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رس�انه های آمری�کا اع�ام کرده ان�د یک�ی از 
سخت ترین توفان های برفی تاریخ نیویورک و سواحل 
شرقی آمریکا در راه است. گفته می شود حدود 

50 میلیون نفر با این توفان روبه رو خواهند شد.
ب��ه گزارش خبرگزاری ه��ا، در حال حاضر در چهار 

نس�خه های خریداری شده از نشریه موهن 
به ساحت نبی مکرم اسام)ص( در سرزمین های 

اشغالی توزیع شد.
به گزارش ابنا، نش��ریه فرانسوی شارلی ابدو که 
اقدام به انتشار کاریکاتور موهن به ساحت مقدس پیامبر 

توزیع رایگان 
نشریه 
موهن 

در تل آویو

گرامی اسالم)ص( کرده بود، در سرزمین های اشغالی و تل آویو توزیع شد.
»آویگدور لیبرمن« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با حمایت از شارلی 

ابدو خواستار وارد کردن این نشریه به اراضی اشغالی شده بود.
وی که رئیس حزب »خانه ما اس��رائیل« نیز هست، در اجتماع اعضای 
حزب خود به آنان توصیه کرد با خرید عمده این نش��ریه، ضمن کمک مالی 
به دس��ت اندرکاران آن، نسخه های خریداری ش��ده را رایگان در میان مردم 

پخش کنند.
برهمین اساس، نسخه هایی از این نشریه هتاک خریداری شده و رایگان 

میان ساکنان سرزمین های اشغالی توزیع شده است.
ش��یخ »عکرم��ه صبری«، رئیس هیئت عالی اس��المی قدس و خطیب 
مس��جداالقصی با انتقاد از این اقدام رژیم صهیونیس��تی گفت: این کار باعث 

تحریک احساسات مسلمانان خواهد شد.
تیراژ نشریه شارلی ابدو که در گذشته از 60 هزار نسخه فراتر نمی رفت 
از زمان حمله مسلحانه به دفتر این نشریه فکاهی که به کشته شدن 12 تن 

از کارکنان آن منجر شد، پیوسته رو به افزایش است.
شارلی ابدو که در گذشته با مشکالت مالی بسیاری روبرو بود اکنون موفق 
شده تنها به یاری فروش آخرین شماره اش پس از حمله هفتم ژانویه بیش از 
12 میلیون یورو درآمد کسب کند که با احتساب کمک های مالی مردمی و 
پش��تیبانی وزارت فرهنگ فرانسه به دست کم 15 میلیون یورو بالغ می شود 
و همین تداوم کار این نشریه را برای مدت زمان طوالنی تضمین کرده است.
کاریکاتورهای موهن ش��ارلی ابدو خشم مسلمانان را برانگیخته است و 
تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف سرتاسر جهان علیه کاریکاتورهای 

موهن این نشریه برگزار شده است.

محمول�ه س�اح های  انتق�ال  جری�ان  در 
آمریکای�ی ب�ه گروه ه�ای معارض س�وری، این 
محمول�ه در داخل س�وریه و در چند کیلومتری 

مرز ترکیه به دست داعش افتاد.
به گ��زارش پایگاه تحلیلی- خب��ری الوقت، روز 

محموله 
سالح های 
آمریکایی 
در دستان 

داعش

دوش��نبه در جریان انتقال محموله سالح های آمریکایی به گروه های معارض 
س��وری، این محموله در داخل سوریه و در چند کیلومتری جدار مرز ترکیه 
به دس��ت داعش افتاد.قرار بود این محموله که ش��امل انواع موشک های ضد 
زره از جمله تاو، کورنت، میالن و همچنین انواع س��الح های سبک نارنجک، 
مین های ضد نفر، ضد تانک و مواد انفجاری است به دست گروه »ثوار االسالم« 
به فرماندهی جمال معروف برسد که نیروهای داعش با اطالع قبلی از زمان 
و محل ورود محموله به خاک س��وریه توانس��تند با حمله به نیروهای گروه 

ثواراالسالم این محموله را در اختیار خود درآورند.
ارتش آمریکا علی رغم درخواست نیروهای ثواراالسالم؛ اقدام به بمباران 
این محموله س��الح نکرد. گفته می ش��ود که این محموله یکی از بزرگترین 

کمک های تسلیحاتی آمریکا به معترضان سوریه تا به حال بوده است.

هتل »میر مورتال« در شهر نیویورک آمریکا، 
یک�ی از گران قیمت تری�ن هتل های جهان برای 

اقامت است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ قیمت هر ش��ب 
اقام��ت در این هتل برای هر فرد حدود 45 هزار دالر 

هزینه اقامت 
در گران ترین 

هتل 
نیویورک

یعنی چیزی حدود 160 میلیون تومان است که باعث شده تنها افراد متمول 
پ��ا در ای��ن هتل بگذارند و ما هم تنها به دی��دن تصاویری که از هتل گرفته 

شده بسنده می کنیم!

هکرهای وابس�ته به داعش ب�ه نام »جوخه 
مارمولک ها« روز دوشنبه پایگاه اینترنتی شرکت 

هواپیمای مالزی ایرالینز را هک کردند.
به گزارش آسوش��تیدپرس، ش��رکت هواپیمایی 
مالزی که در حال حاضر به علت گم شدن هواپیمایش 

حمله جوخه 
مارمولک ها 
به شرکت 
هواپیمایی 

مالزی

مورد توجه بس��یاری از رسانه ها قرار گرفته 
است توس��ط هکرها مسدود شد و به جای 
صفحه اصلی این سایت تصویر یک مارمولک 

کت و شلوارپوش قرار گرفت.
گروه مارمولک ها گروه شناخته شده ای 
از هکرها هس��تند که س��ابقه خرابکاری در 
سیستم های شرکت سونی پیکچرز را نیز در 
کارنامه خود دارند.این گروه سایبری خرابکار 

در کنار عکس مارمولک نام گروه سایبری »خالفت« را آورده اند. همچنین در 
باالی تصویر مارمولک نوشته شده plane not found - 404 که به گم شدن 
هواپیمای پرواز MH 370 اشاره می کند که باعث کشته شدن 239 نفر شد.

سخت ترین 
کوالک 
نیویورک

ایالت آمریکا حالت فوق العاده اعالم ش��ده و همه ادارات ذی ربط نیروهای خود را 
بسیج کرده اند. بنابه گزارش سی ان ان، مقامات در نیویورک، پنسیلوانیا، ماساچوست 
و نیوجرسی در یک اقدام احتیاطی مدارس را تعطیل کردند و هشدار داده اند برف 
که با توفانی با سرعت 130 کیلومتر همراه است، موجب کوالک بی سابقه می شود 

گفته می شود که ارتفاع برف در بیشتر مناطق به یک متر می رسد.
مقامات در چهار ایالت از مردم خواسته اند از سفر خودداری کرده در خانه های 
خود بمانند و در مکان های امن پناه گیرند.بنا به گزارش های رسیده، تاکنون 5 هزار 
پرواز لغو یا با تأخیر انجام شده است و مردم فروشگاه ها و مراکز خرید مواد غذایی 
را خالی کرده اند.ش��هردار نیویورک نیز هشدار داده است، این شهر با عظیم ترین 
بارش برف در تاریخ خود مواجه شده است.پلیس آمریکا نیز دربرخی مناطق که 
با خطر بیشتر مواجه هستند، ممنوعیت رفت و آمد در راهها را اعالم کرده است. 
بنا به پیش بینی های انجام شده در برخی مناطق ساحلی شمال شرقی آمریکا در 
کنار اقیانوس اطلس نیز توفان موجب جاری شدن سیل و قطع برق خواهد شد.

فرمان�ده نی�روی انتظام�ی با بیان ای�ن موضوع 
که مس�ئله هس�ته ای بهانه ای بیش نیست گفت: اگر 
این بهانه حذف ش�ود، غربی ها به دس�تاویز دیگری 

دست می زنند.
س��ردار اسماعیل احمدی مقدم در سومین گردهمایی 
سراسری دس��ت اندرکاران نشریات علمی ناجا، گفت: دلیل 
اصلی تحریم ها، سد کردن پیشرفتها است و واضح است که 

موضوع هسته ای، شاخصی از سطح پیشرفت کشور است.
وی با اش��اره به عرصه های بیوتکنولوژی و نانو در کنار 
انرژی هس��ته ای تصریح کرد: در این عرصه ها ما با س��رعت 
زیادی در حال پیشرفت هستیم و پیشرفت علمی ما علی رغم 
تمام تحریم ها، فشارها، دشمنی و جبهه سازی علیه جمهوری 

اسالمی برای ناظران خارجی هم جای تعجب دارد.

احمدی مقدم تصریح کرد: پیش��رفت کشور در عرصه 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ارتقای طراز کشور در سطح 
بین الملل ممکن نیست مگر اینکه ابتدا پیشرفت های علمی 
صورت گیرد، چرا که رابطه مستقیمی بین پیشرفت علمی 

و پیشرفت کشور در طبقه بندی های مربوطه وجود دارد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با تأکید بر اینکه پلیس 
حرفه ای به دانش حرفه ای نیاز دارد، گفت: ما باید سطح علمی 
پلیس را متناسب با نیازهای امنیت جامعه و دنیا ارتقا دهیم.
وی گف��ت: تنوع و پیچیدگی های مأموریت های ناجا و 
تهدیدات نو به نو الزمه اش آن است که پلیس حرفه ای داشته 
باشیم و اولین گام در پلیس کامالً حرفه ای، حرفه ای شدن در 

دانش و فرا گرفتن دانش  های حرفه ای است.
 این مقام ارشد انتظامی افزود: بنا داریم آموزش خود را 

به صورت تخصصی و تکمیلی در کارشناسی ارشد، دکتری و 
دوره های تخصصی گسترش دهیم. 

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: پلیس مرتباً با ابزار 
جدید و شگردهای جدید متخلفان روبه رو است؛ بنابراین باید 
به ابزاری مسلط باشد تا رفتارهای مجرمانه را دور کند، پلیس 
حرفه ای به دانش حرفه ای نیاز دارد که آن هم نیازمند دانش 

تخصصی و تکمیلی است.
وی با بیان این مطلب که امنیت یک شبکه جهانی است 
و همه به هم مرتبط هستند، اظهار داشت: امروز داعش در 
عراق و سوریه است ولی در استرالیا و کانادا بودجه مبارزه با 

داعش را پیش بینی می کنند. 
سردار احمدی مقدم گفت: تروریسم، جنایت و ناامنی 
مثل اپیدمی اس��ت که به سرعت رشدیابنده است، لذا باید 

تبادل دانش بین المللی را افزایش دهیم و خوشبختانه ما در 
پلیس بین الملل از پلیس های فعال هستیم و مشارکت  فعالی 
داشته ایم.این مقام ارشد انتظامی با بیان این مطلب که یک 
نوع بدبینی به نش��ریات وجود دارد و افراد فکر می کنند که 
نش��ریات دکوری برای تزیین دکوراسیون مدیران هستند، 

گفت: تولید علمی ما باید به تولید میدانی وصل شود.
 س��ردار احمدی مقدم ب��ا بیان این مطل��ب که ما در 
نی��روی انتظامی تالش کرده ایم اعتبارات تحقیقاتی خود را 
به س��اختمان، خودرو، کامپیوتر یا چند قفسه کتاب تبدیل 
نکنیم، خاطرنشان کرد:  اگر ریالی نیز بدهیم باید ما به  ازای 
آن در صحنه مأموریت قابل مشاهده باشد و امروز می توانیم 
ادع��ا می کنیم که توفیقات ناج��ا در تبدیل دانش به عمل، 

آغاز شده است.

فرمانده نیروی انتظامی:

غربیهاپسازموضوعهستهایبهسراغمسائلدیگرمیروند

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
گفت: رئیس جمهور ۴ خواسته از دستگاه های اجرایی 
درباره حجاب و عفاف داشت که خواسته مراجع هم بود 
اما متأسفانه این خواسته ها هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش تس��نیم، دکتر کبری خزعلی، در نشس��ت 
مش��ورتی با اساتید زن دانشگاه های سراسر کشور، در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر اینکه متأسفانه دانشجویی که می خواهد 
لباس شیک داشته باشد و در عین حال حجاب را نیز رعایت 
کند نمی تواند طرح ها و مدهای جدید باحجاب را در بازار پیدا 
کند، اظهار داشت: متأسفانه این مشکل فرهنگی در کشور 

وجود دارد و حتی می بینیم که بازار شب عید در مصلی پر 
از لباس های جنس ترک است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اضافه 
کرد: کارگروه مد و لباس وجود دارد اما متأس��فانه تولیدات 
آنها به گونه ای است که با آنچه در خیابان ها می بینیم خیلی 
فاصل��ه دارد و باید بهتر عمل کنند. از طرفی در نمایش��گاه 
حجاب و عفاف که برای چادر در مصلی دو ماه گذشته برگزار 
شد همه جور لباس بود و فقط اسم حجاب و عفاف را داشت.

برخورد سلیقه ای دانشگاه آزاد در حوزه حجاب
خزعلی درمورد وضعیت حجاب و عفاف در دانش��گاه 

آزاد هم تصریح کرد: قرار نبود حراست این دانشگاه مستقل 
تصمیم بگیرد، چرا که حراس��ت باید شورای عالی فرهنگی 
دانشگاه را مطلع کند و شورا هم مشاوره می دهد. وی ادامه 
داد: این قانون حذف نشده است ولی سلیقه ای عمل می شود 
و اگر حراست توسط رئیس دانشگاه مجبور می شود باید از 
رئیس دانشگاه دس��تور کتبی بگیرد تا در صورت ارجاع به 

مراجع قضایی رئیس دانشگاه پاسخگو باشد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، گفت: 
در بحث حجاب و عفاف از دانش آموز تا دانش��جو باید اقناع 
ذهنی ش��ود که متأس��فانه در این زمینه کار کمی صورت 

گرفته اس��ت، به طوری که وقتی از آموزش و پرورش سؤال 
می کنیم در پاس��خ می گویند: ما مشکلی در داخل مدرسه 
بین دانش آموزان نداریم. این درست است اما آیا اندیشه های 

دانش آموزان هم متمایل به این موضوع بار آوردید؟
خزعلی با اش��اره به درخواست رئیس جمهور و مراجع 
در حوزه حجاب و عفاف، خاطرنش��ان ک��رد: کار فرهنگی 
و آموزش��ی و الگوس��ازی دو خواس��ته رئیس جمهور بود؛ 
همچنین وی خواس��ته بود که بازار را از محصوالت ایرانی 
پر کنید و خانواده دولت را دریابید که متأسفانه این موارد 

اجرایی نشده است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده:

دستورات رئیس جمهور درباره حجاب و عفاف اجرایی نشده است

در جلس�ه دیروز ش�ورای اسامی ش�هر تهران 
دو فوری�ت طرح مجوز اخذ عوارض اس�تقرار ش�عب 
بانک ها و مؤسس�ات مالی و اعتباری در ش�هر تهران 

به تصویب رسید.
به گزارش فارس، در یکصد و بیست و هفتمین جلسه 
علنی شورای شهر تهران، علیرضا دبیر عضو شورای اسالمی 
ش��هر تهران، گفت: سازمان های اداری و ستادی از پرداخت 
عوارض مستثنی شده اند و مؤسسات قرض الحسنه جزو این 

موارد نیستند.
در ادامه بررسی این طرح دو فوریتی محسن پیرهادی 

پیشنهاد عجیب یک عضو شورای شهر
برای افتتاح  بانک یارانه بدهید!

عضو شورای اسالمی شهر تهران بیان داشت: برخی محالت 
تهران از جمله جنوب شهر حتی یک بانک هم ندارد و برخی 
از محالت با جغرافیای زیاد نیز تنها یک بانک دارد که یکی 
از مطالبات مردم در دیدارهای مردمی راه اندازی یک شعبه 

بانک در محالت کم برخوردار است.
پیرهادی افزود: علت اینکه در آن محالت بانک احداث 
نمی شود این است که مؤسسات اقتصادی این کار را به صرفه 
نمی دانند، لذا باید با ارائه یارانه و به شیوه حاکمیتی نیازهای 

مردم در این خصوص برطرف شود.
عضو شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان کرد: برای 

محالت��ی که یک یا دو بانک دارن��د، یارانه دهیم تا بانک ها 
تش��ویق ش��وندکه در محالت کم برخوردار نیز بانک هایی 

ایجاد کنیم.
چمران در پاسخ به پیرهادی تاکید کرد: سیستم بانکی 
به س��ویی می رود که با ش��عبه کار نمی کند. در حال حاضر 
بانک شهر با ایجاد کیوسک ها و خودپرداز در هر مکانی کار 
یک شعبه را انجام می دهند. ان شاءاهلل در آن محالت بتوانند 
از این سیستم اس��تفاده کنند و این سیستم حتی عوارض 

هم پرداخت نمی کند.
تقی پور، عضو دیگر شورای اسالمی شهر تهران نیز در 
همین خصوص بیان داشت: این تکلیف بانک مرکزی است 
ک��ه باید بانک را ملزم به احداث ش��عبه در مناطق محروم 
کند. در خیابان ش��هید بهشتی بین بانک ها مغازه نداریم و 
در مناطق پایین هم ش��هروندان باید یک کیلومتر راه بروند 

تا به بانک برسند.
س��رخو نیز پیشنهاد کرد شعب بانک ها از نظر تکلیفی 
درون ساختمان های اداری دستگاه های دولتی ایجاد شده اند 

از این عوارض معاف شوند.
مس��جدجامعی نیز از پیش��نهاد پیرهادی دفاع کرد و 
گف��ت: به نظر من باید به پیش��نهاد آق��ای پیرهادی دقت 
ش��ود. همانطور که برای ش��ورایاری هایی که امکان ثبت نام 
الکترونی��ک ندارند ما امکان ثبت نام فراهم می کنیم باید به 
این خواس��ته مردم نیز اهمیت دهیم. چرا که احداث شعبه 
بانک در محالت خواسته مکرر مردم مناطق است و ما هیچ 

ابزاری برای حمایت از این دغدغه مردم در اختیار نداریم.
چمران برای محقق شدن این پیشنهاد عنوان کرد: ما 
نمی توانیم از نظر خیابان بندی این موضوع را محدود کنیم 
اما می توانیم این تسهیالت را برای بافت فرسوده قائل شویم.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران اضافه کرد: پیشنهاد 
من این است که عوارض شعبه های بافت فرسوده و شعبه های 
تکلیف��ی را 50 درص��د کاهش دهیم تا هم ب��ه درآمدزایی 
شهرداری توجه کرده باشیم و هم خواسته مردم را در نظر 
بگیریم.طبقی درباره فرمول این مصوبه توضیح داد: در فرمول 
م��ا یک قیمت منطقه ای داریم که در قیمت منطقه ای این 
موضوع دیده شده است. براساس قیمت منطقه ای در سطح 
ش��هر تهران در این فرمول عوارض مناطق محروم حتی از 

50 درصد هم کمتر محاسبه می کند.

تعدادی از دانشجویان به همراه فعاالن محیط 
زیس�ت با تجمع در مقابل شورای ش�هر تهران به 

تراکم فروشی شهرداری اعتراض کردند.
ای��ن دانش��جویان در اعت��راض به تراکم فروش��ی 
شهرداری، پیشنهاد ده هزار میلیارد تومانی بودجه غیرنقد 
برای س��ال آینده، تخریب گس��ترده باغ��ات و در نتیجه 
آلودگی هوا و گس��ترش تجاری س��ازی بی رویه در سطح 

شهر اعتراض کردند.
این افراد پالکاردهایی با شعار »خفه شدیم« » تراکم 
فروشی تا کی« و غیره در دست داشتند و پس از سر دادن 
شعارهایی با دخالت حراست شهرداری به پیاده روی مقابل 

ساختمان هدایت شدند. 
در پایان نیز بیانیه ای در این خصوص توس��ط یکی 

از حضار قرائت شد.

در اعتراض به تراکم فروشی صورت گرفت

تجمع دانشجویان مقابل شورای شهر

اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس کل دادگستری اس�تان اصفهان از صدور 
حکم اعدام ب�رای تنها عامل بازمانده جنایت خونین 
گلپای�گان و اج�رای حکم در محل ارت�کاب جنایت 

خبر داد.
احمد خس��روی وفا گفت: ششم دی ماه امسال 3 فرد 
ش��رور که برادر بودند در جریان یک درگیری مس��لحانه با 
مأموران نیروی انتظامی شهرس��تان گلپایگان، س��ه نفر از 
مأموران انتظامی و دو شهروند عادی را به شهادت رساندند که 
در این جریان یکی از سارقان توسط پلیس به هالکت رسید.
وی با بیان اینکه عامالن این حادثه در گذشته نیز در 
استان های مختلف کشور، 10 فقره سرقت مسلحانه را مرتکب 
شده بودند افزود: پس از وقوع این حادثه تلخ با تالش ماموران 
انتظامی استان  اصفهان در روز 11 دی ماه، مخفیگاه عامالن 
این درگیری شناس��ایی و در عملیاتی ویژه، یکی از سارقان 
دستگیر شد و فرد دیگر به هالکت رسید.خسروی وفا تصریح 
کرد: تنها عامل بازمانده این حادثه بالفاصله به مرجع قضایی 
تحویل داده ش��د و با هماهنگی قضات دیوان عالی کش��ور، 
رأی نهایی در کمترین زمان صادر و ضارب به عنوان محارب 
و مفس��د فی االرض شناخته شد.وی با اشاره به صدور حکم 
اعدام برای مجرم این حادثه، خاطرنش��ان کرد: حکم اعدام 

به زودی در مأل عام و در محل وقوع جنایت اجرا می شود.

رئیس کل دادگستری اصفهان:

عامل جنایت گلپایگان
 به زودی در مأل عام اعدام می شود

غلظت گ�رد و غبار در هوای اه�واز، نوبت عصر 
مقاط�ع مختل�ف تحصیل�ی در این کان ش�هر را به 

تعطیلی کشاند.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان علت تعطیلی نوبت 
عص��ر دیروز تمام پایه های تحصیلی اهواز را افزایش غلظت 
گرد و غبار اعالم کرد. بالدی افزود: با وزش باد شدید و وقوع 
پدیده گرد و غبار در آس��مان اهواز، شهر با موجی از هوای 
خاک آلود  مواجه ش��د که این گرد  و غبار به 2 هزار و 335 
میکروگرم بر متر مکعب رسیده حد مجاز وجود ریزگردها در 
هوای پاک و سالم حدود 100 میکروگرم بر مترمکعب است.

گرد و غبار مدارس اهواز را 
به تعطیلی کشاند

رئی�س پلیس راه�ور تهران ب�زرگ از کاهش 11 
درصدی تلفات حوادث رانندگی در 9 ماهه سال جاری 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش ایس��نا، سرهنگ حسینی در نشست خبری 
روز سه ش��نبه گفت: از اوایل اسفند ماه محدوده طرح زوج و 
فرد به صورت دوربین نظارت خواهد شد. همزمان با کنترل 
مح��دوده زوج و فرد با دوربین، به تدریج نیروهای اجرایی را 
جمع آوری خواهیم ک��رد. ورود به محدوده طرح زوج و فرد 

20 هزار تومان جریمه دارد.
وی با اش��اره به کاهش نرخ ص��دور جریمه در مناطق 
مجهز به دوربین گفت: دوربین های ثبت س��رعت نسبت به 
س��ال گذشته 58 درصد افزایش داشته اما در مقابل جریمه 

آنها 7 درصد کاهش یافته است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح 
»ایست به احترام زندگی« به شکل پررنگ در دو منطقه 6 و 
8 ادامه داد: به طور کلی 98 درصد رانندگان رعایت می کنند 

و پشت خط ایست متوقف می شوند.

سه تخلف حادثه ساز
حسینی همچنین با بیان اینکه در 10 ماهه امسال 12 
میلیون مورد تخلف رانندگی در پایتخت به ثبت رسیده است 
گفت: بیش از 4 میلیون 500 هزار فقره به وسیله دوربین ها 

و مابقی به دست ماموران ثبت شده است.
وی سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و عبور از محل 

ممنوعه را 3 تخلف عمده حادثه ساز اعالم کرد.
کاهش 1 1درصدی تلفات حوادث رانندگی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره 
به آمار کشته ش��دگان حوادث رانندگی در 9 ماهه امسال در 
س��طح پایتخت گفت: در 9 ماهه س��ال گذشته 566 نفر در 
تصادفات رانندگی پایتخت جان خود را از دست داده اند که 
این رقم در مدت مش��ابه امس��ال به 497 تن رسیده است. 
آماری که از کاهش 11 درصدی تلفات حوادث رانندگی در 
9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
وی افزود: همچنین در حوزه تصادفات جرحی و خسارتی 
نیز به ترتیب کاهش 11 تا 14 درصدی نسبت مدت مشابه 

سال قبل داشته ایم. در عین حال موضوعی که باید به آن توجه 
شود بحث آسیب پذیری عابران پیاده در حوادث رانندگی است 
به طوری که از میان 497 نفری که طی 9 ماهه امس��ال در 
حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند 232 نفرشان 
عابر پیاده بوده اند. امیدواریم تا پایان سال 94 یا اواسط سال 
95 تمام��ی تقاطع های پایتخت و معابر به دوربین های ثبت 
و کنترل تخلفات مجهز ش��وند چ��را که در آن صورت قطعاً 

درصد جریمه های دستی کاهش خواهد یافت.
توقیف موقت 2500 گواهینامه

حسینی درباره توقیف گواهینامه های رانندگی متخلفان 
به دلیل نمرات منفی نیز گفت: در حال حاضر بالغ بر 2500 
نف��ر از رانندگانی که مجموع نمرات منفی ش��ان از 30 نمره 
تجاوز کرده بود گواهینامه ش��ان به شکل موقت توقیف شده 
و پس از گذش��ت 6 ماه و پرداخت گواهینامه مجدداً به آنها 

داده خواهد شد.
حسینی در ادامه با بیان اینکه جریمه ورود به محدوده 
طرح ترافیک و زوج و فرد 20 هزار تومان اس��ت، گفت: این 

طور نیس��ت که اگر کس��ی به محدوده زوج و فرد وارد شود 
دیگر جریمه ای برای ورود به محدوده طرح ترافیک پرداخت 
نخواهد کرد ضمن اینکه این جرایم هر یک ساعت یک بار نیز 
مجددا ثبت خواهد شد بنابراین این تصور که برخی راننده ها 
گم��ان می کنند اگر یک بار وارد مح��دوده طرح ترافیک یا 
زوج و فرد ش��وند جریمه می شوند و دیگر جریمه نمی شوند 

تصور غلطی است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین 
با تاکید بر ضرورت افزایش ریسک تخلف نیز خاطرنشان کرد: 
در کن��ار افزایش نرخ جرایم موض��وع دیگری که باید به آن 
توجه شود بحث ریسک تخلف است، یعنی یک راننده هنگام 
تخطی از مقررات چقدر احتمال می دهد که از سوی پلیس 
اعمال قانون شود. متاسفانه این موضوع کمتر از پنج درصد 
است. باید ریسک تخلف را نیز افزایش داد که به نظرم نصب 

تجهیزات هوشمند در این زمینه می تواند موثر باشد.
وی همچنین عامل 35 درصد از تصادفات در تهران را 

تغییر مسیر ناگهانی اعالم کرد. 

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد

کاهش 11 درصدی تلفات حوادث رانندگی

مزاحمین به نوامیس مردم با حمله به یک بسیجی 
آمر به معروف با چاقو و قمه وی را در آستانه شهادت 

قرار دادند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حدود 10 روز پیش چند 
نفر از اراذل و اوباش محله ای در ازنا واقع در استان لرستان 
با محاصره دختر جوان محجبه ای قصد ربودن و هتک حرمت 

وی را داشتند.
بنابراین گزارش مهدی فرجی که از بسیجیان و کسبه 
کوی بازار شهر است با مشاهده این حادثه مجبور به دخالت 
در ماجرا به قصد نجات دختر برآمده و مانع از اهداف ش��وم 

اراذل شد.
این گزارش می افزاید، اما متاسفانه این غائله به این جا 
ختم نش��د  و اراذل و اوباش که کینه این بس��یجی را به دل 
گرفته بودند پس از گذشت 10 روز از ماجرای قبلی، این آمر 
به معروف و ناهی از منکر را در اقدامی تالفی جویانه در عصر 
روز ش��نبه گذش��ته در محله تنها به دام انداخته و با چاقو و 
قمه به وی حمله ور شده و پس از وارد کردن ضربات متعدد 

به وی متواری شدند.

بر اس��اس گزارش های دریافتی از »ازنا« حال عمومی 
این جوان با غیرت و با وجدان آمر به معروف به علت شدت 
جراحات وارده به ناحیه سر وخیم اعالم شده و هم اکنون در 
بخش مراقبت های ویژه بس��تری است. والدین و همسر وی 
و جمعی از بازاریان و ورزش��کاران ازنا خواس��تار دستگیری 
فوری اراذل و اوباش و ریش��ه کنی این گونه هنجارشکنی ها 

در شهرشان شدند.
بی شک بروز این حوادث ناگوار در رویارویی با منکرات، 
قصه تلخی است که تمامی ندارد و نخواهد داشت و مسئوالن 
ذی ربط به جای تصمیمات مقطعی و بعضا غیرمنطقی برای  
آمران به معروف از جمله دارا بودن کارت ویژه به عنوان یکی 
از شروط امر به معروف و نهی از منکر غیر از آنکه اوباش و 
سرکشان از اخالقیات را جری تر می کند فایده دیگری ندارد. 
چرا که نه داش��تن کارت مخصوص امر به معروف و نهی از 
منکر می تواند غیرت دفاع از حریم نوامیس در شرایط ویژه 
را ایج��اد کند و نه نداش��تن آن می تواند مانع بروز غیرت و 
مردانگ��ی در نجات جان و آبروی حریم خانواده ها در انظار 

عمومی باشد.

وزی�ر کار از رش�د مص�رف بی رویه دارو توس�ط 
شرکت های دارویی از طریق تحریک پزشکان به تجویز 

دارو انتقاد کرد.
علی ربیعی در همایش توسعه صادرات دارو، با اشاره به 
منفعت طلبی شرکت های دارویی، اظهار داشت: کمپانی ها ابزار 
زیادی دارند و گاهی با NGO، خیریه و انجمن ها به فضاسازی 

روانی می پردازند.
وزی��ر کار، رف��اه و تامی��ن اجتماعی اف��زود: آگهی های 
تجاری ماهواره ای اغلب در حوزه دارو منتش��ر می شود و بازار 
قابل توجهی دارد، البته س��طح زندگ��ی هم تغییر کرده و ما 
را به س��مت داروه��ای چند ملیتی هدای��ت می کند که باید 
در سیاس��ت گذاری ها به آن توجه ش��ود.وی با تاکید بر اینکه 
نیازهای القایی از طریق بازاریابی و ارائه اشانتیون هایی از طریق 
نسخه نویسان ارائه می شود، تصریح کرد: اگر این حوزه را اخالقی 
نکنیم حتی اگر 10 برابر وضع کنونی در آن پول بریزیم باز هم 
نمی توانیم به نیازها پاسخ دهیم.ربیعی گفت: ما در زمان جنگ 
95 درصد نیازهایم��ان را از داخل تامین می کردیم، بنابراین 
باید حمایت از تولید و رشد صنعت خصوصی را مد نظر قرار 
دهیم.وی با اشاره به افزایش برندزدایی )ژنریک( در حوزه دارو، 

خاطرنشان کرد: صنعت دارو جزو 3 صنعت سودآور دنیا شده 
و صنعت ژنریک در کنار صنعت برند در س��ال 2013 از رشد 
باالیی برخوردار بوده اس��ت.وی ادامه داد: ارزش بازار دارویی 
دنیا در س��ال 2014 حدود ه��زار و 100 میلیارد دالر بوده و 
س��رانه مصرف دارو 150 دالر اما در کش��ور ما بازار دارویی از 
11 میلی��ارد و 500 میلی��ون ریال به 110 هزار میلیارد ریال 
رس��یده اس��ت.ربیعی با انتقاد از نگاه تجاری به درمان، گفت: 
صنعت داروس��ازی یک شاخه اجتماعی هم دارد که به حوزه 
بهداشت و درمان برمی گردد. در فرهنگ عامیانه طبیب را محرم 
می دانستند اما این مفهوم در حال تغییر است به طوری که نگاه 

به بیمار به عنوان یک مشتری تغییر کرده است.
وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی گفت: شواهد در سال های 
گذشته نشان می دهد واردات شتاب زیادی گرفته در حالی که 
باید به رسالت اجتماعی پافشاری شود البته باید سیاستگذاری 

به نحوی باشد که توازن در مصرف ایجاد شود.
وی ادامه داد: هرچه عرصه دارو را از مسابقه تجارت دور 
کنیم با نظام بیمه ای هم می توانیم آن را حمایت کرده و به این 
ترتیب به سمت کنترل شدن اوضاع پیش خواهیم رفت. این 
در حالی است که هم اکنون از مسابقه واردات عبور کرده ایم.

پس از نجات دختر محجبه از دست اوباش

اراذل با قمه و چاقو ، بسیجی آمر به معروف را راهی بیمارستان کردند
وزیر کار:

شرکت های دارویی برای تجویز دارو به پزشکان اشانتیون می دهند

اختالف خانوادگی به قتل انجامید
ایالم- باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی ایالم گفت: در درگیری ناشی 
از اختالفات خانوادگی یک نفر به ضرب گلوله کشته شد، و قاتل پس از فرار 

از محل حادثه اقدام به خودکشی کرد.
سرهنگ دولتی افزود: در حادثه دیگر مشکوک به خودکشی یک نفر به 
دلیل سوختگی جان باخت.وی ادامه داد: پلیس پس از انجام اقدامات مربوطه 

جسد را برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل کرد.
درگیری خونین دو همسایه

ایوان- باشگاه خبرنگاران:  در پی اختالف دو همسایه بر سر ایجاد دیوار 
میان خانه ها یکی از طرفین با شلیک گلوله به طرف همسایه خود وی را از 
پای درآورد. ضارب پس از این حادثه متواری شد، و در مکان دیگری اقدام 

به خودزنی کرده، و به زندگی خود نیز پایان داد.
دالیل حادثه توسط عوامل انتظامی استان ایالم در دست پیگیری است.

زن همسرکش
مشهد- باشگاه خبرنگاران: در پی مراجعه زن 28 ساله ای به کالنتری 
و اعالم مفقودی همسرش پلیس، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد.

بازپرس ویژه قتل با اعالم این مطلب گفت: پلیس پس از تحقیقات الزم 
به این زن مشکوک شده، وی را دستگیر کرد.

س��یدجواد حسینی افزود: همس��ر مقتول در بازجویی اعتراف کرد که 
24 مهرماه شوهرش را به قتل رسانده و جسدش را در زیرزمین خانه دفن 
کرده است.وی با اعالم اینکه جسد مقتول در زیرزمین منزل یاد شده کشف 
و به پزشکی قانونی منتقل شد، تصریح کرد: تحقیقات پیرامون انگیزه قتل، 

و شناسایی همدستان احتمالی قاتل ادامه دارد.
شعله های آتش پیرزن را در کام کشید

سبزوار- باشگاه خبرنگاران:معاون فنی و عملیات سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی س��بزوار گفت: در اثر آتش سوزی یک واحد مسکونی در این 
ش��هر یک زن س��اکن در آن جان خود را از دست داد.عباس معصومی صدر 
افزود: این حادثه در محله گلستان این شهر اتفاق افتاد.وی ادامه داد: نیروهای 

این سازمان بالفاصله در محل حادثه حضور یافته و حریق را مهار کردند.
معصومی یادآور شد: در این حادثه یک زن حدود 85 ساله که در واحد 

مسکونی مزبور تنها زندگی می کرد، جان خود را از دست داد.
تصادف منجر به آتش سوزی

س��رویس شهرستانها:فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی 
اعالم یک مورد تصادف بین دو دس��تگاه تریلر و وقوع آتش سوزی در مسیر 
جاده سروالیت، بالفاصله ماموران انتظامی چکنه و پلیس راه به محل حادثه 

اعزام شدند.
سرهنگ حسینی افزود: ماموران در اولین اقدام پس از مشاهده شدت 
حریق مس��یر تردد را تحت کنترل خود قرار دادند و جاده را برای لحظاتی 
مس��دود کردند تا حریق خس��ارت جانی به بار نیاورد.وی تصریح کرد: برابر 
نظر کارش��ناس پلیس راه علت اصلی ای��ن برخورد تجاوز و گردش به چپ 
خودرو تریلی کشنده اعالم شده است.حسینی با اشاره به خسارت 3 میلیارد 
و 800 میلیونی این حادثه خاطر نشان کرد: حادثه خسارت جانی نداشت.

کشف 905 کیلو مواد افیونی
س��رویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی رباط کریم گفت: با اجرای 25 
مرحله طرح مبارزه با س��وداگران مرگ و خرده فروش��ان مواد مخدر و مواد 
روانگردان، پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرس��تان در 10 ماه گذش��ته 

موفق به کشف 905 کیلوگرم انواع مواد مخدر شد.
»علیزاده« افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر طی این مدت 41 کیلو 
شیشه، 20 کیلو هروئین، 85 کیلو حشیش و 753 کیلوگرم تریاک را کشف 
کردند.وی ادامه داد: این مقدار کش��فیات در مقایس��ه با سال گذشته رشد 
89 درصدی داش��ت و در همین ارتب��اط 13 باند تهیه و توزیع مواد مخدر 
منهدم و 32 قاچاقچی ش��اخص مواد مخدر و 794 توزیع کننده مواد مخدر 

دستگیر شدند.
توقیف 420 کیلو تریاک در دلگان

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در 
پی کس��ب خبری مبنی بر اینکه تعدادی از قاچاقچیان مسلح با استفاده از 
خودروهای تندرو قصد جابه جایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در محورهای 
فرعی دلگان را دارند، ماموران انتظامی این شهرس��تان بررسی موضوع را به 

طور گسترده آغاز کردند.
س��رتیپ دوم پاس��دار حس��ین رحیمی افزود: ماموران پلیس آگاهی 
دلگان پس از مدت ها اقدامات گس��ترده دوش��نبه شب خودرو سمند حامل 
مواد مخدر را که در محور »دلگان- ذهکلوت« در حال تردد بود شناس��ایی 

و تحت نظر قرار دادند.
وی تصریح کرد: ماموران به خودرو دستور ایست دادند اما راننده بدون 
توجه به دس��تور پلیس اقدام به فرار ک��رد و ماموران پس از تعقیب و گریز 

موفق به توقیف این خودرو شدند.
رحیمی خاطرنشان کرد: ماموران ضمن دستگیری راننده، در بازرسی از 
خودرو 420 کیلوگرم تریاک به همراه یک قبضه سالح کالشینکف و مقداری 

مهمات مربوط را کشف و ضبط کردند.
جاسازی 157 کیلو حشیش

حاجی آباد- باشگاه خبرنگاران: سرپرست فرماندهی انتظامی حاجی آباد 
گف��ت: ماموران پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر این شهرس��تان از جابه جایی 
محموله های مواد افیونی توس��ط یک باند بزرگ از س��وداگران مرگ مطلع 

شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: با تشکیل چند اکیپ عملیاتی، ماموران با اعزام به مسیرهای 
احتمالی تردد قاچاقچیان، محورهای مواصالتی را به طور نامحسوس تحت 

پوشش قرار دادند و یک دستگاه خودرو مشکوک را متوقف کردند.
این مس��ئول انتظامی تصریح کرد: ماموران در بازرس��ی از این خودرو 
مقدار 157 کیلو و 600 گرم مواد مخدر  از نوع حشیش که به طرز ماهرانه ای 
زیر بار کودهای حیوانی جاس��ازی شده بود، کشف و در این ارتباط یک نفر 

را دستگیر کردند.
باند توزیع حشیش متالشی شد

اردبیل- فارس: دادستان عمومی و انقالب اردبیل گفت: با تالش سربازان 
گمن��ام امام عصر)ع��ج( از یک باند قاچاق بین المللی بیش از 103 کیلوگرم 

مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد.
ناصر عتباتی افزود: این باند بین المللی اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر 
می کرد و این بار در استان اردبیل قصد توزیع و فروش بیش از 103 کیلوگرم 
مواد مخدر را داش��ت که با مراقبت های انجام شده عوامل این باند دستگیر 
شدند.وی ادامه داد: ماموران با توقف وسیله نقلیه و بازرسی از آن این میزان 

مواد مخدر را کشف و سردسته این باند را دستگیر کردند.

کاروان اشرار و قاچاقچیان مسلح 
در مرز»سرباز« قلع و قمع شد

منطقه مرزی شهرس�تان س�رباز دوشنبه شب گذش�ته شاهد یک 
درگیری ش�دید جان برکفان هنگ مرزی جکیگور با یک کاروان ش�امل 

اشرار و قاچاقچیان مسلح بود.
س��رتیپ رهام بخش حبیبی فرمانده مرزبانی سیس��تان و بلوچستان درباره 
جزئیات این عملیات گفت: هنگ مرزی جکیگور در این عملیات موفقیت آمیز از 
ورود کاروان اشرار و قاچاقچیان مسلح به داخل کشور جلوگیری و آنان را مجبور 

به فرار به داخل خاک کشور همسایه کرد.
وی در گفت وگو با ایرنا گفت: تعدادی از قاچاقچیان و اشرار مسلح در قالب 
یک کاروان عصر دوشنبه از طریق مرزهای جنوب شرق کشور قصد ورود به داخل 
مرز ایران را داشتند که با اقدام سریع و هوشیاری نیروهای هنگ مرزی جکیگور 

زمینگیر و متواری شدند.
وی اظهار داشت: اعضای این کاروان هنگام ورود به محدوده مرز با مرزبانان 
کشور درگیر شدند که در این درگیری به سبب آتش سنگین و مقتدرانه مرزبانان 
تعدادی از اش��رار و قاچاقچیان کش��ته و زخمی شدند که تعداد دقیق کشته ها و 

مجروحان پس از پاکسازی کامل منطقه درگیری اعالم خواهد شد.
س��ردار حبیبی تاکید کرد: در این درگیری س��ه نفر از مرزبانان به صورت 

سطحی زخمی شدند.


