
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

تأثیر خشکسالی 
بر زندگی

 49 میلیون 
آفریقایی

انفجار مهیب 
درآپارتمانی 

در روسیه

مرگ
 5/5 میلیون 
نفر در اثر 
آلودگی هوا

حمله
 فیل عاشق 
به 15 خودرو

 صفحه11
چهارشنبه ۲۸ بهمن 1۳94 

۸ جمادی االول 14۳۷ - شماره ۲1۲۸۳

تصادف منجر به فوت
فارســان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ گفت: بر اثر 
برخورد سواری پراید با پیکان در یکی از محورهای فرعی روستای »کچوز« بخش 

بازفت این شهرستان یک نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند.
ســرگرد »صادق محمدی« افزود: در این حادثه یکی از سرنشــینان خودرو 
پراید که کودکی 2 ماهه بود به علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به مرکز 
درمانی فوت کرد و مابقی سرنشــینان که به صورت ســطحی مصدوم شده بودند 

تحت درمان قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: علت حادثه از سوی کارشناس پلیس راه در حال بررسی است.

 توقیف 590 کیلو تریاک
شــیراز- فارس: فرمانده انتظامی فارس گفت: مأموران انتظامی شهرســتان 
الرستان با انجام اقدامات اطالعاتی از حمل یک محموله موادمخدر مطلع شدند.

احمدعلی گودرزی افزود: موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت و با استقرار 
در طول مسیر تردد خودروهای عبوری و کنترل وسایل نقلیه، به یک کامیون فوتون 

در جاده بستک به سمت الرستان مظنون شده و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی دقیق از این خــودرو 590 کیلوگرم تریاک که به 
طرز ماهرانه ای در کف اتاق کامیون جاسازی شده بود کشف و یک نفر قاچاقچی 

دستگیر شد.
 حمل حشیش با اتوبوس

یزد- خبرنــگار کیهان: فرمانده انتظامی اردکان گفــت: مأموران پلیس این 
شهرستان در بازرسی از مسافران اتوبوس مسیر کرمان- تهران به 2 نفر از مسافران 

این اتوبوس مشکوک شده و وسایل آنها را مورد بازرسی قرار دادند.
ســرهنگ سیدرضا صادقیان افزود: در بازرسی از ساک و وسایل همراه این 2 
مسافر 50 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف و قاچاقچیان دستگیر شدند.
وی ادامــه داد: متهمــان به همراه پرونده مربوطه به دادســرا معرفی و روانه 

زندان شدند.
 دستگیری 5 قاچاقچی چوب

اردبیل- خبرگزاری صدا و سیما: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اردبیــل گفت: مقــدار 4 تن زغال و 75 اصله چوب آالت قاچاق جنگلی که با یک 
دســتگاه خودرو خاور و 3 دســتگاه نیسان وانت به صورت غیرمجاز از استان های 
دیگر وارد استان شــده بود با هوشیاری مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی در 
مسیرهای آبی بیگلو، جاده نمین به اردبیل و جاده مشگین شهر توقیف و محموله 

قاچاق ضبط شد.
شــهامت هدایت افزود: در این ارتباط 5 نفر دســتگیر و با تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
حرکت در مسیر حادثه

یزد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان یزد گفت: واژگونی یک دستگاه 
خودرو سواری پژو 405 در محور یزد- اردکان 2 کشته و 7 مصدوم بر جای گذاشت.

سرهنگ احمد مظفری افزود: با حضور عوامل پلیس راه و یگانهای امدادی در 
محل حادثه مشخص شد خودرو سواری 405 به علت حرکت در خالف جهت به 

»گاردریل« کنار پل برخورد و سپس به پایین پل واژگون شده است.
احمد مظفری افزود: در این حادثه راننده و یک سرنشین جان خود را از دست 
داده و 7 نفر از سرنشــینان این خودرو که همگی از اتباع بیگانه غیرمجاز بودند 

مجروح و به مراکز درمانی، منتقل شدند.
گرداندن شرور در محمودآباد

محمودآباد- فارس: عصر روز گذشــته با دستور مقام قضایی، توسط مأموران 
انتظامی شهرستان محمودآباد یکی از ارا ذل و اوباش به نام »ع-ش« که در فضای 

مجازی اقدام به تهیه و پخش فیلم کرده بود، گردانده شد.
به گفته زمان شــالیکار فرمانده انتظامی محمودآباد این شــرور که از یکی از 
محکومان ســابقه دار مازندران اعالم حمایت و پشــتیبانی می کرد توسط پلیس 

دستگیر و در شهر گردانده شد.
کشف میلیاردی کاالی قاچاق

شهرکرد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان هنگام کنترل خودروهای عبوری، درمحور 

یاسوج- لردگان دو دستگاه سواری زانتیا و پراید حامل کاال را متوقف کردند.
ســرتیپ پاســدار نورعلی یاری افزود: در بازرسی از این خودروها، 15 هزار و 
850 عدد انواع فندک، یک هزار و 104 عدد آب نبات، 324 ثوب  البسه، 108 بسته 
نسکافه، 17 تخته پتو و... به ارزش یک میلیارد ریال کشف و 2 نفر دستگیر شدند.

کشف یک تن مواد مخدر
کرمان- خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: مأموران 
انتظامی کالنتری 18 شهرســتان کرمان هنگام گشــت زنی در مناطق بیابانی و 
مســیرهای انحرافی جاده قدیم ماهان- کرمان به یک خودرو پژو 405 مشکوک 
شدند و در بازرسی از آن 504 کیلوگرم تریاک و 30 کیلوگرم حشیش کشف کردند.

سرتیپ بنی اســدی افزود: در شهر بابک هم پلیس هنگام کنترل محورهای 
مواصالتــی از یک خودرو پژو، 47 بســته تریاک بــه وزن 468 کیلو و 695 گرم 

کشف و ضبط کرد.
سقوط مرگبار کارگر

قائم شهر- خبرنگار کیهان: روز گذشته یک کارگر شهرداری به نام رضا غالمی 
در قائم شهر هنگام نصب بیلبورد تبلیغاتی از جرثقیل سقوط کرد و جان باخت.

این حادثه ساعت یک بامداد در چهار راه خیابان جویبار اتفاق افتاد و مصدوم 
که ضربه مغزی شده بود، به بیمارستان منتقل شد اما در اثر شدت جراحات جان 

خود را از دست داد.
برخورد 3 خودرو با 2 کشته

تبریز- ایرنا: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
آذربایجان شرقی گفت: در اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با دو خودرو نیسان و پژو 

پرشیا در شهرستان شبستر، 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند.
»حبیب حسینقلی زاده« افزود: این سانحه صبح سه شنبه در سه راهی خامنه 
واقع در جاده شبســتر- تسوج رخ داد و با گزارش حادثه به مرکز اورژانس 115، 

دو دستگاه آمبوالنس پایگاه های شرفخانه و شبستر به محل سانحه اعزام شدند.
وی ادامه داد: کاردان های اورژانس 115 پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی 
مصدومان حادثه را به بیمارستان شبستر انتقال دادند و فوت راننده نیسان و اتوبوس 

را در محل حادثه تأیید کردند.
پیرزن قربانی قاتل نامریی

شبســتر- فارس: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی آذربایجان شرقی گفت: مســمومیت با منوکسیدکربن جان یک زن 80 

ساله را در تسوج گرفت.
حبیب حسینقلی زاده افزود: به دنبال گزارش به اپراتوری فوریت های پزشکی 
شهرستان شبســتر، مبنی بر بیهوشی یک زن در روستای »دیزج شیخ مرجان« 

پایگاه اورژانس 115 تسوج به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: با بررسی تکنسین های اعزامی از فوت این پیرزن که به دنبال 

مسمومیت با منوکسیدکربن روی داده بود، خبر دادند.
توقیف محموله ماهی غیرمجاز

شهرکرد- خبرنگار کیهان: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان گفت: 
اکیپ های شبکه دامپزشکی این شهرستان یک میلیون قطعه تخم چشم زده ماهی 

قزل آالی غیرمجاز از مزارع پرورش ماهی سردابی کشف و ضبط کردند.
ارژنگ صفیان افزود: این میزان تخم چشــم زده ماهی فاقد مجوز نگهداری و 

واردات بود که با دستور قضایی این محموله توقیف و معدوم شد.
 واژگونی خودرو و مرگ راننده

سمنان- خبرنگار کیهان: واژگونی سواری سوزوکی در محور میامی- سبزوار 
جان راننده جوان را گرفت و سرنشینان را راهی بیمارستان کرد.

ایــن حادثه عصر روز دوشــنبه رخ داد و علت آن ناتوانــی راننده در کنترل 
خودرو اعالم شد.

 کشف 100 رأس دام قاچاق
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی کامیاران گفت: مأموران ایستگاه بازرسی 
شهید میرجلیلی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری محور »کامیاران- 
کرمانشاه«، دو دســتگاه کامیون حامل احشام را جهت بررسی مجوزهای قانونی 
متوقف کردند. سرهنگ ساکی ضمن اشاره به غیرمجاز و فاقد مجوز بودن دو محموله 
مذکور، افزود: در بازرســی از این کامیون ها، 100 رأس گوسفند فاقد مجوز حمل 
کشف شد. وی با اعالم ارزش 500 میلیون ریالی احشام مکشوفه، خاطرنشان کرد: با 
هماهنگی مرجع قضایی، احشام کشف شده، تحویل اداره دامپزشکی شهرستان شد.

 انفجار چراغ نفتی
ســرویس شهرســتانها: رئیس کالنتری 13 کرمان گفت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیس 110 مبنی بر وقوع یک فقره مرگ مشــکوک در بیمارســتان 

شفا، مأموران کالنتری به محل اعزام شدند.
ســرهنگ مهدی پور امینایی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد 
یک دختر 28 ساله ریگانی به دلیل سوختگی به کرمان منتقل شده و بر اثر شدت 
سوختگی در بیمارستان فوت کرده است. وی خاطرنشان کرد: بستگان متوفی علت 

فوت وی را انفجار چراغ نفتی حین پر کردن مخزن آن اعالم کرده اند.

یک فیل عصبانی در چین که در جنگ برای 
تصاحب فیل ماده شکســت خــورده بود، به 15 

خودرو آسیب زد.
به گزارش تسنیم، تصاویر ضبط شده نشان می دهد 
ایــن فیــل به مدت 20 دقیقه، خشــم خود را بر ســر 

طبق مطالعه جدید محققان، ســاالنه حدود 
5/5میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند که بیش از نیمی 
از این تلفات در دو کشور هند و چین اتفاق می افتد.
به گزارش مهر، نیروگاه های صنعتی و تولید نیرو با 
رهاســازی ذرات ریز در هوا به سالمت انسان ها آسیب 

می رسانند. این ذرات ریز ناشی از سوخت زغال سنگ و چوب و همچنین اگزوز 
خودروها و سایر وسایل نقلیه است.

به گفته دانشــمندان، تالش های فعلی برای محدود ساختن انتشار این نوع 
گازها ناکافی است و نیاز به تالش های بیشتری برای جلوگیری از افزایش تعداد 

مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در طول دو دهه بعد است.
به گفته محققان »آلودگی هوا چهارمین علت مرگ در سراسر جهان است. 
کاهش آلودگی هوا، شیوه مؤثری در جهت بهبود سالمت مردم دنیا خواهد بود.

در این مطالعه، محققانی از ایاالت متحده، کانادا، چین و هند میزان آلودگی هوا 
و تأثیر آن بر سالمت مردم را در دو کشور چین و هند برآورد کردند. این دو کشور 
ساالنه حدود 55 درصد از مرگ و میرهای جهانی مرتبط با آلودگی هوا را دارند.

در پی انفجار گاز طبیعی در آپارتمانی در شهر 
»یاروسالول« روسیه، 39 نفر زیر آوار گرفتار شدند.
بنا بر اعالم مقامات روسی، در این حادثه که اوایل 
دیروز اتفاق افتــاد، انفجار گاز طبیعی در این آپارتمان 

موجب شد بخشی از ساختمان ریزش کند.

خشکسالی بر زندگی 49 میلیون تن از ساکنان 
کشورهای آفریقایی تأثیر گذاشته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد نزدیک به 49 میلیون 
تن از ساکنان کشورهای آفریقایی از خشکسالی بی سابقه 

در طول 35 سال گذشته خسارت دیده اند.

اقامت در کویت 
پاداش ازدواج
 با زنان مطلقه

پایگاه اخبارالســاعه امارات نوشت: با زنان 
مطلقه کشورهای عربی خلیج فارس ازدواج کن 

و اقامت بگیر!
در این خبر آمده است: بدست آوردن اقامت در همه 
کشورهای عربی بسیار سخت است و این امر می تواند 

دریافت اقامت در کویت را آسان کند.
این پایگاه خبری در تشــریح موضوع ازدواج کفالتی نیز نوشت: این ازدواج 
بر دو نوع است در نوع اول مبلغی به عنوان مهریه زن در نظر گرفته می شود و 
در نوع دوم که ازدواج با شخص خارجی صورت می گیرد، بر سر مبلغ معینی به 
عنوان مهریه توافق می شود، ولی دریافت مبلغ به انجام عملیات اقامت مشروط 
می شــود تا در صورتی که موضوع اقامت حل نشــود، مبلغ توافق شده به مرد 

برگردانده شود.
براســاس آمارهای رســمی کویت، 35 درصد زنان باالی 35 سال در این 

کشور مجرد هستند.
یک نماینده مجلس کویت سال های قبل در طرحی برای حل معضل زنان 
مجرد، خواستار صدور قانونی برای امکان ورود »همسران زیباروی« از کشورهای 

اسالمی و با ویژگی های خاص برای زنان کویتی شده بود.
مجلس کویت برای پایان بخشــیدن به آنچه »بحران زنان مجرد« نامیده 
شده در سال های قبل پیشنهادی داده بود که براساس آن، دولت کویت مکلف 

می شد به کسانی که تجدید فراش کنند 15 هزار دالر جایزه پرداخت کند.

خودروهای پارک شده در کنار خیابان تخلیه کرد.
به گفته مقامات منطقه »ژیشوانگ بانا« در استان یونان چین، این فیل پس از 

شکست عشقی برای تصاحب فیل ماده، زودرنج و افسرده شده است.
روزنامه مردم چین گزارش داد به جز خســاراتی که به خودروها وارد شــده، 

حمله این فیل، صدمات جانی نداشته است.

بررســی های اولیه حاکی  است تعدادی از واحدهای طبقات اول تا پنجم این 
ســاختمان مسکونی براثر انفجار ریزش کرده اســت. همچنین 39 نفر در میان 
آوار گرفتار شــده و نیروهای آتش نشان با حضور در محل حادثه در تالش برای 

جست وجوی حادثه دیدگان و امدادرسانی به آنان هستند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، براثر این انفجار، آتش سوزی مهیبی رخ نداده 
اما کارشناسان هشدار دادند احتمال ریزش بخش های دیگر ساختمان وجود دارد.

به گفته ســازمان جهانی غذا اکنون 14 میلیون تن با گرسنگی در نتیجه 
پدیده ال نینو مواجه هستند.

این پدیده سبب کمترین بارش ها از سال 1981 میالدی بین ماه های اکتبر 
تا دسامبر در این مناطق شده است.

ســازمان جهانی غذا اعالم کرد چشــم انداز ماه های ژانویه و مارس نشان 
می دهــد کمترین بارش ها در جنــوب آفریقا می تواند این قــاره را با بدترین 

خشکسالی روبرو کند.
این سازمان بین المللی در یکی از گزارش هایش افزود، پیش بینی ها نشان 
می دهد خشکســالی بر زندگی 40 میلیون تن از ساکنان روستاها و 9 میلیون 

تن در مناطق شهری تأثیر می گذارد.
ال نینو بسیاری از الگوهای آب و هوایی نقاط مختلف جهان را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. این پدیده اقلیمی در برخی نقاط ســبب بروز دماهای گرمتر 

از حد متوسط و در برخی دیگر از نقاط سبب بارندگی های شدید می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: مسئوالن درد  
فقرا را ندارند متاسفانه وضعیت به  گونه ای شده که باید 
به مسئوالن پول بدهیم و به آنها التماس کنیم تا به خانه 
یک فقیر بیایند و برای کمک کردن دلشان به درد بیاید.
به گزارش تســنیم، پرویز فتاح صبــح دیروز در همایش 
تخصصی حمایت و سالمت خانواده اظهار داشت: ما نتوانسته ایم 
فقر را برطرف کنیم، دلیلش هم این است که اداری کار می کنیم 

و اصال ایمانی به فقر نداریم و حقوق بگیر هستیم.
رئیــس کمیته امداد امام خمینــی اضافه کرد: می گویند 
حضرت علی)ع( از درد فقرا شــب ها خواب نداشته و از درد به 

خود می پیچیده اســت. موالی متقیان ما فقیر نبود بلکه یک 
آقازاده بود اما شب ها از درد فقرا خواب نداشت.

وی گفت: می گویند امام خمینی)ره( انقالب را پایه گذاری 
کرد و کمیته امداد حاشیه بود در حالی که این چنین نیست. 
یک بار که حضوری خدمت حضرت  آقا رســیده بودم، ایشان 
فرمودند »این آقایی که صهیونیست است و دائما علیه جمهوری 
اسالمی ایران موضع می گیرد خیریه دارد و می خواهند این گونه 
چهره کریه خود را بازســازی کنند و به همین خاطر کار خیر 

انجام می دهند.«
فتاح افزود: متاســفانه برخی ها در ایــران هم این کار را 

می کنند که ما با آنها کاری نداریم، ما معتقدیم این کمیته ای 
که امام خمینی)ره( راه انداخته حاشــیه نیســت، بلکه متن و 

جان انقالب است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه امام خمینی 
امام پابرهنگان بود، افزود: اگر قرار باشــد این گونه کار کنیم، 
5600 میلیارد تومان بودجه که سهل است حتی اگر دو برابر 

هم دولت بدهد، خاصیتی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: برنده میدان کار ما حامیان هستند؛ کسانی 
که بی نام و نشان به ایتام و نیازمندان کمک می کنند و صدقه 

و زکات خود را به ما می دهند.

فتاح گفت: متاســفانه وضعیت به گونه ای شده که باید به 
مسئوالن پول بدهیم و به آنها التماس کنیم تا به خانه یک فقیر 

بیایند و برای کمک کردن دلشان به درد بیاید.
وی توضیح داد: برای سال آینده تورم 11 درصد پیش بینی 
شــده در حالی که بودجه کمیته امداد 7 درصد افزایش یافته 
و رکــود هــم که هنوز رفع نشــده؛ این یعنی فقر بیشــتر و 

رسیدگی کمتر.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( در ادامه این مراسم از 
پرداخت عیدی مددجویان خبر داد و گفت: عیدی مددجویان 

این نهاد با مستمری اسفندماه آنان پرداخت می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(:

مسئوالن باید درد فقرا را داشته باشند

علی کرمی استاد دانشــگاه معتقد است که رواج 
محصوالت تراریخته توطئه صهیونیسم برای بیمار کردن 

ملت ایران و مصداق جدی خط نفوذ است.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه ًْاهلل با تاکید بر این 
موضوع که مصرف ســم محصوالت دستکاری شده ژنتیکی یا 
»تراریخته«، طی شانزده سال اخیر سه برابر شده است، گفت: 
تراریخته را با این هدف درست کردند که مصرف سم کم شود؛ 
تا غذای سالم به مردم بدهند؛ ولی نتایج تحقیقات دانشمندان، 
با مطالعه توسعه تراریخته در آمریکا نشان می دهد استفاده از 
ســم کم که نشده، هیچ؛ بیشتر هم شده است. از طرف دیگر 
آفت ها مقاوم شــده اند و باز هم مجبور شده اند سم کشاورزی 
چند برابر استفاده کنند؛ پس تراریخته مصرف سم را کم نکرد.

تجارت دوگانه غذا- دارو
پروفسور کرمی با اشاره به این شبهه که گفته می شود اگر 
محصوالت تراریخته مشکلی دارد، مگر آمریکایی ها دیوانه اند 
که این محصوالت را مصرف می کنند، به تسنیم گفت: واقعیت 
این اســت که اصاًل برای شرکت های سرمایه داری آمریکایی، 
جان مردم مهم نیســت! چون اینجا دو تجارت شیرین وجود 
دارد: غذای آلوده منجر به بیماری می شود؛ و از آن سو، بیمار 
نیازمند دارو و درمان است! صنعت دارویی و پزشکی هم یک 
صنعت هزاران میلیارد دالری است! سرمایه داری یعنی همین؛ 
مالک پول اســت؛ از این راه های کثیف پول درمی آورند؛ البته 

در اروپا اوضاع کمی فرق دارد.

وی در حمایت از کشــاورزی ارگانیــک به جای تولید و 
واردات محصوالت پرخطر تراریخته، گفت: یکی از متخصصین 
و دانشمندان مؤسسه اصالح بذر کشور در جلسه رسمی اعالم 
کــرد، که ما با همین روش های اصــالح بذر علمی که داریم 
انواع رده های مختلف با ویژگی ها و عملکرد تولید بسیار خوب 
داریم، که محصولش بســیار بیشتر از تراریخته و با کیفیت تر 
اســت و فرمودند بنابراین ما اصاًل نیازی به تراریخته نداریم؛ 
برای اینکه مشــکل ما این نیست! مشکالت ما در کشاورزی 
چیزهای مهم تری اســت؛ مثل فرســایش خاک و سیاست 

گذاری و توزیع و غیره. 
طرح خطرناک کیسینجر

بنیانگذار انجمن بیوتکنولوژی ایران با مدرک فوق تخصص 
مهندســی ژنتیک با تاکید بر ایــن موضوع که تراریخته فعاًل 
مشکلی از کشور و جهان حل نمی کند، گفت: این یک تجارت 
اســت، برای اینکه بذر عقیم را به کشاورز بدهند، که هر سال 
به آن شــرکت فروشنده بذر وابسته باشد! در واقع توطئه این 
است، که با ابزار غذا کشور و مردم را کنترل کنند. غذا به یک 
سالح برای کنترل مردم جهان تبدیل شده است؛ بعداً درباره 
این پروژه ســازمان دهی شــده که سال 1974 کیسنیجر در 
امنیت ملی آمریکا آن را پایه گذاشت صحبت خواهم کرد؛ تا 
مسئولین کشــور و مدیران و تصمیم گیرندگان کشور بدانند 
این یک طرح بلند مدت برای کنترل جهان به وسیله دوعامل 

انرژی و غذا و دارو است.

هوشیاری اروپایی و تبلیغات ایرانی!
دکتر کرمی با اشاره به اینکه تعدادی از کشورهای اروپایی 
کاًل یا تراریخته را ممنوع کرده اند یا بسیار محدود نموده اند با 
 GMO انتقاد از تبلیغات در ایران برای محصوالت تراریخته یا
گفت: متأسفانه برخی افراد این سیاست را در داخل کشور هم 
توسعه دادند و آن را بی محابا تبلیغ می کنند؛ برخی درباره اینکه 
تولید و واردات تراریخته ها نقشه خطرناکی برای کنترل ایران و 
کاًل خاورمیانه و جهان اسالم است ناآگاهند، و بصیرت الزم را 
ندارند؛ برخی هم آگاهی دارند، ولی داشتن منفعت شخصی، و 
قدرت، ثروت، شهرت و مسائل نفسانی، به آنها اجازه بازگشت 
نمی دهد؛ حتی از آن بدتر خدا نکند عاملی باشند، برای اجرای 
مقاصد طرح شوم NSSM 200 هنری کیسینجر صهیونیست 
که غذا را یک ابزار و سالح برای کنترل کشورها و جمعیت ها 

و در نهایت کنترل جهان می داند. 
دعوت به تحقیق و مطالعه

وی ضمن توصیه مســئولین کشور به هوشیاری در برابر 
دسیسه خطرناک تراریخته ها، گفت: وزرای کشاورزی، بازرگانی، 
مجلس محترم، قوه محترم قضاییه، قوه محترم مجریه، وزارت 
بهداشــت، مراجع نظارتی! خواهش می کنم این طرح شوم را 
مطالعه بفرمایید. خوشــبختانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
در ســال 1392 جــزوه ای با عنوان »جنگ جمعیتی ســتیز 
صهیونیســت ها علیه ملت ها« را منتشر کرد. به گفته هنری 
کیســنیجر، هدف این طرح شوم، کاهش جمعیت جهان به 2 

میلیارد نفر، به خصوص در کشــورهای مسلمان، و با ابزارهای 
مختلف از جنــگ و خونریزی و قتل عــام فیزیکی مردم، تا 
شیوع بیماریهایی مثل ایدز و انواع همه گیری ها، و ابزار غذا و 
کنترل نسل، عقیم کردن جوانان مسلمان، و روش های دیگر 
است که در این کتاب آمده است. کیسینجر اعالم می کند ما 
نگران افزایش جمعیت مســلمانان جهان هستیم؛ تعادل دارد 
به هم می خورد؛ رشــد مسلمانان بسیار باال رفته؛ در فلسطین 
و لبنــان هر خانواده ده دوازده فرزند دارند؛ این ها می گویند با 
این رشد تعادل جمعیتی به نفع اسالم به هم خواهد خورد؛ و 
اســالم برمسیحیت چیره خواهد شد؛ پس باید جمعیت اینها 
را کنترل کنیم؛ و در مورد راه حلش هنری کیسینجر در سال 
1974 این طرح شوم و خطرناک و بسیار پیچیده را مطرح کرد.

نه ملی به تراریخته ها
دکتر کرمی در پایان گفت: من به این عزیزان که از خودمان 
بودند؛ ایرانی هســتند؛ مســلمانند؛ حتی جزو دانشمندان ایران 
هستند؛ در مناصب کشوری هستند؛ در دانشگاه ها در هر جا که 
هستند؛ عرض می کنم؛ عزیزان من! دشمن بسیار مخفیانه از ابزار 
غذا برای صدمه زدن به کشور، امنیت ملی، سالمت جامعه، منابع و 
ذخایر کشور استفاده می کند. در ظاهر صحبت از صلح و مذاکره و 
معاهده و عهدنامه و غیره می کنند؛ ولی در باطن به همان دشمنی 
خبیثانــه خود ادامه می دهند؛ اما با ابزارها و روش های پیچیده و 
مخفی و دشوار برای رصد و پایش. من نگران هستم که این دوستان 

عزیز ما وقتی متوجه بُعد فاجعه شوند که دیگر دیر شده باشد.

بنیانگذار انجمن بیوتکنولوژی ایران هشدار داد

»محصوالت تراریخته« توطئه  صهیونیسم علیه جمعیت مسلمانان

در حالی  که داعــش تهدید بــه انجام حمالت 
تروریستی در ســواحل و هتل های ترکیه کرده و از 
سوی دیگر کشــورهایی چون روسیه سفر به ترکیه 
را ممنوع کرده اند، برخی در ســکوت وزارت خارجه 
کشورمان، همچنان برای سفر به این کشور دست و پا 
می زنند و فریب هزینه های پایین این مسافرت خارجی 

را می خورند.
روس ها و آلمان ها که بیشترین حجم توریست را به کشور 
ترکیه می فرســتادند امسال پشت این کشور را خالی کردند 
تا اقتصاد وابســته به توریسم این کشور ناامن حامی داعش، 

روزهای تلخی را تجربه کند.
همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز بخش اعظم فضای 
تبلیغاتی در رسانه های کشورمان را تبلیغ آژانس های مسافرتی 
با پکیج های ویژه به منظور سفر به ترکیه تشکیل داده است 
بی آنکه فضای فعلی حاکم بر ترکیه تاثیری بر کم رنگ شــدن 

این تبلیغات داشته باشد.
این در حالی اســت که امنیت، یکی از مؤلفه های اصلی 
برای انتخاب مقصد سفر است، گزینه ای که این روزها ترکیه 
از آن بی بهره است. طبق اعالم »اسپوتنیک« گروه تروریستی 
داعش این بار مراکز تفریحی ترکیه را هدف قرار داده اســت. 
عناصر این گروه در صفحات اجتماعی خود تهدید کردند در 
سواحل و هتل های ترکیه اقدام به عملیات تروریستی خواهند 
کردند و امکان دارد هزاران گردشــگر را در سواحل آنتالیا و 

کمر هدف قرار دهند.
از سوی دیگر کشوری مثل روسیه که حداقل 10 درصد 

حجم توریست های ترکیه را تشکیل می داد آذرماه امسال، با 
اعالم شوالوف، معاون اول نخست وزیر روسیه، انجام پروازهای 
چارتر و تورهای مســافرتی به مقصد ترکیه را ممنوع کرد و 
آلمانی های محافظه کار هم که بخش مهمی از توریست های 
کشور ترکیه را تشکیل می دادند به دلیل شرایط خاص سیاسی 

و امنیتی، سفر به ترکیه را از اولویت هایشان خارج کردند.
بی اعتقادی به امنیت مردم؟!

باقر حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد 
از ادامه بازاریابی تورهای گردشگری ترکیه، می گوید: ما باید 
یک کار رسانه ای قوی برای آگاه سازی مردم انجام دهیم و البته 
نکته مهم تر این است که باید مسئوالن اعتقاد به این موضوع 
داشــته باشند. وقتی برای سازمانی مانند سازمان گردشگری 
این موضوع مهم نباشد معلوم است که محدودیت و جلوگیری 
سفر به ترکیه را در دستور کار خود قرار نمی دهد و برای آن 

کار فرهنگی هم انجام نمی دهد!
وی ادامــه می دهد: دولت و ســازمان گردشــگری باید 
برنامه ریزی داشــته باشند و حساب شده اقدام کرده و مردم 
را آگاه کنند که ترکیه به دالیل مختلف مقصد مناسبی برای 
ســفر نیســت و به لحاظ امنیتی و سیاسی، درآمد حاصل از 
توریســم این کشــور در جهت مسلمان کشی توسط داعش 

استفاده می شود.
 ناامنی حاکمیتی و مخاطرات داعشی

محمدتقــی رهنمایی، متخصص در حوزه گردشــگری، 
درباره وضعیت کنونی ترکیه که با حمالت انتحاری، درگیری 
گروه های داخلی و مأموران نظامی و حضور تروریست ها دست 

به گریبان است، تصریح می کند: درگیری های قومی که امروز به 
شکل بسیار بارز و گسترده در ترکیه مشاهده می کنیم، امنیت 
این کشــور را با خطر جدی مواجه کرده است، این در حالی 
اســت که ناامنی، مهم ترین آسیب و دلیل برای عدم توسعه 
گردشگری تلقی می شود به شکلی که حتی پرتاب یک ترقه 
کوچــک، نگرانی و دغدغه مردمی که برای تفریح و گذراندن 

اوقات سفر کرده اند، را به دنبال دارد.
 پورفرج: ترکیه امنیت ندارد

ابراهیم پورفرج رئیــس هیئت مدیره جامعه تورگردانان 
ایران نیز با بیان این که یکی از مؤلفه های اصلی برای سفر به 
یک کشور »امنیت« است، می گوید: بنده در ماه های گذشته 
برای ورود دو قطار از گردشگران مجارستانی به کشور با مشکل 
مواجه شدم؛ آنها را با قطار تا ترکیه آوردیم اما به دلیل ناامنی 
ترکیه نتوانســتیم ادامه مسیر را با قطار تا ایران طی کنیم و 
مجبور شــدیم آنها را با هواپیما از ترکیه به ایران منتقل کنم 
و ادامه سفرشان را داخل ایران با قطار انجام دادند. این یکی 
از مواردی بود که بنده از نزدیک با آن درگیر بودم و می توان 

گفت امنیت الزم برای گردشگران در ترکیه وجود ندارد.
در شرایطی که ترکیه درگیر نابسامانی ها و درگیری های 
داخلی است و ریسک ســفر به این کشور در همین حد نیز 
بسیار باال ارزیابی می شود، تهدید داعش برای حمله به سواحل 
و مراکز تفریحی ترکیه نیز مزید بر علت شــده است، چرا که 
دست کم بخشی از مسافران ایرانی ترکیه، سراغی هم از سواحل 
آنتالیا می گیرند، پس بهتر اســت مسافران نوروزی ترکیه، به 

دنبال مقصد امن تری برای گردشگری باشند.

حامی داعش در لیست سیاه گردشگری دنیا 

سکوت دولت و تور نوروزی به ترکیه ناامن

مادری پس از زایمان، بر اثر استنشاق اشتباه گاز به 
جای اکسیژن دچار سوختگی شدید شد. 

به گزارش فارس، روز 27 دی ماه امسال مادری که برای 
عمل سزارین به بیمارستان شهید چمران تهران مراجعه کرده 
بود پس از تولد فرزندان دوقلوی خود، به علت نیاز به اکسیژن 
در اتاق عمل به محض قرار گرفتن ماســک اکسیژن  بر روی 
صورتش دچار سوختگی شدید شد به طوری که صورت، لب، 

دهان، گلو، ریه و چشمان این مادر به شدت آسیب دید.
 این عارضه بر اثر نوع گاز پر شده در کپسول اکسیژن بوده 
به طوری که به جای گاز اکسیژن گاز دیگری در آن پر شده بود.
این مادر پس از این حادثه به مدت یک روز به کما رفته و 
پس از به هوش آمدن در بخش سوختگی بیمارستان چمران 
بستری می شــود و امروز تقریبا یک ماه است که روی تخت 
بیمارستان خوابیده و همچنان با استفاده از  لوله تراکستومی 
کار گذاشته شده در گردنش نفس می کشد و تغذیه می کند و 

توان صحبت کردن نیز ندارد.
 پرونده به دادگاه رفت

در همین زمینه معاون درمان وزیر بهداشت گفت: پرونده 

این ماجرا به دادگاه ارسال شده است.
محمدآقاجانی به ایرنا گفت: زایمان این زن در بیمارستان 
شــهید چمران که از بیمارســتان های غیر وابسته به وزارت 

بهداشت است انجام شده است. 
آقاجانی افزود: از ابتدای این حادثه مســئوالن نظارت بر 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موضوع را با جدیت 
پیگیری کردند و روز دوشنبه با دستور مستقیم وزیر بهداشت 
بنــده و تعدادی از متخصصان به عیــادت این بیمار رفتیم و 
دستورات الزم برای ارائه بهترین خدمات پزشکی برای نجات 
وی و تسریع در خدمات رسانی با حضور زبده ترین متخصصان 

جراحی توراکس و ریه داده شد.
وی با بیان اینکه همزمان پرونده این تخلف نیز به دادگاه 
ارسال شــده است، گفت: در اینکه کپسول گاز جابه جا شده 
و کپســول دیگری مورد استفاده قرار گرفته، شکی نیست اما 
در مورد جزئیات بیشــتر و مقصران ایــن حادثه دادگاه باید 

اظهار نظر کند.
وی افزود: درفت پوســتی طی یک ماه گذشــته تا حدی 
باعث ترمیم صورت این زن شــده اســت اما مشــکل اصلی 

سوختگی مجرای تنفسی بر اثر گاز است که به شدت آسیب 
زده اســت و متخصصان در حال تالش برای ترمیم دســتگاه 

تنفسی وی هستند.

مسئوالن یک ماهه گذشته کجا بودند؟
همسر این زن آســیب دیده در گفت وگو با فارس، ضمن 
گالیه از مسئوالنی که در یک ماه گذشته سراغی از خانواده اش 
نگرفته اند، گفت: در این یک ماه به همه جا سر زدم و شکایتم 
را برای همه مســئوالن عنوان کــرده ام ولی جوابی نگرفتم و 
هیچ کدام از مسئوالن وزارت بهداشت برای بررسی و پیگیری 

حضور نداشتند.
وی ادامه داد: در نهایت دســت به دامن رسانه شدم شاید 
بتوانم مشکلم را حل کنم و جلوی بروز این گونه حوادث را برای 

خانواده های دیگر بگیرم.
پدر دوقلوها افزود: خوشبختانه بعد از ورود رسانه به موضوع، 
حضور مســئوالن در صحنه پررنگ تر شد و ادبیات و گفتار و 
رفتارشان کال نسبت به قبل تغییر کرد و تیمی هم برای بررسی 

به بیمارستان آمدند.

اشتباه در اتاق زایمان حادثه آفرید

سوختگی شدید مادر پس از تولد دوقلوها

فیاضی در رابطه با خصوصی سازی کردن مدارس 
در برنامه ششم توســعه گفت: طبق اصل 30 قانون 
اساســی همه باید از آموزش رایگان بهره مند شوند 
بنابراین خصوصی ســازی آموزش و پرورش با قانون 

اساسی نمی تواند نسبتی برقرار کند.
فیاضی بــا بی توجهی به هدف اصلــی طراحان برنامه 
ششم از استفاده از عبارت »مشارکت« به جای عنوان اصلی 
»خصوصی ســازی« یا  »مدرســه پولی«،  اذعان داشت: در 
برنامه ششــم توسعه بحث مشارکت است و اینکه مردم در 
آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند که یکی از مصادیق 
این مشارکت مدارس غیردولتی است، ولی خصوصی سازی به 

معنایی اخص خصوصی سازی مطرح نیست)!(
وی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد در برنامه ششم توسعه 
مسئله واگذاری مدارس را به بخش خصوصی مطرح کند قطعا 

نمایندگان به این بند برنامه رای نخواهند داد.

فیاضی در خصوص نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات در 
موافقت یا مخالفت با کلیات الیحه خصوصی سازی آموزش و 
پرورش، گفت: کلیات در کمیسیون آموزش و پرورش رد نشده 
و اعضای کمیسیون با کلیات برنامه ششم موافقت کرده اند)!(

 ســخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه در 
رابطه با جزییات برنامه ششم توسعه و احکام مورد نظر دولت، 
بیان داشت: انتقاد از برنامه ششم توسعه بسیار زیاد است و 
اعضای کمیسیون معتقدند که دولت در برنامه ششم توسعه 
در خصوص فرهنگ و آموزش احکام ضعیفی آورده و به نظر 

می رسد دولت برای این بخش برنامه ندارد.
وی به خبرگزاری دانشجو گفت: دولت در برنامه ششم 
توسعه در خصوص سند تحول بسیار ضعیف وارد شده است.

عبدالرضــا فیاضی، ســخنگوی کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در رابطه با اقدام برخی دانشــگاه ها برای  
بازنشستگی اجباری یا لغو همکاری با اساتید ارزشی، گفت: 

کمیســیون آموزش خبرهایی  از اخراج و یا لغو همکاری با 
برخی از اساتید شنیده است و در این رابطه با حضور مسئولین 
مربوطه وزارت علوم بحث هایی مطرح شد و اعضاء حساسیت ها 
و نظــرات خود را بیان کردند و قرار بر پیگیری شــد تا اگر 
مواردی در خصوص بازنشســتگی اجباری یا لغو همکاری با 
اساتید مطرح است، براساس قانون با این موضوع برخورد شود.
فیاضی گفت: دولت در برنامه بودجه سال 95 کل کشور  
هزینه آموزش و پرورش حدود 28 هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته است و با این میزان درآمد دو وزارت علوم و آموزش 
و پرورش باید کج دار و مریز در سال 95 در انجام برنامه ها و 

پروژه ها حرکت کنند.
به گفته ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس دولت نسبت به سال گذشــته درآمد دو وزارتخانه 
علوم و آموزش و پرورش را  نزدیک به بیست درصد افزایش 

داده است.

یکی به نعل، یکی به میخ!

موافقت کمیسیون آموزش و پرورش با الیحه مدرسه پولی دولت؟!
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: نرخ 
بی ســوادی در کشور به کمتر از 5 درصد رسیده 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاســوج، علی باقرزاده در 
نشست پشــتیبانی نهضت سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار کرد: بر اســاس سرشــماری سال 90 از جمعیت 10 تا 
49 ســال در کشور 3 میلیون و 456 هزار نفر بی سواد بودند 
که در سال 94 رشد سوادآموزی در کشور به 95 درصد رسید 
و در حــال حاضر تعداد یک میلیون و 300 نفر بی ســواد در 

کشور وجود دارد.
باقــرزاده هزینه آموزش به بی ســوادان را 62 هزار تومان 
اعــالم کرد و گفت: هزینه پرداختــی به آموزش دهندگان در 
مناطق محروم و عشــایری برای بی ســوادان زیر 20 ســال 

100هزار تومان است.
وی با  بیان اینکه برنامه هایی برای ســوادآموزان معلول 
داریم، گفت: هزینه ایــاب و ذهاب آموزش دهنده به معلوالن 
بی سواد را پرداخت می کنیم و شرایط را برای باسوادی معلوالن 

آماده خواهیم کرد.
باقرزاده عنوان کرد: 24 هزار نفر اتباع بیگانه در کشــور 
تحت پوشش سوادآموزی هستند که بخشی از هزینه تحصیل 
آنهــا را مجامع بین المللی و بقیه را دولت جمهوری اســالمی 

پرداخت می کند.
معــاون وزیر آموزش و پرورش بــه برنامه پرداخت مبالغ 
تشویقی به سوادآموزان به عنوان پاداشی برای ترغیب آنان به 
امر سوادآموزی اشاره کرد و گفت: اگر فرد سوادآموز از امتحانات 
موفق بیرون آید و نمرات قبولی را اخذ کند پاداشی به ارزش 

134 هزار تومان دریافت می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: 623 هزار نفر اولیای بی ســواد 
دانش آموزان در مدارس شناســایی شــدند که از این تعداد 
برخی باســواد شــده یا آموزش ناپذیر بوده یا فوت شدند و در 
نهایــت 375 هزار نفر باقــی ماندند که تاکنون 163 هزار نفر 

تحت پوشش قرار گرفته اند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: 250 هزار نیروی 
پلیس نظم و امنیت انتخابات را تامین می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سرتیپ حسین 
اشتری با اشاره به آمادگی نیروی انتظامی برای بهتر برگزار 
شدن انتخابات گفت: نیروی انتظامی از ماه های گذشته خود 
را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 

رهبری و تامین امنیت و نظم انتخابات آماده کرده است.
وی گفت: ما با هر گروه، جریان و دســته ای که خالف 
قانــون عمل کند برخورد می کنیم و هر حرکتی که مغایر 
قانون باشــد کنترل شــده و اقدامات پیشگیرانه نیز انجام 

می شود.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه آموزش های الزم 
به ماموران داده شده است، افزود: امیدواریم شاهد برگزاری 

انتخاباتی پرشور و با امنیت کامل باشیم.
اشتری با اشاره به اقدامات نوروزی نیروی انتظامی گفت: 
ما بعد از برگزاری انتخابــات، قرارگاه نوروزی را راه اندازی 
می کنیم تا امنیت شــهرها و مرزها و خدمات رســانی در 

جاده ها بهتر از گذشته انجام شود.
وی درباره وضعیت امنیتی مرزهای شرقی کشور گفت: 
وضعیت امنیتی در حال حاضر در مرزهای ما بسیار خوب 
اســت و در مرزهای شرق کشور با تمهیداتی که اندیشیده 
شــده، امنیت کامال تامین شــده است و تحرکاتی هم که 
گروه های اشرار یا ضدانقالب داشتند، قبل از رسیدن به مرز 

خنثی و برخوردهای الزم صورت گرفته است.
وی درباره مســئله کمبود بودجه و نیروی انسانی در 
نیروی انتظامی گفت: در جلســاتی که با مجلس و دولت 

داشتیم قول  هایی به ما داده شده است.
وی تصریح کرد: ما در بعضی از استان های کشور کمبود 

نیرو داریم و به دنبال جذب و گزینش هستیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

نرخ بی سوادی در کشور 
به کمتر از 5 درصد رسید

فرمانده نیروی انتظامی:
250 هزار نیروی پلیس

 امنیت انتخابات را تامین می کنند

فردی که خود را کارمند سازمان انرژی اتمی معرفی و 
از برخی گلستانی ها اخاذی کرده بود به دام قانون افتاد.

به گزارش گروه استان های باشــگاه خبرنگاران جوان از 
گرگان؛ دادســتان عمومی و انقالب گلســتان گفت؛ این فرد 

همچنین خود را به عنوان استاد دانشگاه، کارمند اداره اطالعات 
و مالک شرکت پخش دارو در فضای مجازی معرفی و اقدام به 

اغفال و سوء استفاده از زنان جوان می کرد.
حجت االســالم ســید مصطفی حقی افزود: این متهم با 

استفاده از تجهیزاتی مانند بی سیم و دستبند، سوژه های خود 
را اغفال و از آنان پول می گرفت.

وی در ادامه گفت: این فرد زمانی به دام افتاد که خانمی 
با مراجعه به دادسرای گرگان از مردی که با وعده پیدا کردن 

کار از وی اخاذی کرده بود، شــکایت کرد. دادستان عمومی و 
انقالب استان گلستان گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات 
و ادله قانونی به جرم خود اعتراف کرد و هم اکنون با صدور قرار 

تأمین به منظور تکمیل تحقیقات، بازداشت است.

کارمند قالبی سازمان انرژی اتمی در دام پلیس


