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توقیف خودروی سواری پژو
با محموله نیم تنی تریاک    

توکلی -معاون دادستان عمومی و انقالب شهرستان منوجان از کشف  بیش از نیم تن تریاک در این شهرستان خبر داد .به گزارش خبرنگارما  ،قاضی امید
رضایی  گفت:طی دو عملیات از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج)در اداره اطالعات و ماموران انتظامی530   ،کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف
ویک دستگاه خودروی سواری پژو405توقیف شد.وی  با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی افزود :قاچاقچیان قصد انتقال این محموله رابه هرمزگان داشتند.

...

ازمیان خبرها

کشف محموله یک تن و 225
کیلوگرمی تریاک در گلستان

...

یادداشت
سیدخلیل سجادپور

همه ماموران به مدرسه نروند!
بساط ناسزا به زمین و زمان در قفل ترافیکی میدان
سپاد مشهد گسترده بود ،ترافیک شدیدی که بیشتر
از یک ساعت رانندگان را در انتظار بازگشایی مسیری
برای فرار از این مهلکه وحشتناک معطل کرده بود!
هیچ کس معنای خواب آلود بودن چراغ های راهنمایی
را هم نمی فهمید که گاهی پلک می زدنــد و دوبــاره
خودروهای بیشتری در هم فرو می رفتند .عصبانیت را

فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف یک تن و 225
کیلوگرم تریاک طی یک عملیات موفقیتآمیز پلیسی
خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،ســردار «علیاکبر جــاویــدان» گفت:
پس از مد تها انجام اقدامات اطالعاتی و تخصصی،
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان گلستان موفق
به شناسایی محموله بزرگ موادمخدر شدند.
وی افزود :این کامیون حامل تریاک که در شرق کشور
بارگیری و وارد استان گلستان شده بود با هوشیاری و
اقدام سریع مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شناسایی
و متوقف شد.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :پس از هماهنگی با
مقام قضایی ،در بازرسی از کامیون توقیفی ،یک تن و
 225کیلوگرم تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی گلستان گفت :در این عملیات عالوهبر
توقیف یک دستگاه کامیون ،یک متهم دستگیر و پس از
تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع
قضایی شد.
جاویدان با اشاره به متالشی شدن  27باند موادمخدر
در استان گلستان از ابتدای امسال تصریح کرد :در این
مدت بیش از  12تن انواع موادمخدر کشف شده که در
چند دهه اخیر بیسابقه بوده است.

برخورد مرگبار پراید و تریلی
در پلدختر
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از برخورد مرگبار
دو خــودروی پراید و تریلی در محور پلدختر به سمت
زانوگه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،صارم رضایی با اعالم این خبر اظهار
کــرد :در برخورد تریلی و دو خــودروی پراید با هم در
محور پلدختر به سمت زانوگه بین روستای توه خشکه
و کارخانه گچ راننده تریلی به علت سوختگی شدید
در دم جان باخت و سرنشینان هر دو پراید نیز به شدت
مصدوم شدند.
وی با بیان این که به محض دریافت خبر دو تیم امدادی
از پایگاه امداد جادهای بلوران به همراه پایگاه رومشگان
بــه محل حــادثــه اع ــزام شــدنــد ،افـــزود :رانــنــده یکی از
خودروهای پراید که گیر کرده بود توسط عوامل امدادی
جمعیت هاللاحمر و با استفاده از خودروی ست نجات
(قیچی  ،جک و فک) با تالش و سرعت عمل نیروهای
امــدادی از خــودرو بیرون کشیده و به مراکز درمانی
منتقل شد.
رضــایــی در ادامـــه خاطرنشان ک ــرد :دو نفر دیــگــر از
مصدومان پراید نیز پس از انجام کمکهای اولیه توسط
عوامل اورژانــس  ۱۱۵به مراکز درمانی انتقال داده
شدند.
مدیرعامل جمعیت هــال احمر لرستان بیان کرد:
همچنین در مــحــور بــروجــرد -اراک(پ ــی ــچ زینعلی)
واژگونی خودروی تریلی گزارش شد که بعد از دو ساعت
رهاسازی ،توسط پایگاه امداد و نجات هالل احمر راننده
با کمک اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
وی با بیان این که رعایت قوانین و پرهیز از هر گونه عجله
و شتاب در رانندگی نقش مهمی در کاهش تصادفات
دارد ،اضافه کرد :با توجه به شروع بار شها در استان،
رانندگان ضمن رعایت عالیم رانندگی از هرگونه شتاب
و عجله خودداری کنند.
رضــایــی گفت :همچنین شــهــرونــدان در صــورت بــروز
هرگونه حادثه با شماره  ۱۱۲ندای امداد تماس بگیرند،
چراکه جمعیت هالل احمر به صورت شبانه روزی آماده
ارائه خدمت به هموطنان است.

قطعی گسترده برق در پی توفان
شدید در کانادا

در پی توفان ویرانگر در اتــاوا ،پایتخت کانادا و خرابی
برخی خانهها ،صدها هــزار نفر از ساکنان این شهر و
شهرهای اطــراف آن از روز شنبه گذشته با قطعی برق
مواجه شدهاند.
به گزارش ایسنا ،شهردار اتاوا با بیان این که این توفان
یکی از شدیدترین بالیایی است که تاکنون این شهر را
گرفتار کرده اعالم کرد :رفع مشکل قطعی برق ممکن
است چندین روز به طول بینجامد.
در این توفان که از عصر روز جمعه آغاز شده و خرابی های
بسیاری به بار آورده تاکنون دست کم شش نفر زخمی
شدهاند.
به گــزارش رویــتــرز ،دو شهر اتــاوا و گاتینو که روی هم
حدود  1/3میلیون نفر جمعیت دارند از شهرهای اصلی
گرفتار شده در توفان بود هاند و به گفته مقامات ،حدود
 ۲۰۰هزار نفر از ساکنان این دو شهر با مشکل قطعی
برق مواجه شدهاند.

در چهره سرخ گون و ابروان درهم کشیده هر رانندهای
مــی توانستی ببینی بــه همین دلیل کسی جرئت
اعتراض به دیگری را نداشت .در این میان نگارنده این
سطور که بارها صحنه های قتل در پی عصبانیت آنی
رانندگان را به خاطر داشت از همه بیشتر مراقب بود تا
جمالتش جرقه ای برای درگیری خونین نشود .یکی
از مدیریت مدیرانی ناالیق می نالید و دیگری مدیران
گذشته را مقصر این صحنه های تلخ می دانست ولی
با این حرفها گره ترافیکی میدان سپاد باز نمی شد.
عقربههای ساعت به  17:30رسیده بودند و دقایق
عمر همچنان سپری می شد .خوب به خاطر دارم که
در سال  85هنگامی که این تقاطع در دست ساخت
بود ،سرهنگ اسماعیلی (رئیس پلیس وقت راهنمایی
و رانندگی مشهد) بارها فریاد می زد «ورودی و خروجی
ایــن میدان پاسخ گــوی عبور و مــرور خــودروهــا حتی

در دو سال آینده نخواهد بــود!» اما هیچ کس به این
نظرات کارشناسی توجهی نداشت چرا که باید ساخت
وسازها با هزینه ها برابری می کرد! در حالی که عقربه
های ساعت به  18نزدیک می شد و شهر در تاریکی
فرو رفته بود به ناچار با مرکز فوریت های پلیسی 110
تماس گرفتم و از کد  118خواستم حداقل موضوع این
قفل ترافیکی را به حوزه مربوط راهنمایی و رانندگی
اعالم کند اما پاسخ گوی تلفن گفت :این موضوع به
 110مربوط نمی شود و او تنها گزارش های مربوط
به کالنتری ها را اعالم میکند! نبود حتی یک مامور
راهنمایی در این منطقه از همه بیشتر رانندگان را
عصبانی می کرد چرا که معتقد بودند اگر پای جریمه
و پارک های حاشیه ای خیابان ها در میان باشد تعداد
زیادی از ماموران راهنمایی را در خیابان ها به نظاره می
نشینی! دیگری هم با شنیدن این جمالت می گفت :با

آغاز مدرسه ها ،ماموران به مدت دو هفته باید در کنار
مدارس باشند! یکی هم می گفت :خوب همه ماموران
به مدرسه نروند! یکی هم ترافیک شهر را کنترل کند
تا این گونه آشفته بــازار نشود! عقربه های ساعت به
 18:20رسیده بود که من هم باالخره راه گریزی یافتم
و از معرکه ترافیک میدان سپاد گریختم اما باالخره
نفهمیدم ضعف های مدیریتی موجب تلف شدن عمر
انسان هاست یا به مدرسه رفتن ماموران! شاید هم
رانندگان در این گونه موارد باید مامور خودشان باشند!
هر چه هست این شهر رستمی می خواهد تا کمر به
نابودی این ترافیک هفت سر ببندد! یا حداقل پلیس
 110موضوع را برای اطالع مدیران سخت کوش اعالم
کند شاید گشایشی حاصل شود! اگرچه همه این موارد
نافی زحمات مدیران و فرماندهان شایسته و زحمت
کش در مراجع قانونی و نیروی انتظامی نیست.

بلیتفروشمترو،باندجعلاسکناسرا لوداد
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بــزرگ از
متالشی شدن باندحرفه ای جعل اسکناس و تراول
چک خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  ۲۶مرداد امسال جوانی
حدود  ۳۰ساله بامراجعه به ایستگاه متروی "جهاد"
قصد خرید بلیت مترو را داشت که متصدی فروش
بلیت به جعلی بودن اسکناس  ۱۰هزار تومانی ارائه
شده از سوی این فرد مشکوک و بالفاصله موضوع به
پلیس مترو اطالع داده شد ،در ادامه این فرد دستگیر
و در بازرسی اولیه از وی تعداد  ۱۴قطعه اسکناس
 ۱۰هــزار تومانی و دو قطعه تــراول چک  ۵۰هزار
تومانی کشف و ضبط شد.
با انتقال متهم به کالنتری  ۱۰۵سنایی و در بررسی
اسکناس و تراول چکهای کشف شده جعلی بودن
تمامی اسکنا سهای مکشوفه محرز و در ادامــه
پرونده مقدماتی با موضوع جعل اسکناس رایج کشور
تشکیل شد و متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
متهم به نام حمید متولد  67که از مجرمان سابقه
دار با دو فقره سابقه دستگیری است در تحقیقات
اولیه منکر اطالع از جعلی بودن اسکناس و تراول
چک ها شد و ادعا کرد که آن ها را در ازای کار در یک
پروژه ساختمانی در شهرستان قزوین از پیمانکار
ساختمان دریافت کرده است .در شرایطی که حمید
قادر به معرفی پیمانکار ساختمانی در شهرستان
قزوین نبود به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتا
به اطالع داشتن از جعلی بودن اسکناسها اعتراف
کرد.
متهم در اعترافاتش گفت :اسکناس و تــراول چک
ها را از صاحب یک سفره خانه سنتی در محدوده
خیابان مطهری دریافت کــرده است که بالفاصله
کارآگاهان تیم جعل و کالهبرداری پایگاه سوم

پلیس آگاهی به نشانی سفره خانه مراجعه و اقدام
به دستگیری صاحب سفره خانه کردند .این فرد
در همان تحقیقات اولیه صراحتا به اطالع داشتن
از جعلی بودن اسکناس های کشف شده از حمید
و همچنین تهیه دوبسته  ۱۰۰برگی اسکناس ۱۰
هزار تومانی از فرد دیگری به نام محمد  .م متولد
 66اعتراف کرد که در ادامــه محمد نیز دستگیر و
صراحتا به عضویت داشتن در یک گروه جعل و توزیع
اسکناس و تراول چک ها اعتراف کرد.
در ادامه اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری
این گروه از متهمان در زمینه جعل اسکناس های

رایج کشور ،کارآگاهان اقدام به دستگیری دو متهم
دیگر از جمله سرکرده گــروه به نام کریم .
ع متولد  50کــردنــد .در زمــان دستگیری
 ،کریم با اطــاع از حضور کارآگاهان قصد
داشــت تا با یک دستگاه خــودروی پراید از
مــحــدوده سفره خانه محل تــردد متهمان
متواری شود که با واکنش سریع کارآگاهان
دستگیر و در بازرسی از خودرو مقادیر قابل
توجهی اسکناس و تراول چک مجعول کشف
و ضبط شــد .متهم پس از انتقال به پایگاه
سوم پلیس آگاهی صراحتا به جعل و تهیه

اسکناس و تراول چک های کشف شده اعتراف کرد
که با شناسایی مخفیگاه وی در حاشیه شرق تهران،
کارآگاهان پایگاه سوم آگاهی در بازرسی از این محل
موفق به کشف تعداد دیگری از اسکناس ها و تراول
چک های جعلی شدند.
در بازرسی از مخفیگاه متهم اصلی پرونده کارآگاهان
اطالع پیدا کردند که کریم اقدامات اولیه برای جعل
ارزهای خارجی از جمله دالر آمریکا را انجام داده
و قصد تهیه و توزیع ارزهــای مجعول را داشته که
قبل از هرگونه اقدام در این خصوص دستگیر شده
است.
براساس اعــام مرکز اطــاع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ کارآگاه کامیار چهری ،رئیس
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این
خبر گفت :در ادامه تحقیقات و باکشف دیگر آالت و
ادوات مورد استفاده در تهیه اسناد مجعول مشخص
شد که متهم اصلی پرونده در زمینه جعل اسناد
مالکیت و دیگر اوراق دولتی نیز فعالیت داشته
است که هماهنگی های الزم با بازپرس شعبه پنجم
دادسرای ناحیه  ۶تهران انجام شد و متهمان با قرار
قانونی و برای ادامه تحقیقات در اختیار پایگاه سوم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

آمارقربانیان دریا در مازندران  25درصدکاهشیافت

ســوت پــایــان طــرح سالم ســازی دریــا در
سواحل مازندران در حالی شامگاه سی و
یکم شهریور با ورود فصل پاییز نواخته شد
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که آمارهای رسمی حاکی از کاهش حدود
 25درصدی تلفات ناشی از غرق شدگی
در مقایسه با تابستان سال  96است.

به گزارش ایرنا ،طبق آخرین آمار رسمی
اســتــانــداری مــازنــدران طــی چهار ماهه
خ ــرداد تــا پــایــان شهریور مــاه امــســال که
طرح سالم سازی دریا در  338کیلومتر از
سواحل دریای خزر در این استان فعال بود
 47نفر هنگام شنا جان باختند.
تابستان سال گذشته  62نفر از شناگران
در سواحل خزر جان باخته بودند.
طــرح سالم ســازی دریــا در مــازنــدران با
محوریت جمعیت هــال احمر و هیئت
نجات غریق و نظارت استانداری همه ساله
اجرا می شود.
رئیس هیئت نجات غریق مازندران روز یک
شنبه به ایرنا گفت :طرح سالم سازی دریا
از اول خرداد امسال در  95نقطه از ساحل

خزر به اجرا گذاشته شد و تا  31شهریور ماه
ادامه داشت.
نقی کریمیان افــزود :در این مدت طبق
آمار پزشکی قانونی  47نفر در ساحل خزر
در مازندران جان خود را از دست دادند که
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آمار
تلفات انسانی  25درصد کاهش یافت.
وی تعداد نجات یافته از غرق شدگی و مرگ
در طرح های سالم سازی دریا را افزون بر
شش هزار نفر اعالم کرد.
کریمیان دلیل اصلی غرق شدن و مرگ
شناگران در آب های ساحلی خزر را ورود
افــراد به آب دریــا در خــارج از طــرح های
سالم سازی و عمدتا در مناطق شنا ممنوع
و همچنین بی توجهی به هشدار ناجیان

غریق اعالم کرد .وی گفت  :طی امسال
 900ناجی غریق در  95نقطه از طرح های
سالم سازی و افزون بر  350نقطه حادثه
خیز به کار گرفته شدند.
رئیس هیئت نجات غریق مازندران مهم
ترین برنامه ستاد سالم سازی طرح دریا در
این استان برای کاهش تلفات انسانی را
فرهنگ سازی دانست و خواهان همکاری
رسانه ها در این زمینه شد.
طرح سالم سازی دریا در مازندران از سال
 93به دنبال مرگ  224نفر در ساحل خزر
در این استان عملیاتی شد و از آن پس آمار
تلفات روند کاهشی گرفت به گونه ای که
طی امسال آمار تلفات به یک چهارم سال
 93رسید.

...

درامتدادتاریکی

شلیک کینه ای!

اگرچه در لحظه وقوع جنایت به چیزهایی می اندیشیدم
که چاره ای جز «کشتن» نداشتم ولی این کار ارزش آن را
نداشت که همسر و فرزندانم گرفتار شوند و زندگی آن ها
در سختی و مشقت قرار گیرد با وجود این زمانی که دست به
جنایت زدم در واقع خودم را نیز به قتل رساندم و ...
مرد  31ساله ای که به اتهام قتل مسلحانه یکی از بستگان
دورش در روستای خور مشهد ،با صدور دستورات ویژه ای
از سوی قاضی احمدی نژاد (بازپرس ویژه قتل عمد مشهد)
و با تالش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی دستگیر شده است با بیان این که هنگام ارتکاب
جنایت فکر می کردم فقط «مرگ» حق اوست ،پس از آن که
به سواالت سرگرد نجفی (افسر پرونده) پاسخ داد در تشریح
ماجرای زندگی اش نیز گفت :پنج برادر و دو خواهر دارم که
برخی از آن ها تا مقطع دیپلم تحصیل کرده اند اما من هیچ
عالقه ای به مدرسه نداشتم و از رفتن به کالس درس متنفر
بودم به همین دلیل در کالس پنجم ابتدایی ترک تحصیل
کردم و در کنار پدرم به امور کشاورزی و دامداری پرداختم
ولی کمی که بزرگ تر شدم تصمیم گرفتم به شهر بروم و
حرفه ای بیاموزم .این گونه بود که روستا را رها کردم و به
منزل خاله ام در مشهد آمدم .شاگرد تراشکاری شدم و به
مدت هفت سال کار کردم تا این که خودم استادکار شدم و
بعد از آن برای گذراندن خدمت سربازی به استان سیستان
و بلوچستان رفتم .از سربازی که برگشتم تصمیم گرفتم
ازدواج کنم به همین دلیل با دختری که از بستگان پدرم
بود و از قبل به یکدیگر عالقه داشتیم ازدواج کردم .بعد از
این ماجرا بود که خانه ای در اطراف میدان بار نوغان اجاره
کردم تا زندگی مستقلی را زیر یک سقف شروع کنم .آن
زمان سرمایه ای برای تاسیس کارگاه نداشتم و به صورت
درصدی برای دیگران کار می کردم تا این که دو سال بعد از
آغاز زندگی مشترک پسرم به دنیا آمد و من همچنان تالش
می کردم تا زندگی خوبی داشته باشم ولی از حدود سه
سال قبل به دلیل برخی مشکالت خانوادگی و ناراحتی
های روحــی که داشتم سکته مغزی کــردم به طــوری که
نیمی از بدنم فلج شد .دیگر کارکردن برایم سخت بود و
با مشکالت زیادی روبه رو شدم از سوی دیگر نیز به توصیه
پزشکانوبرایبهبودروحیهبهروستابازگشتموبهدامداری
پرداختم .در این شرایط بود که آرام آرام مصرف مواد مخدر
را نیز شروع کردم .اگرچه قبال به صورت تفننی و با دوستانم
در دورهمی ها مصرف می کردم ولی بعد از بیماری مصرفم
باال رفت و معتاد شدم .به طوری که بیشتر اوقات را نیز با
«م-ر» (مقتول) به استعمال مواد می پرداختیم ما با یکدیگر
صمیمی بودیم و رفت و آمد داشتیم ولی او درحــق من
نامردی کرد به طوری که کینه عمیقی از او به دل گرفتم آن
قدر عصبانی بودم که هر بار او را می دیدم به زحمت خودم را
کنترل می کردم وقتی این اختالفات و کینه ها شدت گرفت
به شهر (مشهد) آمدم و یک قبضه اسلحه وینچستر خریدم تا
این که آن شب ( )97.5.25وقتی سگ گله را سوار قسمت
بار خودروی من کرد تا با یکدیگر نزد گله گوسفندان برویم
فرصت را برای قتل او مناسب دیدم و با شلیک گلوله او را در
جاده فرعی روستا به قتل رساندم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی

"فلورانس" در آمریکا همچنان قربانی
میگیرد
رسانههای داخلی آمریکا از افزایش تلفات توفان فلورانس
در این کشور و تداوم خطر وقوع سیالب خبر دادند.
به گــزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانههای داخلی آمریکا
تاکنون دستکم  ۴۴تن بر اثر این توفان جان باختند و
مشکالت و گرفتار یهای ناشی از ایــن حادثه طبیعی
همچنان ادامه دارد.
از هفته گذشته و با آغاز فعالیت توفان فلورانس در مناطقی
از ایالت کارولینای شمالی دستکم  ۴۴تن جان خود را
از دست دادند .همچنین از آن زمان بارش مداوم باران به
جاری شدن سیل در این ایالت منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،گزارشهای محلی
حاکی از آن است که با وجود توقف بارندگی ،طغیان برخی
از رودخانهها همچنان ادامه دارد.

آتش سوزی دانشگاه کرت یونان خسارات
فراوانی برجا گذاشت

دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات خبرداد

تهیهطعمقلیانمیوهایازروانگردانها
دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات با تاکید
بر هوشیاری کامل والدین در خصوص مضرات مواد
مخدرگفت :والدین باید به درجهای از هوشیاری برسند
که بدانند انواع مواد مخدر و موادی که پیشزمینه اعتیاد
(قلیان) است ،برای سالمتی مضر هستند و باید خود و
فرزندان شان را از آن دور کنند.
به گــزارش مــیــزان ،محمدرضا مسجدی اظهار کرد:
متاسفانه در جامعه مشاهده میشود که خانوادهها در
اماکن عمومی ،بوستانها ،مراکز تفریحی و گردشی و
 ،...بساط قلیان را به همراه فرزندان شان فراهم و آن را
در هر شرایطی دود میکنند؛ در حالی که مواد موجود
در قلیان از ترکیبات روانگردانها و مواد مخدر صنعتی
و اعتیادآور است.
وی با انتقاد از این که میتوان مواد مخدری مانند گل
و طعمهای میوهای قلیان را که از روانگــردانهــا تهیه
شده است ،در سوپرمارکتها هم یافت ،تصریح کرد :هم
اکنون انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که قلیان نیز
جزو آن است ،در دسترس قرار دارد و والدین با آگاهی
یا ناآگاهی فرزندان شان را به سمت استعمال این مواد
سوق میدهند.
دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات با اشاره به
این که امروزه قهوه خانهها تبدیل به دودخانه شدهاند،
اظهار کــرد :طی سا لهای گذشته ،قهو هخانه مکانی
برای مصرف چای و غذا خوردن بود ،اما امروزه مشاهده
میکنیم که این مکانها به دود کردن قلیان با طعمهای
مختلف و بعضا مــواد مخدر صنعتی و شیمیایی تبدیل

شد هاند.
مسجدی خاطرنشان کرد :اجتماعی شدن مبارزه با مواد
مخدر طرح نو و کارسازی برای مقابله با اعتیاد است ،اما
باید رسانهها بیشتر به این مبحث بپردازند و خانوادهها به
درجهای از هوشیاری کامل برسند که خود بساط دود و دم
را برای فرزندان شان حتی قلیان فراهم نکنند.
وی استعمال قلیان را آغازی برای کشیدن سیگار و انواع

مــواد مخدر صنعتی و شیمیایی دانست و گفت :مواد
موجود در قلیان دارای انواع مخدرها و به شدت اعتیادآور
است.
ایــن اســتــاد دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی شهید بهشتی
افــزود :مصرف انــواع مــواد مخدر صنعتی و شیمیایی و
روانگردانها برای سالمت جسم مانند ریهها بسیار مضر
است و مشکالت بسیاری را به وجود میآورد.

به گفته مسجدی ،مواد مخدر صنعتی و شیمیایی پس از
مصرف وارد سیستم ارتباطی مغز می شود و فرایند عادی
ارسال ،دریافت و پردازش اطالعات از سوی سلولهای
عصبی را مختل میکند.
وی افزود :ساختار شیمیایی مواد مخدر مانند هروئین،
شیشه و  ...شبیه نورونهای فرستنده طبیعی مغز است
و در نتیجه نورونها را تحریک میکند .شباهت ساختار
شیمیایی این گونه مواد مخدر به نورو نهای فرستنده
طبیعی سبب میشود تا سلو لهای گیرنده مغز فریب
بخورند و اجازه دهند تا مواد مخدر وارد سلولهای عصبی
شود و آنها را تحریک کند.
دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات اضافه کرد:
اگرچه ساختار شیمیایی ایــن گونه مــواد مخدر شبیه
ساختار مواد شیمیایی مغز است ،اما سلولهای عصبی
مغز را بهطور طبیعی تحریک و فعال نمیکند و سبب
میشود تا پیامهای غیرعادی در شبکه عصبی مغز جریان
پیدا کند .مسجدی ادامه داد :برخی دیگر از مواد مخدر
همچون آمفتامین و کوکائین باعث میشود سلولهای
عصبی مغز به مقدار بسیار زیادی نورونهای فرستنده
طبیعی ایجاد کند یا از گردش عادی این مواد شیمیایی
در مغز جلوگیری میکند .ایجاد چنین اختاللی سبب
میشود تا یک پیام بسیار قوی در مغز ایجاد و کانالهای
ارتباطی مغز مختل شود.
وی در پایان تاکید کرد :مبارزه اجتماعی با مواد مخدر
بحث مهم و جــدی اســت که باید به طــور اساسی به آن
پرداخته شود.

آتش سوزی مهیب روز یک شنبه در دانشگاه جزیره کرت
واقع در شرق یونان خسارات فراوانی به تاسیسات این
دانشگاه وارد کرد.
به گزارش ایرنا از رسانه های یونان ،دیروز به دالیلی که
هنوز علت آن مشخص نشده دانشگاه کرت یونان دچار
آتش سوزی و بخش زیادی از این دانشگاه طعمه حریق
شد و خسارات فراوانی به تاسیسات و خوابگاه آن وارد آمد.
بر اساس گزارش رسانه های خبری یونان ،این آتش سوزی
در نزدیکی خوابگاه دانشجویان و آزمایشگاه های این
دانشگاه رخ داد که حاوی مواد شیمیایی فراوانی هستند
و به همین دلیل مهار و خاموش کردن آتش کاری آسانی
نیست .نیروهای آتــش نشانی به همراه  25خــودروی
آتش نشانی ،تعداد  50نفر آتش نشان،نیروهای داوطلب
و کارکنان دانشگاه بــرای مهار و خــامــوش کــردن این
آتشسوزی در حال تالش هستند ولی تاکنون قادر به مهار
آن نشده اند .براساس گزارش مسئوالن امنیتی و محلی
این جزیره کلیه خوابگاه های این دانشگاه بالفاصله تخلیه
و دانشجویان به محل امنی انتقال داده شدند.
در همین حال شدت آتش سوزی و دود غلیظ حاصل از آن
به حدی است که تنفس در چند کیلومتری این دانشگاه
برای شهروندان مشکالت جدی تنفسی ایجاد کرده است.
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