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    حوادث کوتاه از کشور

رئیس پلیس راهور تهران تمهیدات ترافیکی 
مراسم راهپیمایی 22 بهمن را تشریح کرد.

 سردار حسین رحیمی دیروز صبح در جمع 
خبرنگاران در این باره اظهار داشت: از ساعت 23 
روز دوشنبه مرحله اول طرح ترافیکی راهپیمایی 
تا عادی ش��دن وضعیت ترافیک اجرا می شود. 
براین اس��اس تردد وس��ایل نقلیه از ساعت 23 
روز دوشنبه در خیابان آزادی شرق به غرب، از 
ابتدای خیابان ش��هید برادران عزیزی به سمت 
غرب، بزرگراه مخصوص غرب به شرق از ابتدای 
راستگرد مخصوص به آیت اهلل سعیدی به سمت 
میدان آزادی، بزرگراه جناح شمال به جنوب از 
خیابان دانش به سمت جنوب، دسترسی رینگ 
خارج��ی ضلع جنوب می��دان آزادی به رینگ 

داخل میدان.
ممنوعیت تردد در روز 22 بهمن

وی ادامه داد: در مرحله اول تردد خیابان آزادی 
به سمت غرب از تقاطع یادگار امام به خیابان آزادی 
ممنوع بوده و سپس در مراحل بعدی تقاطع توحید- 
آزادی و به تدریج با حضور راهپیمایان تردد در میدان 
انقالب، تقاطع جهان نما، میدان فردوسی و میدان امام 
حسین)ع( ممنوع است. همچنین تردد در طول جاده 
مخصوص با محدودیت انجام شده و هرگونه تردد از 
خیابان تیموری و س��پس شیخ فضل اهلل و در صورت 
نیاز تا بزرگراه حکیم ممنوع است. همچنین تردد در 
طول بزرگراه آیت اهلل سعیدی، از میدان صدر به سمت 
شمال و بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری از رمپ و لوپ های 
ورودی جناح و رحمانی به سمت جنوب ممنوع است.

محدودیت های ممنوعیت توقف
رئی��س پلیس راهور تهران ب��ا اعالم اینکه توقف 
تمامی وس��ایل نقلیه از س��اعت 6 روز سه ش��نبه در 
خیاب��ان آزادی حدفاصل خیابان انق��الب تا میدان 
آزادی، خیابان انقالب حد فاصل امام حسین تا میدان 
انقالب، خیابان آیت اهلل سعیدی حد فاصل میدان فتح 
تا میدان آزادی، جاده مخصوص حدفاصل دوربرگردان 
تأمین اجتماعی تا میدان آزادی، طول بزرگراه محمد 
علی جناح از میدان صادقیه به سمت جنوب تا میدان 
آزادی در هر دو مسیر و بزرگراه محمد علی جناح حد 
فاصل فلکه دوم صادقیه تا میدان آزادی ممنوع است.
رحیمی با اعالم اینکه ترمینال مسافربری غرب از 
ساعت 21 روز دوشنبه تا خاتمه مراسم تعطیل است 
تأکید کرد: اتوبوس هایی که از شهرس��تان های غرب 
کشور قصد ورود به تهران را دارند با استفاده از مسیر 

کمربندی آزادگان به سمت ترمینال جنوب هدایت 
می ش��وند. همچنین مس��افران و کارکنان فرودگاه 
مهرآباد می توانند با استفاده از بزرگراه شیخ فضل اهلل 
نوری، اتوبان تهران- کرج، پل ورودی شهرک اکباتان، 
بزرگراه ستاری، جاده مخصوص کرج و بلوار فرودگاه 
تردد کرده و مس��یر برگشت نیز از خیابان فرودگاه، 
معراج، آیت اهلل س��عیدی تا میدان فتح در نظر گرفته 

شده است.
وی ادامه داد: افرادی که می خواهند به سمت کرج 
تردد کنن��د می توانند از اتوبان تهران- کرج یا جاده 
قدیم استفاده کنند. رحیمی در پایان گفت: ورود هر 
گونه موتورسیکلت به مسیر راهپیمایی ممنوع بوده 

و با متخلفان برخورد می شود.
همچنین شرکت اتوبوسرانی از 70 میدان اصلی 
و مساجد راهپیمایان را به مسیرهای 10 گانه منتقل 
می کن��د. ضمن اینک��ه تمامی ایس��تگاهها در طول 
انقالب و آزادی به جز ایستگاه میدان آزادی فعالند. 
همچنین در ضلع جنوب مس��یر راهپیمایی پس از 
اولین تقاطع برای پارک خودروها فضای مناسب در 

نظر گرفته شده است.
اجرای طرح های ترافیکی 

خریدهای نوروزی از اول اسفند
رئیس پلیس راهور تهران در ادامه این نشست از 
اجرای طرح های ویژه نوروز برای تس��هیل ترافیک از 

اول اسفند خبر داد.
به گفته س��ردار حس��ین رحیم��ی در این طرح 
عالوه بر اینکه مراکز خرید باید پارکینگ هایش��ان را 
افزایش دهند با توقف های دوبل نیز برخورد می شود، 
وخودروی افرادی که اقدام به پارک دوبل می کنند با 

جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی همچنی��ن ضمن اعالم گزارش��ی از عملکرد 
10 ماهه پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داش��ت: در 
ده ماهه ابتدایی س��ال 92 بی��ش از 19 هزار و 650 
خ��ودرو که دارای جرایم معوقه بیش از یک میلیون 
تومان بودند توسط پلیس راهور فاتب متوقف شدند و 
در این مدت بیش از 93 هزار نفر از رانندگان تهرانی 
به 9 مرکز رس��یدگی به اعتراض��ات جرایم رانندگی 
مراجع��ه نمودند و از این میان 35 هزار راننده تحت 

آموزش های ترافیکی قرار گرفتند.
رحیمی با اشاره به برخورد پلیس با 1182 دستگاه 
خودروی��ی که اقدام به مخدوش کردن یا پوش��اندن 
پالک های خ��ود کرده بودن��د، از توقیف گواهینامه 
800 رانن��ده دارای  نم��ره منفی باال به  مدت 6 ماه 

خبر داد و در ادامه افزود: از ده ماهه نخس��ت امسال 
متأس��فانه بیش از 258 راننده تهرانی دارای تس��ت 
مثبت استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی بودند 
که پس از مش��خص ش��دن نتیجه مثبت آزمایشات 
خودروهای این رانندگان به مدت شش ماه توقیف و 
هر یک از این رانندگان 200 هزار تومان جریمه شدند.

وی همچنین مهم تری��ن علت وقوع تصادفات را 
عدم توجه به جلو دانست و تأکید کرد: 30 درصد از 
وقوع تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو، 18 درصد 
نادیده گرفتن حق تقدم، 10 درصد تغییرات ناگهانی 
مسیر و 8 درصد بدلیل حرکت با دنده عقب بوده است.

رحیم��ی در ادامه با بی��ان اینکه مهم ترین عامل 
وقوع تصادفات بزرگراهی سرعت و عدم رعایت مقررات 
توسط عابرین و موتورسیکلت سواران مهم ترین علت 
وقوع تصادفات غیر بزرگراهی است از وقوع بیش از 30 
درصد از تصادفات فوتی در سال جدید در محورهای 
بزرگراهی و خصوص��اً بزرگراه های همت و امام علی 
خبر داد و گفت: این میزان از تصادفات در حالی رخ 
داده که در پل صدر و تونل نیایش از زمان افتتاح آن 
هیچگونه تصادف منجر به فوتی گزارش نشده است.
دور برگردان ها در پایتخت جمع آوری می شوند

رحیمی همچنین از جم��ع آوری دوربرگردان ها 
در بزرگراه ه��ای تهران خب��ر داد و افزود: وجود دور 
برگردان ها در بزرگراه معنی و مفهومی ندارد و باید این 
دور برگردانها به تقاطع های غیرهم سطح تبدیل شود. 
دوربرگردان به محلی برای وقوع تصادفات تبدیل شده 
و تنها در اتوبان لشگری 9 نفر سال گذشته جانشان 

را از دست دادند.
سرقت دوربین های کنترل سرعت 

در بزرگراه ها
رئی��س پلی��س راهور ته��ران با اش��اره به اینکه 
دوربین های بزرگراه ها س��رقت می شود افزود: برخی 
بزرگراه ها فاقد دوربین هس��تند که تالش می کنیم 
ای��ن بزرگراه ها به دوربین مجهز ش��وند ضمن اینکه 
نص��ب دوربی��ن در برخی بزرگراه ه��ای دیگر ناقص 

صورت گرفته است.
وی با اش��اره به اینکه 1188 مورد قصور ادارات 
و س��ازمان ها در وقوع تصادفات شناسایی شده است 
گف��ت: ش��هرداری، اداره آب و فاض��الب، برق و راه 
و ترابری بیش��ترین س��هم را در وقوع این تصادفات 
داشته اند، خوشبختانه درباره پل صدر باید بگویم که 
هیچ تصادفی تاکنون رخ نداده و میزان تصادفات در 

تونل صدر نیز کم است.

سردار رحیمی اعالم کرد

تمهیدات ترافیکی مراسم راهپیمایی 22 بهمن

سردار احمدی مقدم تاکید کرد

ضرورت سرمایه گذاری 
در درمان، زندان و مرزها

فرمان�ده نی�روی انتظامی از کش�ف 40 تن 
موادمخدر توسط سگ های ناجا خبر داد.

س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم صب��ح دیروز در 
همایش سراس��ری روسأی پلیس مبارزه با موادمخدر 
ناجا گفت: اعتیاد بیش��ترین حجم زندانیان را به خود 
اختصاص داده است به گونه  ای که دو سوم زندانیان یا به 
جرم مواد مخدر و یا به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر 

در زندان به سر می برند.
وی ب��ا بیان اینکه امروزه 80 درصد مواد مخدر در 
مرزها و حاشیه مرز کشف می شود، گفت: سختی ورود 
مواد مخدر س��بب شده است که شاهد افزایش پنج تا 
شش برابری قیمت مواد مخدر از جداره مرز افغانستان 

تا مقصد باشیم.
احمدی مقدم با بیان اینکه تجربه نشان داده است 
که اگر مس��ئوالن بر س��ه حوزه درمان، زندان و مرز 
سرمایه گذاری نکنند چرخه باطل گرفتن و آزاد کردن 
معت��ادان و قاچاقچیان ادامه می یابد، گفت: پلیس در 
این راستا اقدامات زیادی انجام داده است به گونه ای که 
با راه اندازی و توسعه مرکز اطالعاتی و واحدهای سگ 
مواد یاب توانسته است گام مهمی در این راستا بردارد.

در ادامه این همایش س��ردار علی مویدی، رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر از شناس��ایی و انهدام 334 
آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی طی سال جاری در 
کش��ور خبر داد و گفت: با تدابیر رئیس پلیس کشور 
مبارزه با مواد مخدر را به مرز و استان های حاشیه مرز 

انتقال دادیم.
وی ادامه داد: با س��رمایه گذاری در 8 استان شرق 
کشور به هدفمان رسیدیم به طوری که امروز 77 درصد 
کش��فیات در استان های مرزی و حاش��یه مرز انجام 
می شود. خوشبختانه با اجرای طرح انسداد مرز ورود 
مواد مخدر از مرزهای خشکی مهار شده و در حال حاضر 
هدف استراتژیک پلیس کنترل ورود مواد از دریا است.
به گفته رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر، در سال 
جاری شناسایی عناصر اصلی در دستور کار قرار دارد 
و در 110 درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان 65 
نفر از قاچاقچیان جانشان را از دست دادند که این آمار 
نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

وی ب��ا بی��ان اینکه امروز ایران تنها کش��وری در 
منطقه اس��ت که سگ های موادیاب را تکثیر می کند، 
افزود: عالوه بر سگ های موادیاب، سگ های زنده یاب 

و مرده یاب در کشورمان تکثیر می شوند.
س��ردار مویدی در پایان با اعالم اینکه 2 هزار باند 
مواد مخدر در کش��ور متالش��ی شده است، گفت: 70 
درصد انهدام این باندها با کارهای اطالعاتی بوده است.

دستگیری توزیع کنندگان کوکایین 
بین متمولین خاص

رئی�س پلیس مبارزه با م�واد مخدر جزئیات 
دس�تگیری شبکه اس�پایدر و گردش مالی آنها 

را اعالم کرد.
س��ردار علی مویدی با اشاره به کشف و فروپاشی 
شبکه توزیع مواد مخدر کوکایین با نام اسپایدر از تالش 
اطالعاتی 8 ماهه پلیس و دس��تگیری 10 نفر در این 
عملیات خبر داد و اظهار داش��ت: فروپاشی این شبکه 
با کش��ف مقادیر 20 کیلو کوکایین برای اولین بار در 

کشور صورت گرفت.
وی گردش پول این شبکه را بیش از 10 میلیارد 
توم��ان عنوان ک��رد و در ادامه افزود: متأس��فانه این 
شبکه کوکائین وارد شده را برای تعدادی افراد متمول 
خ��اص در نظر گرفته بود ولی فرصت توزیع این مواد 

را پیدا نکرد.
رئی��س پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد: 
در جریان انهدام این ش��بکه بیش از 4 میلیارد تومان 
وجه نقد به دس��ت آمد و ارزش یکی از امالک کشف 
شده از اعضای این باند بیش از 6 میلیارد تومان بود.

مویدی در بخش دیگری از س��خنانش با انتقاد از 
اظهارنظرهای غیرمسئوالنه مبنی بر ورود مواد مخدر 
جدید به عنوان هایی همچون گل و قارچ مقدس اظهار 
داشت: آزمایشگاه پلیس تنها مرجعی است که می تواند 
این اخبار را تائید کند ولی تاکنون وجود چنین موادی 

به عنوان مواد مخدر جدید تائید نمی شود.
وی در پایان با اشاره به کشف یک تن مواد مخدر 
با همکاری پلیس پاکس��تان اعالم داشت: در عملیات 
مش��ترک با پلیس پاکستان که روز گذشته انجام شد 
یک تن انواع مواد مخدر کش��ف و ضبط ش��د و 6 نفر 

نیز توسط پلیس جمهوری اسالمی دستگیر شدند.

کشف محموله 6 میلیاردی 
کاالی قاچاق در اراک

اراک - خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی اس�تان مرکزی، از کش�ف 
محموله قاچاق 6 میلیارد ریالی در اراک خبر داد.

س��رتیپ عزیزاهلل ملکی افزود: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیس��ی 110 مبنی بر متواری شدن یک 
دستگاه اتوبوس حامل کاالی قاچاق از یکی از شهرهای 
همجوار، واحدهای انتظام��ی اراک برای مهار خودرو 

وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: ماموران انتظامی اراک هنگام کنترل 
خودروهای عبوری اتوبوسی را شناسایی کردند و پس از 
دقایقی تعقیب و گریز، با تالش و سرعت عمل ماموران 

انتظامی اتوبوس حامل محموله قاچاق متوقف شد.
این مقام انتظامی اظهار داشت: در بازرسی از این 
خودرو، 40 دستگاه بخور، 37 کارتن فیلم رادیولوژی، 
مقدار زیادی شیرخش��ک،  515 جین لباس مردانه و 
زنانه و 334 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 

تقریبی 6 میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
به گفته وی، 4 نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

سرویس شهرستانها-
آلودگ�ی هوا و یخبندان مدارس اس�تان مرک�زی و گیالن را 

تعطیل کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان از اراک، اداره کل آموزش و پرورش استان 
مرک��زی اعالم کرد: به دلی��ل آلودگی هوا کمیته اضطرار کاهش آلودگی 
هوای این استان دیروز مدارس ابتدایی و متوسطه اول )راهنمایی( در شهر 

و روستاهای اراک و شازند در نوبت صبح را تعطیل کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان مرکزی نیز گفت: آالیندگی 
هوا در اراک و شازند یکشنبه »دیروز« در حد اضطرار قرار گرفت. از سوی 
دیگر واحد مرکزی خبر از رشت گزارش داد. اداره کل آموزش و پرورش 
گیالن اعالم کرد: به دلیل بارش برف و یخبندان مدارس ابتدایی چابکسر، 

تولمات و صومعه سرا امروز تعطیل است.
براساس گزارش همین منبع خبر، 4 چوپان گیالنی که از 9 روز قبل 
در منطقه کوهستانی چشمه سار در ارتفاعات شفت گرفتار برف شده بودند 

عصر شنبه توسط امدادگران نجات یافتند.
در همین حال خبرنگار کیهان از رش��ت گزارش داد، استاندار گیالن 
با اش��اره به بارش س��نگین برف در این استان گفت: براساس برآوردهای 
اولیه این برف 507 میلیارد تومان به گیالن خسارت زده است. محمدعلی 
نجفی افزود: این میزان خسارت طی نامه ای به معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور ارسال شده تا در نشست هیئت دولت درباره جبران 

خسارت های وارده تصمیم گیری شود.

آلودگی هوا و یخبندان مدارس
چند شهر را تعطیل کرد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دو شرط اعتبار کافی 
و برقراری امنیت در عراق را برای کنترل ریزگردها عنوان کرد.

معصومه ابتکار در برنامه »دو نیم ساعت شبکه خبر« با اشاره به سفر 
اخیرش به عراق و مالقات با مقامات این کش��ور در خصوص زمان بندی 
برنامه کنترل ریزگردها گفت: اگر اعتبارات کافی باش��د و امنیت مناطق 
نیز تامین ش��ود می توانیم این معضل را هرچه سریع تر یعنی در 4 سال 

حل کنیم.
وی منظور خود از شرط برقراری امنیت در عراق را اینگونه بیان کرد 
که اگر قرار باشد گروهی از ایران برای کنترل ریزگردها به این کشور سفر 

کنند باید امنیت شان تامین شود.
ابتکار در این برنامه تلویزیونی درباره شرط اول هم گفت: خوشبختانه 
طرح بحران ها و مجوز زیس��ت  محیطی باعث ش��د تا بودجه خوبی برای 

حفاظت از محیط زیست تصویب شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: مفاد تفاهم نامه های منعقده میان 
ایران و عراق طی چهار تا پنج سال اجرا خواهد شد چرا که در حال حاضر 

کشور عراق مشکل آب نداشته و می توان برنامه ها را سریع تر اجرا کرد.

2 شرط ابتکار برای کنترل ریزگردها
اعتبار کافی و امنیت در عراق

ش�ورای شهر تهران دیروز در جلس�ه غیرعلنی خود تصمیم 
گرف�ت تا معبری را به ن�ام محمد صالحی- اولین خلبان ش�هید 
نام گذاری کند و دس�ته جمعی تصمیم گرفتند تا ضمن تجلیل از 
تالش حس�ین پرتوی- عکاس عکس معروف و تاریخی همافران، 

هدیه ای در شأن وی برای او در نظر بگیرند.
در جلس��ه دیروز شورای ش��هر تهران که به صورت غیرعلنی و بدون 
حضور مستمع برگزار می شود، با پیشنهاد مسجد جامعی، رئیس شورای 
ش��هر قرار ش��د خیابان و معبری در تهران به نام »محمد صالحی« اولین 

خلبان شهید پس از انقالب نامگذاری شود.
براس��اس این گزارش، در این جلس��ه کمیس��یون نامگذاری شورای 
ش��هر تهران موظف ش��د تا معبری را در شهر تهران به نام این شهید که 
در اولین روز جنگ تحمیلی به شهادت رسیده و چندی پیش پیکر وی 
به همراه همرزمش بعد از 32 س��ال در عملیات تجسس یافت شده بود، 

نامگذاری کند.

در شورای شهر تصویب شد

نام گذاری معبری به نام اولین خلبان شهید

سرویس شهرستانها-
با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی کرمانش�اه سارقی که تحت عنوان معلم 
خصوصی وارد منازل افراد می شد و با همکاری برادرش اقدام به سرقت می کرد 

دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس آگاهی استان با اعالم این خبر گفت: 
در پی وصول 2 فقره پرونده س��رقت در کرمانش��اه که سارقان با استفاده از سالح گرم 
و س��رد وارد منازل ش��ده و با بستن دس��ت و پای صاحبخانه اقدام به سرقت وجه نقد 

و طالجات آنها می کردند پرونده در اختیار کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ علیرضا مرزبانی افزود: کارآگاهان اداره عملیات ویژه ابتدا با بررسی مجدد 
صحنه های سرقت، تحقیقات گسترده را آغاز که در حین تحقیقات اولیه مشخص شد 
در کلیه سرقت ها سارقان بدون هیچگونه تخریبی و یا با استفاده از کلید وارد منزل شده 

و مستقیما به محل نگهداری گاوصندوق که در آن نیز باز بوده رفته اند.
وی تصری��ح ک��رد: صاحبخانه ه��ا در بازجویی ه��ا اظهار داش��ته اند، درب منزل و 
گاوصندوق ها قفل بوده و ظن کارآگاهان بر آن داشت که سارقان اشخاصی هستند که 
اطالعات بسیار دقیقی داشته اند.مرزبانی ادامه داد: با هماهنگی قضایی افرادی را که به 
هر عنوان به منزل مالباختگان ترددی داشته اند زیر نظر قرار داده که مشخص گردید، 

خانمی تحت عنوان معلم خصوصی به هر سه منزل تردد داشته است.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه اضافه کرد، در یک عملیات پلیسی متهم به 
همراه برادرش دستگیرو به اداره پلیس آگاهی انتقال دادند.وی عنوان کرد: متهمان در 
بازجویی به دو فقره سرقت به عنف منزل، یک فقره سرقت عادی منزل در سطح شهر 
کرمانش��اه اقرار و مالباختگان نیز شناسایی شدند.بر اساس این گزارش اموال مسروقه 
شامل دو کیلوگرم طال و 450 میلیون ریال وجه نقد بود که به مالباختگان مسترد شد.

سرقت 2 کیلو طال و 450 میلیون ریال وجه نقد توسط سارق معلم نما

سرویس شهرستان ها-
فرمانده انتظامی ویژه غرب اس�تان تهران از 
امحای محصوالت آرایش�ی بهداشتی غیرمجاز 
و تاری�خ گذش�ته به ارزش 40 میلی�ارد ریال در 

شهریار خبر داد.
سرتیپ ناصر اصالنی در این باره گفت: با دریافت 
اخباری در مورد وجود انبارهای محصوالت آرایشی و 
بهداش��تی مشکوک در سعیدآباد شهریار با هماهنگی 
مقام قضایی مام��وران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلی��س آگاهی غرب اس��تان تهران با هم��کاری اداره 

بهداشت شهریار به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این ارتباط 4 باب مغازه و یک واحد 
مسکونی در سعیدآباد شهریار مورد بازرسی  قرار گرفت 
و 8 هزار و 350 کارتن رنگ مو، روغن مو، اکس��یدان، 

ژل مو، ش��امپوی مو با برچسب های خارجی به همراه 
65 گالن 20 لیتری شامپو تاریخ گذشته و اکسیدان، 
یک دستگاه تاریخ زن و یک حلقه برچسب شبنم در 

مجموع به ارزش 40 میلیارد ریال کشف شد.
اصالنی تصریح کرد: در استعالم از اداره بهداشت و 
نظر کارشناسی در مورد محصوالت آرایشی بهداشتی 
مش��خص ش��د کلیه اقالم مکش��وفه تاریخ گذشته و 
غیرقاب��ل مصرف بوده و با جعل تاریخ انقضاء و الصاق 
شماره بهداشتی توسط افراد فرصت طلب در بازار توزیع 

می شده است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این رابطه 3 
نفر به هویت »ق-ی«، »م-ی« و »س-ک« شناسایی 
و دستگیر شدند و تالش برای دستگیری سایر اعضای 

این باند ادامه دارد.

کشف محموله غیرمجاز 40 میلیاردی کاالهای آرایشی، بهداشتی در شهریار

دامغان- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری  
جاعل حرفه ای که قصد کالهبرداری از شهروندان 
دامغانی را به عنوان وکیل پایه یک دادگس�تری 

داشت، خبر داد.
س��رتیپ محمدرضا میرزایی در تش��ریح جزئیات 
این خبر اظهار کرد: چندی پیش، فعالیت یک جاعل 
حرفه ای در شهرستان دامغان در قالب وکیل پایه یک 
دادگستری توسط ماموران نیروی انتظامی دریافت شد.

وی گف��ت: مام��وران پلی��س اطالع��ات و امنیت 
شهرس��تان دامغان با انجام تحقیقات مقدماتی پلیس 
دریافتند ی��ک جاعل حرفه ای با راه اندازی مؤسس��ه 
حقوق��ی با مدرک دکترای جعلی و پروانه وکالت پایه 
یک دادگستری که آن هم جعلی بود، قصد کالهبرداری 

از شهروندان دامغانی را دارد.
فرمانده انتظامی استان سمنان اضافه کرد: ماموران 
پلی��س این فرد را در ی��ک عملیات ضربتی غافلگیر و 
دستگیر کردند.میرزایی ادامه داد: متهم در تحقیقات 
اولیه، خود را دانش آموخته دوره دکترای دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قم معرفی کرد و همچنان بر این ادعایش 

پافشاری می کرد.وی گفت: در این زمینه، اداره اطالعات 
و امنیت نیروی انتظامی شهرستان دامغان از دانشگاه 
آزاد واحد قم استعالمی به عمل آورد که مشخص شد، 
متهم تنها در دوره کارشناس��ی زبان انگلیسی آن هم 
بدون آزمون در آن دانشگاه پذیرفته شده و تاکنون نیز 

هیچ اقدامی برای ثبت نام نکرده است.
میرزایی ادامه داد: وکیل قالبی وقتی شواهد و قرائن 
موجود که توسط پلیس به دست آمده بود را دید، به 

ناچار به بزه خود  اعتراف کرد.
وی تاکید کرد: در این بازرسی، پروانه وکالت پایه 
یک و مش��اوره حقوقی، گواهینامه اشتغال و عضویت 
در دانش��گاه آزاد به عنوان عضو علمی، کارت عضویت 
کان��ون وکال و حک��م نمایندگی ح��زب وفاق ملی در 
استان سمنان کشف ش��د.وی ادامه داد: در ادامه این 
تحقیقات، پلیس به این نتیجه رسید که همه احکام، 
گواهینامه ها و کارت ها و مدارک کش��ف شده از دفتر 

کار متهم جعلی است.
فرمانده انتظامی اس��تان س��منان، از عموم مردم 
اس��تان س��منان خواس��ت تا به اینگونه مؤسسه های 

ناشناس و فاقد مجوزهای قانونی اعتماد نکنند.

وکیل پایه یک دادگستری در دامغان کالهبردار از آب درآمد

تصادف مرگبار در جاده هراز
س��اری - فارس: سرپرس��ت اورژانس مازندران گف��ت: در حادثه دلخراش 
تصادف بین 2 خودرو پژو پارس و کامیونت ایسوزو، 4 سرنشین 2 خودرو جان 

خود را از دست دادند.
مصدری خاطرنش��ان کرد: محل وقوع حادثه حد فاصل تونل زیارباغ و پل 

السم بود که در ساعت 1:15 دقیقه بامداد دیروز رخ داد.
سرپرست اورژانس 115 مازندران با اشاره به مصدومیت دو سرنشین دیگر 

این دو خودرو افزود: علت تصادف در دست بررسی است.
خواب ابدی راننده

اراک - خبرنگار کیهان: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری هیوندا 2 کشته 
و مجروح برجا گذاشت.

در این س��انحه رانندگی که در جاده ساوه - همدان رخ داد، راننده خودرو 
در دم جان باخت و دیگر سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
علت این سانحه رانندگی خستگی و خواب آلودگی راننده اعالم شد.

قربانیان بی احتیاطی
* بر اثر برخورد یک دس��تگاه خودرو ایسوزو با 2 دستگاه کامیون متوقف 

در جاده ساوه - همدان 2 نفر جان باختند.
در این س��انحه رانندگی، راننده ایسوزو و سرنشین یکی از کامیون ها جان 

خود را از دست دادند.
این حادثه به علت عدم توجه راننده ایسوزو به عالئم هشدار دهنده نسبت 

به 2 دستگاه کامیون متوقف و بوکسل شده رخ داد.
دستگیری قاتل

بابل - خبرنگار کیهان:فرمانده انتظامی شهرس��تان بابل گفت: سرنشینان 
یک دس��تگاه خودرو پژو 206 با اس��تفاده از س��الح شکاری به سمت 3 نفر به 
نام های حمید-ه، مهران الف و ابوالفضل-ت تیراندازی و اقدام به فرار کردند که 
ماموران کالنتری 12 پس از چند س��اعت تعقیب و گریز خودرو آنان را که در 
یکی از خیابان  های بابل رها کرده بودند کش��ف کردند.در تعقیبات پلیس یکی 
از عامالن تیراندازی پس از 10 س��اعت دستگیر شد. وی علت این درگیری را 

اختالفات مالی عنوان کرد.
در این درگیری یک نفر به هویت »هادی-ه« در اثر جراحات وارده فوت کرد.

انهدام شبکه توزیع مواد مخدر
ش��یراز - ایرنا: روابط عمومی اداره کل اطالعات استان فارس اعالم کرد: با 
اقدامات اطالعاتی، عملیاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( یک باند تهیه و توزیع 

مواد مخدر شناسایی و بیش از 4 تن مواد افیونی کشف و ضبط شد.
قاچاقچیان این میزان مواد مخدر را که شامل تریاک و حشیش است در 
یک دستگاه تریلر کانتینردار جاسازی کرده و از طریق مرزهای شرقی کشور 
به سیستان و بلوچس��تان و فارس انتقال داده بودند که با هوش��یاری ماموران 
اطالع��ات به دام افتادن��د و محموله 4 ه��زار و 100 کیلوگرمی مواد افیونی 

کشف و ضبط شد.
کشف مواد آتش زا

س��رویس شهرس��تان ها - رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از کشف 
315  هزار و 970 عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در این استان همزمان با فرا 

رسیدن ایام پایانی سال خبر داد.
س��رهنگ رس��ول الفی پور افزود: در طرحی که در 48 ساعت گذشته و به 
صورت منطقه ای در این راستا صورت گرفت، ماموران در بازرسی های به عمل 
آمده از مکان های از پیش  شناس��ایی ش��ده مقادیری مواد محترقه غیرمجاز به 
دپو ش��ده بودند، کشف شد.وی با اش��اره به توقیف 29 دستگاه خودرو در این 
زمینه اظهار داش��ت: در مجموع 37 نفر از متهمان این پرونده تحویل مراجع 

ذی صالح قضایی شدند.

زهرا حبی�ب اهلل، نوجوان مقیم فلوریدا 
زندگی آرامی داشت تا این که حدود 2 ماه 

قبل تصمیم به گذاشتن حجاب گرفت.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، پس از این 
اتفاق زندگی زهرا وارد مرحله جدیدی ش��د که 

آزار 
و اذیت 
به دلیل 

حجاب

با فش��ارهای روانی، توهین ها و حمالت لفظی و فیزیکی در مدرس��ه 
همراه بود.این دانش آموز 14 ساله که در یکی از مدارس »پولک کانتی« 
فلوریدا درس می خواند، گفت: پیش از استفاده از حجاب روابط خوبی 
با همکالس��ی هایم داشتم اما به محض استفاده از حجاب دیگر رفتار 

هیچ کس مثل قبل نبود.
وی افزود: یک روز هنگامی که داشتم از ساختمان مدرسه خارج 
می شدم یکی از همکالسی هایم ناگهان شروع کرد به فریاد زدن کرد 
که »تروریست، تروریست، فرار کنید« و خودش هم فرار کرد. تحمل 

این رفتارها برای من بسیار دردناک است.
مادر زهرا حبیب اهلل با اس��تخدام ی��ک وکیل، تالش می کند تا از 
حقوق دخترش حمایت کند.زهرا با مطرح کردن بحرانی که او و دیگر 
دانش آموزان مسلمان در مدارس آمریکا مواجه هستند، امیدوار است 

که راهی برای حل این مشکالت پیدا شود.

ب�ر اث�ر آتش س�وزی در هتل »اش�راق  
المدینه« شهر مدینه عربستان 17 زائر حج 

عمره در آتش سوزی جان باختند.
به گ��زارش خبرگزاری آناتول��ی پس از این 
آتش سوزی بر اساس دستور »فیصل بن سلمان 

آتش سوزی 
در هتل 

زائران

بن عبدالعزیز« فرزند ولیعهد عربس��تان و والی مدینه، همه هتل های 
همجوار تخلیه شدند.

در هتل »اشراق المدینه« بیش از 700 زائر خارجی حج عمره از 
ملیت های مختلف حضور داشتند.

این آتش سوزی پس از ساعت ها تالش ماموران آتش نشانی مهار 
شد و ماموران در جست وجوی علت این آتش سوزی هستند.

هنوز آمار رسمی از تعداد زخمی های این حادثه اعالم نشده است 
اما برخی رس��انه ها خبر از 130 زخمی از ملیت های مختلف داده اند. 

کشته شدگان این حادثه آتش سوزی از زائران مصری و هندی اند.
بنا بر گزارش های رسیده، حال برخی از مجروحان وخیم گزارش 
شده و شماری از آنان بر اثر استنشاق گازهای ناشی از حریق، عالوه 

بر سوختگی دچار حاالت خفگی و مشکالت تنفسی هستند.
این حادثه در حالی رخ می دهد که دولت عربستان در سال های 
اخیر با افزایش هزینه های مربوط به اقامت و حمل ونقل عمره گزاران، 

موجب افزایش بی سابقه هزینه سفر عمره شده است.
آتش س��وزی با این تعداد تلفات، آن هم نه در چادرهای مش��اعر 
مقدس��ه، بلکه در هتل��ی واقع در مرکز دومین ش��هر مقدس جهان 
اس��الم، کم سابقه اس��ت و از ناکافی بودن تمهیدات اطفاء حریق در 
برخی هتل های مورد استفاده برای اقامت عمره گزاران حکایت دارد.

چهار سرباز اسرائیلی بر اثر استنشاق 
بیش از حد گازهای اش�ک آور دچار حالت 

خفگی شدند.
به گزارش جبهه جهانی مستضعفین، چهار 
سرباز اسرائیلی در حالی که در تعقیب تعدادی 

خفگی 
سربازان 
اسرائیلی

از جوانان فلسطینی ساکن شهرک بلعین، در نزدیکی نوار غزه بودند 
بر اثر استنشاق گازهای اشک آور دچار حالت خفگی شدند.

فلسطینیان گازهای اشک آوری که این سربازان به طرفشان پرتاب 
کرده بودند را به سمت خودشان بازگرداندند که باعث دستپاچگی و 

ضعف این سربازان شد.

منابع خبری در مناطق مختلف افغانستان 
اعالم کردند با کش�ته ش�دن 22 تن در 24 
س�اعت گذش�ته آمار تلفات س�رما و برف 
سنگین در این کشور به 63 تن رسیده است.
به گزارش ایسنا، در تازه ترین مورد، هفت تن 

سرما در 
افغانستان 

قربانی 
گرفت

در والیت شمالی »سرپل« جان باختند.همچنین »عبدالجبار حقبین«، 
والی سرپل اعالم کرد که با واژگونی یک مینی بوس حامل 12 سرنشین 
روی جاده یخ زده، 11 تن از جمله تعدادی زن و کودک کشته شدند.

از سوی دیگر، »میرآقا اعتبار«، رئیس اداره مبارزه با حوادث والیت 
»قندوز« گفت: در اثر انفجار گاز در یک خانه نیز چهار کودک کشته 
ش��دند.همچنین مقام های والیت »دایکن��دی« اعالم کردند که بر اثر 
ری��زش برف در گذرگاهی یک تن کش��ته و چهار تن دیگر در حادثه 
مشابهی در همین والیت زخمی شده اند. از والیت جنوبی هلمند نیز 
مرگ هفت تن گزارش ش��ده است.به گزارش بی بی سی، سرما و برف 
سنگین در روزهای اخیر زندگی بسیاری از خانواده های فقیر را مختل 
کرده است. در مناطق کوهستانی راه ها مسدود شده و قیمت سوخت 
نیز افزایش یافته است.فواد عسگری سخنگوی استاندار فراه نیز از تلف 
ش��دن حدود س��ه هزار رأس دام بر اثر برف و س��رمای شدید در این 

استان خبر داد.

آماده باش شهرداری تهران
 برای اجرای باشکوه مراسم 22بهمن

معاون خدمات ش�هری ش�هرداری ته�ران از 
آماده باش کامل شهرداری تهران به منظور اجرای 

هرچه باشکوه تر مراسم 22بهمن خبر داد.
به گزارش فارس، مجتبی عبداللهی در نشست خبری 
با اشاره به اقدامات شهرداری تهران به مناسبت 22 بهمن 
گفت: همه ساله شهرداری تهران تالش دارد تا این روز هر 
چه باشکوه تر برگزار شود و به همین منظور  امسال نیز 
همزمان با ایام دهه فجر اقدامات مختلفی انجام شده است.

وی افزود: مس��یر خیاب��ان آزادی و انقالب تغییرات 
محسوسی داشته و به مناسبت 12 بهمن نیز فضا سازی ها 
در حرم مطهر و بهش��ت زهرا صورت گرفت و دو دستگاه 

تلویزیون شهری در بهشت زهرا و مرقد نصب شد.
عبداللهی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به مناسبت 
22 بهمن اظهار داشت: آماده سازی میدان آزادی، تهیه 20 
بالن در مس��یر آزادی، نصب عکس شهدا در طول مسیر 
انقالب و نصب 20 سازه حجمی با مفاهیم خاص یوم اهلل 
دهه فجر و فضاسازی میادین بزرگ شهر، نصب پرچم های 
جمهوری اس��المی در ابعاد مختل��ف، نورپردازی محور 
انقالب - ولی عصر از جمله اقدامات انجام شده بوده است.

معاون ش��هردار تهران تصریح کرد: سازمان پارک ها 
و فضای سبز، اس��تقرار 140 دستگاه خودروی سبک و 
سنگین آتش نش��انی و نیروهای این س��ازمان در طول 
مسیر راهپیمایی 22 بهمن، ساماندهی دستفروشان در 
بعد از راهپیمایی این روز در مس��یر، نصب سرویس های 
پرتابل بهداش��تی و غیره از دیگر اقدامات انجام شده به 

این مناسبت است.
عبداللهی افزود: نظافت و پاکیزگی شهر به طور ویژه 
مورد توجه است و جانمایی و استقرار دقیق همه امکانات 

و ظرفیت های شهرداری انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی به این مناسبت گفت: 
130 ایستگاه فرهنگی با 200 غرفه در طول مسیر، اجرای 
ویژه برنامه در 500 مسجد تهران، اقامه نمازجماعت در 

طول مسیر از برنامه های فرهنگی است.
وی تصری��ح ک��رد: حم��ل و نقل عموم��ی از جمله 
تاکسیرانی، اتوبوس��رانی، مترو به طور کامل در خدمت 
شهروندان هستند تا مسیر تردد برای آنان تسهیل شده 

و انتقال شهروندان به آسانی صورت گیرد.
عبدالله��ی اب��راز امیدواری کرد با هم��کاری همه و 
اقداماتی که پیش بینی شده است امسال نیز مراسم 22 

بهمن باشکوه  هرچه تمامتر انجام شود.
اقدامات تاکسیرانی برای راهپیمایی

همزمان با جش��ن س��ی  و پنجمین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی 100 دستگاه ون در 5 مسیر منتهی به 
میدان آزادی راهپیمایان را به شرح زیر جابه جا می کنند.
- مسیر ش��ماره یک مبدا نصب ضلع جنوب میدان 
ولیعصر به س��مت چهارراه ولیعصر و مقصد ضلع شمال 

چهارراه ولیعصر به سمت میدان ولیعصر
- مسیر ش��ماره دو مبدا بزرگراه  س��تاری از تقاطع 
بلوار فردوس تا مقصد تقاطع جاده مخصوص به ورودی 

فرودگاه مهرآباد
- مس��یر شماره س��ه از مبدا میدان حر تا به سمت 

مقصد میدان انقالب به سمت جنوب
- مسیر ش��ماره چهار از میدان امام خمینی ابتدای 
خیابان فردوسی به سمت شمال و از ضلع جنوب میدان 

فردوسی  تا میدان امام خمینی به سمت جنوب
- مس��یر ش��ماره پنجم از میدان هفت��م تیر ابتدای 
خیابان مفتح به سمت جنوب تا مقصد تقاطع انقالب مفتح

براس��اس این گ��زارش همچنین س��ازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکس��یرانی ش��هر تهران در جریان برپایی 
راهپیمایی 22 بهمن 92 س��تاد گمشدگان را در مسیر 
بزرگ��راه محمدعل��ی جناح مدیریت می کند. براس��اس 
هماهنگی های صورت گرفته از س��اعات نخس��تین روز 
سه شنبه گمشدگان به داخل سازمان تاکسیرانی هدایت 
می ش��وند، در صورتیک��ه تا انته��ای راهپیمایی والدین 
گمشدگان پیدا  نشدند آنها به مراجع ذی صالح تحویل 

داده می شوند.


