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تصادف مرگبار
رشت- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه استان گیالن از برخورد 

یکدستگاه پژو آردی با کامیون در شهرستان صومعه سرا خبر داد.
ســرهنگ حســین محمدپور گفت: در این ســانحه راننده 21 
ســاله و سرنشین 19 ســاله پژو آردی به علت جراحات وارده در دم 
جان باختند، همچنین دو سرنشــین دیگر این خودرو مجروح که به 

بیمارستان منتقل شدند.
وی اضافه کــرد: انحراف به چپ خودروی پــژو آردی علت این 

سانحه بوده است.
چوب قاچاق

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از 
کشف چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

ســرگرد حامد ابراهیمی گفت: یکدستگاه خودروی وانت نیسان 
حامل دو و نیم تن چوب جنگلی قاچاق در عباس آباد توقیف شد.

وی اضافه کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و خودروی مربوطه 
نیز توقیف شد.

گلستان لرزید
گرگان - فارس: زلزله ای به بزرگی 4/6 ریشتر نقاط مختلف استان 

گلستان و سمنان را لرزاند.
این زمین لرزه ســاعت شش و 23 دقیقه و 14 ثانیه صبح دیروز 
در عمق 10 کیلومتری زمین و در مرز استان های گلستان و سمنان 

به وقوع پیوست.
تاکنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی ارسال نشده است.

قطعات الکترونیکی قاچاق
سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی بندر عباس از کشف 10 
هزار و 100 عدد انواع قطعات الکترونیکی قاچاق به ارزش 4 میلیارد 

ریال خبر داد. 
سرهنگ »محمد اسماعیل مشایخ« گفت: ماموران ایستگاه بازرسی 
شهید »میرزایی« حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خاور 
که بنا بر مدارک راننده خودرو، بار آن دستکاه زیراکس بود؛ مشکوک 
شده و برابر مقررات ، خودرو را متوقف و برای بررسی بیشتر به داخل 

یگان منتقل کردند که از آن قطعات نامبرده کشف شد.
وی تصریح کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر شد.

نزاع دسته جمعی
ایالم- مهر: فرمانده انتظامی استان ایالم از وقوع نزاع دسته جمعی 

در شهرستان چرداول خبر داد.
ســرتیپ نورعلی یار اظهار داشت: در پی اختالفات قبلی، بین دو 
خانواده از ساکنان شهرستان چرداول، عده ای از طرفین اختالف در 
بلوار بســیج شهر سرابله با همدیگر درگیر که با حضور پلیس اوضاع 

مدیریت و منازعان متفرق شدند.
وی افزود: با حضور ماموران انتظامی، منازعان متفرق و دستگیری 

عامالن اصلی با هماهنگی مقام قضائی در دستور کار قرار دارد.
تایید حکم ضارب محیط بان

یاسوج- باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل حفاظت محیط زیست 
کهگیلویه و بویراحمد از تائیــد حکم ضارب محیط بان دنا در دیوان 

عالی کشور خبر داد. 
ســید اسداهلل هاشمی گفت: ضارب عالوه  بر پرداخت دیه به پنج 

سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی اظهار کرد: پس از 21 ماه پیگری و تالش مستمر این اداره  کل 
درمراجع قضایی استان و کشور، سرانجام رای قطعی ضارب محیط بان 

دنا »علی آرامش فر« در دیوان عالی کشور تائید و صادر شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد خاطر نشان 
کرد: 16 خرداد 95 همزمان با هفته محیط زیســت، محیط بان علی 
آرامش فر سرپرست منطقه حفاظت شده دنای شرقی حین گشت و 
کنترل منطقه مورد اصابت شلیک مستقیم اسلحه ساچمه زنی احدی 
از شکارچیان سابقه دار متخلف می شود که باعث وارد شدن جراحات 

شدیدی به پای راستش شد.
هاشــمی تصریح کرد: پس از معرفی متهــم به مراجع قضایی و 
پیگیری پرونده، سرانجام شعبه دو دادگاه کیفری یک استان 22 آبان 

ماه متهم را به پنج سال حبس تعزیری محکوم می کند.
وی ادامه داد: با اعتراض وکیل مدافع متهم پرونده به دیوان عالی 

کشور ارجاع داده شد.
وی اضافه کرد: سرانجام در نیمه دوم اسفند 96 شعبه 32 دیوان 
عالی کشور با تائید قطعی رأی صادره از شعبه دودادگاه کیفری یک 
یاسوج متهم را عالوه بر پرداخت دیه به پنج سال حبس تعزیری )جریمه 

کیفری( محکوم کرد.
دستگیری سارق

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشاه از 
دستگیری سارق حرفه ای خبر داد.   

سرهنگ »حسین براری« گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
قطعات خودرو در کرمانشاه، ماموران رسیدگی به موضوع را به صورت 

ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از انجام کارهای اطالعاتی و اســتفاده از 
منابع توانستند سارق حرفه ای را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی 

در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به دستگاه 
قضائی معرفی شده است، گفت: وی در بازجویی های اولیه به 20 فقره 

سرقت قطعات خودرو معترف شد.
مجرم در دام پلیس

اصفهان - فارس: جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
مأموران پلیس شهرستان یک متهم سابقه  دار مسلح را دستگیر کردند.
حسین حسین زاده افزود: این متهم با همراه داشتن سالح گرم در 
حال متواری شدن بود که پس از ورود به یک شعبه بانک برای اختفا، 

با اقدام به موقع مأموران نیروی انتظامی خلع سالح و دستگیر شد.
وی تأکید کرد: حمل سالح به هر نحوی غیرقانونی بوده و نیروی 
انتظامی با متخلفان در این زمینه به صورتی جدی و شــدید برخورد 

می کند.
آتش سوزی در سایت بازیافت

کرمانشاه- مهر: روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرمانشاه اعالم 
کرد: به دنبال ایجاد حریق در حوالی سایت بازیافت کرمانشاه، نیروهای 

آتش نشانی در محل حاضر شدند. 
بر اساس اعالم سازمان آتش نشانی کرمانشاه، آتش سوزی اطراف 
شهر مربوط به الستیک های فرسوده ی خودرو است که دپو شده بود.
بنابر این گزارش: ماموران آتشنشــانی و راهداری بعد از چندین 

ساعت تالش موفق شدند آتش سوزی را مهار کنند.
بازداشت سارق

ســرویس شهرســتانها: رئیس  پلیس آگاهی اســتان سمنان از 
دستگیری سارق معتاد و ســابقه داری که با استفاده از یک دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی به 19 خودرو دستبرد زده بود، خبر داد. 
سرهنگ »محمد اسماعیل حداد دباغی« اظهار داشت: در پي وقوع 
یک مورد سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان سمنان موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکــه متهم در اظهارات خود به 19 فقره ســرقت 
محتویات داخل خودرو و یک فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد 

گفت: این وسیله نقلیه ابزاری برای ارتکاب عمل مجرمانه وی بود.
این مســئول انتظامی از شناسایی و دستگیری یک مالخر در این 
راستا خبر داد و گفت: همه اموال سرقت شده توسط پلیس کشف و 

تحویل مال باختگان شد.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده »محمد ثالث« 
عضو فرقه دراویش و عامل شهادت سه مأمور نیروی 
انتظامی در جریان اغتشاشات خیابان پاسداران به 

پایان رسید.
به گزارش فارس، در این جلســه که به ریاست قاضی 
کشکولی رئیس  شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
برگزار شــد، پس از اظهارات نماینده حقوقی ناجا و دو تن 
از شــاهدان ماجرا، متهم باحضور در جایگاه به ارائه آخرین 

دفاعیات خود پرداخت.
قاضــی خطاب به »محمدرضا ثالث« گفت: با توجه به 
صدور کیفرخواست از ســوی دادسرای امور جنایی تهران 
و مطالبه قصاص از ســوی شــکات و اولیای دم و گزارش 
مراجــع انتظامــی و تصاویر گرفته شــده از نحوه حرکت 
اتوبوس و تصاویر اجســاد و تحقیقات نماینده دادســتان 
تهران و همچنین 8 فقره ســوابق کیفری شما و اعزام شما 
به روانپزشکی و اعالم سالمت روحی و روانی، اتهامات شما 
به سه فقره قتل عمدی آقایان رضا مرادی، بایرامی و امامی 
از طریق حمله و برخورد وسایل نقلیه و همچنین اخالل در 
نظم و آسایش عمومی از طریق جنجال و تعرض به مأموران 

نیروی انتظامی، تفهیم می شود.
متهم: من عاشق اعدام هستم

در ادامه، متهم با ارائه آخرین دفاعیات خود گفت: آن 
روز برای آزادی دوســتم آقای ریاحی در خیابان پاسداران 
داخل اتوبوس اتراق کرده بودیم. اولش مأموران شروع کردند، 
سرم را شکستند. سوار پراید شدم و به سمت گلستان هفتم 
حرکت کردم. اتوبوس محل خوابگاه بود؛ 15 روز آنجا بودیم. 
حکم بازداشــت بزرگ مــا را داده بودند. من صندلی های 
اتوبوس را باز کرده بودم و آن روز قرار بود که صندلی ها را 
ببندیم، بعد از اینکه از پراید پیاده شدم سوار اتوبوس شدم 
که اتوبوس را به ســمت پاسگاه ببرم. آرام حرکت کردم که 
نیروی انتظامی کنار برود. چراغ زدم بوق زدم به حرکت ادامه 
دادم؛ پایم روی گاز بود. ما انسان هستیم، حیوان نیستیم. 
من در اینجا از خداوند برای بازماندگان صبر و برای خودم 
بخشــش می خواهم. خودم هم ناراحت هستم. من عاشق 
اعدامم. اینها را نمی گویم که من را اعدام نکنند، من عاشق 
اعدام هستم. من با ماشین رفتم و می خواستم حادثه را رد 
کنم. عمداً روی آنها نرفتم، وجدانم راحت است. 50 نفر هم 

پایان محاکمه راننده اتوبوس جنایتکار 

آخرین دفاعیات عامل شهادت 3 مأمور نیروی انتظامی اخذ شد

می مردند خواست خدا بوده است.)؟!(
قاضی خطاب به متهم گفت: چرا دوســت داری اعدام 

شوی؟
متهم پاسخ داد: دوســت ندارم به جامعه بازگردم؛ من 

نمی خواهم زندگی کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما راننده پایه یک هستید 
و گفتید از بوق و چراغ اســتفاده کردید. چرا وقتی جمعیت 
را دیدیــد توقف نکردید؟ وقتی با خودروها تصادف کردید، 

چرا توقف نکردید؟
متهم در پاســخ گفت: خدا گواه است. هیچ کدام آنها را 

ندیدم. اضطراب داشتم.
قاضی بیان کرد: در فیلم مشخص است مسیر طوالنی را 
عادی حرکت می کنید، هنگامی که با ماموران مواجه می شوید 

به سمت چپ و راست حرکت می کنید.
متهم پاسخ داد: اضطراب داشتم می خواستم آنها با من 
برخورد نکنند. پایم روی گاز بود؛ پنج تا شش خودرو را له 

کردم، بعد دیدم گاز  اشک آور از پشت می زنند.
قاضی خطاب به متهم گفت: پزشکی قانونی گفته است 

سالمت روحی و روانی داشته اید.
متهم گفت: بله آن لحظه بدنم فقط می لرزید.

قاضی گفت: چرا به سمت نیروی انتظامی حرکت کردید؟
متهم پاســخ داد: چشــمم ضعیف اســت و از عینک 
اســتفاده می کنم من االن هم شما را نمی بینم. دو متری را 

هم تشخیص نمی دهم.

قاضی خطاب به متهم افزود: اتوبوس را چه کســی به 
محل آورده است؟

متهم گفت: من راننده اتوبوس را هم نمی شناسم، سوییچ 
روی اتوبوس بود به من گفتند استارت بزن که باطری نخوابد. 
من بدون اجازه صندلی ها را باز کردم، بغل اتوبوس را به نشانه 
صلح و دوستی نقاشی کرده بودم که همسایگان شاکی نشوند. 
قرار بود که آن روز صندلی ها را ببندیم که این اتفاق افتاد. 

اتوبوس تحویل من نبود و در آنجا اتراق کرده بودیم.
قاضی خطاب به متهم ادامه داد: در داخل اتوبوس آلت 
قتاله، همچون شمشــیر و... و مواد غذایی کشف شده است 
)نماینده نیروی انتظامی در ادامه رســیدگی این وسایل را 

به دادگاه آورد(
متهم در مواجهه گفت: مواد غذایی را مصرف می کردیم. 
افراد مختلف از شهرستان می آمدند و در داخل اتوبوس اتراق 
می کردند، 10-20 نفر در داخل اتوبوس در حال استراحت 
بودیــم؛ اتوبوس تحویل من نبود.در ادامه این دادگاه وکیل 
متهم گفت: در ســوءنیت عام احراز قتل مجرمانه از ارکان 
اساســی در تصمیم گیری دادگاه است. یعنی در جرم قتل 
عمد باید احراز شود که متهم آیا قصد مجرمانه داشته است 
یا نه؟ طبیعتاً در حوادث رانندگی هیچگاه راننده محکوم به 
جرم قتل عمدی نمی شود، مگر اینکه این موضوع احراز شود.

وی ادامه داد: همچنین در جرم قتل عمد قاتل باید قصد 
نتیجه هم داشته باشد؛ یعنی باید قصد داشته باشد که فردی 
را با هویت مشــخص به قتل برساند و لذا اینکه متهم قصد 

کشتن ماموران را داشته است باید به طور دقیق احراز شود.
این وکیل تعیینی افزود: همه ادله و شواهد حکایت دارد 
که بین متهم و افراد کشــته شده عداوت و دشمنی خاصی 
وجود نداشته است. بر فرض وجود همه ارکان جرم تشخیص 
اینکه جرم عمد یا جرم شبه عمد بوده، باید مورد توجه قرار 

گیرد. چون از موضوعات سرنوشت ساز در پرونده است.
وی در بخــش دیگری از دفاعیــات خود گفت: در این 
پرونده حتماً الزم است که جنبه عمومی و جنبه خصوصی 
جرم تفکیک شــود و اگر جنبه خصوصی مطرح است باید 

خانواده شهدا مطالبه دیه را داشته باشند.
در ادامه این دادگاه قاضی کشکولی به ابهامات وارد شده 
از سوی وکیل پاسخ داد و گفت: شما اصرار دارید که جنبه 
عمومــی بر جنبه خصوصی ترجیح دارد، باید گفت با توجه 
به جرایم متعددی که صورت گرفته است در کیفرخواست 

بیشتر به جنبه خصوصی توجه شده است.
قاضی پرونده پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم و وکیل 

تعیینی وی، ختم رسیدگی به این پرونده را اعالم کرد.
صدور حکم در فرصت قانونی

قاضی کشــکولی رئیس  شعبه نهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران در حاشیه سومین جلسه دادگاه راننده اتوبوس 
خیابان پاسداران گفت: مهلت دادگاه به پایان رسید و تالش 
شــد زوایای پرونده روشن شود و به متهم فرصت داده شد 
از خود دفاع کند لذا امروز آخرین جلســه دادگاه را داشتیم 

و هیئت قضایی حکم را طی فرصت قانونی صادر می کند.

از روز شنبه ۲۶ اسفند ثبت نام طرح ترافیک جدید 
پایتخت آغاز شد، اما این ثبت نام سؤاالت زیادی را در 

ذهن مخاطبان ایجاد کرده است.
بــه گــزارش ایســنا، مــردم می تواننــد به ســامانه
 my.tehran.ir مراجعه کرده و ضمن درج اطالعات حساب 
کاربری خود در این سامانه ثبت نام کنند، مدارک مورد نیاز 
برای ثبت نام تصویر کارت ملی است که حداکثر باید 200 
کیلوبایت باشــد و همچنین تصویر کارت ماشــین یا سند 
مالکیت خودرو که آن هم باید حداکثر 200 کیلوبایت باشد.
شــهروندان پس از تکمیل ثبت نام در ســامانه، امکان 
شــارژ حساب و امکان تردد در محدوده را در صورت وجود 
ظرفیت خواهند داشت و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات 

الکترونیک شهر نیست.
پس از طی مرحله اول صفحــه ای برای کاربران ایجاد 
می شــود و جانبازان 25 درصد و باالتــر، بیماران خاص و 
معلوالن جســمی – حرکتی، خبرنــگاران، روزنامه نگاران و 
عکاســان خبری می توانند اطالعات خود را در این قسمت 

وارد کنند.
جانبازان 25 درصد و باالتر باید تصویر کارت جانبازی 
یــا نامه بنیــاد جانبازان و امور ایثارگران کــه تاریخ اعتبار 
آن منقصی نشــده اســت و درصد جانبازی هم در آن قید 

نشده باشــد، حداکثر تا 200 کیلوبایت در قسمت مربوطه 
بارگذاری کنند و جانبازان نیز باید با در دست داشتن اصل 
مدارک برای تاییدیه بــه یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 

شهر مراجعه کنند.
همچنین بیماران خاص و معلوالن جســمی، حرکتی 
باید تصویر نامه یا کارت شناسایی بیماران خاص یا معلوالن 
که از سوی بهزیستی یا انجمن های مربوطه صادر شده، در 
صورتی که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد، در قسمت 
مربوطه بارگذاری کنند و پس از آن به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر در حالی که اصل مدارک را با خود به همراه 

دارند مراجعه کنند تا سیر ثبت نام تکمیل شود.
خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری نیز می بایست 
تصویر کارت خبرنگاری که تاریخ اعتبار آن منقضی نشــده 
را حداکثر تا 200 کیلوبایت در قســمت مربوطه بارگذاری 
کرده و در حالی که اصل مدارک را در دست دارند به دفاتر 
خدمات الکترونیک شــهر مراجعه کنند تا مراحل تکمیل 

ثبت نامشان انجام شود.
الزم به ذکر است، مالکان وانت بارها می بایست به سامانه 
baraneh.tehran.ir مراجعــه کرده و تاییدیه اتحادیه خود و 
مشــخصات خودرو و همچنین تاییدیه سازمان حمل ونقل 

ترافیک را وارد کنند.

نه ما ســا بــه  یــد  با نیــز  نــس  ا ژ آ لــکان  ما
 taxi-agencg.tehran.ir مراجعه کرده و اطالعات درخواستی را 
که اعم از تاییدیه اتحادیه، تاییدیه سازمان حمل ونقل ترافیک 

و مشخصات مالک و خودرو می شود را وارد کنند.
همچنین برای اولین بار در این ســامانه برای ساکنان 
محدوده طرح ترافیک قســمتی ایجاد شده و ساکنان باید 
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری و برچسب 
هولوگرام را حداکثر تا 200 کیلوبایت وارد کرده و در مرحله 
بعدی ســاکنان باید اطالعات ملک را از روی قبض عوارض 
نوســازی اخذ و در سامانه وارد کنند و پس از آن نیز با در 
اختیار داشتن اصل مدارک به دفاتر خدمات الکترونیکی شهر 
مراجعه کنند.بنا به این گزارش، شهروندان پس از ثبت نام در 
سامانه و شارژ حساب شهروندی در هر هفته امکان رزرو سه 
روز برای تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند و در صورت 

ارائه مجوز از سوی سامانه می توانند تردد کنند.
در پایان هر روز تردد شهروندان مجاز در محدوده بررسی 
و عوارض پرداختی پس از اعالم ضرایب قانونی محاسبه شده 
و از حساب شهروندی کسر می شود و بدیهی است در صورت 
شارژ نکردن حساب شهروندی، جریمه ورود به محدوده طرح 
ترافیک برای شهروندان اعمال و مبلغ عوارض تردد در صورت 

بدهی آنها حساب می شود.

جزئیات ثبت نام طرح ترافیک جدید پایتخت

امروز در آخرین روز کاری ســال ۹۶ طرح 
ترافیک در پایتخت اعمال نمی شود.

با توجه به هماهنگی به  عمل  آمده بین ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران و پلیس راهور 
تهران بزرگ، به  منظور سهولت آمدوشد شهروندان، 
طــرح ترافیک امروز دوشــنبه 28 اســفند 96 اجرا 

نخواهد شد.

پلیس راه کشــور با اعالم برنامه محدودیت های 
ترافیکی در آستانه تعطیالت نوروزی در محورهای 
کندوان ، هراز و فیروزکوه، از یک طرفه شدن جاده 
کندوان در روزهای دوشنبه )امروز( و سه شنبه )فردا( 

خبر داد.
به گــزارش ایرنا، اعمال محدودیت هــای ترافیکی در 
محورهــای اصلی مازندران بــه پایتخت تا پایان تعطیالت 
نوروزی در هفدهم فروردین سال 97 ادامه خواهد داشت. 
در ایــن مدت تــردد هرنــوع موتورســیکلت به جز 
موتورســیکلت های انتظامی و امدادی از محورهای کرج – 

چالوس، هراز و فیروزکوه ممنوع است. 
 تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 امروز و فردا الی 
شش صبح روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیست و هشتم و 
بیست و نهم اسفند از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و 
با اعالم ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه 
از ســاعت 18 امروز و فردا تا شش صبح روزهای سه شنبه 
و چهارشنبه هفته جاری از میدان امیرکبیر کرج به سمت 

مرزن آباد یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثناء حاملین 
مواد سوختی و فاسدشدنی از محور کرج – چالوس ممنوع 
است.  تردد تمام کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حامالن 
مواد ســوختی و فاسد شدنی از ســاعت 12 الی 24 امروز 
)دوشنبه بیست و هشتم اسفند ( از محور هراز ممنوع است. 
 تردد تمام تریلرها به استثنای حامالن مواد سوختی و 
فاســد شدنی از ساعت 12 الی 24 امروز )دوشنبه بیست و 
هشتم اسفند ( از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است. 

فرمانده انتظامی شهرستان مهران با بیان اینکه 
افزایش تردد زائرین عتبات عالیات در روزهای مانده 
به ایام نوروز رو به افزایش است، گفت: مرز مهران در 
ایام نوروز به صورت شبانه  روزی برای سفر به عتبات 

عالیات باز است.
امیرعباس شهبازی در گفت وگو با فارس در ایالم اظهار 
داشت: به مناسبت تعطیالت نوروزی مرز بین المللی مهران 
به صورت شــبانه  روزی برای سفر به عراق و زیارت عتبات 
عالیات بر روی عموم باز است.وی افزود: در اسفندماه امسال 
و آخرین روزهای مانده به عید نوروز، 250 هزار نفر از مرز 
بین المللی مهران عبور کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته افزایش 50 درصدی داشته است.شهبازی ادامه 
داد: مسافران الزم است حتماً گذرنامه و ویزای معتبر همراه 
داشته باشند، بدون گذرنامه و روادید طبق قوانین اجازه عبور 
داده نمی شود.فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: 
ویزا در مرز مهران صادر نمی شود و زائران قبل از عزیمت به 

سمت مرز، گذرنامه ها و روادید خود را تهیه کنند.

امروز طرح ترافیک 
اعمال نمی شود

جاده کندوان امروز
 و فردا یک طرفه می شود

فرمانده انتظامی شهرستان مهران:

مرز مهران در ایام نوروز 
شبانه  روز باز است

سرویس شهرستانها : 
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از کشف 
ســه تن و 3۶0 کیلوگرم مواد پروتئینی فاســد در 
بازرسی از یک انبار در حاشیه شهر نیشابور خبر داد. 
ســرتیپ »قادر کریمی« در گفت و گو با پایگاه خبري 
پلیس گفــت: درپي گزارش مردمي مبنــي بر دپوي مواد 
پروتئینی فاسد و تاریخ گذشــته در انبار یک دامداري در 
حاشیه شــهر نیشــابور موضوع به صورت وی ژه در دستور 

پلیس آگاهي قرار گرفت.وي افزود: کارآگاهان دایره مبارزه 
با جرایم اقتصادي پلیس آگاهی شهرستان نیشابور پس از 
شناسایی محل با یک سری تحقیقات نامحسوس و اطمینان 
از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائي به همراه تیمی از 

اداره دامپزشکي وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی تصریح کرد: 
پلیس در این عملیات ضربتی و غافلگیرانه در بازرســي از 
انبــار دامداري تعداد 88 کارتن ماهي، 44 کارتن مرغ، 40 

بســته بال مرغ ، پنج کارتن بلدرچین،20 بسته پاي مرغ و 
180 کیلوگرم کره فاسد و تاریخ گذشته در مجموع به وزن 
سه تن و360 کیلوگرم که به طرز ماهرانه اي در داخل یک 
سردخانه در پشت انبار علوفه هاي دامداري جاساز شده بود، 
کشف کردند.سرتیپ کریمی با  اشاره به اینکه ارزش کاالهای 
دپو شده 280 میلیون ریال برآورد شده، خاطر نشان کرد: 
با دســتور مقام قضائي انبار پلمب و متهم 36 ساله تحویل 

مراجع قضایی شد.

کشف 3 تن و 3۶0 کیلوگرم مواد پروتئینی فاسد

رئیس اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک 
از وجود حجم باالی پوشاک وارداتی در بازار خبر 
داد و گفت: ترک ها بازار شب عید ایرانیان را هم در 

دست گرفتند.
امیرحســن رضایی در گفت وگو با فارس در سمنان 
درباره عملکرد دولت در تنظیم بازار شب عید اظهار کرد: 
بازار شب عید خیاطان هنوز تکانی نخورده و همچنان در 

رکود قرار دارد.

وی با اشــاره به اینکه بازار شب عید خیاطان غرق در 
رکود اســت، تصریح کرد: دوخت و دوزها در خیاطی ها 
بیشتر جنبه تعمیرات دارد و تاکنون روزنه رونقی مشاهده 
نشده است.رئیس اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک 
با تأکید بر اینکه پوشاک وارداتی در بازار شب عید گوی 
سبقت را از تولیدات داخلی ربوده  است، اضافه کرد: پوشاک 
ترک در بازار شب عید مانند سایر ایام سال می تازد و تولید 

داخل در حاشیه قرار دارد.

رضایی با بیان اینکه بازار پوشاک با وجود حجم باالی 
پوشاک وارداتی در بازار سامانی ندارد، تصریح کرد: از این  
جهت می توان گفت که ساماندهی خاصی در بازار انجام 

نشده است.
وی با اشاره به اینکه دولت با ساماندهی بخش واردات 
باید جلوی واردات کاالهای دارای تولیدات مشابه داخل را 
بگیرد، اظهار کرد: با این اقدام، از ریزش واحدهای صنفی 

جلوگیری می شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک:

ترکیه بازار شب عید ایرانیان را هم در دست گرفت

رئیس  جمعیت هالل احمر کشور گفت: طرح 
ملی ایمنی و ســالمت با رویکرد خدمت رسانی 
به مسافران نوروزی در یک هزار و 330 پایگاه 

کشور اجرا می شود. 
علی اصغــر پیوندی در آیین آغاز به کار طرح های 
نوروزی هالل احمر استان مرکزی در مجتمع همای 
ســعادت دلیجان گفت: طرح ملی ایمنی و ســالمت 
نوروزی از امروز در پایگاه های سراســر کشــور اجرا 

می شود.
وی افزود: 800 پایگاه موقت، 530 پایگاه دائم به 
اضافه گروه های خدمات رســانی به مسافران، در طرح 
ملی ایمنی و سالمت نوروزی در سال 97 پیش بینی 
شده است.پیوندی اظهار کرد: هجدهمین مرحله طرح 

ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی با شعار تالش 
همگانی برای بهبود رفتارهای ترافیکی از امروز آغاز و 
تا 14 فروردین 97 با مشارکت 20 هزار نفر از اعضای 

جوان و داوطلب هالل احمر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: براســاس آمــار، بیش از 60 درصد 
علــت حادثه های رانندگی در نوروز، عوامل انســانی 
اســت و طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی 
با هدف اصــالح فرهنگ ترافیکی و کاهش حوادث و 

سوانح جاده ای اجرا می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مرکزی نیز 
در این آیین گفت: طرح ملی امداد و نجات مسافران 
نوروزی در 12 پایگاه شبانه روزی بین جاده ای و هشت 

پایگاه موقت این استان اجرا می شود. 

معاون عمرانی استاندار و جانشین ستاد بحران 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخش دیگری از بقایای 
پیکرجانباختگان سانحه هواپیمای یاسوج - تهران 
در ارتفاعات دنا و در محل سقوط هواپیما پیدا شد. 

عزیز فیلی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: بقایای 
دیگری از پیکرهای جانباختگان در روزهای گذشته و پیش از 
بارندگی های اخیر توسط تیم های اعزامی و نیروهای امدادی 
کشف شد ولی تاکنون شرایط نامساعد هوایی اجازه انتقال 

بقایای این پیکرها را نداده است.
وی تصریح کرد: تاکنون و از زمان آغاز عملیات جست و 
جوی پیکرهای جانباختگان این سانحه دلخراش 126 بافت 

انسانی تحویل پزشکی قانونی استان شده است.
وی ادامه داد: بر اســاس اعالم پزشــکی قانونی استان 
تاکنون 46 نفر از جان باختگان این ســانحه هوایی احراز 

هویت و تحویل خانواده های آنان شده است.
وی ابراز داشــت: با توجه به دســتور استاندار عملیات 
جست و جوی بقایای پیکرها حتی در ایام تعطیالت نوروز 
متوقف نخواهد شد.فیلی با بیان اینکه از زمان بروز این سانحه 
هوایی تاکنون ســه الیه برفی بر روی محل سقوط هواپیما 
باریده اســت، گفت: در برخی از محل های سقوط هواپیما 

عمق برف حتی به باالی چهار متر نیز می رسد.
وی با توجه به شــرایط ســخت عملیات جست و جو 
در ارتفــاع چهارهزار متری پازن پیر دنا و دهلیزهای یخی 
اطراف محل سقوط، افزود: هر لحظه احتمال سقوط بهمن 
به ویژه با گرم شــدن هوا وجود دارد.فیلی تصریح کرد: در 
روزهــای آینده بیش از 145 نفــر از تیم های متخصص و 
واکنش سریع از استان های مختلف از جمله اردبیل، زنجان، 
بوشــهر، چهارمحال و بختیاری ، مرکزی ، البرز و سازمان 
امداد و نجات هالل احمر جمهوری اســالمی در زمان های 
تعیین شــده برای یافتن بقایای پیکرهای جانباختگان در 
استان حضور خواهند یافت.وی تاکید کرد: عملیات جست 
و جوی بقایای پیکرها به ویژه در شــرایط سخت و احتمال 
خطر بهمن و عبور از دهلیزهای یخی تنها توسط نیروهای 

متخصص و مجرب امکان پذیر است.

جست وجوی پیکر جانباختگان 
حادثه هوایی در ایام نوروز 

متوقف نخواهد شد

رئیس  جمعیت هالل احمر کشور:

طرح ایمنی و سالمت در یک هزار و 330 پایگاه کشور اجرا می شود

یزد  استان  مسئول سازندگی بسیج دانشجویی 
گفت: شرایط خیلی از زلزله  زدگان کوهبنانی به  گونه ای 
است که اگر کمکی به آنها نشود شاید تا 10سال دیگر 

هم در این خرابه ها و کانکس ها زندگی کنند.
علــی پورمیرزایی در گفت  وگو با فارس در یزد با بیان 
اینکه در شرایط پس از زلزله از جمعیت 438 نفری کوهبنان 

درصد زیادی دچار مشکل معیشتی اند، اظهار داشت: مردم 
محروم کوهبنان نه  تنها قادر به ساخت خانه نیستند که از 
عهده خرید زمین هم بر نمی آیند.وی افزود: بعضی از اهالی 
این منطقه با حقوق ماهیانه 400 تا 500 هزار تومان که از 
شغل هایی مانند چوپانی کسب می کنند، روزگار می گذراندند 

که اکنون حتی جایی برای اسکان هم ندارند.

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان یزد:

زلزله  زدگان کوهبنانی مشکل معیشتی دارند

یک پدر افغان که نام فرزندش را »دونالد 
ترامپ« گذاشته اســت، با جنجالی که در 
شــبکه های اجتماعی به راه افتاده اســت 

نمی تواند از خانه اش بیرون بیاید!
به گــزارش پایگاه اینترنتی متــرو، یک مرد 

افغان به نام »اســداهلل پویا« در کابل 
پس از انتخــاب نام »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریکا برای فرزندش، 

مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است.
همسر اســداهلل پویا در اوت سال 
2016 فرزند سوم خود را به دنیا آورد. 
پدر این خانواده افغان که کتاب دونالد 
ترامپ با نام »چگونه پولدار شویم؟« را 
خوانده بود، تحت تأثیر آن قرار گرفت و 
به همین دلیل نام »دونالد ترامپ« را 

یک پلیس مرد مســلمان در آلمان به 
دلیل اینکه با همکار خانم خود دست نداد 
جریمه شــد. پلیس آلمان برای این مرد 

جریمه 1000 یورویی در نظر گرفته است.
به نوشته روزنامه »دی ولت«، این پلیس مرد 

آلمانی به دالیل مذهبی در مراسم ترفیع درجه خود از دست دادن با 
یــک همکار زن خود اجتناب کرد و حاال این اقدام این نیروی پلیس 
آلمان از ایالت راینالند-فالت برای وی عواقب داشــته است. وی باید 

برای این کار خود جریمه هزار یورویی پرداخت کند.
به گفتــه رئیس  پلیس آلمان وی با قبول شــرایطی از کار خود 

اخراج نخواهد شد.
بنا به این گزارش، این کارمند پلیس در جشــن ترفیع درجه اش 
با قراردادن دست روی قلبش و خم شدن برای همکار زن خود ادای 
احترام کرد و به وی دســت نداد که این اقدام وی در سراســر آلمان 

خبرساز شد.
رئیس  پلیس آلمان از آنجایی که این کارمند مرد جرائمی نداشته 
و تا به حال به مجازاتی به دالیل جنایی و انظباطی محکوم نشده بود، 

او را از سمتش برکنار نکرد.
این افســر پلیس یک بیانیه را امضاء کرده است که بر اساس آن 
باید به نظم آزاد دموکراتیک پایبند باشد و به زنان بدون استثناء نگاه 
برابری داشــته باشد. وی متعهد شد که از این پس از دست دادن به 
زنان به عنوان نشــانه ای از احترام و به رسمیت شناختن حقوق برابر 
آنهــا اجتناب نکند. وی در صــورت نقض این تعهدات باید در انتظار 

اخراج و برکناری از سمت خود باشد.

پلیــس آلبانی 3۹ نفــر از جمله چهار 
افســر پلیس را به اتهام قاچاق حدود هزار 
آلبانیایی به انگلیس، ایاالت متحده و کانادا 
دستگیر کرده و ده ها تن دیگر از جمله دو 
تبعه بلغارستان در همین رابطه تحت تعقیب 

هستند.
به گزارش ایسنا، از سال 1990 که آلبانی حکومت دموکراسی را 
پذیرفته است، بسیاری از آلبانی ها برای زندگی بهتر مهاجرت کرده و 
حتی مبالغ هنگفتی را به این منظور به قاچاقچیان پرداخت می کنند. 
اگرچه آلبانی ها اکنون می توانند داخل و خارج از منطقه شنگن اتحادیه 
اروپا آزادانه رفت و آمد کنند، ولی هنوز برای انگلیس و آمریکای شمالی 

نیاز به ویزا دارند.
رئیس  پلیس ملی آلبانی در این ارتباط گفت: هفت گروه جنایتکار 
در آلبانی، بلغارســتان، اسپانیا، فرانسه، جمهوری دومینیکن، ایتالیا، 
انگلیــس، ایرلند، ایاالت متحده و کانادا حدود 1000 نفر آلبانیایی را 

به انگلیس، ایاالت متحده و کانادا قاچاق کرده اند.
وی با بیان اینکه هر فرد حداقل حدود 10 هزار دالر برای رسیدن 
به انگلیس و بین 24 تا 30 هزار دالر برای رسیدن به ایاالت متحده 
و کانادا به قاچاقچیان پرداخت کرده است، افزود: این گروه ها با جعل 
گذرنامه به این افراد کمک می کردند با ســفر از طریق کشــورهای 
دیگر از جمله جمهوری دومینیکن و کشــورهای آمریکای جنوبی به 

مقصدهایشان برسند.
به گزارش رویترز، آلبانی در تالش برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا 
مبنی بر شروع مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مبارزات خود 

علیه جرم را افزایش داده است.

که در آن زمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، برای پسرش 
که موهای بلوندی هم داشت، انتخاب کرد.

وی به این امید که پسرش هم روزی مانند رئیس جمهور آمریکا پولدار 
شود، چنین نامی را برایش انتخاب کرد، اما نمی دانست که انتخاب چنین 
نامی برای پسرش در افغانستان چه مشکالت بزرگی را می تواند برای او 
و خانواده اش ایجاد کند.به دنبال انتشار تصویری از کارت شناسایی این 
کودک افغان در فیسبوک، جنجال زیادی به پا شد. اقوام و همسایگان 
آنها از کار این خانواده به شــدت خشــمگین شدند و آنها را به انتخاب 

یک اسم غیراسالمی و سنت شکنی در رسوم افغانستان متهم کردند.
حتی برخی کاربران رسانه های اجتماعی خواستار اعدام اسداهلل پویا، 
پدر این کودک به خاطر انتخاب نام دونالد ترامپ برای فرزندش شدند. 
برخی دیگر هم گفتند که این پدر با انتخاب چنین نامی برای فرزندش، 
آینده او را به خطر انداخته اســت. برخی از همسایگان این خانواده هم 

از خانواده پویا درخواست کردند که هر چه زودتر کابل را ترک کنند.
اسداهلل در واکنش به این انتقادها گفته من نمی دانستم که مردم افغان 
تا این حد به انتخاب نام حســاس هستند. یک شخص ناشناس تصویر 
کارت شناسایی فرزندم را در فیسبوک منتشر کرد و با این کار جنجال 

زیادی به پا کرد. حاال حتی می ترسم از خانه بیرون بروم!


