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اعض�اي ب�دن س�رباز ني�روي انتظامي ك�ه به 
علت ايس�ت قلبي به م�رگ مغزي مبتال ش�ده 
بود ب�ه چند بيم�ار زندگ�ي دوباره اي بخش�يد. 
اين سرباز 21 ساله كه احسان كمالي فر نام داشت و 
اهل شهرستان گچساران بود از اسفند سال 95 لباس 
سربازي را به تن كرد و براي خدمت در نيروي انتظامي 
راهي كيش ش��د تا اينكه چند روز قبل هنگام انجام 
وظيفه دچار عارضه قلبي شده و به بيمارستان منتقل 
شد. تالش پزشكان براي نجات وي ثمري نداشت و او 
به مرگ مغزي مبتال شد. با اعالم رضايت خانواده اش 

براي اهداي اعضا، يك تيم پزشكي به سرپرستي دكتر 
علي اصغر دس��تيار، متخصص و جراح پيوند اعضا از 
شيراز در بيمارس��تان جزيره كيش حاضر و اعضاي 
بدن اين س��رباز ش��امل كبد و دوكليه به سه بيمار 
نيازمند اهدا شد. كمالي فر، پدر سرباز وظيفه احسان 
كمالي فر گفت: بسيار خوشحالم كه فرزندم در لباس 
مقدس س��ربازي تا آخرين لحظه عم��رش به مردم 
سرزمينش خدمت كرد و پس از درگذشتش با اهداي 
اعضاي بدنش توانست جان بيماران نيازمند اهداي 

عضو را نجات دهد. 

يك�ي از مأم�وران پلي�س در شهرس�تان 
شيبان در اس�تان خوزستان با ش�ليك گلوله 
از س�وي دو موتورس�وار به ش�هادت رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه نيمه شب 
يك شنبه در بلوار اصلي اين شهر اتفاق افتاد. 
شب حادثه استوار يكم عادل الهايي بچايي 
از مأموران كالنتري 32 اين شهر همراه يكي 
ديگر از مأموران پليس در حال گش�ت زني 
ش�بانه بود كه با ش�ليك گلوله از سوي دو 

موتورس�وار هدف قرار گرفت و زخمي شد. 
بع�د از حض�ور امدادگران در مح�ل، مأمور 
مجروح به بيمارستان نفت اهواز منتقل شد 
و تحت درمان قرار گرفت، اما به علت شدت 
جراحت به شهادت رسيد. سرهنگ عبدولي، 
فرمانده انتظامي شهرس�تان ب�اوي با بيان 
اينكه انگيزه اين تيراندازي تحت بررس�ي 
است، گفت: در حال حاضر سه مظنون در اين 
رابطه دستگير شدند و تحقيقات ادامه دارد. 

 ماساژ مرگبار زن ماساژور 
براي مرد ميانسال

مرد ميانس�الي كه ب�راي ماس�اژ درماني ب�ه خانه زن جوان�ي رفته 
بود ب�ه ط�رز مش�كوكي هن�گام ماس�اژ ب�ه كام م�رگ رف�ت. زن 
ماس�اژور از ت�رس ب�ا همدس�تي پس�ر م�ورد عالق�ه يك�ي از 
ش�اگردانش جس�د را در بيابان ه�اي اطراف ش�هريار ره�ا كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه چهارشنبه 17 مردادماه امسال مرد جواني 
به اداره پليس رفت و گفت پدر 60 س��اله اش به طور ناگهاني ناپديد شده 

است. 
وي در توضيح ماجرا گفت: عصر روز چهارشنبه پدرم كه جمشيد نام دارد 
از خانه مان در منطقه فالح در جنوب تهران براي خريد راديويي خارج شد 
و به پارك شهر رفت. شب منتظر او ش��ديم، اما خبري از او نشد. وقتي با 
تلفن همراهش تماس گرفتيم خاموش بود. به همين دليل نگرانش شديم 
و براي پيدا كردن او به جست وجو پرداختيم، اما فايده اي نداشت و پدرم 

را پيدا نكرديم. 
با طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان اداره يازده��م پليس آگاهي به 
دستور بازپرس دادس��راي امور جنايي تهران براي پيدا كردن رد پايي از 

مرد گمشده وارد عمل شدند. 
مأموران در بررسي هاي فني دريافتند مرد 60 ساله روز حادثه براي آخرين 
بار با ش��ماره تلفن زن جواني به نام ثريا تماس گرفته اس��ت. همچنين 
تحقيقات ميداني نشان داد جمشيد عصر روز حادثه در نزديكي خانه ثريا 
در حوالي تهرانسر ديده شده است. بنابراين مأموران به ثريا مظنون شدند 

و وي را براي تحقيقات بازداشت كردند. 
مته��م در بازجويي ه��اي ابتداي��ي ادعا كرد م��ردي را به نام جمش��يد 
نمي شناس��د، اما وقتي مورد بازجوي��ي فني قرار گرفت مدعي ش��د كه 
جمش��يد براي ماس��اژ به خانه او مراجعه كرده اس��ت ك��ه ناگهان فوت 

مي كند. 
متهم گفت: من ماس��اژور هس��تم و افراد زيادي براي ماس��اژ درماني به 
خانه ام مراجعه مي كنند. چند روز قبل از حادثه يكي از مشتريانم، تلفني 
جمشيد را براي ماساژ به من معرفي كرد. من به جمشيد گفتم كه هزينه 
ماساژ درماني 500 هزار تومان اس��ت و او هم قبول كرد و براي عصر روز 

چهارشنبه نوبت گرفت. 
جمشيد سر ساعت تعيين شده به خانه من آمد. آن روز دو نفر از شاگردانم 
نيز در خانه ام بودند و همگي مشغول كاشت ناخن بوديم. جمشيد آماده 
ماساژ درماني بود و من هم قصد داشتم شروع به ماساژ كنم كه وي گفت 
حالش بد است و از من آب خواس��ت. بالفاصله يكي از شاگردانم براي او 
آب آورد و به او داديم كه با خوردن جرعه اي آب ناگهان حالش بد ش��د و 
نقش بر زمين شد. هر چقدر تالش كرديم مرد ميانسال به هوش نيامد كه 

متوجه شديم او فوت كرده است. 
خيلي ترس��يده بودي��م و فكرم��ان به جاي��ي نمي رس��يد. از طرفي هم 
مي ترس��يديم موضوع را به اورژان��س يا پليس اط��الع بدهيم چون فكر 
مي كرديم ما را به عنوان متهم يا قاتل بازداش��ت مي كنند. از سوي ديگر 
اگر جنازه جمشيد در خانه مي ماند فاسد مي شد و بوي تعفن آن راز ما را 
بر مال مي كرد. در حالي كه گيج و مبهوت مانده بوديم يكي از ش��اگردانم 
گفت كه از پس��ر مورد عالقه اش كمك بگيريم و جسد را به بيرون انتقال 
بدهيم. او با پسر مورد عالقه اش تماس گرفت و لحظاتي بعد او با خودروي 
وانت نيسانش به خانه ما آمد و جسد را پتو پيچ كرد و به بيابان هاي اطراف 

شهريار منتقل كرد. 
پس از اعتراف زن ماساژور مأموران دو شاگرد وي را بازداشت كردند. 

دو متهم حرف هاي زن ماساژور را تأييد كردند. يكي از آنها گفت: آن روز 
كاري از دست ما ساخته نبود كه من به پس��ر مورد عالقه ام به نام شهباز 

تماس گرفتم و او هم با خودروي وانتش جسد را به بيرون منتقل كرد. 
بدين ترتيب مأموران براي كشف جسد به تحقيق پرداختند كه دريافتند 
روز بعد از حادثه مرد رهگذري جس��د مردي را در حوالي شهريار كشف 
كرده و به مأموران پليس اطالع داده اس��ت. س��پس پسر مرد گمشده به 
پزشكي قانوني اسالمش��هر مراجعه كرد و جسد پدرش را شناسايي كرد. 
همزمان با انجام آزمايش هاي الزم براي مشخص شدن علت اصلي مرگ 

مرد ميانسال مأموران در تالشند تا شهباز را دستگير كنند. 
تحقيقات از متهمان براي روشن شدن زواياي پنهان حادثه ادامه دارد. 

با پيوند  ايدزی

روزگار سياه
خانواده مهندس

قصور وزارت بهداشت در بررسي اوراق يكي از اهدا كنندگان 
كليه سبب شد تا يك بيمار مبتال به ايدز با فروش كليه اش 
يك مهندس پرواز و همسر وي را به اين بيماري مبتال كند. 
در جريان اين پرونده كه از 11سال قبل به جريان افتاده است 
مهندس پرواز به علت ابتال به ايدز جانش را از دست داد، اما 
همسر وي همچنان با مرگ دست و پنجه نرم مي كند. از سوي 
ديگر اهدا كننده كليه هم جان باخته، اما پدرش تحت تعقيب 
قضايي و به زندان محكوم شده است. حاال با وخامت حال 
همسر مهندس پرواز پرونده بار ديگر به جريان افتاده است. 
به گ��زارش خبرنگار ما، اوايل س��ال 86، مردي ب��ا مراجعه به 
دادس��راي امور پزشكي از مس��ئوالن يكي از بيمارستان هاي 
پايتخت به خاطر فوت پسر مهندسش به خاطر ابتال به بيماري 
ايدز در عمل پيوند كليه شكايت كرد. او در توضيح به مأموران 
گفت: »پسرم به نام محمد، مهندس پرواز بود و 36 سال داشت. 
او چند سال قبل به خاطر نارسايي كليه در ليست انتظار پيوند 
فوري قرار گرفت تا اينكه مرد 30 ساله اي به نام بهنام در ازاي 
دريافت 4 ميليون تومان راضي به فروش كليه اش شد. به اين 

ترتيب محمد در بيمارستان بستري شد و بعد از انجام آزمايشات 
الزم وقتي مشخص شد بهنام امكان اهداي عضو را دارد عمل 
در همان س��ال با موفقيت انجام گرفت و محمد از بيمارستان 

ترخيص شد.«
شاكي در ادامه گفت: »همه خانواده از سالمتي محمد خوشحال 
بودند اما اين خوشحالي چند ماهي بيشتر طول نكشيد و او دوباره 
حالش بد شد. پسرم از ضعف عمومي شديد رنج مي برد به همين 
دليل بار ديگر در بيمارستان بستري شد، اما پزشكان نتوانستند 
علت را تش��خيص دهند. تا اينكه وقتي محمد براي بار دوم به 
بيمارستان منتقل شد با تكميل آزمايشات فهميديم او مبتال به 
بيماري ايدز شده است! اين اتفاق ما را دچار شوك بزرگي كرده 
است و حاال از مسئوالن بيمارستان شكايت دارم و مي خواهم به 

شكايتم رسيدگي شود.«
با طرح اين ش��كايت، در اولين گام از بررسي ها مشخص شد 
قصوري از سوي كادر پزشكي بيمارستان صورت نگرفته است. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت كه خبر رسيد مهندس 
جوان 17 ماه بع��د از عمل جراح��ي بر اثر بيم��اري ايدز فوت 

كرده است. همزمان با فوت مهندس پرواز، كارآگاهان فرد اهدا 
كننده را تحت تعقيب قرار دادند اما هيچ ردي از او و خانواده اش 

به دست نيامد. 
همچنين در شاخه ديگري از تحقيقات مشخص شد اهدا كننده 
كليه براي انجام آزمايشات فرد سالم ديگري را به بيمارستان 

معرفي كرده تا بتواند بيماري اش را پنهان كند. 
تالش ها براي شناس��ايي فرد اهداكننده ادامه داشت تا اينكه 
خواهر محمد به كارآگاهان گف��ت: »روز عمل جراحي محمد 
وقتي براي اولين بار با پدر بهنام مواجه شدم او را شناختم. آن 
مرد ميانسال سالها قبل در وزارت نفت همكارم بود. « با بدست 
آمدن اين س��رنخ مأموران با مراجعه به بايگاني وزارت نفت و 
بررسي اوراق پرونده پدر بهنام دريافتند او قبل از بازنشستگي 
دوبار درخواست وام بالعوض كرده بود كه احتمال مي رفت براي 

معالجه پسر بيمارش بوده است. 
با به دست آمدن آدرس خانواده اهدا كننده، پدر بهنام به جرم 
مخفي نگه داشتن بيماري پسرش بازداشت شد. او در توضيح به 
مأموران گفت: » پسرم بهنام مدتي قبل به علت ابتال به بيماري 
ايدز فوت شد. وضع مالي خوبي نداشتيم، اما نيازي به فروش 
كليه پسرم نداشتم. بهنام پول فروش كليه اش را براي خودش 
مي خواست و آن زمان اصرار داشت تا بيماري اش را از دريافت 

كننده كليه و خانواده اش پنهان كنم.«
ابتالي همسر مهندس پرواز به بيماري ايدز

با ثبت اين توضيحات وي محاكمه و با حكم قضايي به 10 سال 
حبس محكوم ش��د. مرد ميانس��ال در حاليكه دو سوم دوران 
محكوميتش را گذرانده بود، توانست با عفو مشروط آزاد شود. 
بعد از آزادي آن مرد، اما پرونده بار ديگر به جريان افتاد و اين بار 
خانواده مهندس پرواز به خاطر بيماري عروسشان شكايت خود 

را مطرح كردند. 
بنابراين با طرح اين شكايت پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز خانواده محمد همراه همس��ر بيمار وي در همان 
شعبه به رياست قاضي زالي حاضر شدند. بعد از اعالم رسميت 
جلسه همس��ر محمد اعالم كرد قادر به حرف زدن نيست به 
همين خاطر وكيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: »با 
توجه به اينكه وزارت بهداشت مسئول احراز هويت اهدا كننده 
و دريافت كننده اعضا در عمل هاي جراحي پيوند است، اما اين 
بار قصور كرده و متوجه آزمايشات اشتباه اهدا كننده كليه نشده 
است. از آنجائيكه وزارت بهداشت داراي رديف بودجه است، با 
اثبات اين موضوع، با توجه به فوت محمد و بيماري همسرش 

درخواست پرداخت ديه را داريم.«

او در ادامه گفت: »در اين سال ها همسر محمد با بيماري ايدز 
دست و پنجه نرم مي كند و به سختي زندگي اش را مي گذراند. او 
خسارت زيادي را متحمل شده و بهنام در اين ماجرا مقصر است. 
به همين خاطر درخواست دريافت ديه كامل محمد و ديه جبران 

خسارت هاي همسرش را از صندوق بيت المال داريم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

پس�ري كه در جريان بازي قمار 400 ميليون تومان از دست 
داده بود براي تصاحب اموال پ�درش او را با خوراندن قرص 
سيانور به قتل رس�اند. متهم قصد داش�ت شريك پدرش 
و پس�ر او را هم قرباني نقشه ش�وم خود كند كه در اجراي 
نقش�ه اش ناكام ماند و با هوش�ياري بازرس ب�ه دام افتاد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، بامداد دوش��نبه 22 مردادماه امس��ال 
قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد ميانسالي 
در بيمارستان امام حسين )ع( با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تي��م جنايي در بيمارس��تان با جس��د مرد 53 س��اله اي به نام 
ابراهيم روبه رو شدند كه بررس��ي ها حكايت از اين داشت وي 
بر اثر مس��موميت غذايي فوت كرده است. همچنين مشخص 
ش��د ابراهيم كه مغازه بزرگ لوازم خانگي در خيابان جمهوري 
دارد ظهر روز يك ش��نبه 21 مردادماه همراه ش��ريك و پس��ر 
شريكش پس از خوردن ناهار همگي مسموم مي شوند كه آنها 
پس از انتقال به بيمارستان به صورت سرپايي درمان مي شود، 
اما ابراهيم به خاطر شدت مس��موميت چند ساعت بعد به كام 

مرگ مي رود. 
غذاي ما مسموم شده بود 

مأموران در نخس��تين گام از پدر و پسر شريك ابراهيم تحقيق 
كردند. 

مرد ميانسال گفت: من و ابراهيم چند سالي با هم شريك هستيم 
و لوازم خانگي مي فروشيم. پسرانمان نيز به عنوان شاگرد با ما كار 
مي كنند. معموالً ما هميشه براي ناهار از خانه مان غذا مي آورديم  
و در مغازه مي خوريم . روز حادثه محسن پسر ابراهيم غذا را در 
آشپزخانه مغازه گرم كرد. او گفت كه دندانش درد مي كند و غذا 
نمي خورد و ما سه نفر ش��روع به خوردن كرديم كه من و پسرم 
پس از خوردن دو قاش��ق متوجه مزه بد غذا ش��ديم و احساس 
كرديم غذاي ما مسموم شده و نخورديم. من بالفاصله با همسرم 
تماس گرفتم و بابت غذايي كه درست كرده بود اعتراض كردم 
كه او گفت شام ديشب بوده و مشكلي ندارد. بهر حال من و پسرم 
نخورديم، اما ابراهيم گفت بوي بد غذاي��ش كم و قابل تحمل 
است و تا آخرين قاشق خورد. ساعتي بعد در حالي كه محسن 
از مغازه بيرون رفته بود من و پسرم دل درد گرفتيم به طوريكه 
هر چه خورده بوديم باال آورديم و دقايقي بعد هم ابراهيم حالش 
بد شد و باال آورد كه بالفاصله با اورژانس تماس گرفتيم و عوامل 
اورژانس ما را به بيمارستان منتقل كردند. من و پسرم به صورت 
سرپايي مداوا ش��ديم، اما ابراهيم حالش بدتر شد تا اينكه چند 

ساعت بعد فوت كرد. 
هوشياري بازپرس جنايي دست قاتل را رو كرد 

بدين ترتيب بازپرس به محسن، پسر مرد فوت شده مشكوك 
ش��د و احتمال داد وي به دليلي غذاي پدرش و شريك و پسر 
شريكش را مسموم كرده و به بهانه دندان درد از غذاي مسموم 
نخورده اس��ت. بنابراين تيم جنايي براي بررس��ي راهي مغازه 
آنها ش��د. مأموران در ابتدا فيل��م دوربين هاي مداربس��ته را 
بررسي كردند كه متوجه شدند روز حادثه دوربين هاي مغازه 

خاموش بوده و اصاًل هيچ تصويري ضبط نكرده است. همزمان 
با ادامه تحقيقات مأموران محس��ن را به عنوان مظنون حادثه 
به دس��تور بازپرس جناي��ي در روز چهارش��نبه 24 مردادماه 

بازداشت كردند. 
متهم ابتدا منكر جرم خود شد، اما يك روز بعد وقتي با داليل و 

مدارك روبه رو شد به جنايت هولناكي اعتراف كرد. 
متهم صبح ديروز پس از انتقال به دادسراي امور جنايي تهران به 

قتل پدرش اعتراف كرد. 

به گفته سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، متهم به دستور قاضي 
دش��تبان براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
گفت وگو با متهم 

خودت را معرفي كن ؟ 
محسن هستم 35 سال سن دارم. 

متأهلي ؟ 
بله يك پسر خردسال دارم. 

چه مدتي است در مغازه پدرت كار مي كني ؟ 
از دوران كودكي. 

چقدر درس خواندي ؟
ديپلم دارم. 

معتادي ؟ 
نه.

با پدرت مشكل داشتي؟ 
نه.

چرا تصميم به قتل او و شريكش گرفتي؟
اشتباه كردم. قصد قتل نداشتم. 

بيشتر توضيح بده؟
من مدتي است قمار مي كنم كه نزديك به 400 ميليون تومان 
كم آوردم و بدهكار شدم. خيلي تالش كردم بدهي را بدهم، اما 
پولي بدست نياوردم و معامله هايي هم كه انجام مي دادم سودي 
نداشت. به همين دليل خيلي ناراحت بودم تا جايي كه تصميم 

گرفتم به زندگي خودم پايان دهم كه تصميمم عوض شد. 
چرا؟ 

تصميم گرفتم پدرم را با سم مسموم كنم و ارثيه را تصاحب كنم 
و بدهي ام را بپردازم. 

چرا غذاي شريكش و پسر او را مسموم كردي ؟ 
تصميم داش��تم پس از اينكه آنها را مس��موم ك��ردم پول هاي 

گاوصندوق و لوازم داخل مغازه راسرقت كنم. 
از كجا سم تهيه كردي ؟ 

صبح روز حادثه به خيابان ناصر خس��رو رفتم و 15 هزار تومان 
دادم قرص سيانور خريدم. 

بعد چه كار كردي؟ 
ابتدا دوربين هاي مغازه را قطع كردم تا رد پايي از خودم به جاي 
نگذارم و بعد ازظهر به پدرم و شريكش گفتم غذاهاي آنها را گرم 
مي كنم. هنگام گرم كردن غذا قرص را پودر كردم و با غذاهاي 
آنها مخلوط كردم و بعد روي ميز گذاشتم و از آنها خواستم قبل 
از سرد شدن بخورند كه آنها هم شروع به خوردن كردند و من به 
بهانه اينكه دندانم درد مي كند، نخوردم. شريك پدرم و پسرش 
دو قاشق بيش��تر نخورند، اما پدرم خورش��ت بادمجانش را كه 

خيلي دوست داشت تا آخر خورد. 
فكر مي كردي دستت رو شود ؟ 

هرگز. 
حرف آخر ؟

پشيمان هستم. 

بازداش�ت  از  پايتخ�ت  پلي�س  رئي�س  جانش�ين 
63 س�ارق در جريان ط�رح انضب�اط اجتماعي خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حميد هداوند توضيح داد: اين طرح 
در چند روز گذشته در محدوده تهران اجرا شد و مأموران پليس 
تهران موفق به بازداشت 63 سارق، كيف قاپ، زورگير و مالخر 
شدند. وي ادامه داد: از مخفيگاه متهمان لوازم سرقتي بسياري 
از جمله، 93 دستگاه گوش��ي تلفن همراه، تبلت، 20 عدد كيف 

زنانه، 17 دستگاه موتورسيكلت، 9 دس��تگاه خودرو، دو قبضه 
سالح، دهها قبضه سالح سرد و مقاديري مواد مخدر صنعتي و 
سنتي كشف شدند. جانشين رئيس پليس پايتخت اظهار داشت: 
متهمان پس از دستگيري به كالنتري هاي محله مربوطه منتقل 
شدند و تحت بازجويي هاي صورت گرفته به جرائم خود مبني بر 
سرقت خودرو و موتورسيكلت، زورگيري، كيف قاپي، سرقت از 

منزل و همچنين خريد و فروش مواد مخدر اعتراف كردند. 

اقرار قمار باز به قتل پدر با سيانور

بازداشت 63 سارق در طرح انضباط اجتماعي

سرباز فداكار به 3 بيمار زندگي بخشيد

شهادت مأمور پليس در شهرستان شيبان

 كالهبرداري با فروش 
ربات همدم ياب 

كارب�ران  از  همدم ي�اب  رب�ات  از  اس�تفاده  ب�ا  ك�ه  زن�ي 
ش�د.  بازداش�ت  مي ك�رد  كالهب�رداري  مج�ازي  فض�اي 
سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتاي تهران توضيح داد: چندي قبل 
مردي به مأموران پليس فتا خبر داد كه مبالغي از حساب بانكي وي بدون 
اينكه خريدي داشته باشد برداشت شده است. در جريان تحقيقات پليس 
معلوم شد كه مالباخته عضو يكي از كانال هاي شبكه هاي اجتماعي شده 
است و با خريد نرم افزار ربات همدم ياب از حساب بانكي وي بابت خريد 

نرم افزار برداشت شده است. 
بعد از به دست آمدن اين سرنخ كارآگاهان پليس فتا دريافتند مالباخته 
نرم افزار را از س��ايت جعلي )فيش��ينگ ( خريداري كرده است و با ثبت 
اطالعات بانكي خود در صفحه جعلي طراحي ش��ده اطالعات بانكي وي 
در دسترس فرد كالهبردار قرار گرفته است. رئيس پليس فتای پايتخت 
گفت: مأموران پليس در بررس��ي ها متوجه ش��دند كه ف��رد كالهبردار 
زني جوان اس��ت كه مخفيگاه وي را شناس��ايي و او را بازداشت كردند. 
سرهنگ كاظمي به شهروندان هشدار داد: هنگام درج اطالعات حساب 
و كارت هاي بانكي خود به آدرس اينترنتي ي��ا url دقت كنيد و آدرس 

اينترنتي درگاه بانكي را از خود بانك دريافت كنند. 

ضرورت دوستي والدين با فرزندان 
براي پيشگيري از ابتال به افيون

  بهناز حاج بيگي* 
اين روزها ميزان ابتال به مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي در ميان 
جوانان موجب نگراني اس��ت. با وجود اقدامات مختل��ف قانوني براي 
كنترل مواد مخدر در كشور متأسفانه روند اعتياد در بين جوانان هنوز 
كنترل نشده است به همين دليل، در مسير اجتماعي شدن مبارزه با 
مواد مخدر بايد به نقش مهم س��المت خانواده و به كارگيري روش ها 
و مهارت هاي مؤثر فرزندپروري در رشد سالم فرزندان توجه كرد، اگر 
چه عوامل ژنتيك، ذاتي و محيطي در ش��كل گيري ويژگي ها و تكامل 
كودك نقش دارند، ام��ا فرايندهاي خانوادگي نيز در اين راس��تا حائز 

اهميت هستند. 
خانواده ها مي توانند ب��ا تأمين نيازهاي اساس��ي، ايج��اد فضاي امن 
خانوادگي، راهنمايي، قانونگذاري مناسب و نظارت بر زندگي فرزندان، 
آنان را از بسياري رفتارهاي مشكل ساز و پر خطر از جمله مصرف مواد 
و بزهكاري دور نگه دارند. به رغم اينكه دوستان و همساالن در شروع 
مصرف مواد مخدر صنعتي و ش��يميايي افراد تأثيرگذار هستند، ولي 
خانواده نقش مثبت و مح��وري در جلوگيري از درگي��ري نوجوان به 
رفتارهاي مشكل س��از از جمله مصرف م��واد دارد. والدين در انتخاب 
دوستان فرزندان خود مؤثرند، زماني كه نوجوانان رابطه خوبي با والدين 
خود دارند بيشتر احتمال دارد دوس��تاني را انتخاب كنند كه آنان نيز 

تأثير مطلوبي در زندگي شان داشته باشد. 
ايجاد رابطه امن و س��الم والدين با فرزندان، انتقال مناسب ارزش هاي 
اخالق��ي و اجتماعي به آنان، حض��ور والدي��ن در بخش هاي مختلف 
زندگي فرزندان و حمايت والدين از جنبه هاي مختلف عاطفي، فكري، 
اجتماعي و اقتصادي را در اقدامات پيشگيرانه اعتياد بسيار مؤثر است 
كه بس��يار كاربردي تر از اقدامات قانوني اس��ت. والديني كه در حين 
حمايت از فرزندانشان به آنها كمك مي كنند تا مستقل باشند، رعايت 
مقررات از سوي فرزندانشان را تش��ويق مي كنند و در عين حال ثبات 
و عدالت را در اين مقررات مد نظر دارند فرزن��دان محكم و مقاوم تري 
در برخورد با مس��ائل زندگي پرورش مي دهند. در عين حال برخورد 
نامناس��ب با رفتاره��اي فرزندان، مقررات خش��ن و بي ثب��ات و نبود 
موقعيت هاي يادگي��ري مهارت هاي اجتماعي مي تواند به مش��كالت 
اجتماعي، روانشناختي و تحصيلي در كودكان و نوجوانان منجر شود كه 

عامل خطر عمده اي براي مصرف مواد مخدر محسوب مي شود. 
* متخصص علوم رفتاري

یادداشت 


