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خبرها
سازمان زندانها :

مردم بیش از گذشته به یاری خانوادههای
نیازمند زندانیان بشتابند

س��ازمان زندانه��ا و اقدامات تامین��ی و تربیتی کش��ور در بیانیهای ب ه
مناسبت گرامیداشت روز نسیم مهر ؛ روز حمایت از خانواده زندانیان ،توجه
بیش از پیش مردم و نهادهای حمایتی به این قشر را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو س��یما به نقل از سازمان زندانها و اقدامات
تامینی و تربیتی کش��ور در متن کامل این بیانیه آمده اس��ت :پنجم خرداد
ماه در تقویم رس��می کش��ور به نام روز نس��یم مهر  -روز حمایت از خانواده
زندانیان  -نامگذاری شده است.
نوعدوس��تی و حمای��ت از نیازمن��دان در فرهنگ اس�لامی و ایرانی ما
ریش��های کهن دارد .گرهگش��ایی و برطرف نمودن نیازهای مادی و معنوی
نیازمندان از آموزههای مورد س��فارش اس�لام عزیز میباشد ،به گونهای که
س��ودمندی و خدم��ت به مردم در کن��ار ایمان به خداون��د ،معیار و مالک
ارزش��مندی انسان دانسته شده است .ازسوی دیگر کمک به فقرا و برگزاری
گلریزان برای حل مش��کالت آنها از دیرباز در آداب و رس��وم ایرانیان جایگاه
ممتازی داشته است.
در این بین آنچه ارزشهای جامعه متعالی ما را بیش��تر نش��ان میدهد
این اس��ت که حس��اب فرد خطاکار از خانواده وی که هیچگونه نقش��ی در
ارتکاب جرم سرپرست خانواده ندارند و بر اثر خطای وی به ناچار در وضعیت
نامطلوبی قرار میگیرند ،جداس��ت و خیرین و مسئوالن قضایی و اجرایی در
جای جای کش��ور اس�لامی به یاری این قشر نیازمند و مضطر می شتابند و
تالش می نمایند تا آثار نامطلوب حبس به حداقل برسد.
س��ازمان ها و نهادهای حمایتی نیز بخشی از مشکالت این خانوادههای
نیازمن��د را مرتفع مینمایند ،اما کمبود مناب��ع و اعتبارات مانعی جدی در
ارایه خدمات مطلوب می باشد که امیدواریم با نگاه ویژه دولت محترم شاهد
کاهش آالم این خانواده ها باشیم.
کارکنان و مددکاران سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نیز با کمک خیرین و انس��ان های نوع دوس��ت تالش نموده اند تا بخشی از
زندانی��ان گرفتار ب��ه خصوص زندانیان متاهل سرپرس��ت خانواده به آغوش
خان��واده خ��ود بازگردند .در این زمینه انجمن ه��ای حمایت زندانیان که از
مجموعه های تحت نظارت سازمان زندان ها می باشند در کنار کمک های
گوناگون حمایتی در س��ال گذش��ته به تنهایی زمینه آزادی بیش از 2500
زندان��ی را فراهم آورده اند که س��تادهای مردمی دیه ب��ه دلیل عدم تطابق
شرایط آنها با اساسنامه این ستاد موفق به آزادی آنها نشده بودند.
ع�لاوه براین که اقدامات س��ازمان زندانها و اقدام��ات تامینی و تربیتی
کشور در راستای فرمایشات موکد مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  ،طرح
جهادی و اقدام فوق العاده در زمینه کنترل و کاهش آس��یب های اجتماعی
وی��ژه خانواده های زندانیان با همکاری ش��ورای اجتماعی کش��ور و آموزش
بی��ش از هزاران نفر از همس��ران و فرزندان زندانی��ان در معرض خطر را در
زمینه پیشگیری از غوطه ور شدن در منجالب اعتیاد به عالوه پیشگیری از
فروپاشی خانواده های زندانیان نیز مجاهدتی عظیم بود که در فرصتی اندک
و در ماه های پایانی سال گذشته صورت گرفت.
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یادداشت

رمزگشایی قفل ارتباطی والدین با
فرزندان

ایجاد روابط صمیمانه با فرزند خود باعث می شود
تا مس��ائل درون��ی اش را راحت تر ب��ا والدین در میان
بگذارد.
نس��ترن نیک جو روانش��ناس در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛با اش��اره به اهمی��ت رابطه صمیمانه
والدین ب��ا فرزندان اظهار کرد :ش��ناخت زبان فرزند و
به اصطالح راه های برقراری ارتباط دوس��تانه با آن ها
از س��وی والدین بس��یار مهم است زیرا در شکل گیری
شخصیت فرزندان در آینده نقش بزرگی دارد.
وی در ادامه تصریح کرد :اولین و مهمترین گام در
برقراری روابط صمیمانه با فرزندان ،پذیرفتن شخصیت
آن ها بدون مقایس��ه با همساالنش��ان است ،همچنین
استفاده از جمالت محبت آمیز و شیوه های غیر کالمی
عاطفی هم در این رابطه تاثیر گذار است.
نیک جو با اشاره به راهکارهای مختلف در افزایش
رابطه صمیمانه والدین با فرزندان بیان کرد :سخن گفتن
با فرزندان به زبان کودکی ،ایجاد انگیزه مثبت و امنیت

روانی،تقوی��ت رش��د معنوی ،رفع اش��تباهات کودکان
بدون ایجاد جسارت در آن ها ،احترام در صدا کردن نام
کودک بخصوص در جمع آشنایان،اس��تفاده نکردن از
جمالت دستوری در برابر او و دادن هدیه های کوچک
در زمان انجام دادن درس��ت کاره��ا؛ بطوریکه آن ها را
متوق��ع نکند،از دیگر راه های ایجاد رابطه دوس��تانه با

مرگ  ۱۵۳۰مهاجر در دریای مدیترانه

فرزندان است.این روانشناس خاطرنشان کرد :کم کردن
فاصله س��نی در ذه��ن خود با کودک ب��ه معنی درک
شرایط روحی او اس��ت که بستر مناسب برای برقراری
رابطه دوستانه میان شما و فرزندتان را فراهم می کند.
وی گوش دادن به صحبت های فرزندان را یکی از
مهم ترین راهکارهای دوستی با آن ها دانست و افزود:
باید ب��ا آرامش و کاهش جایگاه والدی��ن و فرزندی به
صحب��ت های آن ها گوش دهید وخود را یک دوس��ت
صمیمی و هم س��ن و سال برای او دانسته و در صورت
لزوم راهنمایی اش کنید.
نیک جو با اش��اره به اینک��ه تفهیم اهمیت جایگاه
فرزندان در خانواده موجب رش��د ش��خصیت کودکان
می شود ،گفت :توقعات و انتظارات خود را از فرزندتان
ب��ه ص��ورت دقیق و با محب��ت برایش توضی��ح دهید،
همچنین در زمان انتقاد ،شخصیت او را زیر سوال نبرید
بلکه حداقل از چند خوبی او تعریف کرده و سپس عمل
ناپسند او را مورد انتقاد قرار دهید.

بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر سالمت روانی شهروندان
در دستور کار مدیریت شهری
مدیر مطالعات و برنامه ریزی محیط
زیس��ت مرکز مطالع��ات و برنامه ریزی
شهر تهران خبر داد.
مدی��ر مطالع��ات و برنام��ه ری��زی
خدمات ش��هری و محیط زیست مرکز
مطالع��ات و برنام��ه ریزی ش��هر تهران
گف��ت :مرک��ز مطالع��ات و برنامهریزی
ش��هر ته��ران مطالع��های در خصوص
بررس��ی اپیدمیولوژیک تأثی��ر آلودگی
صوتی بر س�لامت جس��م و بهداش��ت
روانی ش��هروندان را در دستور کار خود
دارد.
رضا بصیری در گفتوگو با ایس��نا،
با اش��اره به موض��وع ازدی��اد روزافزون
جمعی��ت و توس��عه فزاین��ده فنآوری

گفت :ای��ن افزایش جمعیت و توس��عه
فن آوری محیط زیس��ت انس��ان را در
معرض آلودگیها و عوامل مخاطرهآمیز
محیطی بس��یاری قرار داده که یکی از
آنها آلودگی صوتی است.وی افزود :طی
قرن اخیر ،همگام با پیشرفت تکنولوژی
لو
و تولید اقس��ام مختلف وس��ایل حم 
نقل و اقالم متنوع صنعتی ،میزان تولید
صدای ناخواس��ته و آلودگ��ی صوتی به
س��رعت افزایش یافته و اثرات زیانباری
بر بهداش��ت روانی ش��هروندان داش��ته
اس��ت؛ بهطوریکه س��ازمان بهداش��ت
جهان��ی( )WHOآلودگ��ی صوتی در
شهرهای بزرگ را به عنوان سومین نوع
آلودگیهای خطرناک بعد از آلودگی آب
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/¬» d¸Æ» ¥ ÊÅYÂyYÁ µÂÁ ¹| cÂ { {Â Ê¼¿ Ã{Y{ iY \Ìee
«|/ÅYÂy ºÌ¸/e Ê/Z¬f» Ä/] Á {Z ¹Â«» Ôa dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y Ê¿Â¿Z
.|Ë{³
ÉZ¿ – ¾¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ¶Ì¨¯ {-582/¦·Y.¹11668

ÄÌËYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

]|Ã{Z/ 1354 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ Ä] Ê¸ |¿§ Ê»Æ Z^ ÉZ«M Ä] Ä¸ÌÂÀË
Ê¿ZuÁ   Ì·Á Éf» 6  Ê]ÂÀm ÂËÆ 17 w ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ½YÆe Y
_ -9972 ÃZ¼/ kYÁ{Y |À {ZÀfY Ä] ÊeZÌ] ÔÌÆ º¿Zy {{³ Ê» ¡Ô]Y 45
Ä°/ {|/ 500 {Y| e µÂÁ dÆm ½YÆe 326 ÃZ¼ kYÁ{Y f§{ 64/2/27
Ã|/¿Áa Á Ã{Â/¼¿ Ä/ÌËYmY Á| Ä] c{Z^» Z¼ ÄÌ¸ É{YM ZÆ] ®Ë ÉÔ
Y~/· .dY ½ZËm { Á Ã| ¶Ì°e ÃY{Y ¾ËY { 9600270 ÄÔ¯ Ä] ÊËYmY
]¹|/ d/¸ Ä/] |À/ ¾f/» {M { Z¼/ Ä] ÄÌËYmY ¡Ô]Y Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z
Ê/» ¡Ô]Y Z¼ Ä] Ä»Z¿Á { k{ ªË Y \eY» Ã|¿ Ì» Ê¿Z¿ ÊËZZÀ
d^/¿ Ê/Æ³M ¾ËY Zf¿Y xËZe Y Á 10 ¥ j¯Y|u dY Êf¬» .{{³
]Ä/Ì¸ ÊËYmY cZÌ¸¼ cÂ ¾ËY Ì£ { |ÌWZ¼¿ ¹Y|«Y {Ây ÊÅ|] dyY{a Ä
¼.d§ZË |ÅYÂy Ä»Y{Y Z
{-581/¦·Y.¹11667
– Ê¼ {ZÀY ÉYmY ºnÀa ÃY{Y ÌW

¸{YÀÌ

ÊZfyY {Á|u |Ë|ve ÊÆ³M

Ä/] Ê¸/Y 3539 Êf^i Ôa Y Êf¼« ÃZ¤» [Z] ®Ë ²¿Y| {Á|u |Ë|ve ½Âq
»|¼v» |¿§ ÉY¯ ºjÌ» Ê°¸» ½Z¯ËÂe ®Ë z] { «YÁ ]» f» 24/04 duZ
^Ê¼/ |À/ |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z«13 Ã{Z» ¶Ë} Ã^e ª
» Ä/] Z/À] Y~/· Á Ã|/Ë{³ kZ/y |/Ë|ve Y ÉÂ/ Ä·Y| Y ÉY|Ëy ÄYÂ·Y
{t^/ 10dZ/ Y Â¯~/» Ôa ²¿Y| {Á|u |Ë|ve ®·Z» Ê^f¯ dYÂy
¾Ì°·Z/» Z/Ë ®/·Z» Ä] ÊÆ³M ¾ËY \mÂ» Ä] ¾ËY]ZÀ] |»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] 96/3/30 Á
»|À¿Z/ º/Æ] Â/u ¶/v»{ Ã| ¾ÌÌ e d«Á { Ä¯ {Â Ê» ZyY ÃÌ£ Á ÁZn
¼É|Ë|ve ¸n» cÂ ºÌÀe xËZe Y Ê«Z¨eY ©Â¬u Á {Á|u Ä] ÊÅYÂyYÁ " ZÀ
§¬ ]/¬» d/¸Æ» ¥/ d/ËZ] Ê/» /f » Á {Â Ê» Äf§Ë~a Á 30 c|» Ä
ºË|/¬e ÊËZ/« sÔ/Ë} m» Ä] dYÂy{Y{ Á ÄWYY d^i ÃY{Y Ä] Y {Ây YfY
¿¼d§ZË{ ÃZ³{Y{ Y dYÂy{Y{ ¹| ÊÅYÂ³ |¿YÂe Ê» ÊZ¬f» cÂ ¾ËY Ì£ { |ËZ
Y Ê/f^i cZÌ¸¼ YfY Ä] ÄmÂe ½Á|] Ì¿ d^i ÃY{Y Ä¯ |ËZ¼¿ ºÌ¸e d^i ÃY{Y Ä] Á
.{Y{ |ÅYÂy Ä»Y{Y
1396/3/7 :Zf¿Y xËZe
- ½Z¯ËÂe Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌË
-694/¦·Y.¹77

ÁÌ

«¸Ã{Y Ê

و هوا معرفی میکند.
وی ادامه داد :علیرغم حساس��یت
موضوع و اهمی��ت پرداختن به عوارض
ناشی از مواجهه با سطوح غیرمجاز صدا،
فقدان ی��ک مطالعه جامع ب��ا تأکید بر
مشخص نمودن اثرات جسمی و روحی
ناش��ی از آلودگی صوتی در شهر تهران
احساس میشود؛ این در حالی است که
ازدحام جمعی��ت و حجم باالی ترافیک
در این ش��هر پرتراکم ،ش��دت آلودگی
صوتی شهر تهران را در وضعیت بحران
قرار داده اس��ت.مدیر مطالعات و برنامه
ریزی خدمات ش��هری و محیط زیست
مرک��ز مطالع��ات و برنامه ریزی ش��هر
تهران تاکید کرد :بدیهی اس��ت که این

میزان از آلودگ��ی میتواند موجب بروز
بیماریهای متعدد جسمی و روحی در
میان شهروندان گردد و نتیجه آن است
که توجه ب��ه این معضل و کنترل آن را
بیش از پیش ضروری میسازد؛ لذا الزم
است در یک مطالعه جامع و تمامشمول
و ب��ا تأکید بر عوارض آلودگی صوتی در
شهر تهران ،تأثیر آن بر سالمت جسم و
بهداشت روانی شهروندان به دقت مورد
بررس��ی قرار گرفته و پس از شناس��ایی
ابعاد مختلف آن ،با آگاهیرسانی صحیح
به آحاد جامع��ه ،از طریق کنترل منابع
انتش��ار و کاهش مواجهه ب��ا این منابع،
در جه��ت کاه��ش ای��ن ع��وارض گام
برداشت.

ÊËZ]Z] ½Zy |¼v» Á É|ÀÅ|Ì] Ê^·Z Z ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ Z/ ÉY/] Ä»|/ {Y/ËY Á ¾ÌÅÂe ¹ZÆeY Ä] 960197/1169 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
dËZ°/ Ä/] Ä/mÂe Z/] Á Y{Y{ ÄÌuZ¿ Y ÊWZ]Z] ½Zy |¼v» Á É|ÀÅ|Ì] Ê^·Z
Ê»Â/¼ ÃZ/³{Y{ 1169 Ä^  Ä] ÂÂ» Ä] Ê³|Ì Ä¯ Ã|Ë{³ ¨Ì¯ ÉZZ¬e
Ä/yÂ» ÉY/] Ê³|Ì/ d/«Á Á Z/mY ËZ/Ì¿ ^/¿ ®¿Âa { «YÁ ½YÆe
½Z/°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e t^ 9/30 dZ 1396/5/3
]½Â¿Z/« 180 Á 115 {YÂ/» cY/¬» ÉYmY { Á ºÆf» Ä] Êf{ ¹| Á ½{Â
d/]Â¿ ®Ë \eY» É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM
{ { Ê]Z/f¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm Á ¸» ½M Y ºÆf» Ze fÀ» |ËYm Y Ê°Ë
ª]Z» Âu ¹| cÂ { dY ÊÆË|] .{{³ Zu ÃZ³{Y{ { ¬» d«Á
»¬.|»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì cY
{-504/¦·Y.¹36493
»|2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1169 Ä^  f§{ Ë

½YÆe

Ì] eM ^¯Y ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ /^¯Y ÉY/] s/m [/ Á ¾ÌÅÂe ¹ZÆeY Ä] 960196/1169 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
Ä/¯ Ã|/Ë{³ /¨Ì¯ ÉZ/Z¬e dËZ°/ Ä] ÄmÂe Z] Á Y{Y{ ÄÌuZ¿ Y Ì] eM
^/¿ ®¿Âa { «YÁ ½YÆe Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 1169 Ä^  Ä] ÂÂ» Ä] Ê³|Ì
¿¾ÌÌ e t^ 10 dZ 1396/5/3 ÄyÂ» ÉY] Ê³|Ì d«Á Á ZmY ËZÌ
{ Á ºÆf/» Ä] Êf{ ¹| Á ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] dY Ã|Ë{³
Á Ê»Â/¼ ÉZ/Å ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 180 Á 115 {YÂ» cY¬» ÉYmY
Y ºÆf/» Z/e fÀ» |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y
.{{/³ Zu ÃZ³{Y{ { ¬» d«Á { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm Á ¸» ½M
]|¶/¼ Ä/] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì cY¬» ª]Z» Âu ¹| cÂ { dY ÊÆË
.|»M |ÅYÂy
{-505/¦·Y.¹36494
»|2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1169 Ä^  f§{ Ë

½YÆe

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

»{ ÃZ¼/ d/YÂy¨Ì¯ \mÂ» Ä] ½YÆe (l)  Ì·Á ÊËZ« ¼fn
¹Z/ÆeY Ä/] ÉZ/¨£ Ä/·Y Ê·Á ÉY] 9509982135900896 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
«Ä/] Â/Â» Ä] Ê³|Ì Ä¯ Ã{Â¼¿ ¨Ì¯ ÉZZ¬e ¶ËZ]Â» ÊÂ³ d
dZ/ 1396/4/24 Ä/yÂ» ÉY/] Ê³|Ì/ d«Á Á ZmY Ä^  ¾ËY
¹|/ Á ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e 10/30
{¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 180 Á 115 {YÂ/» cY¬» ÉYmY { Á ºÆf» Ä] Êf
{d]Â¿ ®Ë \eY» É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y
»ÃZ/³{Y{ { /¬» d/«Á { Ê]Z/f¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm ºÆf» Ze fÀ
cY/¬» ª]Z/» Â/u ¹|/ cÂ/ { dY ÊÆË|] .{{³ Zu
.|»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì
{-510/¦·Y.¹36499
»1007 Ä^  É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ ÊÀ

{½YÆe  Ì·Á ÊËZ« ¼fn» Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y
ºÆf» ZuY ÊÆ³M

»Ã|/¿Áa { ÃZ¼ dYÂy¨Ì¯ \mÂ» Ä] ½YÆe (l)  Ì·Á ÊËZ« ¼fn
¯ÉY{/^ÅÔ¯ ¹Z/ÆeY Ä/] Z/^e tf/§ Ã¼u ÉY] 9509982114100664 ÄÔ
d/«Á Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä/] Â/Â» Ä] Ê³|Ì Ä¯ Ã{Â¼¿ ¨Ì¯ ÉZZ¬e
d/ËZÀ Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e 9/30 dZ 1396/4/24 ÄyÂ» ÉY] Ê³|Ì
]{YÂ/» cY/¬» ÉY/mY { Á ºÆf» Ä] Êf{ ¹| Á ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Ä
É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 180 Á 115
»{ /¬» d«Á { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm ºÆf» Ze fÀ» d]Â¿ ®Ë \eY
{cY/¬» ª]Z/» Â/u ¹|/ cÂ/ { dY ÊÆË|] .{{³ Zu ÃZ³{Y
.|»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì
{-509/¦·Y.¹36498
»ÃZ³{Y{ 1007 Ä^  É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ ÊÀ

¯½YÆe  Ì·Á ÊËZ« ¼fn» Á{ É¨Ì

آژانس مهاجرت س��ازمان ملل متحد اعالم کرد :از ابتدای س��ال ۲۰۱۷
میالدی تاکنون  ۱۵۳۰مهاجر و پناهنده حین عبور از دریای مدیترانه جان
خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم آژانس مهاجرت ملل متحد در سال جاری
می�لادی ح��دود  ۶۰هزار و  ۵۲۱مهاجر و پناهن��ده از طریق دریا خود را به
اروپا رساندهاند.
همچنی��ن بیش از  ۸۰درص��د آنان به ایتالیا رفته و مابقی کش��ورهای
یونان ،قبرس و اسپانیا را به عنوان مقصد خود انتخاب کردهاند.
بنابر اعالم این آژانس ،این رقم ش��امل  ۶۰۰۰نفری نیست که طی ۷۲
ساعت گذشته نجات پیدا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا ،بنابر اع�لام آژانس مهاجرت ملل متحد
در س��ال جاری  ۱۵۳۰مهاجر و پناهنده در این مسیر جان خود را از دست
دادهاند که این رقم تقریبا برابر با آمار مرگ و میر در این بازه زمانی در سال
 ۲۰۱۶است.

کشف دهها کیلو تریاک از باک اتوبوس در
ترمینال جنوب

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ موفق به انهدام اعضای یک باند
قاچ��اق مواد مخدر ش��د که دهها کیلوگرم تری��اک را در داخل باک اتوبوس
جاسازی کرده و در حال انتقال این مواد به ترمینال جنوب بودند.
س��رهنگ وحید زرینکاله در گفتوگو با تس��نیم با اشاره به دستگیری
اعض��ای یک باند قاچاق مواد مخدر در جنوب تهران اظهار داش��ت :بهدنبال
تحقیق��ات مأموران پایگاه ده��م پلیس مبارزه با مواد مخ��در تهران بزرگ،
چهار قاچاقچی مواد مخدر که با همکاری یکدیگر قصد داشتند مقادیر قابل
توجهی مواد مخدر را بهوس��یله یک دس��تگاه اتوبوس به پایانه جنوب تهران
منتقل کنند ،شناسایی شدند.
جانش��ین پلیس مبارزه با م��واد مخدر تهران بزرگ اف��زود :با توجه به
تحقیقات انجامش��ده ،نتایج به مرجع قضایی منعکس و متعاقب آن دس��تور
دستگیری متهمان و بازرسی از خودروی آنها صادر شد که بالفاصله مأموران
پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برای دستگیری متهمان
به محل اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد :در ادامه در یک عملیات پیچیده و انجام تحقیقات
پلیسی ،مأموران موفق شدند خودروی متهمان را در پایانه جنوب شناسایی
و هر چهار متهم را دستگیر و بههمراه خودرو برای تحقیقات بیشتر به پایگاه
دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل کنند.
زرینکاله تصریح ک��رد :هر چهار متهم در بازجوییهای انجامش��ده به
جرایم خود مبنی بر قاچاق و توزیع مواد مخدر اعتراف کردند و در بازرسی از
اتوبوس  82کیلوگرم تریاک که بهطرز ماهرانهای در باک گازوییل جاس��ازی
شده بود ،کشف و ضبط شد.جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در
پایان گفت :هر چهار متهم پس از تکمیل پرونده در اختیار دادسرای عمومی
و انقالب ناحیه  20تهران قرار گرفتند.

{Ä»Z¿{Y

/¼fn» Á{ É/¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1161 Ä^  9409980283700561 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
«ÃZ¼// ÊËZ//Æ¿ ºÌ¼//e (ª]Z// Ê//ËYm 1161) ½Y//Æe |//« ÊËZ//
Ê¿Z/¿ Ä/] ¶/ÀË |¿§ Âa|¼v» ¾Ìu ÉZ«M cZ° 9609972180100178
½YZ Ã|ÀËM Ê¿|] dÌ]e ½ZfÀÅ dÆ] w É¯» ^»ZÌa ºÌ°u ÃY³] ½YÆe
– Ê/Y /¨ m |¼v» ÉZ«M d·Z¯Á Z] Áy |¿§ É|¼v» ½Zy ºË» º¿Zy
§¿| «Ä/¬^ 8 |/uYÁ 13 Ô/a ZÆ¸³ YÂ¸] Ê¼Z§ ½Y|Ì» ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ^À
¹Z/ÆeY ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] ¶ÀË |¿§ Âa|¼v» ZÌ¸ ÉZ«M ºÆf» ¹Â
§Ì£ µZ» Á

ÃZ³{Y{ ÉY

{ Á {YÂZ] ¶ÅZf» Ä·Z 43 ¶ÀË |¿§ Âa|¼v» ZÌ¸ ÉZ«M ¹ZÆeY Ây
»Â/]ÂeY ÃZ´f/{ ®/Ë Ì£ µZ» §ZÀ» Á§ Ä] ËY{ ½Z°¼·Y µÂÆn» Á ÉYÂf
»½Z/»Âe ½Â/Ì¸Ì» Ä/ Á ÃZnÀa Y Ä] 33 ½YËY 93  953 Ôa Ä] Z] µ|Ì
¿ ]ÉZ/«M dËZ° ½YÆe [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ Y Ã{Z dYÂy¨Ì¯ Ä
»½Z/y ºË/» º¿Z/y Á Âa|/¼v» ¾Ìu ÉZ«M Y d·Z¯Á Ä] ÊY ¨ m|¼v
»d¯/ ÉZÆ/Â]ÂeY Y Ä/¯ Â¯~/» Â]ÂeY Á§ Ä»Z¿ Ä ËZ^» ÄWYY É|¼v
ÉZ«M ¹Z¿ Ä] Êz Ä] ½M ÉY~³YÁ b Á ½ZÌ¯Z Ä] dY Ê¿YÂ]ÂeY |uYÁ
Y/³ Ê¿Y/Â]ÂeY |/uYÁ d¯ Y Ã|»M ¶¼ Ä] ¹Ô fY xZa Ã{Y Ê·Á
»Ä/°ÀËY Á ÊeZ»|/¬» cZ¬Ì¬ve ¹Zn¿Y Ä¸u» { ½ZÅYÂ³ cYZÆY Ê»Zf¿Y ½YÂ»Z
»µZ/^« { Á Ã|Ë{´¿ Zu ÃZ³{Y{ { Ê§Z¯ Zf¿Y Á Ê¿Â¿Z« ¡Ô]Y º£Ì¸ ºÆf
¯¶/¼ Ä/] ÊZ/§{ ½Y/Æe [Ô/¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ Y Ã{Z dYÂy¨Ì
¿Y ºÆf/» Ä] Ê]Zf¿Y Ã] [Z°eY Ê³|Ì Y Ä¸u» ¾ËY { ÃZ³{Y{ dY Ã{ÁZÌ
»Ã{Z/» Ä] Z¿ Ì£ µZ» µZ¬f¿Y Ä] mY ½Â¿Z« ®Ë Ã{Z» Ä] {ZÀfZ] Á Äf¿Y{ v
Ä] Y ºÆf» ÉY{^ÅÔ¯ Á ÔfyY Á ZeY ¾Ì^°e» cYZn» |Ë|e ½Â¿Z« ®Ë
ÉY/m ½Z/»Âe ½Â/Ì¸Ì» Ä Á ÃZnÀa dyY{a Á ÉË e ^u µZ ®Ë ¶¼ve
¿¬|Ê/» ¹Â/°v» ½ZÌ¯Z/ ª/u { Â¯~» ¢¸^» { Á d·Á{ ©Á|À ¨¿ Ä] É
¿¼¶/]Z« Ê/ «YÁ ¡Ô/]Y Y a Á dÌ] ¥ Á dY Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ
{ Ê³|Ì Á YfY ¶]Z« Á dÌ] ¥ b Á ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ
{.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y
½YÆe 2 É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1161 Ä^  ÌW
{-516/¦·Y.¹36505

z] Ä Âe Y dËZ¼u ©Á|À d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
¯d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ ½ZfZÆ] ½ZfÆ ÉÁZ
10183001624 Ê¸» ÄZÀ Á 1598

]1395/10/21 wÂ//» É{Z// Ê»Â//¼ //¼n» Ä//¸neÂ {ZÀf//Y Ä//
Ä/ZÀ Ä/] Z´¿ ªÌ¨¸e Ê]Zu ÄÂ» - : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
»¸4911376392 Ê¸» ÃZ¼ Ä] ÉZÀq Z |¼v» Á 10320853372 Ê
]Ä] 4910722386 Ê¸» ÃZ¼ Ä] ÊfËY|Å {ÁY{ Á Ê¸Y ¾ÌZ] d¼ Ä
¼Ä»Z¿Á- .|¿|Ë{³ [Zzf¿Y µZ°Ë c|» ÉY] µ|^·Y Ê¸ Z] d
¯- .|/ ¾Ì/Ì e d¯/ ÉZ/Å Ê/Æ³M k{ dÆm ÀË§M Zf¿ÓYÌj
.|Ì/ \ËÂe Ä] 31/06/1395 Ä] ÊÆfÀ» Ê·Z» ÉZÅ cÂ Á Ä»Z¿Ye
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