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حوادث

یک جامعه شناس درگفتگو با آفتاب یزد پیشنهاد داد

پیروی از مدل چین برای اطالع از آمار معتادان کشور
ما باید از شــیوهها و الگوهای مرسوم
و جهانی برای ریشــه کنــی پدیده
شوم اعتیاد در جامعه بهره ببریم که
در جوامع دیگر موفــق عمل کرده و
توانســتند این پدیده شوم را مهار یا
ریشه کن کنند .مانند دادن آزادیهای
کنترل شــده برای مصــرف و انجام
نظارتهای غیر مستقیم بر روند آن،
مشــکل دیگر ،ناکامــی در مبارزه با
قاچاقچیان است که باید مرتفع شود

خاصیت مواد مخدر این اســت که در
لحظات آغازین مصرف با تســکین
دادن آنی به فرد ،فرد مشــکل خود
را فراموش کرده ولی پس از مدتی به
علت تکرار مصرف به همان دلیلی که
فرد به مصرف مواد مخدر پناه آورده،
آن توانایی را نیز از فرد سلب کرده و
به معضالت و مشکالت فراوانی آن را
دچار میسازد و گرفتاریهای کوچک
را به معضالت الینحل تبدیل میکند

آفتاب یزد – نجمه حمزهنیا :مسئله مواد مخدر
یکــی از بزرگتریــن آســیبهای اجتماعی در
قرن حاضر است که علل بســیاری از آسیبها
و انحرافــات اجتماعی محســوب میشــود .از
یک ســو اعتیاد ،جامعه را به رکــود و انحطاط
میکشاند و از ســوی دیگر پدیده ای است که
ریشه در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
جامعــه دارد .اعتیــاد گرایش فــرد را به اصول
اخالقــی و معنــوی و اندیشــههای اجتماعی
کاهش میدهــد .بیماری اعتیاد نــه تنها فرد
معتــاد را دچار مشــکل میکنــد بلکه اعضای
خانواده وی را نیز با چالشهایی روبهرو میکند.
دکتر جعف ر بای ،اســتاد جامعهشناس و فعال و
کارشــناس آســیبهای اجتماعی در گفتگو با
آفتاب یزد در اینباره میگوید :ریشه گرایش به
مصرف مواد مخدر یک موضوع ( )Nمتغیری و یا
به عبارتی عوامــل فراوانی در گرایش به مصرف
مــواد مخدر نقــش دارند کــه در اولویتبندی
میتــوان به بروز مشــکالتی که بــرای جوانان
دشواریهایی را به همراه دارد و تا حدی الینحل
تلقی میشود اشاره کرد.
این استاد جامعه شناس ادامه داد :جوانی که به
موادمخدر گرایش دارد ،برای عبور از مشکل به
دامن انواع مخدرهــا و محرکها و روانگردانها

تصادف

حین ارتکاب قتل

پناه میبرد تا شــاید به وســیله مصــرف آن با
فراموش کردن مشــکل و معضل ،لحظهای دور
از غم و غصه ،نشــاط و شادمانی را در پی داشته
باشد .نشاطی که آنان را از چاله به چاه میکشاند
و نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند بلکه آنان
را با مشکالت جدید و وخیمی مواجه میکند.
بای خاطرنشــان کرد  :اگرچه برخی از جوانان
نیز به دلیــل وجود برخی از نیازها مانند وجود
معضل بیکاری ،غلبه بر خواب و ...پناه به مصرف
مواد مخدر میبرند که متاسفانه در اینباره باید
گفت خاصیت این مواد این است که در لحظات
آغازین مصرف با تسکین دادن آنی به فرد ،فرد
مشکل خود را فراموش کرده ولی پس از مدتی
بــه علت تکرار مصرف به همــان دلیلی که فرد
به مصرف مواد مخدر پنــاه آورده ،آن توانایی را
نیز از فرد سلب کرده و به معضالت و مشکالت
فراوانــی آن را دچار میســازد و گرفتاریهای
کوچک را بــه معضالت الینحل تبدیل میکند.
به طول مثال جوانی که پس از تحصیالت فراوان
و کســب تخصص ،در یافتن شغل مناسب ناکام
اســت برای فراموشی آن ،به اعتیاد پناه میبرد،
به خاطر اینکه شاید از این رهگذر بتواند مشکل
را فراموش کند ولی متاسفانه در باتالق اعتیاد و

مرد مســافرنما که برای سرقت ،راننده پژو را
به قتل رســانده بود ،پس از تصادف دستگیر
شد.به گزارش میزان،سرهنگ پهلوانی رئیس
پلیس آگاهی اســتان مازندران از شناسایی
و دســتگیری قاتل راننده پژو  ۴۰۵در یکی از
مسیرهای فرعی جاده دریا (خزرآباد) در ساری
خبر داد و گفت :متهم به قتل در ساعت 22:45

گرفتاریهــای پیچیدهتری گیر خواهد کرد و با
مشکالت پیچیدهتری مواجه خواهد شد.
این کارشناس آسیبهای اجتماعی خاطرنشان
کرد  :متاسفانه از ویژگیهای اعتیاد در جامعه ما
که بخشی به خاطر سرخوردگی جوانان یا عدم
درک آنها و بیتوجهی به خواستههای آنان ایجاد
شده ،به توسعه و رشد این پدیده شوم اجتماعی
منجر شده که دارای مشخصاتی است.
وی عنوان کرد  :برخی از مشــخصات اعتیاد به
مواد مخدر در جامعه کنونی بدین گونه اســت
که مصرف چند مخدری است که افراد چند نوع
مخدر و محرک را با هم مصرف میکنند و یا در
برهه خاصــی از زمان برخی افراد از معتادین به
مصرف محرک و یا مخدری جدید که در جامعه
باب شده پناه میبرند که متاسفانه به خاطر نوع
برخوردهایی که برخی دستگاههای مسئول و ...با
این پدیده دارند ما هنوز اطالعات شفاف و درستی
از تعــداد معتادان و انــواع مخدر و نوع مصرف و
میزان مصرف و ...در جامعه به طورکلی نداریم که
بتوانیم راهکار و روشی مناسب را برای ریشه کنی
این پدیده شوم و یا کنترل آن ارائه دهیم.
این جامعه شناس مطرح کرد  :ما باید از شیوهها
و الگوهای مرسوم و جهانی برای ریشه کنی این
دقیقه پنج شنبه شب  ۲۱دی در پوشش مسافر
پس از سوار شدن به خودرو در قائم شهر ،قصد
زورگیری و سرقت داشت که با مقاومت راننده
خودرو پژو مواجه شــد و راننده خودرو را با
ضربات چاقو از پای در آورد.وی گفت :در پی
این جنایت خودرو پژو به شدت با یک دستگاه
خودرو سواری پراید برخورد کرده و قاتل که از

تسویه حساب خونین باندهای فروش موادمخدر در اشرفی اصفهانی

عامل اصلی جنایت بزرگراه اشــرفی اصفهانی که
بهخاطر تصاحب جای فروش مواد مخدر دست به
قتل زده بود ،شناســایی و دستگیر شد.به گزارش
میزان ،ساعت  ۲۳:۴۵روز  25مردادماه مرد جوانی
با مراجعه به واحد گشت کالنتری  ۱۴۰باغ فیض به
ماموران اعالم داشت چند نفر از دوستان برادرم طی
تماس تلفنی به من خبر دادند که برادرم در محدوده
اشرفی اصفهانی ،با ضربات چاقو مورد ضرب و جرح
قرار گرفته و در حال حاضر برادرم در بیمارســتان
است.با حضور ماموران کالنتری  ۱۴۰باغفیض در
بیمارســتان به آنها اعالم شد که مجروح صحنه
درگیری به نام مجید  ۲۴ساله بر اثر اصابت ضربات
جسم تیز فوت کرده است .با اعالم این خبر ،پرونده
مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تشکیل و به دستور
بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران ،پرونده
برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهــی تهران بزرگ قرار گرفت.پس از تشــکیل
پرونده مقدماتی ،برادر مقتول در اداره دهم پلیس
آگاهی حاضر شــد و در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :حدود ســاعت  ۸شــب برادرم به صورت
تلفنی با شخص غریبهای صحبت کرد و پس از آن
با خودرو ســمند من ،از خانه خارج شد؛ طی این
مدت چند بار با گوشی تلفن همراه برادرم تماس
داشتیم ،اما او پاسخگوی تماسهای من و خانواده
نبود تا اینکه نهایتا پس از گذشت چندساعت ،فرد
ناشناسی جوابگوی تلفن همراه برادرم شد و اعالم
داشــت که این آقا در خیابان اشرفی افتاده و چاقو
خورده اســت؛ بنده بالفاصله خودم را به نشــانی
محل رســانده و برادرم را به بیمارستان رساندم،
اما پس از گذشــت چند ساعت به ما اعالم کردند
که وی فوت کرده است.کارآگاهان اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی اظهارات

سودوکو

برادر مقتول و همچنین فاصله زمانی محل سکونت
خانواده مقتول با محل حادثه اطمینان پیدا کردند
که برادر مقتول تمامی ماجرای شب حادثه را برای
آنها بیان نکرده است؛ لذا بار دیگر تحقیقات از برادر
مقتول در دستور کار قرار گرفت و این بار کارآگاهان
اطالع پیــدا کردند که مقتول و برادرش در زمینه
خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارند و شــب
جنایت نیز این دو با گروه دیگری از فروشــندگان
موادمخدر بر ســر تصاحب محل خرید و فروش
مواد درگیر شــدهاند که نهایتا مقتول توسط گروه
رقیب به قتل رسیده است.برادر مقتول این بار در
اظهاراتش ،در خصوص شب جنایت به کارآگاهان
گفــت :حدود یک هفتهای بود که من و برادرم در
محدوده اتوبان اشرفی اصفهانی مواد میفروختیم.
شب حادثه ،حدودا ساعت  ۱۰شب بود که صدای
ایست شنیدیم؛ از ترس دستگیری توسط مأموران
به سرعت از محل متواری شدیم ،اما پس از گذشت
مدت کوتاهی ،برادرم که به موضوع شک کرده بود
مجددا به محل برگشت و متوجه شدیم کسانی که
ما تصور کرده بودیم مأمور هستند در واقع رقبای ما
در فروش موادمخدر هستند؛ برادرم به یکی از آنها
به نام منوچهر ۳۰ساله نزدیک و در ادامه با یکدیگر
درگیر شدند؛ منوچهر ،چندین ضرب ه چاقو به برادرم
زد و به ســرعت از محل فرار کرد؛ زمانیکه برادرم
را به بیمارســتان رســاندم ،برادرم پس از گذشت
چند ســاعت و به علت شدت جراحات فوت کرد.
برادر مقتول در اظهاراتش عنوان کرده بود که فرد
دیگری به نــام "فرهاد" که او نیز در زمینه خرید
و فروش موادمخدر فعالیت دارد ،در زمان درگیری
به همــراه منوچهر بوده اســت؛ فرهاد در منطقه
قلعهحسنخان شناسایی و به اداره دهم ویژه قتل
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .فرهاد پس از

اطالع از موضوع پرونده در اظهاراتش به کارآگاهان
عنوان داشــت که شب حادثه به همراه تعدادی از
دوستانش در محدوده اتوبان چمران حضور داشته
و به هیچ عنوان در درگیری بین مجید و منوچهر
دخالتی نداشته است.در ادامه تحقیقات ،کارآگاهان
اداره دهم ضمن شناســایی خودرو سواری پراید
متعلق به منوچهر و ثبت دســتور توقیف آن در
سیستم جامع پلیس ،اقدام به شناسایی محل تردد
منوچهر در شهر قدس کرده؛ با اخذ نیابت قضایی
به این شهرســتان اعزام و سرانجام روز پنج شنبه
موفق شدند او را دستگیر کنند .در زمان دستگیری
منوچهر ،برادرش به نام "آرش"  ۱۹ســاله و یکی
از دوســتانش به نام صابر  ۲۵ساله سعی داشتند
تا ضمن درگیری با کارآگاهان مانع از دستگیری
منوچهر شوند که البته توسط کارآگاهان دستگیر و
به همراه متهم اصلی پرونده به اداره دهم ویژه قتل
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .منوچهر در
اظهارات اولیه منکر هرگونه درگیری و حتی داشتن
آشنایی با مقتول و همچنین فعالیت غیرقانونی در
زمینه خرید و فروش مواد مخدر شد ،اما نهایتا پس
از مواجهه حضوری با برادر مقتول و ارائه مستندات
غیرقابل انکار در خصوص فعالیت در زمینه خرید
و فروش موادمخدر ،نهایتــا به درگیری منجر به
جنایت و ارتکاب قتل با انگیزه تصاحب محل خرید
و فروش موادمخدر اعتراف کرد .سرهنگ کارآگاه
حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :متهمان
پرونده با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده
در اختیار اداره دهم قرار گرفته؛ همچنین تحقیقات
تکمیلی برای شناســایی دیگر افــراد حاضر در
درگیری منجر به قتل در دستور کار کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2235 :

شماره2236 :

پدیده شــوم در جامعه بهره ببریم که در جوامع
دیگر موفق عمل کرده و توانســتند این پدیده
شــوم را مهار یا ریشــه کن کنند .مانند دادن
آزادیهای کنترل شــده بــرای مصرف و انجام
نظارتهای غیر مســتقیم به روند آن ،مشــکل
دیگر ناکامی در مبارزه با قاچاقچیان اســت که
باید مرتفع شــود .به این دلیل که در جامعه ما
هنوز قاچاقچیان اصلی و به عبارتی "مفســدان
اصلی" به دام نیفتادهاند در صورتی که خرده پاها
و بارکشها حتی اعدام هم شدهاند.
بــای عنــوان کرد :کاهــش مصرف یــک نوع
موادمخــدر هم نتیجهای در پــی ندارد به علت
اینکــه محرکهــا و مخدرها دم بــه دم تغییر
میکننــد و چند مخدری نیز از جهاتی حکایت
از این قضیه دارد.
وی در پایان گفت :بنده بهعنوان جامعه شناس
پیشــنهاد میکنم تجربه موفقی کــه در ایران
در قدیم بــود ،کوپنی کردن توزیــع مواد مواد
با مداخله دولت ،انجام شــود تا آمار و اطالعات
دقیقی به دســتآید مانند کشور چین که در
داروخانهها با دخالت دولت و بســتن دوربین و
نظارت کامل این کار انجام میشــود تا بتوانند
بهوســیله آن ،این پدیده شوم اجتماعی را ریشه
کن و کنترل کنند.
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خواستگار زنان آشتیانی ،یک زن بود

زن شیادی که تحت عنوان خواستگار
مــرد در فضــای مجــازی از بانوان
کالهبــرداری میکــرد ،در تحقیقات
پلیس شهرستان آشــتیان شناسایی
و دســتگیر شــد .به گزارش میزان،
سرهنگ محمدعلی گودرزی فرمانده
انتظامی شهرستان آشتیان گفت :چند
روز قبل خانمی با در دســت داشتن
مرجوعه قضایی به پلیس شهرســتان
مراجعــه کرد و درخواســت پیگیری
یکمورد کالهبرداری و اخاذی از او در
فضای مجازی را خواســتار شد.وی ادامه داد:
در تحقیقات انجام شده ،شاکی پرونده اظهار
داشــت که مدتی قبل با خانمی آشنا شدم و
او جوانی را بــرای ازدواج به او معرفی کرد و
شماره تلفنی از خواســتگار مرد در اختیارم
قرار داد .مدتی از طریق یکی از شــبکههای
اجتماعی بــا هم در ارتباط بودیــم تا اینکه
بعــد از گذشــت مدتــی از آشــنایی ،فرد
خواســتگار با عناوین مختلــف ،مبالغی وجه
نقد از من دریافت کرد و االن مدتی اســت با
توجه به اینکه تعدادی از تصاویر خصوصی ام
در اختیارش است ،قصد اخاذی از من را دارد.

قتل؛ پایان تفریح چهار دوست با اسلحه کمری
فرمانده انتظامی خرمشــهر از شناســایی و
دستگیری قاتلی که به دلیل سهل انگاری در
استفاده از سالح غیر مجاز ،دوستش را به قتل
رسانده بود،خبر داد.به گزارش میزان،سرهنگ
همت علی ترکارانی گفت :در پی اعالم وقوع
قتل در یکی از محالت شهرســتان خرمشهر،
دســتورات و راهکارهای اجرایی برای کشف
جرم بــه پلیس آگاهی ابالغ شــد.وی افزود:
بــا حضور ماموران پلیس در محل مشــخص
شــد مقتول به علت اصابت گلوله جان خود
را از دســت داده اســت .با شناسایی هویت

ناحیه پا مصدوم شده بود و قصد فرار داشته
با تماس مردمی با پلیس  ۱۱۰و حضور به موقع
پلیس در صحنه دستگیر شد.سرهنگ پهلوانی
با اشــاره به اقدامــات اطالعاتی و تحقیقات
کارآگاهان پلیس جرائم جنایی از اعتراف متهم
به قتل خبر داد و افزود :متهم پس از تشریح
صحنه قتل به مرجع قضایی معرفی شد.
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به گفته گودرزی ،با آغاز تحقیقات تخصصی
پلیس ،سرانجام فرد کالهبردار شناسایی و در
منزلش دســتگیر و مشخص شد که این فرد
خانمی است که شماره تلفن فرد خواستگار را
دراختیار متهم پرونده قرارداده است و در این
مدت تحت عنوان مرد خواســتگار با شاکی
پرونده در شــبکه اجتماعی ارتباط داشــته
و از ایــن طریق از او کالهبــرداری و اخاذی
میکرده است.رئیس پلیس آشتیان افزود :در
مراحل بازجوییهای تکمیلی ،متهم دستگیر
شــده به دو مورد دیگــر کالهبرداری به این
روش از بانــوان به مبلــغ  ۲۰۰میلیون ریال
اعتراف کرد.

پاسخ جدول شماره 5088

مقتول مشخص شــد وی به همراه سه نفر از
دوســتانش به قصد تفریح از خانه خارج شده
است .با به دست آمدن این سرنخ بالفاصله سه
دوست مقتول شناسایی و در مخفیگاهشان
دستگیر شدند .ســرهنگ ترکارانی افزود :در
بررسیهای اولیه مشخص شد هر سه متهم
به اتفاق مقتول در یک خودرو سواری در حال
طی مســیر بوده اند که یکــی از متهمان به
هویت (م -ص) درحالی که یک قبضه سالح
کمری در دست داشته و در حال بازی کردن
با اســلحه بوده به ســمت مقتول تیراندازی
میکند.فرمانده انتظامی خرمشهر با
بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس
به قتل ارتکابی اعتــراف کرد ،افزود:
متهمان ،مقتــول را در محل حادثه
رها کرده و ســپس خودرو وی را در
منطقهای دیگر از حوالی شهرســتان
خرمشــهر رها میکنند.ســرهنگ
ترکارانــی درخاتمه افزود :متهمان با
تشــکیل پرونده راهی مرجع قضایی
شدند.

