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شرکت »رکیت بنکایزر« که مقر اصلی آن در 
انگلیس است، برای نخستین بار مسئولیت فروش 
دستگاه های بخور ضدعفونی کننده ای را به عهده 
گرفته که موجب مرگ شــماری از شــهروندان 

کره جنوبی شده است.
به گزارش ایســنا، »آتور صفدر« رئیس شعبه این شرکت در کره جنوبی به 

هنگام عذرخواهی در هتلی در سئول مورد حمله نزدیکان قربانیان قرار گرفت.
اسم رکیت بنکایزر که یک شرکت کاالهای انگلیسی و چند ملیتی در زمینه 
تولید و عرضه عمده محصوالت بهداشتی است در میان اسامی چند شرکت دیگر 
قرار دارد که در مرگ این افراد مقصر معرفی شده اند. این شرکت وعده پرداخت 

غرامت به بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان را داده است.
حدود 100 نفر از استنشاق گاز متصاعد شده از این نوع محصوالت جان خود 
را از دست داده اند. گزارش شده که صدها نفر دیگر نیز دچار اختالالت سالمتی 
شده اند.به گزارش بی بی سی، رکیت بنکایزر در سال 2011 و پس از آن که مقامات 
کره جنوبی احتمال دادند مواد شیمیایی در ترکیب ضدعفونی کننده دستگاه های 
بخور می تواند عامل اختالالت ریه باشد، عرضه محصوالت خود را به بازار قطع کرد.

براساس گزارش ها، بین سال های2011-2001 حدود 500 نفر در اثر استنشاق 
مواد شیمیایی ضدعفونی کننده دستگاه های بخور که توسط چند شرکت در کره 

جنوبی تولید و عرضه می شد جان خود را از دست داده اند یا آسیب دیده اند.
این شرکت، که مسکن نوروفن (Nurofen) را نیز تولید می کند هفته گذشته 
در استرالیا به اتهام فریب مشتریان جریمه شد. دادگاهی در استرالیا حکم داد که 
محصوالت نوروفن که به عنوان تســکین دهنده دردهای خاص مانند میگرن به 

بازار عرضه می شود در واقع با مسکن های دیگر تفاوتی ندارد.

رسانه های سوری با انتشار تصاویری از حضور 
دو مفتی اصلی تروریست های تکفیری در مناطق 
خوش آب و هوای کشــور اروپایی »سوئیس« و 
خوشگذرانی آنها به همراه خانواده هایشان خبر 

داده اند.

تصاویر  گزارش شــرق،  به 
منتشر شــده به سفر یک ماهه 
»عدنان العرعــور« مفتی اعظم 
گروه تروریستی تکفیری ارتش 
آزاد، (صاحب فتوای معروف به 
چرخ گوشت انداختن و خوردن 
گوشــت اقلیت هــای دینی در 
القرضاوی«  »یوسف  و  سوریه!) 
تروریســت های  اعظم  مفتــی 
تکفیــری القاعــده و داعــش 
(مصری االصــل- ســاکن قطر 
صاحب فتــاوای متعدد در کافر 

یک زن پناهجوی ســومالیایی در اردوگاه 
پناهجویــان در جزیــره »نائورو« دســت به 

خودسوزی زد.
به گزارش ایســنا، این پناهجوی زن 21 ساله روز 
دوشنبه در اردوگاه »نیبوک« در جزیره نائورو خود را به 
آتش کشید.این درحالی است که در اعتراض به شرایط بد و نامطلوب پناهجویان 

در این اردوگاه ها حوادث مشابه دیگری نیز پیش تر گزارش شده است.
وزیر مهاجرت استرالیا اعالم کرده که پناهجویان اجازه اقامت در استرالیا را 
ندارند. خودسوزی این زن جوان که تابعیت سومالیایی دارد، بار دیگر به بحث ها 
پیرامون »شرایط غیرانســانی« در اردوگاه پناهجویان در جزیره نائورو دامن 
زده است.به گزارش دویچه وله، وضعیت جسمی این زن پناهجو وخیم است و 
درحال حاضر در بیمارستانی در شهر »بریزبن« استرالیا تحت مداوا قرار دارد.
تکرار این حادثه در اردوگاه پناهجویان سبب افزایش انتقادها از »مالکوم 
ترنبول« نخست وزیر استرالیا شده است. استرالیا سیاست سخت گیرانه ای علیه 
پناهجویان اعمال می کند و اجازه نمی دهد که پناهجویان در استرالیا اقامت 
کنند.این کشور با ایجاد اردوگاه های پناهجویی در برخی از جزایر اقیانوس آرام، 
پناهجویان را در انزوای کامل نگاه می دارد و بســیاری از آنها را به کشورهای 
مبدا تحویل می دهد. دولت استرالیا حتی پس از پذیرش پناهجویی آوارگان به 
آنها اجازه خروج از اردوگاه ها را نمی دهد. مسئوالن استرالیایی آشکارا می گویند 

که این سیاست به منظور ترساندن پناهجویان است.
بنا به گزارش رسانه های استرالیا، پناهجوی سومالیایی از سه سال پیش 
تاکنون در اردوگاه جزیره نائورو به سر می برده است. این زن جوان در نوامبر 
2015 در یک حادثه با موتورسیکلت مجروح می شود و در استرالیا تحت مداوا 
قرار می گیرد. اما پس از بهبودی دوباره به جزیره نائورو بازگردانده می شــود. 
خودســوزی تنها دو روز پس از بازگشــت این پناهجو به اردوگاه پناهندگان 

رخ داده است.

* هیئت رزمندگان تهران بزرگ، میدان امام حسین)ع( 
- مراســم جشن بزرگ مبعث پبامبر(ص)، با سخنرانی حجت االسالم 

بی آزار تهرانی و مداحی آقای علی مهدوی نژاد
-پنج شنبه از ساعت 18 تا 20

سقوط در استخر
تبریز- خبرنگار کیهان: زن 25 ساله ای که در استخر بزرگ »پارک ملی 

ائل گولی« تبریز سقوط کرده بود، از مرگ نجات یافت.
این زن، برای چیدن گل به کنار استخر رفته بود که در آب سقوط کرد 
ولی با کمک کارکنان شــهرداری و اورژانــس اعزامی به محل، از آب بیرون 

کشیده شد و سپس به بیمارستان انتقال یافت.
مرگ جویندگان گنج

ساری- ایرنا: بخشدار امامزاده عبداهلل آمل از کشف جسد سه نفر در منطقه 
جنگلی الیمستان این بخش خبر داد.

»یحیی عسگری پور« گفت: جسد این افراد به همراه تجهیزات گنج یاب 
و وسایل کندن زمین در داخل چاه حفاری شده، پیدا شد. 

وی افزود: براســاس اظهارنظرهای اولیه و شواهد موجود، علت مرگ این 
افراد خفگی ناشی از کمبود اکسیژن در عمق زمین بوده است.
دستبند پلیس بر دستان کالهبردار

بندرعباس- ایرنا: فرمانده انتظامی هرمزگان از دســتگیری کالهبرداری 
در شهرســتان پارســیان خبر داد که با محکومیت مالی بیش از 10 میلیارد 

ریال تحت تعقیب بود.
سرتیپ عزیزاهلل ملکی اظهار کرد: متهم با هویت »م-خ« 57 ساله به جرم 
جعل و کالهبرداری تحت تعقیب بوده و در شهرستان پارسیان نیز دارای چند 

فقره محکومیت مالی است.
وی افزود: در پی نیابت قضایی از شــعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
بندرعباس در خصوص متهم به دلیل محکومیت مالی بیش از 10 میلیارد ریال، 
شناسایی محل اختفا و دستگیری نامبرده در دستور کار ماموران قرار گرفت. 
ملکی تصریح کرد: ماموران پس از شناسایی محل اختفای متهم در یک 
عملیات غافلگیرانه نامبرده را دســتگیر کردند. وی گفت: متهم جهت ســیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.
توقیف کاالی قاچاق

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان دهاقان گفت: ماموران 
این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در محور بروجن- دهاقان به یک 
دستگاه خودروی کامیون کشنده دانگ فنگ مشکوک و آن را متوقف کردند.
ســرهنگ »احمد مقامی« با بیان اینکه خــودروی مذکور فاقد هرگونه 
بارنامه و مدارک مثبته گمرکی جهت حمل بار بود اظهار داشت: در بازرسی 
از این خودرو محموله بزرگی حاوی کیف مسافرتی سه تکه و قاشق و چنگال 

خارجی قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه خودرو توقیف و راننده آن نیز دستگیر و 
همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

پلمب کارگاه تولید چیپس
اصفهان- خبرگزاری صدا و سیما: رئیس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان 
گفت: بازرسان بهداشت محیط این مرکز، با توجه به گزارش مردمی به سامانه 
شــکایات 190 مبنی بر فعالیت غیرمجاز کارگاه تولید چیپس در قســمت 
جنوب شــهر اصفهان، یک واحد تولیدی چیپس و پفک خانگی، غیرمجاز و 
غیربهداشــتی را شناسایی کردند.آیت سهرابی افزود: در این زمینه سه هزار 
کیلو سیب زمینی چیپس و پفک خانگی غیربهداشتی توقیف و محل کارگاه 

تعطیل و مهر و موم شد.
گرگ ها به گله عشایر زدند

کرمانشاه- فارس: مدیر امور عشایر استان کرمانشاه گفت: گرگ ها با حمله 
به دام های یکی از عشایر ساکن در بخش سر فیروزآباد شهرستان کرمانشاه، 
18 راس دام را دریدنــد. علی اشــرف آزادی افزود: در مجموع 100 میلیون 
ریال خسارت به این عشایر وارد شده است که آنها را برای جبران خسارت به 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ارجاع دادیم.
وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه در مجموع 14 هزار خانوار عشایری با یک 

میلیون و 500 هزار راس دام دارد.
سرباز لرزید

زاهدان- فارس: مدیر کل دفتر مدیریت ستاد بحران سیستان و بلوچستان 
گفت: ســاعت 11 و 34 دقیقه و 49 ثانیه صبح دیروز زلزله ای به قدرت 4/2 
ریشتر شهرستان سرباز را لرزاند. غالمرضا اربابی افزود: این زمین لرزه تا لحظه 
مخابره خبر هیچ خسارتی به دنبال نداشته است. به گفته وی زمین لرزه سرباز 

در عمق 22 کیلومتری زمین بوده است.
صاعقه جان 2 کرمانی را گرفت

کرمان- ایسنا: سخنگوی سازمان امداد و نجات کرمان گفت: بر اثر اصابت 
صاعقه دو تن از هموطنانمان در این استان جان خود را از دست دادند. وی 
افزود: جانباختگان از اهالی روستاهای جالل آباد و جلگه شهرستان ساردونیه 

استان کرمان بودند.
دستگیری سازنده شیشه

ارومیه- ایسنا: فرمانده انتظامی سردشت گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بــر فعالیت فردی در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در روســتای »کانی زرد« 
سردشــت، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار 
گرفت. سرهنگ محمدعلی راستگو افزود: با انجام اقدامات نامحسوس مخفیگاه 
متهم شناســایی و پس از کسب مجوز قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شــد. وی اضافه کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار یک کیلو 
و 300 گرم مواد مخدر از نوع شیشــه و 599 کیلوگرم پیش ساز مواد مخدر 
صنعتی کشف شد.فرمانده انتظامی سردشت تصریح کرد: در این رابطه یک 
متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مقامات قضایی شد.
انهدام باند گرگ ها

مشهد- خبرگزاری صدا و سیما: جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
گفت: 5 فرد شرور که از اعضای باند گرگ ها بودند و مرتکب سرقت های خشن 

در مشهد می شدند به دام افتادند.
سرهنگ حسین بیدمشکی افزود: ســارقان نقاب پوش با چاقو و قمه به 
طعمه های خود حمله و خود را گرگ معرفی می کردند و با ضرب و شــتم و 

مجروح کردن آنها، اموالشان را سرقت می کردند.
جانشــین رئیس پلیس خراسان رضوی گفت: متهمان در بازجویی های 
اولیه به 9 فقره سرقت با ایراد ضرب و جرح شهروندان و تخریب شیشه چند 

خودروی سواری اعتراف کردند.
سقوط مرگبار در کانال آب

دزفول- باشگاه خبرنگاران جوان: یک نوجوان در کانال آبیاری زمین های 
کشــاورزی شاه ولی دزفول ســقوط کرد و جان خود را از دست داد. تیم های 
امدادی برای پیدا کردن جسد این نوجوان همچنان مشغول فعالیت هستند.

توقیف زغال قاچاق در لردگان
فارسان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: ماموران 
این فرماندهی طی عملیات ایست و بازرسی در محور یاسوج- لردگان محدوده 

خان میرزا یک دستگاه کامیون حامل بار را متوقف کردند.
ســرهنگ دوم خسرو نجفی افزود: در بازرســی از این کامیون دو تن و 
500 کیلو زغال قاچاق به ارزش 200 میلیون ریال کشــف و راننده کامیون 

نیز دستگیر و پس از تکمیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.
سرنشینان پراید در آتش سوختند

سرویس شهرســتان ها: رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان گفت: 
ماموران پلیس راه »اصفهان- نجف آباد« از برخورد یک سواری پراید با کشنده 

ماک در آزادراه شهید »کاظمی« با خبر و بالفاصله به محل اعزام شدند.
سرهنگ »غالمرضا شهریاری« افزود: متاسفانه در اثر این حادثه رانندگی، 
سواری پراید دچار آتش سوزی شد و راننده و سرنشین آن در شعله های آتش 
سوختند.وی بیان داشت: کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه رانندگی 

را عدم توجه به جلوی راننده پراید اعالم کردند.

علی رغم تصویب قوانین متنوع در ترغیب مردم به 
فرزندآوری، هنوز پس از تاکید مکرر مراجع و علما و 
متخصصین علم جمعیت، خبری از اجرای مشوق های 
حمایت از افزایش تعداد فرزنــدان در خانواده های 

ایرانی نیست. 
دکتر کبری خزعلی که نقش مهمی در افشــای زوایای 
متنوع پروژه »تحدید نســل ایرانیان« با مدیریت مستقیم 
ســازمان ملل و تشکیالت جهانی وابسته به صهیونیست ها 
داشته، سرانجام پس از سال ها تالش با تصویب شورای عالی 
انقالب فرهنگی، موفق به اختصاص یک روز در سال به نام 

»روز ملی جمعیت« شد.
رئیس شــورای فرهنگی - اجتماعی زنــان و خانواده 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی در نشســت خبری که به 
مناســبت اعالم برنامه های هفته ملی جمعیت برگزار شد، 
افزود: بحث جمعیت و رسیدن به جمعیت پویا و متعادل از 
ضرورت هاست و در استانداردهای جهانی هر 5 تا 10 سال 
باید در سیاســت های جمعیتی بازنگری انجام شــود و این 
سیاست ها متناسب با شرایط تغییر کند. این در حالی است 
که سیاست های ایران از 50 سال گذشته تغییری نکرده است!
وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش مراکز معتبر پایش 
جمعیت دنیا، ایران بدترین و سریع ترین کاهش جمعیت را 
داشته است، گفت:  این کاهش جمعیت که طی 10 تا 15 
ســال اتفاق افتاده، اگر ادامه پیدا کند سبب کاهش نیروی 
جوان و پیرشدن تدریجی جمعیت می شود. این مسائل باید 
برای مردم تشــریح شــود تا از عواقب کاهش جمعیت در 

آینده مطلع باشند.
دکتر خزعلی همچنین یکی از مهم ترین اهداف برگزاری 
هفته خانواده، باروری و فرزندپروری را گشودن باب گفت وگو 
و اغنا بخشیدن به باورهای صحیح درباره جمعیت در جامعه 
عنوان کرد و گفت: آگاهی بخشــی، ایجاد انگیزه، امکانات و 

انجام مقدمات کار از جمله اصولی است که باید در راستای 
افزایش جمعیت انجام شود.

وی گفت: سیاست های جمعیتی در سال 91 به تصویب 
رسید و با توجه به ابالغ سیاست های کلی جمعیت از سوی 
رهبری، ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت، افزایش نرخ 
باروری، رفع موانع ازدواج، جلوگیری از کاهش نرخ باروری، 
فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان، ارتقاء امید به 
زندگی، تحکیم بنیان خانواده، ترویج و نهادینه سازی سبک 

زندگی اسالمی و ایرانی و... از جمله این سیاست ها است.
به گفته خزعلی، بر اســاس این سیاست ها، همایش ها، 
کارگاه های آموزشــی و دوره های آموزشــی را با استفاده از 
اساتید و متخصصان جمعیت در دانشگاه ها و مراکز مختلف 
برگزار کرده ایم و با اســتفاده از صدا و ســیما توانستیم این 

اقدامات را انعکاس دهیم.
رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده شورای 
عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه سال گذشته روز ملی 
جمعیت به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی رسید، 
گفت: امســال اولین سالی است که این روز برگزار می شود 

و دستگاه های مختلف برنامه هایی را برگزار خواهند کرد.
وی اظهار داشت: هفته جمعیت با شعار »خانواده، تولید 
مثل و فرزندپروری« از روز شــنبه 25 اردیبهشت آغاز و تا 
جمعه 31 اردیبهشت ماه ادامه دارد. همچنین عناوینی مانند 
جمعیت، خانواده سالم، آرامش و نشاط؛ جمعیت، باروری و 
حمایت از زوجین نابارور؛ جمعیت، حفظ کرامت سالمندان؛ 
جمعیــت، حفظ باروری و عوامــل تهدیدکننده؛ جمعیت، 
سالمت باروری و افزایش نسل سالم؛ جمعیت جوان و اقتصاد 
پویــا؛ جمعیت، فرزندپروری و خانواده منتظر برای روزهای 

هفته ملی جمعیت در نظر گرفته شده ست.
وی بــا تاکید بر اینکــه گفتمان ســازی، وظیفه همه 
دستگاه ها است، گفت: به منظور تغییر فرهنگ فرزندآوری و 

افزایش جمعیت، باید کار فرهنگی از سوی تمامی دستگاه ها 
انجام شود و یک مهندسی معکوس برای جلوگیری از شدت 
کاهش جمعیت داشته باشیم و چنانچه خیلی تالش کنیم 
در دو دهه دیگر، به یک تعادل می رســیم که البته هدف ما 
افزایش است و بدین منظور باید اقدامات ویژه ای انجام شود.

به گفته رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده 
شورای عالی انقالب فرهنگی، جمعیت یعنی ثروت و قدرت 
و برای رسیدن به این دو عامل باید با استفاده از اصالحات 
تفکــرات و اقدامات فرهنگی، برنامه های مختلفی در جهت 

افزایش جمعیت از سوی دستگاه های ذیربط انجام شود.
ضربه سنگین شبکه نمازی

گفتنی است شبکه باقر نمازی با نفوذ در ساختار وزارت 
بهداشــت از طریق معاون اردکانی وزیر بهداشــت در دوره 
هاشمی رفسنجانی با صرف بودجه یک میلیارد دالری، در 
طول ده سال، با اجرای طرح خانه به خانه پروژه »تحدید نسل 
ایرانیان« را اجرایی ساخت. شبکه نمازی، با بودجه و همکاری 
آموزشی و بسته های قرص و آمپول و لوازم ضدبارداری رایگان 
گروهی از نهادها و سازمان های جهانی شامل شورای جهانی 
جمعیت، بانک جهانی، بنیاد فورد، بنیاد صهیونیستی برادران 
راکفلر، بنیاد فردریش ابرت، برنامه عمران ســازمان ملل و 
مجموعه ای از شرکت های نفتی همچون شل برنامه کاهش 

شدید جمعیت ایران را اجرایی ساخت. 
اهمیــت این پروژه ضد ایرانی به حدی بود که در تمام 
سال های تحریم ایران توسط آمریکا، ارسال بسته های رایگان 
لوازم و داروهای ضدباروری به کشورمان هرگز متوقف نشد! 
به نحوی که بر خالف ســایر کشورها، در هر دوره بیش از 
13 روش جلوگیری از بارداری در ایران به صورت همزمان 
ترویج می شــد. این در حالی اســت که در سایر کشورهای 
جهان عالوه بر مبارزه با روش هایی همچون »عقیم ســازی 
دائمــی«، حداکثر 3 یا 4 روش جلوگیری از فرزندآوری، به 

جامعه عرضه می شود. 
شاه مهره اردکانی

جالب اینجاســت که نفر دوم شــبکه نمازی »حسین 
م.ا« در معیت تشــکل همیاران غذا همچنان با شهرداری، 
وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی همکاری گسترده ای در 
موضوعات متنوع  از جمله کودکان، مهدهای کودک، آموزش 

شهروندی، بهداشت و غیره دارد! 
هم اکنــون علی رغم فــرار باقر نمازی از کشــور پس 
از فتنــه 88 و دســتگیری وی پــس از ورود بــه ایــران، 
همیاران غدا به شــدت فعال اســت. همیاران عضو شبکه

  Child Protection Initiative MENA، ابتــکارات حمایت از 
کودکان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همکار با شورای 
شــهر و شهرداری تهران در این شبکه  از سال 138۶ تا به 
امروز است!  همچنین یکی از اعضای سه گانه گروه مشاورین 
غیردولتی معاونت برنامه ریزی و سیاســتگذاری شهرداری 
تهران برای اجرای طرح های پیشــاهنگ محالت دوستدار 
کودک  یونســکو از1387 تا حال حاضر اســت! سمن های 
همکار با همیاران در پروژه فعالین حقوق کودک نیز ارتباط 
نزدیکی با وزارت کار، ســازمان بهزیستی و سازمان محیط 
زیست و غیره دارند و مطالبات خاص خود را به سادگی در 
جلسات با مسئولین عالی رتبه به عنوان نماینده جامعه مدنی 

ایران، پیگیری می کنند. 
دستگیری اردکانی معاون اسبق وزارت بهداشت در حالی 
به تاخیر افتاده که وی در سال 138۶ که نرخ رشد جمعیت 
ایران به کمتر از میزان نرخ رشــد میانگین جمعیت جهان 
برای چندمین سال پیاپی رسیده بود، موفق به اخذ »جایزه 
جهانی جمعیت« سازمان ملل گردید! بی شک دستیابی به 
گنجینه اطالعات پنهانی وی کمک شایانی به شناسایی ابعاد 
نامکشوف شــبکه نمازی و پیشگیری از رشد و گسترش و 

ادامه فعالیت آن خواهد کرد.

رونمایی از برنامه شبکه نمازی پس از 15 سال

خزعلی: بدترین و سریع ترین کاهش جمعیت جهان در ایران رخ داد

رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر پایتخت از 
کشف چهار تن انواع مواد مخدر و دستگیری هفت 
قاچاقچی حرفه ای در دو عملیات خبرداد و گفت: در 
این عملیات ها دو باند گسترده ترانزیت مواد مخدر 

نیز منهدم شدند.
به گزارش فارس، ســرهنگ محمد بخشــنده،  ضمن 
تشــریح جزئیات این دو عملیات مشترک گفت: یک سال  
پیش پرونده ای مبنی بر فعالیت گســترده چهار قاچاقچی 
حرفه ای به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ارسال 
شد و رسیدگی به موضوع بالفاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همان تحقیقات ابتدایی مشــخص شد، 
متهمان ایــن پرونده اعضای باندی هســتند که اقدام به 
ترانزیت محموله های ســنگین مواد مخدر از نواحی شرقی 
و جنوبی کشور به سمت شهر تهران می کنند که بر همین 
اساس،  تحقیقات گسترده پلیسی از سوی ماموران عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه یافت تا 

اینکه پس از قریب به یک سال تالش اطالعاتی - عملیاتی 
مشخص شــد قاچاقچیان مقادیر قابل توجهی مواد مخدر 
را از شــرق کشور تحویل گرفته و پس از بارگیری در یک 
دستگاه خودروی نیسان در حال حرکت به سمت پاکدشت 

ورامین هستند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت اظهار داشت: 
در ادامه رسیدگی ها مشخص شد متهمان محموله مذکور را 
با دو دستگاه خودرو پرشیا به سمت استان سمنان و تهران 
اسکورت می کنند و به تازگی وارد شهرستان دامغان شده اند.

سرهنگ بخشــنده،  اضافه کرد: با تجمیع اطالعات به 
دست آمده و انجام هماهنگی های الزم، نیابت قضائی اخذ 
و تیم های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
و شهرســتان دامغان به صورت نامحسوس محدوده تردد 
متهمان را تحت کنترل قرار دادند تا اینکه در نهایت دوشنبه 
شــب اعضای این باند حرفه ای به همراه خودروهایشــان 

شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی  با بیان اینکه متهمان به محض مشــاهده ماموران 
فرار کردند، بیان داشت: با فرار متهمان، عملیات تعیقب و 
گریز پلیسی آغاز و در حالی که متهمان بی توجه به دستور 
ایست پلیس به حرکت خود ادامه می دادند با شلیک چند 

گلوله متوقف و دستگیر شدند.
این مقام انتظامی با اشــاره به کشــف یک تن و 800 
کیلوگــرم تریاک ، 200 کیلو گرم هروئین و توقیف ســه 
دستگاه خودرو از متهمان خاطرنشان کرد: تحقیقات بر روی 
این پرونده به منظور کشف دیگر مرتبطان و زوایای پنهان آن 
کماکان از سوی ماموران عملیات ویژه این پلیس ادامه دارد.

وی در تشــریح عملیات دیگری که دو روز گذشته با 
همکاری ســربازان گمنام امام زمان(عج) شــهرری انجام 
گرفت، اظهار داشــت: برابر گزارش واصله از اداره اطالعات 
شــهرری مبنی بر ترانزیت یک محموله ســنگین مرفین 
توسط سه قاچاقچی، رســیدگی به این پرونده در دستور 
کار مامــوران پایگاه نهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 

بزرگ قرار گرفت.
بر همین اساس تحقیقات پلیسی آغاز و پس از چندین 
ساعت تالش اطالعاتی و عملیاتی مشخص شد که اعضای 
ایــن باند، مواد مخدر را از مرزهای جنوبی کشــور تحویل 
گرفته و به شهرســتان ری منتقل و قصد دارند در یکی از 

باراندازهای این محدوده اقدام به توزیع آن کنند.
ســرهنگ بخشنده تصریح کرد: با تجمیع اطالعات به 
دســت آمده و هماهنگی های الزم، ماموارن پایگاه نهم این 
یــگان به محل دپوی مواد اعزام شــدند و در یک عملیات 
منسجم و هماهنگ سه قاچاقچی مذکور را دستگیر و قریب 

به دو تن مرفین از آنها کشف و ضبط کردند.
رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در پایان با 
اشــاره به تحقیقات تکمیلی بر روی پرونده برای شناسایی 
ســایر متهمان مرتبط با آن،  گفت: در این عملیات نیز سه 
دستگاه خودروی متهمان توقیف و پرونده برای سیر مراحل 

قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

کشف 4 تن انواع مواد مخدر در عملیات پلیس پایتخت

دبیر کل جمعیت هالل احمر گفت: فدراسیون 
بین المللی صلیب سرخ، جمهوری اسالمی ایران را 
در باب واکنش سریع به سوانح بین المللی پذیرفته 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی اصغر احمدی 
در نشست خبری به مناســبت هفته هالل احمر، اظهار 
داشــت: فدراســیون بین المللی صلیب سرخ با معیارها و 
استانداردهای سختی که دارد، تاکنون تنها کشور ژاپن را 
در آسیا به عنوان نیروی واکنش سریع انتخاب کرده بود 
که از این پس جمهوری اسالمی ایران را نیز در باب واکنش 

سریع بین المللی در سوانح پذیرفته است.
احمدی در خصوص طرح سالمت یار که به طور رسمی 
 بــا آغاز هفته هالل احمر آغاز به کار می کند، گفت: طرح 
سالمت یار برای پر کردن خأل بیماران نیازمند به دریافت 
خدمات از جمله برخی از بیمارانی که همراهی نداشته و 
درگیر کهولت سن بوده یا در حالت وخیمی به سر می برند 
می باشد و هیچ هزینه ای در این خصوص اخذ نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: ما نه می خواهیم کادر بیمارستان شویم، 
نه استخدام و جایگزین پرستار و نه پرونده و اسرار بیمار را 
چک کنیم چرا که جمعیت هالل احمر هرگز رقیب بازار 

نبوده بلکه مردمی و در کنار مردم است.
دبیر کل جمعیت هالل احمر با بیان اینکه روستاهای 
کشور در شــرایط زلزله، سیل و طوفان نسبت به شهرها 
از حساسیت و خطرپذیری بیشتری برخوردارند، از اجرای 

طرح خانه های هالل با آغاز هفته هالل احمر خبر داد.
وی افــزود: برای اینکه در اولین زمان ممکن در کنار 
حادثه دیده حضور داشــته باشیم نیازمند نیروی واکنش 
سریعی هستیم که در سه رده مرکزی، استان و شهرستان 

به طور شبانه روزی شروع به کار خواهند کرد.
احمدی تاکید کرد: نیروهای واکنش سریع از این به 
بعد هر شب در کشور آماده بوده و اگر حادثه ای رخ دهد 
ابتدا خود ورود پیدا کرده و بعد از آن سایر نیروهای بدنه 
هالل احمر، نیروی داوطلب و امدادگر وارد خواهند شد تا 

میزان خسارات و تلفات را کاهش دهیم.

انتظامی محدودیت های  نیــروی  راهور  پلیس 
ترافیکی پایان هفته را اعالم کرد.

بــه گزارش پایگاه خبــری پلیس راهــور ناجا، تردد 
موتورســیکلت از ســاعت 12 امروز تا ســاعت دو بامداد 
روز شــنبه از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و 
محور تهران - ســمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است، 
اما تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام 
ماموریت های ضروری در مســیر مجــاز جریان ترافیک 

بالمانع خواهد بود.
همچنیــن در محور کرج- چالــوس تردد انواع تریلر، 
کامیون و کامیونت ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه 
از ســاعت 14 روز جمعه تا ساعت دو بامداد روز شنبه از 
کرج به ســمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم ماموران 
پلیس راه در محل، تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 17 
و 30 دقیقه روز جمعه تا ســاعت دو بامداد روز شنبه  از 
15 کیلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج به 

صورت یکطرفه خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد تمام تریلرها و تمام کامیون ها 
وکامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد 
شدنی از ساعت هشت تا 24 امروز، فردا و جمعه ممنوع 

است.
در محور قزوین - رشــت و محور آستار- اردبیل هم 
تردد تمام تریلر ها و کامیون ها به اســتثناء حاملین مواد 
ســوختی و فاسد شدنی از ســاعت 14 تا 24 روز جمعه 

ممنوع اعالم شده است.
بر اساس این گزارش، الزم است پلیس راه استان های 
البرز و مازندران در هنگام اجرای محدودیت، وسایل نقلیه 
را بــا دو تیم که یکی در جلــو ودیگری در انتها قرار دارد 

اسکورت کنند.
مرکز اطالعــات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با 
شماره تلفن 120و 88255555 (ده خط) بطور شبانه روزی 
پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امدادرسانی احتمالی به 
هموطنان است، همچنین در سایت www.rahvar120ir نیز 

آخرین اطالعات ترافیکی قابل دسترسی است.

ورود هالل احمر ایران 
به فدراسیون بین المللی واکنش سریع سوانح

محدودیت های ترافیكی پایان هفته
 اعالم شد

آتش سوزی در بیمارستان برازجان یک کشته 
برجای گذاشت.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری بوشهر 
اعــالم کــرد یک زن 70 ســاله معلول کــه در این 
بیمارستان بستری بود بر اثر سوختگی جان خود را از 
دست داد.وی افزود: در زمان آغاز آتش سوزی در این 
بیمارستان 13 بیمار بستری بودند که با کمک نیروهای 
بیمارستان، آتش نشانان و امدادگران همه بیماران از 
ســاختمان آتش گرفته خارج و برای پیگیری درمان 

به بیمارستان شهید گنجی برازجان منتقل شدند.
وی اضافــه کرد: هم اکنون حــال مابقی بیماران 
انتقالی از بیمارســتان 17 شــهریور به شهید گنجی 

رضایت بخش گزارش شده است.
قائــدی یادآور شــد: بــا وجود اینکــه نیروهای 
آتش نشانی شــهرداری برازجان پس از 15 دقیقه از 
آغاز آتش سوزی در محل حادثه حضور یافته و مشغول 
خامــوش کردن آتش بودند اما به دلیل اســتفاده از 
پی وی ســی به عنوان دیوارپوش در این بیمارســتان 
حجم آتش سوزی گسترده شــده بود و مهار آن سه 

ساعت طول کشید.
وی گفــت: علت آتش ســوزی اتصــال برق در 
مونیتورینگ بخش آی سی یو بوده که باعث خسارت 
کلی به بخش های آی سی یو، قلب و درمانگاه تخصصی 

این بیمارستان شده است.

آتش سوزی بیمارستان برازجان یک کشته داد
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان تهران با اشاره به ارسال گزارش تخلف 
رئیس اتحادیه بارفروشان به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران،  از عدم صدور 
رأی برائــت یا مجرمیت در این پرونده انتقاد 

کرد.
علــی اکبر پوراحمدنژاد در خصوص ســرانجام 
رسیدگی به پرونده تخلف رئیس اتحادیه بارفروشان 
و کشف مقادیری میوه قاچاق از حجره وی در میدان 
مرکزی میوه و تره بار، به تســنیم گفت: ما گزارش 
کامل بازرسی مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان تهران و تعزیرات حکومتی پایتخت 

که پیش از نوروز برگزار شد را از طریق تعزیرات به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم کردیم و صنف 

مربوطه نیز در جریان موضوع قرار گرفت.
وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم ارسال گزارش 
موضوع، هنوز هیچ بازخورد و خروجی نسبت به این 

گزارش به دست ما نرسیده است.
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان تهران خاطرنشان کرد: ما به هیچ وجه تاکید 
و اصرار بر اعالم تخلف در این پرونده نداریم ولی به 
هر حال قانون باید نسبت به این اتفاق و گزارش ارائه 
شده، اعالم نظر کرده و در این خصوص نظر تخصصی 
خود مبنی بر اعالم برائت یا اعالم جرم را ارائه دهد.

اهمال سازمان صنعت و معدن در پرونده رئیس اتحادیه بارفروشان

با روش های  باند پدرخوانده سارقان که  اعضای 
مختلف اقدام به سرقت طال از طالفروشان می کردند، 
در بازجویی ها به ســرقت 9 کیلوگرم طال به شیوه 
خفه کنی، پنچری خودرو و تصادف ساختگی اعتراف 

کردند.
در ادامه اقدامات پلیس آگاهی تهران بزرگ در کنترل 
نامحســوس مجرمان سابقه دار و حرفه ای، کارآگاهان اداره 
هجدهم اطالع پیدا کردند که تعدادی از مجرمان سابقه دار 
و حرفه ای در زمینه سرقت های به عنف به شیوه کیف قاپی 
و زورگیری با سالح سرد به تازگی از زندان آزاد و همزمان 
وقوعات ســرقت های مشابه به شــیوه زاغ زنی، پنچری و 

خفه کنی افزایش پیدا کرده است.
با شناسایی پرونده  ســرقت های مشابه در پایگاه های 
مختلف شهر تهران، کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ اطالع پیدا کردند که تمامی مالباختگان در 
زمان مراجعه به مراکز تجاری محدوده بازار و شعبات بانکی 
به شــیوه زاغ زنی شناسایی و در ادامه با تهدید سالح سرد 

مورد سرقت و زورگیری قرار گرفتند.
در ادامه رسیدگی به پرونده سرقت های طال و جواهرات 
کیفــی، کارآگاهان با انجــام چهره نگاری و همچین رویت 
تصاویر ســارقان ســابقه دار، ۶ ســارق حرفه ای در زمینه 

سرقت های خشن به ویژه کیف قاپی را شناسایی کردند.
بررســی تصاویــر دوربین های مداربســته محل تردد 
مالباختگان نیز تعدادی از این مجرمان را در زمان زاغ زنی و 

پدرخوانده های زورگیر پایتخت دستگیر شدند

تعقیب مالباختگان نشان می داد،  بررسی سوابق این متهمان 
نشــان داد که آنها دارای سابقه دستگیری از سال 1359 
تاکنون بوده و در شــهرهای مختلف کشور به ویژه تهران ، 
زابل، قم، کرج، زرند، پاکدشت و شیراز به اتهام ارتکاب جرایم 

دیوار چین است که بارها دستگیر و روانه زندان شده است.
با شناســایی این گــروه از مجرمان ســابقه دار که به 
ســرکردگی »ع . ش« سرقت های خود را انجام داده بودند، 
کارآگاهان در اولین مرحله از دستگیری، اقدام به دستگیری 
سرکرده گروه و سه نفر دیگر کردند.  این متهمان در زمان 
دستگیری قصد داشــتند تا با ایجاد درگیری و استفاده از 
ســالح سرد اقدام به فرار کنند که هر چهار نفر دستگیر و 
به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .

در ادامه و با شناسایی مخفیگاه دو عضو دیگر گروه، آنها 
نیز در فاز سوم شهر جدید اندیشه و خیابان مجیدیه شمالی 

دستگیر و به اداره هجدهم پلیس آگاهی منتقل شدند.
سرهنگ کارآگاه داوود فـرد، معاون مبارزه با سرقت های 
خاص پلیس آگاهی تهــران بزرگ با اعالم این خبر گفت: 
در مواجهه حضوری شکات و مالباختگان و متهمان، هر ۶ 
متهم به صورت دقیق مورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه 
رسیدگی به پرونده متهمان و با توجه به سوابق متعدد آنها در 
ارتکاب جرایم مختلف مرتبط با سرقت به ویژه انجام سرقت 
های به عنف و به منظور شناســایی سایر جرایم ارتکابی و 
همچنین شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش 
تصویر متهمان از ســوی بازپرس شــعبه چهارم دادسرای 
ناحیه 34 تهران صادر شده است، لذا شکات و مالباختگان 
در صورت شناسایی تصویر متهمان، برای پیگیری شکایات 
خود  می توانند به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

خواندن مســیحیان و سایر اقلیت های دینی) به کشور سوئیس و حضور آنها 
در کنار دریاچه زیبای »زوگ« این کشور است. رسانه های سوری با انتشار این 
تصاویر به پیروان تفکر وهابیت و گروه های تکفیری هشدار داده اند که چشمان 
خود را گشوده و شکم بارگی و زندگی مرفه مفتیان خود را در کشورهای اروپایی 
مشاهده کنند و بدانند که با فتاوی چه کسانی درحال کشتن مردم سوریه و 

تخریب این کشور زیبا هستند.

یک زن 18 ساله استرالیایی نوزاد پسری به دنیا 
آورده که وزن آن معادل یک کودک سه ماهه است.
به گزارش »سی بی سی نیوز«، یک زن استرالیایی یک 
نــوزاد 13 پوندی (حدود ۶ کیلوگرمی) را به دنیا آورده 
اســت. این نوزاد یکی از درشت ترین کودکانی است که 

در تاریخ استرالیای غربی متولد شده است.مادر این نوزاد، که وزنی معادل یک 
کودک 3 ماهه دارد، 18 ســاله است و به دلیل وزن باالی پسرش نتوانست او 
را طبیعی زایمان کند و پزشکان در آخرین لحظه ناچار به انجام عمل سزارین 
شدند.قد این نوزاد 57 سانتی متر است و از متری که برای اندازه گیری قد نوزادان 
در این بخش استفاده می شود نیز بلندتر بوده است! بنابر اعالم پزشکان حال 

این مادر و کودک خوب است.

مختلف مرتبط با کیف قاپی، زورگیری، سرقت مسلحانه، ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو و ایجاد مزاحمت دستگیر و روانه 
زندان شــدند.به گزارش میزان، یکی از متهمان به نام »ع . 
ش« به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار و از اعضای سابق باند 


