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کشف قاچاق بر روی آب
کیش – خبرنگار کیهان: جانشین پایگاه دریابانی کیش از کشف و 
ضبط 12 میلیارد ریالی انواع کاالهای قاچاق از یک لنج باری در آب های 

حوزه استحفاظی کیش خبر داد.
سرهنگ جمالی گفت: از این لنج باری که از کشور امارات به مقصد 
بنادر غیر تخصصی در استان بوشهر در حرکت بود 666 حلقه الستیک 
خــودرو، 46 تن و 240 کیلوگرم برنــج، 96 عدد باطری خودرو، 6 تن 
مغز گردو، دوهزار و 700 لیتر روغن خوراکی، دو تن بســته آبمیوه، دو 
تن کنســرو ذرت، یکهزار لیتر روغن موتــور، 205 کارتن لوازم برقی و 
خانگی و 300 کارتن انواع متنوع مواد غذایی قاچاق کشف و ضبط شد.

سارق 15 ساله
اصفهان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از 

دستگیری سارق 15 ساله که سه خودروسرقت کرده بود، خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستی گفت : پلیس با اقدامات خاص خود سارق 
نوجوان را که در حوالی منطقه اقدام به پرسه زنی و عملی کردن سرقت 

بعدی بود، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد.
مرگ عابر پیاده

تبریز – خبرنگار کیهان: یک عابر پیاده هنگام عبور از اتوبان پاسداران 
تبریز به علت برخورد با خودرو پژو 206 جان خود را از دست داد.

این سانحه روبروی بازار ماهی اتفاق افتاد.
بنابر این گزارش علت این سانحه در دست بررسی است.

رهایی گروگان
زاهدان – فارس: فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از رهایی گروگان 
ربوده شده در کمتر از پنچ روز از چنگال آدم ربایان در این شهرستان 

خبر داد.
سیامک مرادی اظهار کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس 110 
مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی مرد 30 ســاله در شهرســتان سرباز، 
کارآگاهان در پی تحقیقات گسترده محل اختفاء آدم ربایان را شناسایی 

و عملیات آزادسازی گروگان را آغاز کردند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که متهمان خطر را احساس و توان مقابله 

با کارآگاهان را نداشتند از محل متواری و گروگان آزاد شد.
مرادی علت و انگیزه آدم ربایی را اختالفات مالی ذکر کرد.

تصادف مرگبار
قزوین – خبرگزاری صدا و ســیما : رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریتهای پزشکی استان قزوین ا ز برخورد دو دستگاه خودرو در جاده 

قدیم قزوین – کرج خبر داد.
پیمان نامدار افزود : دو دســتگاه خــودروی تیبا و پراید با یکدیگر 
برخــورد کردنــد که بر اثر این حادثه دو نفر جــان باختند و چهار نفر 

مصدوم شدند.
به گفته وی، مصدومــان این حادثه به کمک نیروهای اورژانس به 

بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شدند.
علت حادثه در دست بررسی است.

زلزله هجدک را لرزاند
کرمان - ایرنا : ســخنگوی ستاد مدیریت بحران استانداری کرمان 
گفت: زمین لرزه چهار و پنج دهم ریشتری بامداد دیروز هجدک از توابع 

شهرستان راوردر این استان کرمان را لرزاند.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی افزود: به گزارش شبکه لرزه نگاری 
وابســته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت سه 
و 19 دقیقــه و 40 ثانیــه بامداد صبح دیروز )سه شــنبه( در عمق 10 
کیلومتری زمین، حوالی هجدک از توابع شهرستان راور به وقوع پیوست. 

تیراندازی دو کشته بر جای گذاشت
ارومیه – باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانــدار ارومیه گفت :حادثه 

تیراندازی در خیابان دانشکده ارومیه دو کشته بر جای گذاشت. 
عباس حســن خانی اظهار کرد: این حادثه بر اثر درگیری دو جوان 
حدود 35 ســاله در این خیابان به وقوع پیوســت و بر اثر آن یک نفر با 
شلیک گلوله فوت کرد و فرد دوم هم که زخمی شده بود به بیمارستان 

منتقل شد ولی وی نیز بر اثر شدت جراحات فوت کرد.
وی با بیان اینکه علت حادثه هنوز مشخص نیست و مأموران انتظامی 
در حال بررسی جزئیات این حادثه هستند، افزود: برخی فرضیات اختالف 
حساب و رابطه بدهکار و طلبکاری را دلیل وقوع این حادثه می دانند. 

کشف مشروبات الکلی
گرگان- مهر: رئیس دادگاه بخش کماالن از کشف مشروبات الکلی 

در خبر داد. 
خاکزاد اظهار کرد: 650 لیتر مشــروبات الکلی از منزل شخصی در 

کماالن استان گلستان کشف و ضبط شد.
وی گفت: در رابطه با این پرونده یک نفر دستگیر شده است.

دستگیری قاتل
زاهدان – فارس : فرمانده انتظامی شهرستان ریگان گفت: بعد از چهار 

روز، قاتل زن 20 ساله در شهرستان ریگان دستگیر شد.
عباس احمدپور اظهار داشت: شب جمعه گذشته یک فقره قتل در 
این شهرستان رخ داد که پس از اطالع از این حادثه اقدام برای دستگیری 

قاتل در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. 
وی ادامه داد: قاتل فردی 39 ســاله بود که با انگیزه انتقام جویی و 

اختالف خانوادگی اقدام به قتل کرده بود.
مامور قالبی در دام پلیس

شــهرکرد –خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و 
بختیاری از دستگیری مامور قالبی و دو نفر از همدستانش توسط ماموران 

فرماندهی انتظامی شهرستان شهرکرد خبر داد.
سرتیپ غالمعباس غالمزاده اظهار کرد: در پی تماس تلفنی یکی از 
شهروندان به مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه فردی خود 
را مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده و قصد بازرسی از منزل 
وی را دارد که مامورین پس از هماهنگی با مقام قضایی ماموران فرد مورد 
نظر و دو نفر از هم دستانش را شناسایی و خودروی آنان رامتوقف کردند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به استعالم به عمل آمده مشخص شد 
نامبردگان جعل عنوان کرده اند و از آنان تصاویر بســیار زیادی از جمله 
عکس سرتیپی، عکس سرهنگی با خودروی فرماندهی، عکس با مقامات 
لشــکری و کشوری، چندین تصویر با لباس گروهک تروریستی داعش 
و کارت شناسایی داعش، پاسپورت کشور عراق، چندین حکم ورود به 
منزل و مخفیگاه و جلب چندین نامه آرم دار ناجا از کالنتری های مختلف 

از جمله 16 منظریه و کالنتری اصفهان و.... کشف شد.
تلفن همراه قاچاق

اصفهان – خبرگزاری صدا و سیما : مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اســتان اصفهان از کشف و ضبط تلفن همراه قاچاق 

در این استان خبر داد.
محمدجــواد ابراهیمان گفت : در بازرســی ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( از انباری در اطراف شهر اصفهان، پنج هزار و 300 عدد تلفن 

همراه قاچاق کشف و ضبط شد. 
وی با بیان اینکه متخلفان در این انبار مشغول توزیع تلفن های قاچاق 
با یک برند مشخص بودند، افزود: ارزش ریالی این محموله قاچاق بیش 

از 30 میلیارد ریال برآورد شده است. 
صید صیاد

اراک – خبرگــزاری صدا و ســیما: رئیس حفاظت محیط زیســت 
شهرستان های تفرش و فراهان از دستگیری 4 گروه شکارچی متخلف 
توســط ماموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست در این دو 

شهرستان خبر داد.
خســروان افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست حین گشت 
و کنترل در حوزه اســتحفاظی از این متخلفان شکار غیرمجاز 7 قطعه 
کبوتر وحشــی، 6 قطعه چکاوک و یک قطعه کبک، کشــف و ضبط و 
در این راســتا 3 قبضه ســالح شکاری ساچمه زنی و تعداد 63 فشنگ 

مربوطه توقیف شد.

دزدان دریایی ۲۲ خدمه نفتکش هندی 
را در خلیج گینه آزاد کردند.

به گزارش رویترز، شرکت مالک این نفتکش 
اعالم کرده  است: دزدان دریایی نفتکشی را با 22 
خدمه هندی و 13 هزار و 500 تن سوخت که 

به تازگی خبری درباره اجاره دادن آپارتمانی 
متعلق به پوتین در تل آویو در برخی رسانه ها 

منتشر شده است که ماجرای جالبی دارد.
انتشــار خبری مبنی به پخش یک آگهی درباره 
اجاره دادن آپارتمانی متعلق به رئیس جمهور روسیه 

توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.
 به نقل از سایت عرب زبان »ارم نیوز«ماجرای این آپارتمان به زمانی باز 
می گردد که معلم زبان آلمانی پوتین که »مینا یودیتسکایا بیرلینر« نام داشت، 

سال 1973 به اسرائیل مهاجرت کرد.
قرار شد پوتین نیز در سال 2005 به اسرائیل سفر کند. این زن از طریق 
روزنامه ها متوجه تصمیم شــاگرد قدیمی اش شــد، برای همین در روز ورود 
پوتین به استقبالش رفت. رئیس جمهور روسیه از این مالقات بسیار خرسند 
شد و دیداری خاطره انگیز بین آنها صورت گرفت. پوتین به پاس زحماتی که 

معلمش برای او کشیده بود، تصمیم گرفت هدیه ای به او بدهد.
تصمیم پوتین برای اعطای این هدیه بزرگ به صحبت های مینا باز می گردد 
که از وضعیت خود در یکی از طبقات باال در آپارتمانی بدون آسانسور گفته 
بود. چند روز پس از بازگشــت پوتین به کشورش، شخصی از سفارت روسیه 
نزد پیرزن آمد که یک سورپرایز خوشحال کننده برای او داشت. این شخص 
پس از دیدار با مینا به او گفت که پوتین آپارتمانی در تل آویو برای او خریده 
اســت. اکنون که مرگ این معلم سالخورده را در آغوش گرفته، طبق وصیت 

او، خانه مجددا به پوتین بازگشته است.
این خانه خالی از سکنه که مدتی پس از مرگ مینا تحت سرپرستی سفارت 
روســیه در اسرائیل بود، اکنون آماده اجاره دادن است و هر کسی که در آن 
ساکن شود به نوعی مستاجر یکی از بانفوذترین افراد جهان و قدرتمندترین 

شخص در روسیه خواهد بود.

انتظارکشفی  در  باستان شناســی  دنیای 
هیجان انگیز از عصر باستان در اعماق یک مقبره 

قدیمی در مصراست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان 
باستان شناسی با استفاده از سیستم رادار و اسکن در 

جست وجوی اتاقی مخفی متعلق به ملکه مصری نفر تیتی در مقبره فرعون 
توت عنخ آمون هستند.

کارشناســان از مدت ها پیش فرضیه امکان وجود اتاقی مخفی در مقبره 
فرعــون مصری را مطرح کرده اند و حال در نظر دارند در طول یک هفته به 

طور کامل مقبره و دیوار های آن را اسکن کنند.
کارشناسان امیدوارند بتوانند آرامگاه و حتی مومیایی ملکه نفرتیتی را که 
مادر خوانده فرعون توت است، در جریان این پژوهش بیابند و به این ترتیب 
به بسیاری از سؤال ها و مجهول ها در زمینه سرنوشت مومیایی های گمشده 
پاسخ دهند.مقبره فرعون توت که 3000 سال پیش بر مصر حکمرانی می کرده 
اســت، در شهر »اُقصر« در کشور مصر قرار دارد و در سال 1922 به وسیله 

باستان شناس انگلیسی »هوارد کارتر« و همراهانش کشف شد.
افســانه هایی درباره نفرین این فرعون خطاب به برهم زنندگان آرامش 
ابدی او و مجازات آنها و مرگ مبهم و اســرارآمیز تعداد زیادی از همراهان 
کارتر وجود دارد.این پژوهش با اســتفاده از رادار جی پی آر )GPR( به وسیله 
محققان دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا انجام می شود و مبنای آن بر پایه 
فرضیه باستان شــناس انگلیســی دکتر نیکالس ریوز که به وجود اتاق هایی 
مخفی دراین مقبره اعتقاد دارد، وابســته است.در این پژوهش ازسه سیستم 
رادار با فرکانس های 200 مگا هرتز تا 2 گیگاهرتز استفاده می شود تا آسیبی 

به نقش ها و هیروگلیف های)خط نوشته مصر باستان( روی دیوار ها نرسد.
تاکنون دو بار اســکن از مقبره به وسیله دانشــمندان انجام شده، ولی 
نتیجه ای به دست نیامده است.کارشناسان باستان شناس شانس وجود اتاق 
مخفی در مقبره را 90 درصد اعالم کرده اند و امیدوارند با کشف اتاق مخفی 
بتوانند اطالعات و در مراحل بعدی اشیای بیشتری از مقبره استخراج کنند.

ارتش آمریکا طی مراسمی با تزریق داروی 
مرگبار به یکی از ســگ های بمب یاب خود، از 

زحمات هشت ساله این حیوان قدردانی کرد!
پایگاه خبری فرست استیت آپدیت، نوشت: ارتش 
آمریکا طی مراسمی یکی از سگ های بمب یاب خود 
را به دلیل مشکالت نخاعی از ادامه خدمت در ارتش بازنشسته کرد و سپس 

با تزریق داروی مرگبار به زندگی او پایان داد.
این سگ که هشت 8 سال در ماموریت های مختلف به سربازان آمریکایی 
در کشف مواد منفجره در عراق و افغانستان کمک کرده بود، طی چند ماه اخیر 
از یک عارضه نخاعی رنج می بُرد و به همین دلیل، تصمیم گرفته شد به جای 
نگهداری از این حیوان به زندگی آن پایان داده شود.به گفته مسئوالن گردان 
436 نیروی هوایی ارتش آمریکا، این سگ در سال 2013 حدود 150 کیلوگرم 
مواد منفجره در افغانستان کشف کرد و در دوره ماموریت خود در این کشور 

بیش از 300 سگ متعلق به نیروهای امنیتی افغانستان را نیز آموزش داد!
»ریکو« در طول دوران هشــت ساله خدمت خود با سه گروهبان ارتش 

آمریکا در صدها ماموریت نظامی مختلف همکاری داشت.

پنجشنبه قبل ربوده شده بود، آزاد کردند.گفته شده تمامی خدمه این 
نفتکش در سالمت هستند و از محموله موجود در آن سرقت نشده  
است.از روز جمعه و پس از آنکه سیستم ارتباطی با این نفتکش در 

خلیج گینه قطع شد عملیات جست وجوی آن آغاز شد.
گفتنی است، خلیج گینه منطقه ای مناسب برای دزدان دریایی 

تبدیل شده که اقدام به سرقت از کشتی های باری می کنند.
علیرغم کاهش تعداد دزدی  های دریایی در کل جهان، خلیج گینه 
همچنان یکی از هدف های اصلی دزدان دریایی برای ربودن کاالها و 

غارتگری از کشتی هاست.

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با 
انتقاد به سهمیه سه درصدی خبرنگاران در طرح 
جدید ترافیک گفت: به زور برای خبرنگاران در 

طرح جدید سهمیه قائل شدند. 
پورسید آقایی درباره نحوه توزیع سهمیه های طرح 
ترافیک بین رســانه ها گفت: بــا وجودی که فرصتی 
نمانده خودم هم نمی دانم چگونه سهمیه ها را توزیع 
کنم. البته مشکل مربوط به طرح نیست، به تصمیمی 
برمی گردد که به زور در الیحه گنجانده شــد و برای 

رسانه ها سهمیه قائل شدند.
وی گفت: جزییات اینکه چگونه باید از خبرنگاران 
عوارض بگیریم مشخص شده است. این طور هم نیست 
که تخفیف های آنچنانی برای رسانه ها جایز باشد مگر 
قرار است هر روز در طرح بیایند و بروند؟ این ها تخفیف 
50 درصدی می خواهند، معاینه برتر هم نمی خواهند 

بگیرنــد، آن وقت توقع رفت و آمــد هر روز به طرح 
ترافیک دارند. اینگونه که نمی شود!

پورسیدآقایی در گفت وگو با فارس، درباره برنامه 
توزیع سهمیه طرح ترافیک برای رسانه ها گفت: قرار 
شــده 3 درصد از 103 هزار سهمیه طرح ترافیک به 

رسانه ها داده شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا هنوز به سهمیه 3 درصدی 
رسانه ها معترض هســتید، گفت:  من از هر آنچه که 
در الیحه شهرداری بوده دفاع می کنم چون در طرح 
شــهرداری به خبرنگاران سهمیه ای داده نشده بود و 
شورا این تسهیالت را به خبرنگاران داد و الیحه شورا 
را شورا باید دفاع کند من از الیحه خودم حرف می زنم.
پورسیدآقایی در پاسخ به اینکه شما نظر موافق به 
الیحه شورا داده اید،  گفت: بله، داده ام این سهمیه را هم 
اجرا می کنم، اما ترکیبی الزم است و باید از رسانه ها 

دعوت کنیم تا سایر رسانه ها معترض نشوند.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه 
داد:  این افراد باید مورد اطمینان همه باشــند شاید 
نمایندگانی از وزارت ارشاد، از دو انجمن صنفی و یک 
نفر هم از جامعه خبری که ربطی به یک رسانه خاص 
نداشــته باشد دعوت کنیم در اینجا اصال نمی خواهم 
موضــوع را سیاســی ببینم و بگویــم از هر دو جناح 
سیاسی نماینده خبری دعوت می کنیم چرا که اکنون 
اصالح طلبان نســبت به این موضوع حذف سهمیه ها 
تندی بیشــتری می کننــد و می گویند رانت ما قطع 
شده است.گفتنی است، در هفته گذشته با رأی اعضای 
پنجمین دوره شورای شهر تهران، معافیت خبرنگاران از 
پرداخت عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر تهران 
لغو شد. برای اکثریت اعضای این شورا چنان  که خود 
گفته اند، آمار 6 هزار نفری جمعیت خبرنگاراِن مشمول 

این معافیت قابل فهم نیست.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت 

به اجرای طرح ترافیک جدید انتقاد دارند.
بسیاری از کارشناسان و از جمله چند تن از اعضای 
سابق شورای شهر تهران هدف مدیران شهری از اجرای 
این طرح را کسب درآمد بیشتر از جیب مردم می دانند.

کارشناسان معتقدند هدف از این مصوبه درآمدزایی 
است و مشکالتی را برای شهروندان به همراه خواهد 
داشت که نه تنها آلودگی هوا را کاهش نمی دهد، بلکه 

باعث افزایش آن هم خواهد شد.
این طرح به گونه ای پیش بینی شده که هر کسی از 
منزلش خارج شود و اراده کند می تواند با پرداخت پول 
وارد طرح ترافیک شود، به طوری که خودروهایی هم 
که استاندارد نیستند می توانند با پرداخت پول بیشتر 

وارد طرح شوند.

اظهارات تأمل برانگیز معاون شهردار تهران

شورای شهر به خبرنگاران سهمیه طرح داد نه شهرداری!
 تخفیف برای رسانه ها جایز نیست!

رئیس  مرکز فرماندهی کنترل ترافیک پلیس 
راه استان البرز گفت: باتوجه به تعطیالت آخر 
هفته، محدودیت ترافیکی درجاده کرج - چالوس 

اجرا می شود.
سروان علی بابازاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: براین اســاس تردد وسایل نقلیه از ساعت 13 
روزهای 18و 19 بهمن ماه الی ساعت 24 همان روز 

از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع است. 
وی اضافه کرد: همچنین تردد وسایل نقلیه ازساعت 
16 همان روز الی ساعت 24 همان روز از کرج به سمت 
مرزن آباد یک طرفه خواهد بود. بابازاده خاطرنشان کرد: 
همچنین از ساعت 13 روز شنبه و یکشنبه 21 و 22 
بهمن ماه الی ساعت 24 همان روز تردد وسیله نقلیه 

از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع می شود. 
وی گفــت: تردد وســیله نقلیه ازســاعت 16الی 

24همان روز از مرزن آباد به ســمت کرج یک طرفه 
خواهد بود. وی خاطرنشــان کردکه این ممنوعیت به 
دلیل تخلیه بار ترافیکی مسافران در حال بازگشت از 
سفر در این مسیر اجرا می شود. وی یادآورشد: چنانچه 
درمدت زمان مقرر بارترافیکی تخلیه نشــود ساعت 
اعمــال محدودیت افزایش خواهد یافت. به گفته وی 
،ممنوعیت تردد موتورسیکلت نیز تا پایان محدودیت 
ترافیکی در جاده کرج - چالوس و بالعکس ادامه دارد. 
بابازاده به رانندگان توصیه کرد عالوه بر حفظ آرامش 
و رعایت نکات ایمنی، مقررات راهنمایی و رانندگی را 
مورد توجه قرار دهند. وی تاکید کرد: باتوجه به فصل 
سرما و احتمال بارش برف و باران بویژه درمحورهای 
کوهستانی، رانندگان هنگام سفر عالوه همراه داشتن 
زنجیرچرخ اطمینان سالمت فنی خودرو، وسایل گرما 

زا به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا از تصویب و ابالغ 
ممنوعیت حمل سالح های سرد پس از 10 سال 

پیگیری خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمی به پایگاه خبری پلیس 
گفــت: روند رو به رشــد قتل هاي ناشــي از کاربرد 
ســالح هاي سرد در سال 86 پلیس آگاهي را به فکر 
ارائه طرح ممنوعیت حمل سالح سرد انداخت. مقیمی 
افزود: با تالش مجموعه پلیس آگاهی ناجا و روسای 
مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه خوشبختانه این 
طرح در 22 آذر ســال جاری در صحن علنی مجلس 
تصویب و متعاقبــاً یک هفته بعد به تایید و تصویب 
نهایی شورای نگهبان رســید. ضمنا این طرح در 9 
دی ماه ســال جاری برای اجرا به رئیس جمهور ابالغ 
شــد که قاعدتاً این قانون در سطح کشور الزم االجرا 
می باشد.وی با اشــاره به ماده )617( قانون مجازات 
اسالمی )بخش تعزیرات( گفت: به موجب این قانون 
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی 
که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود 
جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده 
محکوم می شــود.رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: 
واردات، تولید و عرضه سالح های مذکور ممنوع است 
و مرتکبان این جرم بین 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای 
نقدی بین 20 تا 80 میلیون ریال محکوم و حســب 
مورد این سالح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

به گفته وی، برخی افراد و جوان ها شاید از قبل قصد 
کشتن کسی را ندارند ولی به سبب درگیری جزئی و 
خیلی اتفاقی و ناگهانی و به دالیل پیش پا افتاده پس 
از مشاجرات لفظی و فیزیکی اقدام به قتل می کنند.

مقیمی با بیان اینکه طبق تحقیقات انجام شده از هر 
سه نفر مقتول در سطح کشور یک نفر با سالح سرد 
به قتل می رسد، گفت: حدود 70 درصد نزاع های آنی 
)بدون مقدمه( منجر به قتل با سالح سرد می باشد که 
به سبب انگیزه هایی همانند فحاشی یکی از طرفین، 
چشم در چشم شدن، تصادف دو خودرو، نزاع بر سر 
قیمت خرید و فروش اجناس و... صورت گرفته است.

تبریز – خبرنگار کیهان: 
یک کودک ســه ساله بنام محدثه همتی در 

تبریز توسط دو زن ناشناس ربوده شد.
محدثه به همــراه خواهر بزرگتر خــود در زمان 
برگشت از فروشگاه محله توسط دو زن ناشناس ربوده 
شده و توسط یکدســتگاه خودروی پیکان از منطقه 
متواری شدند.ســرهنگ علی اســماعیل پور، معاون 
اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی در این رابطه گفت: 
راننــده خودرویی کــه دو زن و محدثه را حمل کرده 
بود توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل مقامات 

قضایی شده است.
قابل ذکر است نحوه ربایش محدثه که توسط دو زن 
چادری به بغل گرفته شده و سوار بر پیکان سفید رنگی 
که به ظاهر عبوری بوده در فضای مجازی منتشرشده 
است.گفته می شود شناســایی خودرو و راننده آن از 
طریق دوربین های مدار بســته منطقه صورت گرفته 
و پلیس بدنبال کودک ربوده شده و آدم ربایان است.

زاهدان- خبرنگار کیهان:
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از 
دستگیری عامالن شهادت ۳ تن از پرسنل فرماندهی 
انتظامی خاش و انهدام یک شبکه مسلح قاچاق مواد 

مخدر در این استان خبر داد. 
سرتیپ محمد قنبری گفت: در تاریخ نهم دی ماه سال 
جاری ماموران مبارزه با موادمخدر شهرستان خاش پس از 
اطالع یافتن از قصد قاچاقچیان برای جابجایی مقادیری مواد 
مخدر، جهت توقیف خودرو حامل مواد مخدر اقدام کردند.
وی اضافه کرد: ســوداگران مرگ با مشاهده مامورین 
نیــروی انتظامی اقدام به تیراندازی و درگیری مســلحانه 
کردند، در این درگیری چهار دستگاه خودروی پژو 405 به 
عنوان راه پاک کن با مامورین نیروی انتظامی درگیر شدند 

تا وانت تویوتا حامل مواد مخدر عبور کند.
وی ادامه داد: در این درگیری و تبادل آتش ســه تن 
از ماموران مبارزه با موادمخدر به درجه رفیع شهادت نایل 
آمدند که ســوداگران مرگ پس از شــلیک تیر خالص به 
ماموریــن ما، خودروی آنها را به آتش کشــیده و از محل 

متواری شدند.
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان اظهار 
داشــت: پس از این عمل وحشیانه سوداگران مرگ جهت 
شناسایی و دســتگیری عامالن این جنایت تیم مجربی از 
نیروهای کارآموزده تشکیل و اقدامات الزم برای شناسایی 

و دستگیری این جنایتکاران آغاز شد.
ســرتیپ قنبری اضافه کرد: پس از انجام تحقیقات و 
پیگیری های پلیسی خاص در کمتر از یک ماه عوامل اصلی 
این جنایت شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه 10 نفر از 
آنها دستگیر شدند.وی ادامه داد: جنایتکاران در بازجویی های 

اولیه به جنایات خود اعتراف کردند.
وی همچنین اظهار داشت: در این عملیات از جنایتکاران 
وطن فروش یکدستگاه وانت تویوتا که تغییر رنگ داده بود 
به همراه چهار دستگاه پژو 405 و مقادیر متنابهی سالح و 
مهمات جنگی و همچنین سالح های مامورین انتظامی که در 
درگیری با سوداگران مرگ به یغما رفته بود کشف و ضبط 
شد.وی در پایان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
با اجرای ماموریت های موفق علیه قاچاقچیان مسلح بیش 
از 107 تن انواع موادمخدر در ســیتان و بلوچستان کشف 

و ضبط شده است.

سرویس شهرستانها :
 فرمانده انتظامی استان اصفهان ازکشف یک تن 

و 108 کیلو گرم مواد افیونی خبر داد. 
سرتیپ مهدی معصوم بیگی درگفت و گو با پایگاه خبری 
پلیس اظهار داشت : در راستای برخورد با سوداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد افیونی، دوشنبه شب طرح عملیاتی ذوالفقار 
8 توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
اجرا که در این عملیات یک تن و 108 کیلوگرم انواع مواد 

افیونی در محل های اجرای طرح کشف شد.
وی عنوان داشــت: در این عملیــات 18 قاچاقچی و 
توزیع کننده حرفه ای مواد افیونی و اعضای 8 باند مواد مخدر 
نیز شناسایی و دستگیر و16 خودروی سبک و سنگین متعلق 
به قاچاقچیان توقیف و 718 کیلوگرم تریاک ، 350 کیلوگرم 

حشیش و 40 کیلوگرم هروئین نیز کشف شد.
وی همچنین خاطر نشــان کرد: استان اصفهان مکان 
امنــی برای مجرمان نخواهد بود و خادمان مردم در نیروی 
انتظامی این اســتان تمام تالش خود را به کار بسته اند تا 

امنیت و آرامش را روز به روز افزایش دهند.

اجرای محدودیت ترافیکی از 18 تا 22 بهمن 
در جاده کرج- چالوس

6 ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی برای 
واردات، تولید و عرضه سالح سرد

قانون ممنوعیت 
حمل سالح سرد با پیگیری
 10 ساله پلیس تصویب شد

کودک سه ساله در تبریز 
ربوده شد

دستگیری عامالن شهادت 
پرسنل انتظامی خاش

کشف بیش از یک تن 
مواد افیونی در اصفهان

بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای 
استان تهران کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران 
به جز در فیروزکوه، دماوند و پردیس امروز تعطیل 

است.
به دنبال تداوم آلودگی هوا و براساس تصمیم کمیته 
اضطرار آلودگی هوای اســتان تهران عالوه بر تعطیلی 
مدارس به جز در فیروزکوه دماوند و پردیس، فروش طرح 
ترافیک روزانه  امروز ممنوع اســت و طرح زوج و فرد از 
درب منازل در تهران،ری و شمیرانات اعمال می شود.لزوم 
موافقت با مرخصی مادران کارمند دارای فرزند محصل 

و مادران شاغل باردار از دیگر مصوبات این جلسه بود.
آلودگی هوای تهران 

مرز خطر را هم پشت سر گذاشت
کیفیت هوای پایتخت که در یک هفته گذشــته به 
صورت مستمر آلوده بوده است دیروز به شرایط ناسالم 
برای همه افراد رســید و حتی ساکنان برخی از مناطق 

تهران در شرایط خطر قرارگرفتند.
به گزارش تسنیم، دستگاه های سنجش آالینده های 
سطح تهران صبح دیروز نشان داد که کیفیت هوای استان 

تهران با نمایش عدد 177 در وضعیت ناسالم برای همه 
افراد قرار گرفته اســت. در این میان اعداد شاخص های 
آالیندگی چهار منطقه اســتان تهران از وضعیت ناسالم 
برای همه افراد نیز فراتر رفت و مرز خطر را هم پشــت 

سر گذاشت.
دیروز عدد شــاخص های ذرات معلق کمتر از 2/5 
میکرون در مناطق نارمک، دانشــگاه شریف، شهرری و 

منطقه 6 از شاخص خطر 200 نیز عبور کرد. 
این افزایش آلودگــی هوای تهران در حالی صورت 
گرفت که بنابر مصوبه کمیته اضطرار، مدارس اســتان 
تهران طی دو روز گذشته تعطیل بوده و برخی اقدامات 
هماننــد اجرای طرح زوج و فرد و برخورد با خودروهای 

دودزا نیز انجام گرفته است.
تمهیدات و اقدامات دستگاه های ذی ربط استان تهران 
در دو روز گذشــته هیچ تاثیری در کاهش آلودگی هوا 

نداشت و مردم همچنان باید منتظر باد و باران باشند.
کیفیت هوای استان تهران از ابتدای بهمن ماه فقط 
پنج روز و آن هم به دلیل ناپایداری های جوی، ســالم 

بوده است.

به علت استمرار آلودگی هوا

کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران 
امروز هم تعطیل شد

پس از وقوع آتش سوزی در ساختمان 8 طبقه 
برق حرارتی وابسته به وزارت نیرو در میدان ولیعصر 
تهران در صبح دوشــنبه، عملیات اطفا و کنترل 
حریق در طبقات زیرین این ساختمان دیروز هم 

ادامه داشت.
به گزارش تســنیم، ســخنگوی آتش نشانی تهران 
در جمع خبرنــگاران درباره آخریــن وضعیت عملیات 
آتش نشانان در ساختمان برق حرارتی گفت: دلیل اصلی 
آتش سوزی مشخص نیست و فعال اولویت با عملیات است.
جالل ملکی ادامه داد: بایگانی پایینی در ساختمان 
در فضایی بزرگ و چند بخش بود، آتش نشــانان در ابتدا 
اطالعاتی از این بخش نداشته و فضای اولی حریق فضایی 
حدود 20 متر بود و اعالم شــد که آتش خاموش شــده 
است اما مشاهده شد از پشت فایل ها دود بیرون می آید، 
حتی در بخش هایی، بایگانی با ورق های فلزی پوشــیده 
شده و آتش نشــانان گمان می کردند که دیوار است، اما 
فضایی 60 متری پشــت آن وجود داشت که تمامی این 
بخش شعله ور بود، اطالعات دیر به آتش نشانان رسید و 

دود به سرعت طبقات باالیی را فرا گرفت.
ملکی با بیان اینکه تیمی از آتش نشانان توانستند به 
طبقه منفی 4 نفوذ کنند، افزود: یکی، دو رشــته آبدهی 
به طبقه منفی 4 کشــیده شده و عملیات اطفاء در این 

طبقه به صورت مقطعی آغاز شده است.
وی درباره احتمال ریزش این ساختمان گفت: تازمانی 
که عملیات ادامه دارد هیچ مسئله ای غیرمحتمل نیست، 
همه شرایط در نظر گرفته شده و به همین دلیل حداقل 
نیرو را به داخل ســاختمان می فرستیم، همانگونه که تا 
به این لحظه ساختمان با لطف خدا و تالش آتش نشانان 

احتمال ریزش ساختمان دور از ذهن نیست

ادامه عملیات مهار آتش سوزی در ساختمان وزارت نیرو

سرپا مانده است امیدواریم حرارت پایین بیاید و مشکلی 
پیش نیاید.

ســخنگوی آتش نشانی تهران در پاسخ به این سؤال 
که آیا طبقات منفی غرقاب شده است، خاطرنشان کرد: 
طبقات منفی غرق در آب نشده است، تا بعد از ظهر آنقدر 
حرارت باال بود که نصف آب مورد اســتفاده شده، تبخیر 
می شد ولی مقدار آبی که جمع شده با نظر مهندسان نظام 
مهندسی و مهندسی که ساختمان را ساخته مشکلی به 
وجود نمی آورد، مهندسی که ساختمان را ساخته اعالم 
کرد که پی ساختمان به نحوی طراحی و ساخته شده که 
بتون آن به خوبی مقاوم شده و آبی که داخل ساختمان 

جمع می شود آسیبی به ساختمان نمی زند.

ملکی با بیان اینکه در طبقه منفی 3 آتش نهفته وجود 
دارد، گفت: وضعیت در طبقه منفی 4 خیلی خوب نبود، 
در قســمت بایگانی و فایل هایی که به هم فشرده شده، 

باعث شد تا کار آتش نشانان سخت تر شود.
وی یادآور شــد: باز کردن قسمت بایگانی کار بسیار 
ســختی است، احتمال دارد که کندسوزی وجود داشته 
باشــد و اگر در طبقات منفی آتش باشد، آنچنان هویدا 

نیست.
تخلیه ساکنان ۵ ساختمان مجاور 

سخنگوی آتش نشــانی تهران گفت: پنج ساختمان 
مجاور محل حادثه به دلیل پیشــگیری از حوادث دیگر 
تخلیه شد و شهردای تهران نسبت به اسکان ساکنان این 

ساختمان ها اقداماتی انجام داد.
مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران 
نیز گفت: ممکن اســت بر اثر حــرارت بنابر فلزی بودن 
سازه ساختمان اتفاقاتی بیفتد، اما من با کارشناسان سازه 
صحبت کردم و به این نتیجه نرســیدم که ساختمان در 

حال ریزش است و این موضوع را تأیید نکردند.
9 مصدوم در حادثه آتش سوزی

سازمان اورژانس کشور اعالم کرد: تعداد مصدومین 
آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو در تهران بالغ بر 9 نفر 
بود که پنج مصدوم به مرکز درمانی منتقل و چهار مصدوم 

در محل حادثه درمان سرپایی شدند.  
احتمال نشست ساختمان 

براثر حریق وجود دارد
شهردار تهران در حاشیه بازدید از عملیات آتش نشان 
برای مهار حریق ساختمان در جمع خبرنگاران گفت: از 
آنجایی که مرکز آتش در طبقه منفی4 ساختمان)بایگانی( 
بوده؛ حجم زیادی از اسناد، مدارک و کاغذ در این محل 

انباشته و دچار آتش شده است.
به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی با  اشــاره به اینکه 
دسترسی به طبقه منفی4 دشوار است و نمی توان مستقیم 
به کانون آتش دسترســی پیدا کرد، افزود: آتش نشانان 
از طریق حفره هایی که در طبقات دیگر ایجاد کرده اند، 

مشغول عملیات امدادی برای کنترل آتش هستند.
وی ادامه داد: آتش به طور کامل مهار و کنترل نشده 
و به نظر می رسد بخشی از ساختمان )قسمت غربی( نیز 
کمی نشســت کرده باشد. این موضوع نشان می دهد که 
احتمال اینکه بخشی از ساختمان نشست کرده و یا احیانا 

دچار تخریب شود، وجود دارد.
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