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صفحه 11
چهار شنبه           ۲۳  اسفند 1۳۹۶

۲۵ جمادی الثانی 1۴۳۹ - شماره ۲1۸۶۷

مواد محترقه در زنجان 
زنجان - خبرنگار کیهان : فرماندهی انتظامی زنجان اعالم کرد: 
از ابتدای اسفند ماه تاکنون دو میلیون و 250 هزار مواد محترقه 

کشف و ضبط شده است.
ســرتیپ علی آزادی افزود: با توجه به روزهای پایانی ســال 
طرح برخورد با توزیع کنندگان موادمحترقه توسط پلیس زنجان 

به اجرا در آمد.
مواد محترقه در قائم شهر

قائم شهر- خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی قایم شهر از کشف 
60 هزار و 252 عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ محمدولی مرادی گفت: 29 تیم گشت خودرویی، 
هشــت تیم گشت موتوری و 50 تیم گشت پیاده در سطح شهر 
مســئولیت تامین امنیت و آرامش شهروندان و مسافران نوروزی 

را بر عهده دارند.
مواد محترقه در کرمانشاه

کرمانشاه - ایسنا: معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه از 
کشف پنج میلیون و 352 هزار انواع مواد محترقه در این استان 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا آمویی افزود: متاسفانه طی 10 تا 15 سال 
اخیر با افزایش اســتفاده از مواد محترقه خطرناک، نزدیک شدن 
به روزهای آخر ســال عمال با نوعی احساس ناامنی و نگرانی در 

جامعه همراه شده است.
مواد محترقه در آذربایجان غربی

 ارومیــه- مهر: فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشــف 
چهارمیلیون عدد انواع مواد محترقه در استان خبر داد. 

سرتیپ ناصر اصالنی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت 
زمان مشابه پارسال 12درصد رشد داشته افزود: برخورد جدی و 

قانونی با متخلفان در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه با همکاری مردم و عوامل انتظامی 
اســتان 295 نفر از عوامل متخلف در زمینه خرید و فروش مواد 

محترقه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
مواد محترقه در آذربایجان شرقی

تبریز- میزان: جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از 
پلمب کارگاه تولید مواد محترقه و کشف چهار میلیون عدد انواع 

مواد محترقه در این استان خبر داد. 
سرتیپ علی محمدی، گفت: ماموران در یک عملیات غافلگیرانه 
در بازرسی ازاین کارگاه تعداد یک میلیون عدد انواع موادمحترقه 
آماده برای عرضه در بازار، مقداری مواد اولیه و دستگاه های مربوطه 

را کشف و محل را پلمب کردند.
مواد محترقه در قرچک

تهران- ایرنا: فرمانده انتظامی ویژه شــرق اســتان تهران از 
کشف بیش از سه میلیون عدد ترقه و مواد محترقه در شهرستان 

قرچک خبر داد. 
سرتیپ عبدالرضا ناظری گفت: در راستای اجرای طرح مقابله 
بــا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه 29نفر در این 

رابطه نیز دستگیر شدند.
وی گفت: در جریان یکی از این کشفیات، یک باند تهیه و تولید 
مواد محترقه که در یک آپارتمان اقدام به این فعالیت غیرقانونی و 

غیرمجاز می کرد شناسایی شد.
مواد محترقه در غرب تهران

تهران- ایسنا: فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف 
بیش از 2 میلیون و 200 هزار عدد انواع مواد محترقه خبر داد.

سرتیپ محســن خانچرلی درباره تدابیر پلیس غرب استان 
تهران اظهار کرد: پیش بینی های الزم برای برگزاری این مراســم 
در شهرســتان های غرب استان تهران انجام شده بود و ماموران 

پلیس در نقاط مختلف حضور داشتند.
مواد محترقه در قزوین

قزوین- مهر: فرمانده نیروی انتظامی اســتان قزوین گفت: با 
تالش ماموران پلیس بیش از یک میلیون و 126 هزار عدد مواد 

محترقه کشف شد.
سرتیپ مهدی محمودی افزود: همچنین هفت کیلوگرم مواد 
آتش زای خطرناک در اســتان کشف و ۷1 نفر در این رابطه نیز 

دستگیر شدند.
مواد محترقه در هشترود

 هشترود- مهر: فرمانده نیروی انتظامی هشترود از کشف یک 
میلیون عدد ترقه در این شهرستان خبر داد. 

محمدتقی سلطانی اظهار داشت: یک میلیون عدد انواع ترقه و 
مواد محترقه در محور هشترود- مراغه  در بازرسی از یک خودرو 
توسط ماموران نیروی انتظامی این شهرستان کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این ارتباط یک نفر به همراه یک دستگاه خودرو 

دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.
مواد محترقه در مازندران

ســاری- ایسنا: فرمانده انتظامی مازندران از کشف 860 هزار 
عدد انواع مواد محترقه دراین استان خبر داد. 

مسعود جعفری نسب گفت: چهارشنبه آخر سال باوری ریشه دار 
در مردم ایران دارد که ریشه در مروت، جوانمردی خانواده ها داشته 
و افراد رزق و روزی خود را در جمع فقرا تقسیم می کنند تا بتوانند 
ســفره های آنها را رنگی کنند، پس نباید این ثروت عمومی را با 

آتش زدن ترقی از بین برد. 
مواد محترقه در البرز

کرج- ایسنا: فرمانده نیروی انتظامی البرز از کشف و ضبط 2۴۴ 
هزار و ۷00 قلم مواد محترقه در این استان خبر داد.

ســرتیپ عباســعلی محمدیان اظهار کرد: پلیس با اقدامات 
پیشگیرانه خود از وقوع حوادثی که منجر به مرگ و یا سوختگی 

شهروندان می شود، جلوگیری خواهد کرد.
وی ادامــه داد: برای تحقق ایــن هدف تنها تالش و اقدامات 
پلیس کافی نیســت و تعامل و همکاری شهروندان نیز ضروری 

به نظر می رسد.
  مواد محترقه در لرستان

خرم آباد- مهر: فرمانده انتظامی لرستان از کشف بیش از 130 
هزار عدد انواع مواد محترقه در این استان خبر داد. 

سرتیپ محمد مهدیان نسب گفت: مأموران پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه یک نفر در 
شهر خرم آباد اقدام به تهیه و توزیع مواد محترقه می کند، موضوع 

را به  صورت ویژه در دستور کار خود قراردادند.
وی افزود: فرد متخلف شناســایی، دســتگیر و در بازرسی از 
مخفیگاه وی 130 هزار و 69۷ عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

مواد محترقه در اسدآباد
 اسدآباد- مهر : فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از کشف 38 
هزار و 166 عدد مواد محترقه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ اسماعیل جمشیدی گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر اینکه تعدادی از مالکان واحدهای صنفی شهرستان اسدآباد در 
امر نگهداری و خرید و فروش مواد محترقه فعالیت دارند، رسیدگی 

به این موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته از این واحدهای 
صنفــی، 38 هزار و 166 عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز و 35 

کیلوگرم مواد پیش ساز ترقه دست ساز کشف شد.
وی بیان داشت: سه نفر متهم دراین رابطه با تشکیل پرونده 

به مرجع قضایی معرفی شدند.

واتیکان قصد برگزاری یک دوره فشرده 
یک هفته ای را برای کشیش های کاتولیک 
با عنوان »هنــر جن گیری و تعقل درباره 

شیطان پرستی« دارد.
به گزارش خبرگزاری »TPI« ایتالیا، این دوره 

۲۱۰ دستگاه اتوبوس جدید شهری با حضور 
رئیس  مجلس شورای اسالمی در مشهد رونمایی 

شد. 
به گزارش مهر، مراســم رونمایی از 210 دستگاه 
اتوبوس و مینی بوس شــهری جدیــد بعدازظهر روز 
دوشنبه با حضور علی الریجانی در مشهد انجام شد.

این اتوبوس ها و مینی بوس ها دارای قابلیت هایی از 
جمله استاندارد آالیندگی یورو چهار ، سیستم تهویه 
مطبوع، مناسب  سازی شــده بــرای توانیابان و رمپ 
معلوالن هســتند. همچنین این اتوبوس ها مجهز به 

فیلترBPF که کاهنده آالینده ها بوده می باشند.
رئیس  مجلس شورای اسالمی در این مراسم گفت: 
استفاده از ناوگان اتوبوس و مینی بوس از راه هایی است 
که می تواند ترافیک شهر را سهل  تر و دسترسی مردم 

را به مناطق مختلف آسان  تر کند.
وی افزود: در بودجه سال آینده کشور مانند سال 
گذشته ردیف بودجه ای برای سه شهر زیارتی کشور 
در نظر گرفته شده که اگر سازمان برنامه و بودجه به 
این بخش ها توجه کند می توان از این ردیف بودجه ای 

برای زیرساخت های شهرهای زیارتی استفاده کرد.

با حضور رئیس  مجلس شورای اسالمی صورت پذیرفت

رونمایی از ۲۱۰ دستگاه اتوبوس جدید در مشهد

الریجانی تصریح کرد: به کالنشــهرها اجازه داده 
شده که از راه انتشار اوراق مشارکت برای حمل ونقل 
و نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند، مشهد دارای 
بافت های فرسوده است لذا شهرداری این شهر می تواند 
با فروش اوراق مشارکت منابع اولیه برای نوسازی بافت 
فرسوده را فراهم کند.رئیس  مجلس شورای اسالمی 

بیان کرد: با مســاعدت رهبر معظم انقالب مقرر شد 
دولــت از طریق فاینانس در حدود هفت یا هشــت 
میلیــارد دالر قراردادهایــی در زمینه خطوط ریلی 
شامل مترو و راه آهن را منعقد کند و 15 درصد سهم 
دولت و شهرداری هایی که مشکل منابع مالی دارند، 

از صندوق توسعه تامین شود.

آخرسال  چهارشنبه  مصدومان  تعداد  بیشترین 
طــی ۲۲ روز در تهران با ۷۷ نفر، آذربایجان غربی با 
۵۲ نفر و آذربایجان شرقی با ۳۸ نفر ثبت شده است. 
همچنین در زمینه فوتی در مراکز درمانی نیز گزارش 
۳ نفر مربوط به تهران، زنجان و همدان ثبت شده است.
براســاس اعالم آمار اورژانس کشــور در زمینه حوادث 
مرتبط با مراسم چهارشنبه آخر سال از اول اسفند تا  عصر 
دیروز کل مصدومان، فوتی ها و قطع عضو ۴8۴ نفر بود که 

از این تعداد 92 درصد مرد و 8 درصد زن بودند.

همچنین از نظر ســوختگی این افــراد بین 3۴ درصد 
دچار سوختگی و ۴ درصد دچار قطع عضو شدند که از نظر 
سنی نیز 6۷ درصد مربوط به رنج سنی 6 تا 18 سال بودند. 
بنا به این گزارش ۷9 درصد از مصدومان اســتفاده کننده از 
مواد محترقه و 19 درصد عابر بودند و بیشترین عضو آسیب 
دیده چشم با 35 درصد فراوانی بود.در گزارش اورژانس کشور 
درباره تعداد نفرات اعزامی توسط اورژانس پیش بیمارستانی 
به 6۴ نفر اشــاره شده است، همچنین 11 نفر نیز در محل 

توسط اورژانس پیش بیمارستانی درمان شدند.

همچنین مراجعین به اورژانس بیمارستانی نیز بالغ بر 
313 نفر، درمان و ترخیص 26۷ نفر و بستری نیز 118 نفر 
را شامل شده است که بستری در بخش مراقبت های ویژه ۷ 
نفر هستند.در زمینه فوتی ها نیز در مراکز درمانی نیز گزارش 

3 نفر مربوط به تهران، زنجان و همدان ثبت شده است.
همچنین بیشترین تعداد مصدومان در تهران با ۷۷ نفر 
)معــادل20 درصد(، آذربایجان غربی با 52 نفر )معادل 13 
درصد( و آذربایجان شــرقی با 38 نفر )معادل 10 درصد( 

ثبت شده است.

3 فوتی، ۱۷ قطع عضو و ۴۶۴ مصدوم 
در حادثه انفجار مهیب در خیابان مرتضوی یک حاصل سوختگی چهارشنبه آخر سال در22روز

پسر جوان و دو آتش نشان مجروح شدند.
جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا از بروز یک انفجار به 
دلیل نگهداری مواد محترقه در یک منزل مسکونی خبر داد 
و گفت:  ساعت 3:59 بامداد دیروز یک حادثه انفجار و تخریب 
منزل در خیابان مرتضوی حد فاصل خیابان جیحون و یادگار 
امام اطالع داده شد که بالفاصله دو ایستگاه آتش نشانی به 

محل اعزام شدند.
محل حادثه یک منزل دو طبقه قدیمی در یک کوچه 
بود که بر اثر انفجار شــدید در داخل منزل بخش زیادی از 
دیوارها و پنجره هایش کامال تخریب شده بود و یک جوان 
20 ساله هم داخل منزل بود که به دلیل بروز آتش سوزی 

دچار سوختگی شدید و شکستگی شده بود.
وی با بیان اینکه بر اثر این انفجار شیشه ها و پنجره چند 
ســاختمان اطراف نیز تخریب شد، گفت: اگر این اتفاق در 
ساعت های میانی روز رخ می داد احتمال مصدومیت شدید 

برای عابرین هم وجود داشت.
وی با بیان اینکه بعــد از خاموش کردن آتش مجددا 
انفجاری با شــدت کمتر در این خانه رخ داد، گفت: همین 
موضوع باعث شد دو تن از آتش نشانان از ناحیه سرو صورت 

مصدوم شوند.
ملکی اظهار داشت: با حضور کارشناسان آتش نشانی و 
ناجا مشخص شد در این منزل چندین کیلو مواد محترقه 
که برای ســاخت ترقه های دست ساز مورد استفاده است، 
نگهداری می شده که همین مواد باعث بروز انفجار و تخریب 
منزل شده است. به گفته رئیس بیمارستان سوانح سوختگی 
این پسر 20 ساله با هویت علیرضا دچار صددرصد سوختگی 
شده و دست ها و پایش به علت شدت انفجار و پرتاب شکسته 
است.وی افزود: این جوان فاقد نبض و خون رسانی است و 

همچنان در بخش آی سی یو بستری است.

انفجار ، خانه ۲ طبقه را 
هوا برد!

مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع سازمان 
هواشناسی با اشاره به اینکه امروز و فردا )۲۳ 
و ۲۴ اسفند( اغلب مناطق کشور بدون بارش 
خواهند بود، از نفوذ سامانه بارشی به کشور از 

پنجشنبه خبر داد.
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، ضمن پیش بینی 
شرایط جوی کشور اظهار داشت: بنا بر تحلیل نقشه ها 
و داده های هواشناسی، امروز و فردا )23 و 2۴ اسفند( 
اغلب نقاط کشور بدون بارش خواهد بود تا اینکه در 
اواخر پنجشنبه موج بارشی از شمال غرب و غرب به 

کشور نفوذ می کند.
وظیفه تاکید کرد: تا پنجشنبه در اغلب نقاط کشور 
روند افزایش کند دما )حدود 3 درجه سلســیوس( را 
خواهیم داشــت و طی این مــدت خلیج فارس مواج 

خواهد بود.
این کارشناس سازمان هواشناسی در مورد شرایط 
جوی تهران گفت: امروز و فردا آسمان پایتخت صاف 
همراه با وزش باد خواهد بود. همچنین تهران در اواخر 

وقت افزایش ابر خواهیم داشت.
وی افزود: بیشترین و کمترین دمای تهران در این 
دو روز به ترتیب 19 و 8 درجه سانتیگراد و 21 و 10 

درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

هواشناسی: 
بارش باران از پنج شنبه

مدیرعامل شــرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه گفت: در آخرین پنجشــنبه سال از 
ابتدای صبح تا ســاعت ۱۹ بعدازظهر همه قطارها به 
صورت رایگان از ایستگاه تجریش تا ایستگاه کهریزک 

و بالعکس تردد خواهند داشت.
به گزارش ایســنا، نوبخت افزود: همه ساله در این روز 
ترافیک بسیار سنگینی در جاده های اطراف بهشت زهرا حاکم 
می شود، از این رو شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران 
و حومه برای رفاه حال شهروندان گرامی و کاهش ترافیک 
در آن روز تمهیداتی به عمل آورده و به صورت ویژه در خط 

یک مترو سرویس دهی خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: جمعه 
25 اسفند 96 نیز تمامی قطارها به سمت حرم مطهر )بهشت 

زهرا( تردد خواهند داشت.
نوبخت خاطرنشان کرد: برنامه حرکت قطارها در سایر 
خطوط متروی تهران در روز مذکور تغییری نداشته و طبق 

جداول زمانی حرکت قطارها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه آمادگی این را دارد که در صورت نیاز قطارهای 

فوق العاده نیز در تمامی خطوط اعزام کند.

برای زیارت اهل قبور؛

خط ۱ متروی تهران برای پنج شنبه آخر سال رایگان است

فرمانــده نیروی انتظامی با بیــان اینکه ناجا با 
جرائم مشهود برخورد می کند، گفت: هرگروه و هر 
شخصی که بخواهد این نظم و امنیتی را که به واسطه 
رشادت های عزیزانمان در ناجا، سپاه، بسیج و ارتش 
در اقصی نقاط کشور استقرار یافته خدشه دار کند، 

ناجا با اقتدار با آنها برخورد می کند.
به گزارش فارس، سردار حسین  اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی در حاشــیه مراســم بزرگداشت شــهدای حادثه 
اغتشــاش دراویش در پاسداران تهران در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: 22 اسفند به نام روز شهدا نامگذاری شده و 
نیروی انتظامی هم به یاد همه شهدای گرانقدر انقالب، دفاع 
مقدس، عرصه نظم و امنیت، مدافعین حرم و چهار شهید 

حادثه اخیر این مراسم را برگزار کرده است.
سردار  اشتری در پاسخ به پرسشی درباره گمانه زنی ها 
برای زمان اعدام راننده اتوبوســی که منجر به شــهادت 3 
مأمور یگان امداد فاتب شد، اظهارداشت: پرونده هم اینک 
در دستگاه قضایی است و با پیگیری صورت گرفته و اراده ای 
که در ریاست قوه قضائیه است، امیدواریم هرچه زودتر این 

فرد به سزای اعمالش برسد.

فرمانده نیروی انتظامی:

پلیس با جرائم مشهود 
برخورد می کند

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی از 
پایان یک گروگانگیری ۱۰۰هزار یورویی در مشهد 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس، قادر کریمی 
گفت: بعدازظهر پنج شــنبه گذشته یک دستگاه وانت 
پیکان که رانندگی آن را جوانی 25 ساله تبعه خارجی به 
عهده داشت، در مسیر میدان آزادی به سمت میدان جهاد 
حرکت می کرد کــه ناگهان در اطراف میدان جمهوری 
اسالمی توسط سرنشینان یک دستگاه پراید متوقف شد.
وی افزود: سرنشینان مسلح پراید با تهدید به مرگ 
و استفاده از افشانه فلفل، راننده وانت را از پشت فرمان 
بیرون کشیده و به داخل یک پراید انداختند، سپس آنان 
در حالی که پیرمرد و کودکی که سرنشین وانت حامل 
بار ضایعاتی آهن بود را در محل رها کردند و گروگان را 

به محل نامعلومی بردند.
وی ادامه داد: پرونده ماجرای گروگانگیری مسلحانه 
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به پلیس آگاهی 
ارسال و گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پیگیری 

این پرونده را به عهده گرفتند.
کریمــی با  اشــاره به اینکه پیامک هــا و تلفن های 
تهدیدآمیز گروگانگیران ســاعتی بعد از وقوع جرم آغاز 
شــد، ادامه داد: در حالی که بررسی های اطالعاتی با به  
کارگیری شیوه های پلیسی وارد مرحله جدیدی شده بود، 
گروگانگیران در تماس با یکی از برادران راننده تقاضای 
100 هزار یورو کردند، آنان با تهدید به کشتن گروگان، 
فیلمی را نیز از طریق تلگرام ارسال کردند که نشان می داد 

گروگان با غل و زنجیر در یک اتاق شکنجه می شود. 
وی توضیح داد: کارآگاهان با دادن آموزش های الزم 
به خانواده گروگان، از آنها خواستند، مبلغ 50 هزار یورو 
را طی یک قرار به گروگانگیران پرداخت کنند، بنابراین 
قــرار مذکور با نظارت و هدایــت کارآگاهان در منطقه 
الهیه مشــهد گذاشته شد و موتورســواری با برداشت 
ارزهــای خارجی در بیابان های ایــن منطقه و تاریکی 

شب ناپدید شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: این گونه بود کــه رصدهای اطالعاتی نتیجه داد و 
کارآگاهان موفق شدند، مخفیگاه سردسته مسلح باند را 

در منطقه بلوار آزادی شناسایی کنند.
کریمی با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضائی ساعت 
دو بامداد روز دوشــنبه متهم را در حال اســتراحت در 
مخفیگاهش دستگیر و سالح کمری به همراه مهمات و 
50 هزار یورو کشف شد، اضافه کرد: با اعترافات سردسته 
باند، بالفاصله عملیات شبانه کارآگاهان برای دستگیری 
دو متهم دیگر پرونده ادامه یافت و دو همدســت دیگر 

او نیز به دام افتاد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی خاطرنشان 
کــرد: طبق بررســی های اولیه، انگیزه سردســته باند 
گروگان گیری مســلحانه از این اقدام مجرمانه، اخاذی 

بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد 
از اعالم هویت ۴۵ نفر از جانباختگان ســانحه 

هوایی پرواز تهران - یاسوج خبر داد.
به گزارش فارس از یاسوج، کامروز امینی مدیرکل 
پرشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد دیروز اظهار 
کرد: 1. محمد صادق نوری 2. محسن تقی پور 3. مجید 
اسالمی ۴. غالمعلی احمدی 5. ایلیا و طاها دانشی 6. 
علیرضا کلهر ۷. حسن رضا قارلقی 8. نرگس خوبانی 
9. سید نقی نشاطی فر 10. حمید هداوند خانی 11. 
عزت اهلل حق شناس 12. فاطمه دالوند 13. اردشیر راد 
1۴. محمد هادی نژاد صداقت 15. محمد هادی فهیمی 
هنزانــی 16. مهدی قرلی 1۷. میالد علیپور 18. علی 
اکبر نجوانی سخویدی 19. خلیل آهنگران 20. محمد 
مهدی ســمیعی نصرآبادی 21. محمد حسین فرش 
سنگی 22. علی فرزانه 23. سید کرم اله صالحی پور 

2۴. احمد انواری 25. سید ابراهیم سعادتی 26. علیرضا 
جامعی 2۷. احمد چرمیان 28. سید رضا فاطمی طلب 
29. حسن رستمی 30. ابوالقاسم فرهمندی 31. محمد 
حسین برزگری 32. فرهاد معصومی 33. علی زارع 3۴. 
ســلمان آذری 35. ژیال قلی پور 36. جالل امیدی پور 
3۷. کوثر حردانی از جمله کسانی هستند که هویت آنها 
به تازگی مشخص شده و هویت هشت مسافر به نام های 
ابراهیم جعفریان، محمد کبیریان، مریم عامری، حامد 
مهدوی، رحمت اهلل صالحی پرور، سکینه کاظمی انور، 
زهرا ایمانی مهر، محمد عیدی نیا، قبال اعالم شده بود.

وی افزود: خانواده هایی که نام مســافران آنها در 
فهرست جدید وجود دارد، برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند با شــماره 09368۷۴0215 روابط عمومی 
پزشکی قانونی اســتان کهگیلویه و بویراحمد تماس 

حاصل نمایند.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با یادآوری 
درآمد روزانه ۳ تا ۴ میلیون تومانی متکدیان پایتخت 
از دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی درخواست کرد 
باند ها و سرشــاخه های تکدی گری را شناسایی و با 

آنها برخورد کنند.
به گزارش مهر؛ سلمان خدادادی با انتقاد از اینکه برخی 
متکدیان پایتخت روزانه 3 تا ۴ میلیون تومان درآمد دارند، 
فرهنگ سازی و کمک نکردن مردم را مهم ترین راهکار حل 
معضل تکدی  گری دانســت و گفت: نهاد های فرهنگی باید 
با فرهنگ  سازی مناسب جامعه را نسبت به ناکام گذاشتن 
متکدیان حرفه ای آگاه کنند.نماینده مردم ملکان در مجلس 
شــورای اسالمی تنها راهکار ریشه کن کردن تکدی گری را 
عدم کمک مردم دانســت و افزود: شهرداری به تنهایی از 
پس جمع آوری و ســاماندهی متکدیــان بر نمی آید و باید 
این مهم با همکاری سایر دستگاه ها به ویژه نیروی انتظامی 
و دســتگاه قضا و مردم تحقق یابد.وی بــا یادآوری اینکه 
تکدی گری جرم اســت، ادامه داد: متاسفانه به دلیل ضعف 
فرهنگی و کمک ناآگاهانه مردم و بی توجهی دستگاه های 
متولی تعداد متکدیان پایتخت در حال افزایش است؛ مردم 
باید کمک های خود را به سازمان های حمایتی تحویل دهند 
و تحت هیچ شرایطی به متکدیان کمک نکنند همچنین نیاز 
است متکدیان پایتخت شناسایی و نیازمندان تحت پوشش 

سازمان های حمایتی قرار گیرند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر از کشف بیش از ۲6 تن مواد مخدر 
طی ۱۱ ماه سال جاری خبر داد.

محمود ســعادتی دیروز در گفت وگو با فارس اظهار کرد: با اقدامات 
شــبانه  روزی ماموران انتظامی ایرانشــهر در 11 ماه سال جاری بیش از 
10۴ هزار عدد قرص روانگردان، 950 هزار و ۷26 نخ ســیگار قاچاق نیز 

از دستاوردهای دیگر این طرح می باشد.
وی اضافــه کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی در راســتای طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احســاس امنیت در بین شهروندان با 
تالش شبانه  روزی خود موفق به دستگیری 92۷ سارق حرفه ای در 11 
ماه سال جاری شدند که آمارها بیانگر کاهش 9 درصدی سرقت ها نسبت 
به مدت مشابه سال قبل می باشد.وی همچنین تصریح کرد: ماموران در 
11 ماه گذشته 800 هزار لیتر سوخت قاچاق و بیش از ۴1 میلیارد ریال 
انواع کاالی قاچاق کشف که آمارها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

چشمگیری را نشان می دهد.
وی با  اشاره به طرح های مختلف فرهنگ ترافیک افزود: پلیس راهور 
این فرماندهی ضمن برخورد با قانون شکنان تعداد 1۷28 دستگاه خودرو 

و 1۷9۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف را نیز توقیف کرد.
سعادتی خاطرنشان کرد: با اقدامات و تدابیر کارآگاهان پلیس آگاهی 
این فرماندهی قتل های مسلحانه 23 درصد و قتل های عادی 63 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشتند.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

اعالم هویت ۴۵ نفر از جانباختگان
 سانحه هوایی پرواز تهران - یاسوج

فرمانده انتظامی ایرانشهر خبر داد

کشف بیش از ۲6 تن
 مواد مخدر در ایرانشهر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

درآمد روزانه 3 تا ۴ 
میلیونی متکدیان پایتخت

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

پایان گروگانگیری 
۱۰۰ هزار یورویی در مشهد

پانزدهمیــن دوره مســابقات جهانی 
ماهیگیری زیر یخ به میزبانی قزاقســتان 

برگزار می شود.
به گزارش فارس در بیشــکک، پانزدهمین 
دوره مســابقات جهانی ماهیگیری زیر یخ 16 

تا 1۷ مارس ســال جاری در شــهر »تمیرتاو« استان »کاراگاندای« 
قزاقستان برگزار می شود.

قرار اســت در این مسابقات صیادان حرفه ای از 13 کشور جهان 
از جمله قزاقستان، مغولستان، آمریکا و روسیه حضور پیدا کنند.

برگزار کننده این مسابقات فدراسیون ماهیگیری قزاقستان است.
دوره چهاردهم مسابقات ماهیگیری زیر یخ در لتونی با حضور 1۴ 

کشور برگزار شد و تیم ملی اوکراین قهرمان شد.

یک قاچاقچی مواد مخدر که متهم به قتل 
است، دستگیر  معلم مکزیکی  بی رحمانه ۴۳ 

شد.
به گزارش رویترز، مکزیک اعالم کرد متهم اصلی 
پرونده آدم ربایی و کشتار ۴3 معلم مکزیکی در سال 

201۴، پس از گذشت سه سال و 
نیم از وقوع این حادثه دســتگیر 
شد. این کشتار بی رحمانه دولت 
مکزیک را بــه دلیل گمانه زنی ها 
و شــک و تردیدهایی در زمینه 
انجام تحقیقات، با یکی از بدترین 
بحران ها در چند سال اخیر مواجه 

کرد.
دفتر دادســتان کل مکزیک 

اعالم کرد: »اریک ان« احتماال از اعضای یک باند جنایتکارانه بوده که در ایالت 
»گررو« در جنوب غرب این کشور به اقدامات خشونت آمیز مشغول بوده است. 
دولت مکزیک برای بازداشت اریک 81 هزار دالر جایزه تعیین کرده بود؛ زیرا 

وی پس از قتل معلمان از سپتامبر 201۴ به بعد متواری شد.
تحقیقات اولیه نشــان داد قربانیان این حادثه از سوی تعدادی از افسران 
فاسد پلیس ربوده شده و به اعضای این باند جنایتکار که در حوزه قاچاق مواد 
مخدر فعالیت می کردند، تحویل داده شده بودند. متهم این حادثه خشونت بار، 
پس از قتل تمامی ۴3 معلم، اجساد آنها را در سطل زباله سوزانده و خاکستر 

آنها را به رودخانه ریخته بود.
با این حال گروه های حقوق بشری، مقامات مکزیکی را به کم کاری درباره 

انجام تحقیقات در این پرونده متهم کردند.

آموزشــی فشرده در ماه آوریل )فروردین( آینده در دانشگاه »رجینا 
اپوستولوروم« در شهر رم برگزار می شود. هدف از این دوره آموزشی، 
ایجاد شمار کافی از کشیش هایی است که بتوانند با این پدیده مقابله 
کنند. عمل جن گیری به کشیش هایی واگذار می شود که دارای تعادل 

روانی و روحی باشند.
واتیکان مقر کلیســای کاتولیک می گوید که برای پاسخگویی به 
تقاضای روزافزون پدیده جن زدگی در ایتالیا، تصمیم به تشــکیل و 

راه اندازی این دوره کرده است.
گفته می شــود که موارد جن زدگی در ایتالیا در سال های اخیر 
ســه برابر شده است و واتیکان ســاالنه 500 هزار درخواست برای 
موارد جن گیری دریافت می کند. جن  گیری یک عمل به رســمیت 
شناخته شده در قوانین کلیســای کاتولیک است و تنها می تواند با 
داشــتن یک مجوز که از سوی اســقف و فقط در داخل کلیسا اعطا 

شود، صورت بگیرد.
انجمن بین المللی جن گیران تاســیس سال 1990 میالدی که 
توسط واتیکان به رسمیت شناخت شده است، به بیش از 200 عضو 

در سراسر جهان مجوز جن گیری داده است.
جالب اینکه عالقه به این مراســم پس از اکران فیلم »جن گیر« 
در ســال 19۷3 به کارگردانی »ویلیام فریدکین« دوباره پدیدار شد. 
پس از این فیلم درخواســت ها برای جن گیری در شیکاگو در آمریکا 
بشــدت افزایش پیدا کرد تا جایی که اسقف شهر مجبور به منصوب 
کردن جن گیرها برای پاسخ به این درخواست ها شد.»بنینگو پالیال« 
جن گیر و کشیش ایتالیایی در رادیو واتیکان اظهار داشت که هدف از 
تشکیل این دوره فشرده آموزشی، تامل غنی و متنوع در باره موضوعی 

است که برخی اوقات، ناگفته و بحث برانگیز است.

رئیس  پلیس راهــور تهران بزرگ تمهیدات 
ترافیکی پلیس برای پنجشنبه و جمعه آخر سال 

را تشریح کرد.
مهماندار با بیان اینکه پیشــنهاد پلیس این است 
که شــهروندان برای زیارت اهل قبور از ناوگان عمومی 
اســتفاده کنند، افزود: اگر مردم قصد دارند با خودروی 
شــخصی به بهشــت زهرا)س( بیایند اگر ساکن غرب 
تهران هســتند از بزرگراه آیت اهلل سعیدی وارد مسیر 
غرب به شرق بزرگراه آزادگان شوند و از آنجا به سمت 
خلیج فارس درمســیر جنوب ادامه مسیر دهند سپس 
از طریق پل حرم وارد بلوار عالمه عســگری و از طریق 

باب السالم وارد بهشت زهرا شوند.
وی با  اشــاره به ساکنان مناطق شرقی تهران نیز ، 
گفت: بهترین مسیر برای این افراد بزرگراه شهید رجایی 
و ادامه مسیر در شرق به غرب بزرگراه آزادگان است، این 
افراد سپس باید وارد جاده قدیم قم شوند و بعد از ادامه 
مسیر به سمت جنوب و عبور از سه راهی باقر شهر، از 
درهای باب الحیدر و باب الحوائج به قطعات جدید بروند.

رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره 
ساکنان مناطق مرکزی و شمالی تهران نیز تصریح کرد: 
برای این افراد استفاده از بزرگراه نواب و سپس بزرگراه 
شهید تندگویان بهترین مسیر است. آنان پس از بزرگراه 
تندگویان باید وارد بزرگراه شــهید هاشمی و از طریق 

باب الشهداء وارد شوند.
وی درباره مســیرهای شــهروندان ساکن شرق و 
شمال شرقی تهران به بهشت زهرا اضافه کرد: بهترین 
مسیر اتوبان امام علی)ع( و پس از آن بزرگراه آزادگان 
و در ادامه وارد بزرگراه شــهید رجایی و جاده قدیم قم 
و از درهای باب الرضا)ع( و باب الزهرا)س( وارد بهشت 

زهرا)س( شوند.
وی ادامــه داد: افــرادی کــه وارد قطعات قدیمی 
بهشت زهرا)س( می شوند برای بازگشت پس از خروج 
از باب الزهرا)س( باید مسیر جاده قدیم قم را به سمت 
جنوب ادامه دهند و سپس از کنار گذر موجود که کامال 
با تابلوهای الزم مشخص است، به آزادراه خلیج فارس و 

عزیمت به تهران خواهند داشت.
سردار مهماندار گفت: شهروندانی که از جاده عالمه 

عســکری و جاده قدیم قصد عزیمت به قطعات جدید 
دارند، می توانند این مســیر را ادامه دهند و با عبور از 

دور برگردان مقابل باب الرضا به قطعات جدید بروند.
وی درباره محدودیت های ترافیکی روزهای پنج شنبه 
و جمعه آخر سال نیز گفت: نخستین محدودیت برای 
خودروهایی اســت که از جاده قدیم به ســمت بهشت 
زهرا)س( در حال تردد هســتند که اگر در بلوار عالمه 
عسکری ترافیک ســنگین وجود داشته باشد برای آن 

خودروها محدودیت اعمال می شود.
وی همچنین افزود: در بزرگراه شهید آوینی هم در 
صورت تراکم خودروها، محدودیت برای عزیمت به سمت 

صالح آباد ایجاد می شود.
خودروهای تهران ۸ برابر ظرفیت معابرند 

به گزارش ایســنا، ســردار محمدرضا مهماندار در 
همایش بازرســان نامحســوس ترافیک و پلیس های 
افتخاری که عصر دیروز در سالن اجالس سران برگزار 
شد، گفت: برای کنترل ترافیک در شهر تهران نیازمند 
بهره گیری از ظرفیت های مردمی هستیم و این موضوع 
امری اجتناب ناپذیر اســت و رهبــر معظم انقالب نیز 

همیشه بر این مهم تاکید داشته اند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
و توســعه یافته، پلیس از نیروهای مردمی در کاهش 
تخلفات استفاده می کند، افزود: بحث استفاده از بازرسان 
نامحسوس از سال ۷5 در پلیس مطرح شد و از سال ۷9 
نیز بدون مصوبه قانونی این فعالیت به شکل محدود آغاز 
شد اما سرانجام در سال 89 با تصویب قانون بکارگیری 
از ظرفیت های مردمی بازرسان نامحسوس فعالیت خود 
را در سطح گسترده آغاز کردند.مهماندار با بیان اینکه 
بازرسانی که کدشان فعال شده است می توانند با ورود 
به ســایت پلیس راهور تخلفاتی را که در ســطح شهر 
مشاهده می کنند ثبت کنند، گفت: این بازرسان نقش 
مهمی در کاهش تخلفــات ترافیکی و ارتقای فرهنگ 

ترافیک بر عهده دارند.
رئیــس  پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ 
همچنین اظهار کرد: در حال حاضر بیش از هشت برابر 
ظرفیت معابر شــهر تهران خودرو در حال تردد در این 

معابر است.

تمهیدات ترافیکی پنج شنبه و جمعه آخر سال
 در تهران

دیروز با رای اعضای شورای شهر تهران، خیابان 
نفت به خیابان مصدق تغییر نام یافت! 

این اقدام اکثریت اعضای شورای شهر تهران که کم دانی 
و یا کج فهمی خوشبینانه ترین علت آن است، در حالی است 
که مصدق برخالف آنچــه ملی گراها در پی القای آن بوده 
و هستند، نه فقط با خوشــبینی به آمریکا )نظیر برخی از 
مدعیان اصالحات( زمینه کودتای 28 مرداد را فراهم آورد، 
بلکه اساسا با باورهای اسالمی و انقالبی مردم نیز بیگانه بود. 

حضرت امام)ره( درباره او می فرمایند:
» وقتی که مرحوم آیت اهلل کاشانی دید که اینها خالف 
دارنــد می کنند و صحبت کرد، اینها ]این [ کار کردند ]که [ 
یک ســگی را نزدیک مجلس عینک به آن زدند و اسمش 
را »آیت اهلل« گذاشــتند! این در زمان آن بود که اینها فخر 
می کنند به وجود او. او هم ُمســلِم نبود. من در آن روز در 
منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که 
یک سگی را عینک زده اند و به اسم »آیت اهلل« توی خیابان ها 
می گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت 
با شــخص نیست؛ این سیلی خواهد خورد. و طولی نکشید 
که سیلی را خورد. و اگر مانده بود سیلی بر اسالم می زد.«
صحیفه امام- جلد 1۴ ص ۴5۷

تغییر نام خیابان نفت
 به خیابان مصدق!


