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هشدار درخصوص »حشيش« مصرفي در ايران
كاكائوي تلخ و ورزش هوازي

 جايگزيني براي حشيش!
سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدركشور گفت: 
متأسفانه بسياري از جواناني كه »گل« مي كشند 

از عوارض آن بي اطالعند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردارسعيد منتظرالمهدي در 
نشست تخصصي »سازمان هاي مردم نهاد فعال حوزه 
پيشگيري از اعتياد، درمان و كاهش آسيب و صيانت 
اجتماعي« كه روز گذشته در شوراي هماهنگي مبارزه 
با مواد مخدر خراسان رضوي برگزار شد، توضيح داد: 
متأسفانه امروزه با پديده اي با عنوان پدران غايب مواجه هستيم، پدران و مادران شاغل و 
عدم ايجاد فرصت گفتمان بين اعضاي خانواده، گاهاً فرزندان رهاشده مشكالتي همچون 
اعتياد را به وجود مي آورد. وي ادامه داد: امروزه همساالن جوانان نقش پررنگ تري در 
پيشگيري از آسيب در جوانان دارند. تمام تالش برخي جوانان امروز اين است كه كم ترين 
زمان را در خانواده بگذرانند، بر اين اساس پس نقش همساالن بسيار پررنگ تر از خانواده 
است و خانواده، محله و... پس از همساالن قرار مي گيرد.  سردار منتظرالمهدي ادامه داد: 
امروزه در دنيا اقدامات اجتماعي و امنيتي ديگر صرفاً دولت محور و پليس محور نيست. 
امنيت در ابعاد مختلف زماني محقق مي شود كه همگان به ميدان بيايند و ۷۰ درصد 
اين كار به عهده مردم است. ما بايد با كمك مردم،  اجتماعي شدن مبارزه با موادمخدر را 
دنبال كنيم.  منتظرالمهدي با اشاره به وضعيت موادمخدر در ميان دانش آموزان، يادآور 
شد: خوشبختانه ۹۸ درصد دانش آموزان به سمت مصرف موادمخدر نرفته اند، اما مصرف 
موادمخدر توسط همان دو درصد هم خطري جدي است.  وي ادامه داد: متأسفانه بخش 
زيادي از مصرف موادمخدري مانند حشيش يا گل يا ماريجوآنا به دليل عدم آگاهي 
جوانان است. بر اساس تحقيقات مشخص شده اس��ت كه تا ۴۰ درصد افراد اطالعات 
كاملي از عوارض اين ماده ندارند.  معاون ستاد مبارزه با موادمخدر كشور با تأكيد بر اين كه 
»از داليل مهم روي  آوردن جوانان به موادمخدر به دليل فقر دوپامين مغز است« بيان 
كرد: برخي از جوانان هنگامي كه دچار خأل  رواني و عاطفي مي شوند يا در كار و زندگي 
شكست مي خورند كه باعث كاهش ترشح دوپامين در مغز مي شود، مي خواهند آن را با 

استفاده از موادي از بيرون جايگزين كنند. 
وي ادامه داد: با توجه به اين كه دوپامين در مغز به صورت طبيعي ترش��ح مي ش��ود، 
راهكارهايي براي افزايش طبيعي دوپامين مغز نيز وجود دارد كه قابل آموزش است. 
از جمله اين راهكارها مي توان ب��ه انجام ورزش هاي هوازي، دوش آب س��رد، مصرف 
خوراكي هايي مانند كاكائو و پروبيوتيك ها و خوراكي هاي گرم، سحرخيزي و خواب كافي 
شبانه و برنامه ريزي براي كارها اشاره كرد. نقش كاكائوي تلخ به علت داشتن انانداميد كه 

همان كار دوپامين در مغز را انجام مي دهد قابل توجه است. 
منتظرالمهدي گفت: ميزان افزايش دوپامين در حشيش ماده  2 درصد و در نوع نر آن 
۴ درصد است و متأسفانه قدرت حشيش مصرفي در ايران با تغييراتي   روي اين گياه به 
دو برابر رسيده است. مواد صناعي از جمله شيشه و گل از پرده مغز عبور مي كنند و وارد 
بافت ميان مغزي مي شود و پس از آن مغز ديگر دوپامين ترشح نمي كند. بر اين اساس 
افرادي كه به موادمخدر روي مي آوردند فقط تاچند ماه اول وضعيت خوبي دارند و بعد 
از شش  ماه اول مشكالتشان است.  وي تصريح كرد: بايد تمام تالش ما آموزش به بچه ها 

باشد و بايد آموزش مهارت هاي دهگانه و نه گفتن را به كودكان آموزش دهيم. 
سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به لزوم توجه به خانواده به منظور كاهش 
مصرف موادمخدر در جامعه، خاطرنشان كرد: در اين ميان ارتباط دختربچه ها با پدر بسيار 
مهم است. پدراني كه دختران خردسال خود را بغل مي كنند و مي بوسند و مورد مالطفت 

قرارمي دهند فرزندانشان در آينده كمتر با مشكل مواجه مي شوند. 
وي افزود: بر اساس تحقيقاتي كه در يك مركز ترك اعتياد انجام شده است ۷۰ درصد 
بانوان آسيب ديده در جامعه وگرفتار مواد مخدر در فلش بك زندگي خود ارتباط وثيق و 
معناداري با پدران خود نداشتند. متأسفانه بخشي از اين خأل محبت به دليل عدم حضور 
پدران زحمتكش براي بدست آوردن يك لقمه نان حالل است كه بايد باتوانمند سازي و 

عزتمند كردن مادران اين خأل را جبران كنيم.
منتظرالمهدي با بيان اين كه »مواد مخدر جذابيت هاي خود را دارد« اضافه كرد: مغز با 
وجود اينكه بسيار باهوش است به راحتي گول مي خورد و اگر بتوانيم راهكارهاي فريب 

مغز را بيابيم،  مي توانيم برخي مشكالت را حل كنيم. 

را  مأم�وران پلي�س جس�د نگهب�ان خواب�گاه خصوص�ي 
در حوال�ي كوره ه�اي آجرپ�زي در جن�وب ته�ران ك�ه 
ب�ه ط�رز مرم�وزي ب�ه قت�ل رس�يده بود، كش�ف كردن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 2۴ نيمه شب ش��نبه 2۹ تيرماه قاضي 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 152 خاني آباد از قتل مرد جواني با خبر و همراه تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه در خيابان پيروز ش��مالي حوالي كوره هاي 
آجرپزي با جسد مرد 35 ساله اي به نام فرشيد روبه رو شدند كه كنار موتور 
سيكلتش با بيش از 2۰ ضربه چاقو به قتل رسيده بود. مردي كه موضوع را 
به مأموران خبر داده بود، گفت: در حال عبور از آن نزديكي بودم كه صداي 
ناله هاي مردي به گوشم رسيد  كه درخواست كمك مي كرد. بالفاصله 
به طرف صدا رفتم كه با پيكر غرق در خون اين مرد روبه رو شدم. پس از 
آن با اداره پليس و اورژانس تماس گرفت��م اما وقتي مأموران و اورژانس 
رس��يدند او فوت كرده بود.  بررس��ي هاي تيم جنايي نشان داد مقتول 
نگهبان خوابگاه خصوصي دانشجويان دختر است و در زمان بيكاري هم 
به صورت پيك موتوري كار مي كند. مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند 
مقتول كه متأهل و يك دختر دارد، ساعت 1۰:3۰ شب براي قرار مالقاتي از 
خانه اش خارج شده  است كه به طرز مرموزي به قتل مي رسد.  همزمان با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران به دستور قاضي غالمي تحقيقات 

گسترده اي را براي شناسايي عامل يا عامالن قتل آغاز كردند. 

آگهی فقدان مدرك تحصیلی

آگهى تغییرات شرکت به سودان پایدار باتیس با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 448541 و شناسه ملى 14003846042 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539276)

آگهى تغییرات شرکت بهساز صنعت طب با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 247733 و شناسه ملى 10102883390

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539270)

آگهى تغییرات موسسه فرهنگى آموزشى صدرا دانش به 
شماره ثبت 9991 و شناسه ملى 10100409409 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539276)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد غیر دولتى بنیان 
مرصوص جهادگران به شماره ثبت 29206 

و شناسه ملى 10320767642

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539274)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى توزیعى 
سرمایه گذاران مهر اندیشان رفاه به شماره ثبت 

367861 و شناسه ملى 10320131299 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539273)

آگهى تغییرات شرکت فراورده هاى داروئى وتزریقى صالح 
دارو سهامى خاص به شماره ثبت 208697 

و شناسه ملى 10102502184 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539272)

آگهى تغییرات شرکت یکران وزین آریا سهامى خاص به 
شماره ثبت 417357 و شناسه ملى 10320688456 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539271)

آگهى تغییرات موسسه انجمن ژنتیک ایران به شماره 
ثبت 12932 و شناسه ملى 10100495960 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539269)

آگهى احضار و ابالغ وقت رسیدگی
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آگهى تغییرات موسسه فرهنگى آموزشى صدرا دانش 
به شماره ثبت 9991 و شناسه ملى 10100409409

ثبت اسنادو امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (539275)

 طناب دار از گردن 2 سارق قاتل برداشته شد
دو مته�م محك�وم ب�ه قص�اص ك�ه ب�ا انگي�زه س�رقت 
ش�ده  قت�ل  مرتك�ب  جداگان�ه،  پرونده ه�اي  در 
بودن�د، ب�ا پرداخ�ت دي�ه از چوب�ه دار نج�ات يافتن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بروز  جرائم سرقت به  جرائم ديگري منجر مي شود 
كه عامالن حادثه زندگي خود و ديگران را در معرض آسيب هاي جبران 
ناپذير قرار مي دهند. در دو پرونده  اي كه با موضوع س��رقت تشكيل 
شده بود، عامالن حادثه دست به ارتكاب قتل زده و تا يك قدمي مرگ 

هم پيش رفتند.

   سرقت مرگبار از پيرزن همسايه 
 اولين پرونده سال ۹1 با قتل زن ميانسال به نام آزاده در يكي از 
خيابان هاي ورامين به جريان افتاد. مأموران بعد از حضور در 
محل عامل قتل را بازداشت كردند. حسن 25 ساله با اعتراف به جرمش 
گفت: »سرباز هس��تم و درآمد كمي دارم. آزاده كه در همسايگي ما 
زندگي مي كرد طالي زيادي نگه مي داشت. شب گذشته بعد از خوردن 
مشروب وارد خانه اش شدم. او در آشپزخانه مشغول درست كردن غذا 
بود كه با ديدن من ش��روع ب��ه داد و فرياد كرد. آنجا ب��ود كه با كارد 
آشپزخانه چند ضربه زدم و داش��تم فرار مي كردم كه همسايه ها مرا 

ديدند و دستگير كردند.« متهم در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران محاكمه و به قصاص محكوم ش��د. با تأييد اين حكم متهم در 
آستانه مرگ قرار داشت اما توانست با پرداخت 3۰۰ ميليون تومان ديه 
از مرگ فاصله بگيرد. به اين ترتيب وي صبح ديروز در همان شعبه به 
رياست قاضي قربان زاده از جنبه عمومي جرم محاكمه شد و در آخرين 
دفاعش گفت: »در اين هفت سال زندان برايم خيلي سخت بود و به 
اندازه كافي تنبيه شده ام. تقاضا دارم هرچه زودتر آزاد شوم تا اين روزها 
را براي خانواده ام جبران كنم. « در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

   قتل مواد فروش با زنجير نانچيكو 
 دومين پرونده در 6   اسفند سال ۸۹، در كالنتري 11۰ شهدا با 
قتل مردي 5۰ ساله تشكيل شد. بعد از انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، عامالن قتل به نام هاي مهسا 22 ساله، اميرحسين 25 ساله و 
برادرش محمدرضا دستگير شدند. مهس��ا در بازجويي ها گفت: »به 
شيشه معتاد بودم كه شوهرم مرا طالق داد. بعد از آن با اميرحسين آشنا 
شدم كه همراه او براي تهيه مواد به خانه مقتول مي رفتيم. روز حادثه از 
آنجائيكه پول نداشتيم براي خفتگيري پول و مواد به خانه او رفتيم كه 
با هم درگير شديم. در آن درگيري اميرحسين دست و پاي مقتول را با 

طناب بست و همان لحظه با برادرش تماس گرفت و او هم به آنجا آمد. « 
وي ادامه داد: »اميرحسين نانچيكو را دستم داد و زنجير نانچيكو را دور 
گردن مقتول پيچيدم تا اينكه مقتول از نفس افتاد. « سپس اميرحسين 
در بازجويي ها گفت: »مهسا خودش نانچيكو را پيدا كرد و دور گردن او 
پيچيد. در قتل نقشي نداشتم و فقط مي خواستم خفتگيري كنم. « 
محمدرضا نيز گفت: »وقتي باالي س��ر نادر رسيدم صورتش كبود 
ش��ده بود.« مهس��ا به اتهام مش��اركت در قتل و معاونت در سرقت، 
اميرحس��ين و محمدرضا نيز به اتهام معاونت در قتل و مشاركت در 
سرقت در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و مهسا 
به قصاص و حبس و اميرحس��ين و محمدرضا نيز به حبس محكوم 
شدند. با تأييد اين حكم مهسا در يك قدمي چوبه دار قرار داشت كه 
توانست با پرداخت ديه از مرگ فاصله بگيرد. به اين ترتيب وي صبح 
ديروز در همان شعبه به رياست قاضي زالي محاكمه شد. او در آخرين 
دفاعش گفت: »پشيمانم و در اين مدت مواد را ترك كردم، از قضات 

دادگاه تقاضاي كمك دارم تا كنار خانواده ام برگردم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��ور متهم را به ۹ سال حبس محكوم 
كردند. به اين ترتيب متهم با احتس��اب روزهاي بازداشت به زودي 

آزاد خواهد شد. 

    زوج قاتل از  مالزی  ديپورت شدند           
مردي كه با همدستي همسرش، دايي وي را به قتل رسانده و به 
مالزي گريخته بودند، پس از ديپورت از آن كشور بازداشت شدند. 
به گزارش خبرن��گار ما، اختالفات مالي و ارثي اگ��ر از طريق قانون 
پيگيري نشود، گاهي به حادثه هاي تلخ و مرگباري ختم مي شود 
كه جبران آن براي هميشه غير ممكن است. در جريان يكي از اين 
پرونده ها مردي كه دوسال قبل دايي همسرش را به خاطر ارثيه به قتل 
رسانده بود، چند روز قبل دستگير شد. اين حادثه ساعت 23:3۰ بيست 
و يكم آذر سال ۹6 به مأموران كالنتري 16۰ خزانه اطالع داده شد. 
بررسي هاي پليس در بيمارستان نش��ان داد مرد۴۰ ساله اي به نام 
فرامرز با خواهر زاده هايش به خاطر ارثيه درگيري خونيني را رقم زده 
است كه در جريان آن داماد خانواده به نام سعيد 26 ساله به هواخواهي 
همسر و برادران همسرش وارد درگيري شده و با چاقو فرامرز را به 

شدت زخمي و راهي بيمارستان كرده است. همچنين مشخص شد 
پس از اينكه مرد زخمي در بيمارستان به كام مرگ مي رود سعيد و 
همسرش از محل فرار مي كنند.  بررسي هاي بعدي مأموران حكايت از 
اين داشت قاتل و همسرش پس از حادثه به صورت غير قانوني از كشور 
خارج شده اند. در حالي كه دوس��ال از حادثه گذشته بود، مأموران 
دريافتند قاتل و همسرش 15 ارديبهشت ماه از كشور مالزي به ايران 

برگشته و زندگي مخفيانه اي را در تهران آغاز كرده اند.
 بدين ترتيب مأموران روز شنبه 2۹ تيرماه دو متهم را دستگير كردند. 
آنها صبح ديروز در دادسراي امور جنايي تهران مقابل قاضي زماني، 
بازپرس ويژه قتل حادثه را شرح دادند. سرهنگ كارآگاه علي ولي پور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي پايتخت گفت: 

تحقيقات از متهمان در اداره دهم پليس آگاهي ادامه دارد. 

 خودت را معرفي كن ؟ 
پروانه هستم 1۹ ساله. 
چرا دستگير شدي ؟ 

شوهرم متهم است كه دايي ام را به قتل رسانده است 
و من همراه ش��وهرم پس از حادثه فرار كردم و االن 

هم با او دستگير شدم. 
چه اختالفي با دايي ات داشتيد ؟ 

خانه اي كه من و برادرانم در آن زندگي مي كرديم، دايي ام از 
آن ارث مي برد. او اصرار داش��ت خانه را بفروشيم و سهم او را 

بدهيم كه با برادرانم درگير شد. 
از شب حادثه بگو ؟ 

من تازه عقد كرده بودم و معموالً خانه پدر شوهرم بودم. آن 
ش��ب به خاطر تعميرات خانه ش��ان به خانه خودمان آمدم. 
دايي ام همراه برادرم مش��روب مي خورد ك��ه يكي ديگر از 

برادرانم وارد خانه ش��د. او با دايي ام به خاط��ر ارثيه درگير 
ش��د كه دقايقي بعد دايي ام از خانه مان رفت. شب دوباره به 
خانه برگش��ت و دم در خانه بود كه دوباره برادرانم آمدند و 
با هم درگير شدند. من به همسرم زنگ زدم و او هم به خانه 
ما آمد كه به هواخواه��ي برادرانم وارد درگيري ش��د و اين 

اتفاق افتاد. 
بعد چه شد ؟

پس از حادثه من و شوهرم به تركيه فرار كرديم و يك سال و 
چند ماه در استانبول به صورت مخفيانه زندگي كرديم و در 
نهايت با پاسپورت جعلي به كشور مالزي رفتيم كه در فرودگاه 
دستگير شديم و پس از چهارماه زنداني در كشور مالزي ما را 

ديپورت كردند و به ايران برگشتيم. 
االن به خانه ارثي رسيديد ؟ 

ن��ه، آن را فروختيم و مبلغ 23۰ ميليون توم��ان به اولياي دم 

پرداخت كرديم و رضايت گرفتيم. 
چرا گريه مي كني ؟ 

من فردا جشن تولدم است. دوست داشتم همراه شوهرم تولدم 
را جش��ن بگيرم، اما دو روز قبل از تولدم دستگير شدم و االن 

هم كه دستبند به دستانم زده شده است. 
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رانن�ده مس�افربر و همدس�تش ك�ه قص�د داش�تند از زن 
س�الخورده زورگي�ري كنن�د ب�ا فرياده�اي وي از مح�ل 
گريختن�د. ب�ا هوش�ياري پي�رزن، رانن�ده بازداش�ت ش�د 
و ت�الش ب�راي دس�تگيري همدس�تش در جري�ان اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ رضا حيدري، رئيس كالنتري 11۰ شهدا 
گفت: ساعت 21 جمعه  2۸ تيرماه زن سالخورده اي به مأموران پليس خبر 
داد در دام دو زورگيري گرفتار شده اس��ت. او گفت: كنار ميدان منتظر 
تاكسي بودم كه پرايد مس��افربري توقف كرد. بعد از گفتن مسيرم در 
صندلي جلو سوار شدم و راننده حركت كرد. بعد از طي مسافتي كوتاه مرد  
ديگري در صندلي عقب به عنوان مسافر سوار شد. وقتي به ميدان شكوفه 
رسيديم ناگهان مرد مسافر چاقويي زير گلويم گذاشت و خواست كه كيفم 
را به او بدهم. فهميدم كه در دام زورگيران گرفتار شده ام، بنابراين شروع 
به جيغ زدن كردم. آنها ترسيدند و من را از ماشين بيرون انداختند و فرار 

كردند. هنگام فرار اما توانستم شماره پالك را به ذهنم بسپارم. 
با اطالعاتي كه زن س��الخورده در اختيار مأموران كالنتري گذاش��ت 
مخفيگاه راننده شناسايي و بازداشت شد. مرد 35 ساله در بازجويي ها 
به زورگيري اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل با همدس��تي دوستم باند 
زورگيري تشكيل داديم تا به اين شيوه ثروتمند شويم كه گرفتار شدم. 
سرهنگ حيدري گفت: تحقيقات براي شناسايي و بازداشت همدست 

متهم و كشف جرائم بيشتر آنها در جريان است.

 جيغ پيرزن  سارقان را فراري داد

قتل مرموز نگهبان خوابگاه 


