامه داد: »اين گذشت تا اينكه ايرج را در واوان 
ديدم. از اينكه او ما را تعقيب مي كرد اطالعي نداشتم. 
وقتي مشغول كندن قبر بودم صداي گلوله شنيدم و 
متوجه شدم او عمويش را كش��ته است. باور كنيد در 

قتل احمد نقشي نداشتم.«
در ادامه اعظم كه به عنوان گواه به دادگاه احضار شده 
بود در جايگاه ق��رار گرفت و ادامه جلس��ه به صورت 

غيرعلني پشت درهاي بسته برگزار شد. 
بعد از اظهارات زن جوان، هيئت قضايي جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 

مقتول 2 ماه پس از وقوع حادثه در بیمارستان فوت شد

تحقيق�ات از م�ردي كه ب�ه خاطر اخت�اف مالي دوس�تش 
را ب�ا ضرب�ه چاق�و ب�ه قت�ل رس�انده در جري�ان اس�ت. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، 12 خردادماه امس��ال بازپ��رس ويژه 
قتل دادس��راي ام��ور جنايي ته��ران با تم��اس تلفن��ي مأموران  
كالنتري 116 مولوي از مرگ مشكوك مرد جواني در بيمارستان 
فارابي با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي در بيمارستان با جسد مرد 32 ساله اي به نام آرمان روبه رو 
شدند كه مشخص شد ساعتي قبل به خاطر تنگي نفس به بيمارستان 
منتقل شده و فوت كرده است. همچنين مشخص شد پزشكان علت 

فوت مرد جوان را مشكل ريه اي اعالم كرده اند. 
از سوي ديگر مشخص شد آرمان، دو ماه قبل در درگيري از ناحيه 

شكم و ريه با اصابت چاقو آسيب ديده و مدتي در بيمارستان بستري 
و بعد از بهبودي نسبي مرخص شده است تا اينكه روز 12 خرداد ماه 
حالش بد مي شود و دوباره به بيمارستان منتقل شد و اين بار فوت 

مي كند. 
همسر وي با اعالم شكايت از يكي از دوستان شوهرش به اتهام قتل 
عمد گفت: چند س��ال قبل با آرمان ازدواج كردم و االن يك پس��ر 

يك ساله دارم. 
شوهرم  روز 18 فروردين ماه امسال با سه نفر از دوستانش به نام هاي 
وحيد، پرويز و متين  براي تفريح بيرون رفتند. در راه برگشت شوهرم 
با پرويز به خاطر اينكه با سرعت زياد رانندگي مي كرده است مشاجره 
مي كنند كه با ميانجيگري دوس��تانش با هم آشتي مي كنند و در 
نهايت همگي به خانه پرويز مي روند. وي ادام��ه داد: از آنجايي كه 

شوهرم با پرويز اختالف مالي كوچكي دارند وقتي به خانه مي رسند 
دوباره با هم درگير مي ش��وند كه پرويز ناگهان با چاقو ضربه ای به 
شكم آرمان مي زند. پس از اين حادثه وحيد و متين، شوهرم را به 
بيمارستان منتقل مي كنند كه به من خبر دادند. وقتي به بيمارستان 
رفتم پزشكان گفتند شوهرم از ناحيه ريه آسيب ديده است و آرمان 
پس از بهبودي موضوع درگيري اش را با پرويز براي من توضيح داد 
و دو نفري به دادسراي محل رفتيم و از پرويز شكايت كرديم. پرونده 
حادثه در دادسرا در حال رسيدگي بود كه شوهرم حالش بد شد و او را 
به بيمارستان منتقل كردم اما متأسفانه شوهرم به خاطر همان ضربه 

چاقو پرويز فوت كرد و من و پسر يك ساله ام را تنها گذاشت. 
با طرح اين شكايت كارآگاهان به دستور بازپرس پرونده تحقيقات 

درباره اين حادثه آغاز كردند.

قتل مرد جوان به خاطر اختالف مالي 

مرد دستفروش در شهرستان فرديس هنگام گرفتن انشعاب 
غيرمجاز دچار برق گرفتگي ش�د و جانش را از دست داد. 
اين حادثه شامگاه شنبه اتفاق افتاد و بررسي  هاي پليس بعد 
از حضور در محل نشان داد كه مرد جوان كه از دستفروشان 
يكي از مناطق شهرس��تان فرديس بود، با تاريك شدن هوا 
قصد گرفتن انش��عاب غيرمجاز را داش��ت كه به دليل عدم 

رعايت اصول ايمني، دچار برق گرفتگي شد. 

اعضاي بدن زن ميانسال كه به علت خونريزي مغزي به مرگ 
مغزي مبتا شده بود به چند بيمار نيازمند عضو پيوند شد. 
محسن صاحبان ملكي، رئيس بيمارس��تان بهلول گناباد 
گفت: خانم 68 س��اله ك��ه معصومه جاللي نام داش��ت به 
دنبال خونريزي ش��ديد مغزي دچار مرگ مغزي ش��د و 
اعضاي بدن وي در بيمارستان منتصريه مشهد به بيماران 

نيازمند اهدا شد.

 دستگیری 18  اعزامی
 به حج

به خاطر حمل مواد

 مرگ دستفروش
 هنگام انشعاب غیرمجاز

 امید چند بیمار 
به ادامه زندگي

 سرقت محموله هاي  بار 
با ادعاي مبارزه  با  قاچاق كاال

 4 مأمور قابي پليس آگاهي بازداشت شدند

به      سبك  گانگستري
قتل خانوادگي

رئيس پليس فرودگاه هاي كشور از دستگيري 1۸ نفر 
به دليل حمل مواد مخدر هنگام س�فر به عربستان 

خبر داد. 
سردار حس�ن مهري توضيح داد: از نوزدهم تيرماه 
عمليات حج در فرودگاه هاي سراسر كشور آغاز شده 
است و بر اين اساس بيش از ۸۶ هزار مسافر به سرزمين 
وحي اعزام خواهند شد كه از اين تعداد تا كنون بيش از 
۲1 هزار نفر به سرزمين وحي اعزام شده و بقيه افراد تا 

۲۰ مرداد ماه به حج اعزام خواهند شد. 
فرمانده پليس فرودگاه هاي كش�ور با بيان اينكه از 
دستگاه هاي ايكس ري و دستگاه هاي جديد براي سفر 
حجاج استفاده كرده ايم، اقام ممنوعه در عمليات 
حج امس�ال را آمپول پتي دي�ن ۵۰ و 1۰۰ ميلي گرم، 
آمپ�ول مرفين 1۰ ميلي گ�رم، ق�رص متادون پنج و 
۲۰ ميلي گرم، شربت متادون، قرص هيدرومورفين 
دو ميلي گرم، قرص متيل فن�ي دات هيدروكلرايد، 
قرص ترامادول ۵۰ و  1۰۰ميلي گرم، آمپول ترامادول 
۵۰ ميلي گرم، شربت اكسپكدورانت كودئين و قرص 
استامينوفن كودئين اعام كرد. وي ادامه داد: حمل 
مايعات اس�يدي مانند آبليمو و آبغوره، ترشيجات، 
كارد، چاقو، وس�ايل برنده، قوطي ه�اي حاوي مواد 
اش�تعال زا همچون گاز و فن�دك نيز براب�ر قوانين 
بين المللي ممنوع است.  به گفته وي، در صورتيكه 
كشف اقام ممنوعه در كشور عربستان طبق قوانين 
همان كشور با متخلفان برخورد خواهد شد و احتمال 
دارد كه به زندان بيفتند. مهري همچنين از دستگيري 
1۸ نفر شامل هفت زن و 11 مرد به دليل حمل مواد مخدر 
به خارج از كشور خبر داد و گفت: اين افراد كه داراي 
س�نين بااليي بودند عمدتاً مواد مخدر سنتي را در 
كيف و لباس خود جاسازي كرده بودند. فرمانده پليس 
فرودگاه هاي كشور همچنين به زائران هشدار داد كه 
به هيچ عنوان بار و وسايل ديگران را قبول نكنند و بار 
و وسايل خود را نيز به افراد ناشناس نسپارند؛ چراكه 
بر اساس قانون مسئوليت هر شيء با فردي است كه 

آن شيء در وسايلش قرار داشته است. 

 ضرورت آموزش 
پیشگیري  از اعتیاد از نوجواني

   دكتر مشيت محمدزاده* 
متأسفانه اين روزها اعتياد پديده شايعي شده است و نمي توان بر واقعيت چشم بست 
كه جامعه ما به خصوص نس�ل جوان امروزي به لحاظ فرهنگي، اخاقي و سامتي، 
دغدغه هاي نس�ل جوان دهه هاي قبل�ي را ندارند. اين موضوع و ع�دم دغدغه در 
خانواده هايي كه به تعريفي مرفه هستند با توجه به شرايط مالي و امكانات و همچنين 
آزادي و اختيار عمل بيشتري كه در اختيار جوانش�ان قرار داده اند، بيشتر مشهود 
است. اگر اين نوع از جوانان مستعد مصرف مواد مخدر باشند و زمينه ژنتيكي آن را در 
مغز داشته باشند به مصرف مواد تمايل پيدا مي كنند و اعتياد گريبانشان را مي گيرد. 
ممكن است نفر ديگري به لحاظ ژنتيكي، تمايل به مصرف مخدر را داشته باشد، اما 
چون در شرايط فرهنگي، اقتصادي و خانوادگي مطلوبي زندگي مي كند، اصاً به سمت 
مصرف مواد مخدر نمي رود. فردي كه استعداد مصرف مواد مخدر را از لحاظ بيولوژي، 
فيزيولوژي، زيست شناسي و ژنتيكي داشته باشد و امكانات و شرايط برايش مهيا 
باشد، مواد مخدر را به عنوان يك تفريح يا به روز بودن يا پز روشنفكري مصرف مي كند 
و اين مورد معموالً در بين جوانان مرفه ديده مي شود، آنان به سراغ موادي مي روند كه 

برايشان خاص  باشد و هزينه هاي زيادي هم بابت آن متقبل مي شوند. 
برخي از جوانان در گروه هاي دوستانه اي هستند كه با تحريك ديگر دوستانشان، 
شروع به مصرف مواد مي كنند كه اصطاحاً به آن »فشار همساالن« مي گويند، فرد 
حتي اگر مصرف كننده هم نباشد تحت فشار دوستان قرار مي گيرد و براي اينكه 
مورد تمسخر آنان قرار نگيرد و بتواند در گروه شان باقي بماند، همراه بقيه مواد مخدر 
مصرف مي كند. براي پيشگيري از اعتياد در جوانان و فرزندانمان بايد آگاهي الزم 
را به آنان بدهيم، كاس هاي شناخت انواع موادمخدر سنتي و صنعتي برگزار شود و 

اثرات مخرب هر يك از آنان روي بدن انسان، توضيح داده شود. 
گاهي حس كنجكاوي باعث مي ش�ود فرد به س�راغ مصرف ماده اي برود كه هيچ 
اطاعاتي ندارد و تنها بر پايه اطاعات غلط، آن را مصرف كند. پس اگر آموزش هاي 
كافي درباره عوارض و اثرات هريك از انواع موادمخدر به جوانان داده شود مطمئنًا 
در پيشگيري از اعتياد مؤثر خواهد بود. آموزشي كه از طريق خانواده به فرزندان 
داده شود و پدر و مادر بتوانند رابطه خوبي با جوانشان برقرار كنند، بسيار مهم است؛ 
چراكه اگر فرزند دچار مشكل يا بحراني شد بتواند راحت در خانواده با پدر يا مادرش 
صحبت و با همفكري آنان مشكلش را حل كند نه اينكه به دوستانش پناه ببرد و آنان 

هم براي رهايي وي از گرفتاري، او را تشويق به مصرف مخدر كنند. 
بهترين سن آموزش، سال هاي آخر دبستان و ابتداي راهنمايي است، قبل از اينكه 
فرد وارد دوران نوجواني و جواني ش�ود بايد او را واكسينه كرد، همانطور كه براي 
جلوگيري از يك بيماري عفوني به فرد واكسن تزريق مي شود تا بدن او در مقابل 
ميكروب ايمن شود، در مورد اعتياد هم الزم است تا با آموزش مناسب كه مواد مخدر 
چيست و چه اثرات مخربي دارد او را واكسينه كنيم تا در هنگام مواجه با مشكات و 

فشارها به سراغ مخدرها نرود. 
*  روانپزشك

م�ادر ج�وان و دو فرزن�دش در حادث�ه آتش س�وزي  
باختن�د.  ج�ان  مش�هد  شهرس�تان  در  خان�ه 
اين حادثه ساعت 5:39 صبح ديروز در خيابان رودكي مشهد 
اتفاق افت��اد و به علت ش��دت حادثه تيم ه��اي جداگانه امداد 
در محل حاضر ش��دند. آتش نش��انان بعد از ايمن كردن محل 
عمليات امداد را ش��روع ك��رده و بعد از چند س��اعت موفق به 
مهار آتش شدند. آنها وقتي قدم به راه پله هاي نزديك پشت بام 
گذاشتند با صحنه  اي هولناك مواجه ش��دند. مادر خانواده در 

حالي كه دختر و پسر خود را در آغوش داشت در محاصره آتش 
گرفتار شده و هر س��ه به كام مرگ رفته بودند. مهدي رضايي، 
معاون عمليات سازمان آتش نشاني مشهد گفت: هنگام وقوع 
حادثه پنج عضو خانواده داخل ساختمان بودند كه دو نفر از آنها 
موفق به فرار شدند، اما مادر به همراه دختر و پسرش هنگامي 
كه قصد فرار به پشت بام را داشتند در ورودي پشت بام گرفتار 
شعله هاي آتش شده و جان باختند. وي گفت: علت حادثه در 

دست بررسي است. 

مرگ غم انگیز مادر و 2 فرزندش در آتش


