
قاتل فراری در دام
اهواز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری قاتل 
فراری در عملیات ضربتی پلیس آگاهی در شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.
ســرتیپ حیدر عبــاس زاده، گفت: در پی قتل فردی بــه هویت )ا-م( در یکی 
از مناطق شهرســتان اندیکا، پلیس آگاهی مســجد سلیمان با انجام تحقیقات 
ظرف 24 ســاعت قاتل مونثه به هویت )ن-م( که در شهرستان مسجدسلیمان 
مخفی شده بود، شناسایی و طی یک عملیات ضربتی نامبرده را در مخفیگاهش 
دستگیر کردند.وی بیان داشت: متهم در تحقیقات به قتل ارتکابی با یک قبضه 
سالح دست ساز متعلق به مقتول اعتراف و انگیزه خود را اختالف شخصی عنوان 
کرد.وی تصریح کرد: در این رابطه اسلحه بکار رفته در حادثه کشف و به همراه 

قاتل تحویل مرجع قضائی شد.
برخورد سواری با عابر پیاده

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان زابل گفت: برخورد 
یک دســتگاه پژو 405 با عابر پیاده شــهر زابل عابر را به گام مرگ کشــاند.
ســرهنگ احمد ثمره حســینی، افزود: در این حادثه عابر پیاده به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت و جســدش توســط نیروهای امدادی به سردخانه 
منتقل شــد.وی خاطرنشان کرد: علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور 

در دست بررسی است.
دستگیری قاتل

رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی صومعه سرا از دستگیری قاتل دو 
جوان صومعه سرایی که طی سانحه آتش سوزی جان باختند، خبر داد.سرهنگ 
عبدالعلی شــعبانی با اشاره به آتش سوزی یکی از اتاق های خانه ای در روستای 
بلگور صومعه ســرا و فوت دو جوان، اظهار کرد: پلیس در بررسی های تکمیلی و 
تأیید کارشناسان مبنی بر تعمدی بودن این آتش سوزی، قاتل این دو جوان را 
شناســایی و دســتگیر کرد.وی با بیان اینکه قاتل 26 ساله به اختالف قبلی با 
مقتوالن و سرقت دو دستگاه خودروی این دو جوان اعتراف کرده است، افزود: 
این قاتل برای عادی جلوه دادن ســرقت، به محل زندگی این دو جوان رفته و 
با خارج کردن شیلنگ گاز باعث آتش سوزی این خانه و سوختن این دو جوان 
22 و 25 ساله شد.وی اضافه کرد: متهم اهل و ساکن صومعه سراست و به مواد 
مخدر روان گردان شیشــه اعتیاد دارد که به چهار فقره سابقه سرقت خودرو و 

تجهیزات داخل خودرو نیز اعتراف کرده است.
اختالفات خانوادگی

همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اسدآباد گفت: جوان 39 ساله با 
استفاده از سالح شکاری و شلیک گلوله سه تن را زخمی و در نهایت به زندگی 
خود پایان داد.ســرهنگ افشین یاری بیان کرد: براثر اختالف خانوادگی فردی 
اقدام به شلیک گلوله به سمت اقوام نزدیک خود کرده که این موضوع به عوامل 
فوریت های پلیســی اطالع رسانی شــد.وی اضافه کرد: پس از حضور در محل 
مشــخص شد این جوان با تیراندازی سه تن را در منزل مسکونی زخمی کرده 
است.وی اظهار داشت: مأموران حاضر در محل به مدت نیم ساعت با فرد مسلح 
گفت و گو کرده و خواستار پایان دادن به این موضوع شدند.سرهنگ یاری ادامه 
داد: متهم به توصیه ها و درخواست های پلیس توجه نکرده و با شلیک گلوله به 

سمت سر به زندگی خود پایان داد.
کشف رنگ مو تقلبی

تبریز- ایرنا: مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: یک تریلی 
بار رنگ موی حنای تقلبی از دو باب خانه مســکونی در تبریز کشــف و ضبط 
شد.سید احد یوزباشــی، افزود: براساس گزارش مردمی مبنی بر اینکه در یک 
واحد مسکونی حنای تقلبی تولید می شود، بازرسی از این محل در دستور کار 
این اداره کل قرار گرفت.وی اظهار داشت: در دو واحد مسکونی مذکور به صورت 
غیرقانونی رنگ موی تقلبی با ترکیب رنگ اصلی با مواد تقلبی دیگر تولید و پس 
از بسته بندی، روانه بازار می شــد.وی اضافه کرد: در این کارگاه عالوه بر تولید 
مواد تقلبی تعداد زیادی کاالی قاچاق از جمله نوشــابه های انرژی زا، کنســرو 
آناناس و تله موش های خارجی وجود داشت که همه کاالها ضبط شد.یوزباشی 
ادامه داد: کارگاه مذکور نیز از سوی بازرسان پلمپ و یک نفر تحویل آگاهی شد.

سقوط از ساختمان
شیراز- ایسنا: فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت: یک زن جوان بر اثر 
ســقوط از طبقه سوم یک آپارتمان در شــهر لپویی، جان خود را از دست داد.
ســرهنگ دالور القاصی مهر، افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 
مبنی بر بروز یک مورد اختالف خانوادگی و سقوط از بلندی، بالفاصله مأموران 
برای بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.این مقام انتظامی گفت: مأموران 
در بررســی های اولیه مطلع شــدند که مردی با همسرش مشاجره داشته و به 
دلیل نامعلوم زن جوان از تراس آپارتمان در طبقه سوم به پایین سقوط کرده و 

در دم جان سپرد. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
مرگ کودک در نهر آب

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی میاندوآب از غرق شدن دختربچه 5 
ســاله در نهر آب روستا در این شهرستان خبر داد.سرهنگ »شیخ نژاد« گفت: 
در پی ســقوط دختر بچه 5 ســاله ای در نهر آب روستای »گل سلیمان آباد« 
شهرســتان میاندوآب عوامل پلیس به همــراه گروه های امدادی به محل اعزام 
شدند.این مقام انتظامی افزود: با تأیید مرگ این دختر خردسال توسط نیروهای 

اورژانس، جسد با هماهنگی مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
دستگیری قاتل فراری

نــکا- ایلنا: فرمانده انتظامی شهرســتان نکا از درگیــری منجر به قتل و 
دستگیری قاتل در کمتر از 5 ساعت در یکی از مناطق روستایی این شهرستان 
خبر داد.ســرهنگ ســین زارع گفت: در این درگیری فردی 45 ساله به ضرب 
گلوله از ناحیه قفســه ســینه به شــدت مجروح و توســط عوامل امدادی به 
بیمارستان منتقل شد.وی با اشــاره به این که مصدوم به علت شدت جراحت 
وارده در حین انتقال به بیمارستان جان باخت، خاطرنشان کرد: در پی وقوع این 
حادثه، مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پس از بررسی صحنه 
جرم و اقدامات اطالعاتی، موفق شدند در کمتر از 5 ساعت متهم را که در یکی 
از شهرســتان های همجوار مخفی شده بود شناسایی و دستگیر کنند.سرهنگ 
زارع از دســتگیری 2 نفر از همدســتان متهم در ادامه این عملیات خبر داد و 
اظهار داشت: متهم ضمن اعتراف به قتل با استفاده از یک قبضه سالح شکاری 

اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
مرگ پسربچه در زیرآوار

سرویس  شهرســتان ها: پسربچه ای 3 ســاله در پی ریزش آوار یک منزل 
مســکونی در شــهر زاهدان به طرز دلخراشــی جــان باخت.فرمانده انتظامی 
شهرستان زاهدان گفت: اعضای یک خانواده در یک منزل مسکونی در محدوده 
خیابان مرادقلی در حال اســتراحت بودند که گچ های سقف اطاق بر روی آنها 
ریزش کرده و پســربچه ای سه ساله به نام سجاد بر اثر ریزش آوار از ناحیه سر 
مجروح و جسد نیمه  جان او به بیمارستان منتقل شد.سرهنگ علی عارف نژاد 
تصریح کرد: متاسفانه با وجود تالش  های تیم پزشکی، پسربچه خردسال به علت 
شدت جراحات وارده فوت کرد.وی خاطر نشان کرد: در این رابطه پرونده قضائی 

تشکیل و جسد متوفی به سردخانه منتقل شد.
تولید لنت های تقلبی

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی غرب استان تهران از پلمب کارگاه 
تولید لنت  های تقلبی به ارزش 6 میلیارد ریال در شهرستان شهریار، خبر داد.
سرتیپ »محسن خانچرلی« اظهار داشــت: ماموران پلیس آگاهی با به دست 
آوردن اخبار و اطالعاتی مبنی بر اینکه افرادی به صورت ماهرانه در شهرستان 
شــهریار اقدام به تهیه، تولید، جعل و بســته بندی لنت تقلبی می کنند، موفق 
شــدند کارگاه مورد نظر را در شهرستان شهریار شناسایی کرده و با هماهنگی 
مقام قضائی در بازرسی از آن، 4 هزار و 550 عدد لنت آماده توزیع، حدود 500 
کارتن خالی و 5 دستگاه مخصوص بسته بندی و تولید لنت کشف کردند.وی با 
اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را 6 میلیارد ریال برآورد کردند، 

خاطرنشان کرد: در این رابطه 3 متهم دستگیر و کارگاه مورد نظر پلمب شد.
تصادفات مرگبار در کردستان

سنندج- ایرنا: جانشــین فرمانده پلیس راه کردستان گفت: یکشنبه شب 
بر اثر 2 تصادف جداگانه چهار نفر در جاده های اســتان جان خود را از دســت 
دادند.ســرهنگ حمید عبدالملکی اظهار داشت: شامگاه یکشنبه بر اثر برخورد 
یک کامیون با پژو 405 ســه نفر از سرنشینان خودروی سواری پژو که اعضای 
یک خانواده بودند جان خود را از دســت دادند.وی با بیان اینکه این حادثه در 
کیلومتر 38 جاده بانه به ســقز روی داده اســت،  اضافه کرد: بر اساس بررسی 
کارشناســان علت تصادف تجاوز به چپ راننده کامیون بوده است.ســرهنگ 
عبدالملکی افزود: شامگاه یک شنبه نیز بر اثر یک واژگونی خودروی سواری پژو 
پارس در جاده فرعی کامیاران به مریوان هم یک نفر جان خود را از دست داد.

فوت 7 نفر بر اثر الکل
ارومیه- ایلنا: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان 
غربی آخرین آمار مسمومین با الکل در استان را تاکنون 48 نفر اعالم کرد.باقر 
بهرامی اظهار داشت: در بوکان 21 نفر، ارومیه 21 نفر، مهاباد یک نفر، سلماس 
یک نفر و 4 نفر در پیرانشهر بر اثر مصرف مشروبات الکی مسموم شدند.وی با 
اشــاره به تعداد فوتی های ناشی از این مسمومیت افزود: مجموع فوتی ها 7 نفر 
اعالم شــده که در ارومیه 4 نفر، بوکان 2 نفر و یک نفر از پیرانشهر بوده است.
بهرامی ادامه داد: 37 نفر از مســمومین ترخیص و 4 نفر در آی .سی. یو بستری 

هستند.

صفحه 10
سه شنبه ۲۸ اسفند 1۳۹۷ 

1۲ رجب1۴۴0 -شماره ۲۲1۵۲
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

وقوع آتش ســوزی در یــک اردوگاه 
آوارگان در شــمال شرقی نیجریه منجر به 
کشته شدن هشــت نفر و آواره شدن ۱۵ 

هزار نفر دیگر شد.
به گزارش رویترز، شمال شرق نیجریه یکی 
از مناطقی است که در آن حدود دو میلیون نفر 

در شرایطی نامطلوب به دلیل درگیری ها و ناآرامی ها آواره شده و در اردوگاه ها 
با شــرایط وخیم و کمبود غــذا و دارو زندگی می کنند.این اردوگاه در شــهر 
»گاجیرام« واقع در ایالت »بورنو« که بیشترین ضربه ناشی از جنگ را متحمل 
شــده است، قرار دارد.منبع اولیه این آتش ســوزی جرقه ای ناشی از یک اجاق 
آشپزی بوده که یک کودک تالش داشته به وسیله آن غذا بپزد. بالفاصله پس از 
این جرقه کل سرپناه این خانواده که از پوشش گیاهی ساخته شده بوده، طعمه 
آتش شده و به دیگر نقاط اردوگاه سرایت کرده است.در حال حاضر بازماندگان 
این حادثه بدون سرپناه، آب تمیز برای نوشیدن و مواد غذایی بوده و در زیر نور 
شدید خورشید آواره شــده اند.همچنین حدود 6000 کودک و بیش از 4000 
زن باردار و پرستار در میان این افراد آواره وجود دارد.با توجه به تشدید وخامت 
وضعیــت نیجریه به ویژه طی هفته های اخیر، بســیاری از گروه های امدادی و 

بشردوستانه پیش بینی می کنند که این شرایط تا سال ها ادامه داشته باشد.

آتش سوزی 
مرگبار 

در اردوگاه
 نیجریه

»ایمانه فضیل« زنی که شــاهد کلیدی 
دادگاه مربــوط به میهمانی های جنســی 
سیلویو برلوســکونی نخست وزیر پیشین 
ایتالیا محسوب می شد، در شرایط مشکوکی 

جان خود را از دست داد.
به گــزارش ایرنــا، مرگ مشــکوک ایمانه 

ســاله  زن 34  فضیــل 
مغربــی، تبدیل به یکی 
مهــم  موضوعــات  از 
در  ایتالیــا  مطبوعــات 
روزهای اخیر شده است. 
فردی که شاهد کلیدی و 
به  موسوم  محاکمه  مهم 

»روبی تر« درخصوص خرید و فروش شواهد از سوی برلوسکونی بود.برلوسکونی 
در این محاکمه متهم به رشــوه دادن به زنانی شد که در برخی میهمانی های 
خصوصی او حضور داشتند تا در محاکمه های موسوم به »روبی« و »روبی بیس« 
شهادت دروغ بدهند.فضیل قبل از مرگش به پزشکان گفته بود احتمال می دهد 
وی را مســموم کرده باشــند. وی پس از یک ماه بستری شدن در بیمارستان 
»هومانیتاس« میالن، اول مارس در شرایطی مشکوک درگذشت.این در حالی 
اســت که خبر فوت او تنها در روزهای اخیر منتشر شد. دادستانی شهر میالن 
نیز که در حال تحقیقات در باره این پرونده اســت، با توقیف اســناد مربوطه، 
اجازه نزدیک شدن هیچ کسی را به جسد وی نمی دهد.به عقیده جراید ایتالیا، 
دادستانی در حال بررسی نظریه »قتل عمد« است.در رابطه با تحقیقات مربوط 
به مرگ فضیل هنوز اطالعات تایید شده  ای در دست نیست. چرا که دادستانی 
مطالب اندکی را در این زمینه عنوان کرده است اما مطبوعات از امکان مسموم 
شدن قبل از مرگ وی صحبت می کنند. جسد این زن قرار است این هفته مورد 
کالبدشــکافی قرار بگیرد تا دلیل مرگ او روشــن شود.بیمارستان هومانیتاس 
میالن یادداشــتی در این زمینه منتشــر کرد که در آن آمده است : فضیل 29 
ژانویه و در شرایط بسیار وخیم بستری شد. اما با وجود تالش تیم پزشکی امکان 
نجات جان وی میســر نشد و روز اول مارس درگذشت.پس از مگر وی مقامات 
قضایی دستور توقیف تمام اســناد مربوطه و جسد را صادر کردند. بیمارستان 
هومانیتاس نتایج آزمایشات درخواســتی مربوط به مسمومیت وی را دریافت 
و به بازرســان اعالم کرد. این بیمارستان به دالیل حریم خصوص و تحقیقات 
پلیس، مطلب بیشتری در این باره ارایه نداده است.دادستانی میالن که در حال 
انجام تحقیقات در این باره اســت، نتیجه این آزمایشات که در مرکز تخصصی 
پاویا انجام شــده را روشن نکرده اســت. اما گفته می شود که در خون او چهار 
نوع فلز از جمله کبالت کشــف شد.خبرگزاری رسمی ایتالیا »انسا« در این باره 
نوشت: در آزمایشــات بدست آمده، مخلوطی از مواد رادیواکتیو وجود دارد که 
البته هنوز توســط منابع رسمی مورد تایید قرار نگرفته است.عالوه بر این کارلو 
لوکاتلی مدیر آزمایشــگاه پاویا اعالم کرد که در این آزمایش پرتوزاها شناسایی 
نشده و میزان شاخص رادیو اکتیویته نیز اندازه گیری نشده است.فضیل که به 
همراه خانواده اش در شهر تورین زندگی می کرد، در سال 2007 به شهر میالن 
منتقل شــد و به کار در تبلیغات پرداخت و سپس جذب برنامه تلویزیونی شد 
در آن زمان بود که با برلوسکونی آشنا شد.در حالی که برلوسکونی اظهار داشت 
کــه هرگز با وی دیدار نکرده بود و آنرا انکار کرد. به عقیده روزنامه های ایتالیا، 
فضیل درحال نوشــتن کتابی در باره تجربیات خود در ویالی برلوسکونی بود و 
دادســتانی نیز یک نسخه از آن را در دســت دارد و در حال بررسی آن است.
فضیل در دادگاه ســال 2012 علیه برلوسکونی درخصوص پرداخت پول برای 
داشتن رابطه جنسی با تن فروشانی که زیر سن قانونی بودند، شهادت داده بود.

قضات دادگاه شــهر میالن نیز در آبان 1392 برلوسکونی را در محاکمه مربوط 
به »کریمه المحروق« دختر جوان مراکشــی معروف به »روبی«، به هفت سال 
حبس محکوم و به جرم اخاذی و فحشا از فعالیت های دولتی محروم کردند.به 
عقیده قضات دادگاه میالن، شــواهد کافی دال بر رابطه نامشروع برلوسکونی با 
روبی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود در قبال پرداخت پول و جواهرات وجود 
داشت.حتی دادگاه بازنگری شهر میالن نیز برلوسکونی را به دو سال محرومیت 

از کلیه فعالیت های سیاسی محکوم کرد.

معمای 
مرگ مشکوک 
شاهد کلیدی 

محاکمه برلوسکونی

کانبرا قصــد دارد مبلــغ ۳۹ میلیون 
دالر دیگر بــرای افزایش تدابیر امنیتی در 

عبادتگاه ها اختصاص دهد.
به گزارش اســپوتنیک، این تصمیم از سوی 
اســکات موریسون، نخست وزیر اســترالیا در پی 
حمالت مرگبار با 50 کشــته به دو مســجد در 
نیوزیلند از سوی 
شــهروند  یــک 
اتخاذ  استرالیایی 
اســت.وی  شده 
در توئیتی نوشت: 
منابع  مــا  امروز 
بــرای  را  مالــی 
تدابیر  افزایــش 
امنیتی در عبادتگاه ها افزایش می دهیم. 39 میلیون دالر دیگر برای این منظور 
اختصــاص می یابد تا مدارس مذهبی و عبادتگاه ها در امان باشــند. این تدابیر 
امنیتی شــامل نصب دوربین های مداربسته، پروژکتور، حصارکشی، زنگ های 
اعالم هشدار، سیستم های امنیتی و تیرک های مهار است.موریسون همچنین 
تاکید کرد که اینها تنها برای تأمین امنیت عبادتگاه ها نیست، بلکه برای تضمین 
امنیت شــهروندان نیز ضرورت دارد.وی همچنین گفت: آرزو می کردم که در 
عبادتگاه های استرالیا چنین تدابیر امنیتی الزم نباشد، اما متأسفانه این اتفاق 
افتاده و به عنوان یک دولت، ما باید این منابع را تأمین کنیم. استرالیایی ها باید 

این حق را داشته باشند تا بتوانند در امنیت به مراسم مذهبی خود بپردازند.

استرالیا 
برای امنیت 

در عبادتگاه ها 
هزینه می کند

یک مقام رسمی آژانس مقابله با بالیای 
اندونزی از گرفتار شدن حدود ۳۵ گردشگر 
داخلی و خارجی و کشــته شدن دو نفر در 
رانش زمین در یک آبشــار واقع در جزیره 

»لومبوک« این کشور خبر داد.
به گزارش رویترز، دو زمین لرزه نسبتا خفیف 
جزیره لومبوک را لرزاند و زمانی که حدود 40 گردشــگر اندونزیایی و مالزیایی 
در حال بازدید از آبشــار »Tiu Kelep« واقع در شمال این جزیره بودند، منجر 
به رانش زمین و گرفتار شــدن این گردشگران شد.طی عملیات امداد و نجات، 
تاکنون سه نفر از این 40 گردشگر نجات یافته و اجساد دو نفر دیگر نیز از زیر 
آوارها بیرون آورده شــده است.ملیت قربانیان این حادثه هنوز مشخص نشده 
است.سال گذشــته مجموعه ای از زمین لرزه ها و پس لرزه ها در جزیره لومبوک 
منجر به کشــته شــدن نزدیک به 500 نفر و ویرانی های بســیاری با مجموع 
خسارت 500 میلیون دالری شده بود.روز شنبه در حادثه ای جداگانه در پاپوای 
اندونزی ســیالب های شدید ناشــی از باران های سیل آسا دست کم 63 کشته، 

ده ها زخمی و بیش از 4000 آواره بر جای گذاشت.

۳۵ گردشگر 
گرفتار در آواِر 

رانش زمین 
در اندونزی

معاون خدمات شــهری شهرداری تهران گفت: 
تا پایان ســال ۱7 هکتار به بوســتان های تهران 
اضافه می شود و برای چهارشنبه آخر سال ۵ هزار 

آتش نشان در آماده باش کامل هستند.
به گزارش خبرنگار کیهان، مجتبی یزدانی در نشست 
خبری پایان ســال با اصحاب رســانه دربــاره برنامه های 
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در روزهای پایانی 
سال با  اشــاره به اینکه پنج شــنبه و جمعه هفته جاری 
جمعی از شــهروندان در بهشت  زهرا)س( حضور خواهند 
داشــت، افزود: 250 نفر در بهشت زهرا )س( با لباس های 
مخصوص برای راهنمایی شهروندان حضور خواهند داشت 
و در راســتای ارائــه خدمات دهی رفاهــی بهتر عالوه  بر 
ماشــین های برقی موجود ون هایی نیز اجاره شده است تا 

خدمت رسانی به شهروندان به موقع انجام شود.
وی افزود: در مراکز میادین میوه و تره بار شهر تهران 
با توجه به ایام پایانی ســال محصوالت با 30 تا 40 درصد 

تخفیف به شهروندان ارائه می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره توزیع 
مواد پروتئینی )گوشــت و مرغ( در مراکز میادین میوه و 
تره بار گفت: توزیع گوشــت در مراکز ما به سهمیه ای که 
از ســوی دولت به ما داده می شود بستگی دارد و در حال 
حاضر ما سه نمایشگاه بهاره داریم که در مناطق 15، 19، 

7 برگزار شده است.
یزدانی درباره آمادگی آتش نشــانی در روز چهارشنبه 

سوری نیز گفت: از بعدازظهر سه شنبه 28 اسفند پنج هزار 
آتش نشــان به شــهروندان تهران خدمات رسانی خواهند 
کرد تا مشــکلی برای شــهروندان پیش نیایــد. ضمناً در 
13 فروردیــن روز طبیعــت نیز تیم های آتش نشــانی در 

ورودی های شهر و پارک ها حضور خواهند داشت.
وی با  اشــاره به اینکه در روزهای پایانی ســال حجم 
پسماند در شهر 1000 تا 1500 تن افزایش یافته است و 
در این زمینه نیز آمادگی های الزم برای ارائه خدمات بهتر 

پیش بینی شده است.
معاون خدمات شــهری شهرداری تهران درباره تزیین 
محــالت تهران گفــت: در هر منطقه بیــن 4 تا 7 محور 

اصلی تزیین شــده است و تزیینات نیز از جمله سفره های 
هفت سین، گل کاری و لکه گیری های آسفالت است.

وی گفت: با حضور شــهردار تهــران 1250 هکتار از 
کمربند سبز به بهره برداری رسیده است و شهرداری تهران 

نیز از این جنگل کاری ها بازدید داشته اند.
معاون خدمات شــهری شــهرداری تهران با  اشاره به 
اینکه تا پایان ســال 17 هکتار به بوستان های شهر اضافه 
می شود، گفت: فضاهای سبز شامل بوستان پرواز، بوستان 
کیان شهر، بوستان رجایی، بوستان زیتون و دیگر بوستان ها 

است.
وی در باره زباله ســوز در تهران گفت: روزی 200 تن 

زباله از طریق زباله سوز به برق تبدیل می شود و این حوزه 
در اختیار بخش خصوصی است.

یزدانی به برنامه های نوروزی شــهرداری  اشاره کرد و 
گفت: امسال درهفت بوســتان ورودی شهر امکان اسکان 
موقت برای مسافران وجود دارد و 9 نوروزگاه در سطح شهر 
تهران ایجاد شده است که برنامه های آن شامل المان های 

نوری ثابت، شهر فرنگ و دیگر موارد است.
وی با  اشــاره به اینکه از 29 اسفند تا 5 فروردین هیچ 
کار عمرانی و ســاختمانی در شهر تهران انجام نمی شود، 
گفت: در روز طبیعت نیز 15 تا 20 غرفه میوه در پارک های 

سطح شهر تهران ایجاد شده است.

معاون خدمات شهری تهران خبر داد

 آماده باش 5 هزار آتش نشان برای چهارشنبه آخر سال

رئیس پلیــس پایتخت گفت: افــرادی که در 
چهارشنبه پایان ســال قصد ناامنی دارند تا پایان 

عید در بازداشت خواهند بود.
سردار حسین رحیمی در خصوص اقدامات پلیس در 
چهارشنبه پایان ســال به خبرگزاری صداوسیما گفت: از 
مردم خوب پایتخت تشکر می کنم، زیرا هر سال وضعیت 
در چهارشــنبه پایان سال بهتر می شــود و کمتر شاهد 
حــوادث ناگــوار در خصوص انفجار ترقــه و مواد آتش زا 

هستیم.
رحیمی افزود: طبق برنامه ریزی که از فصل زمستان 

انجام دادیــم مراکز تهیه، توزیع و تولیــد مواد آتش زای 
خطرناک تحت کنترل بوده و اقدامات بسیار خوبی بر روی 

آن انجام شده است.
وی با بیان اینکه40 نفر از کســانی که دست به تهیه 
و توزیع مواد محترقه خطرنــاک زده بودند در این مدت 
دستگیر شدند، ادامه داد: بالغ بر پنج میلیون و 660 هزار 
انواع مواد محترقه خارجی و 11 میلیون انواع مواد محترقه 
دســت ساز داخلی کشف شــد. یک انبار که در آن 9 تن 
اکلیک ســرنج به منظور تهیه مواد محترقه دپو شده بود 

نیز شناسایی شد و افرادی در این رابطه دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: 29 مرکز نیز اقدام به دپو 
مواد محترقه و خطرناک کرده بودند که پلمب شد.

ســردار رحیمی افزود: پلیس نیز از ظهر سه شنبه در 
نقاط پایتخت مستقر خواهد شد و کسانی که قصد ناامن 
کردن و ایجاد رعب و وحشــت را داشته باشند بازداشت 
می شــوند و همچنین خودرو هایی که اقدام به ترقه پرانی 
کنند نیز توقیف و همانند ســال های گذشته تا پایان عید 

در پارکینگ متوقف خواهند شد.
وی از خانواده ها خواســت که مراقــب فرزندان خود 

باشند تا خدای ناکرده شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

بازداشت متخلفان چهارشنبه سوری تا پایان عید

فرمانــدار میاندرود از مفقود شــدن یک نفر در 
سیالب این شهرستان خبر داد.

علی غالمیان در گفت وگو با خبرنگار فارس در میاندرود، 
از طغیان رودخانه در روســتای دارابکال این شهرستان خبر 
داد و اظهــار کرد: در پی طغیــان رودخانه یک نفر از اهالی 

روستای دارابکال مفقود شده است.
وی تصریــح کرد: فردی به نــام »ج-ع« هنگام عبور از 
رودخانه در روســتای دارابکال گرفتار ســیالب و فشار آب 
رودخانه شــده که هنوز از سرنوشت این شخص خبری در 

دست نیست.
فرماندار میاندرود با بیــان اینکه اهالی منطقه در حال 
تــالش برای پیدا کردن این مفقودی هســتند، افزود: گروه 
تجســس هالل احمر در منطقه حضور پیدا کرده و در حال 

تجسس برای پیدا کردن  این فرد هستند.
غالمیان از مسدود شدن جاده گهرباران به پنبه چوله به 
علت طغیان رودخانه خبر داد و گفت: 2 سرنشین خودروی 
پراید که در سیالب این جاده گرفتار شده بودند، نجات پیدا 

کردند.
ساکنان حاشیه نکارود منازل مسکونی 

خود را ترک کنند
فرماندار نکا با  اشــاره به وقوع ســیالب شدید در نکا و 
احتمال طغیان نکارود گفت: ســاکنان حاشیه نکارود منازل 

مسکونی خود را ترک کنند.
عبدالجواد توحیدی مقدم اظهار داشت: نیروهای امدادی 
شهرستان در حالت آماده باش قرار دارند و هشدارهای الزم 
به مردم،کسبه، کشاورزان، دامداران، دهیاران و شوراها داده 

شد تا در صورت لزوم از بیرون آمدن و مستقر شدن در حریم 
رودخانه ها بپرهیزند.

فرماندار نکا گفت: با توجه به شدت باران، میزان ورودی 
آب به رودخانه نکارود باال بوده که هشدار داده شده تا مردم 

با حفظ خونسردی منازل خود را ترک کنند.
توحیــدی مقــدم بیان کــرد: چندین معابــر و پل در 
شهرستان تخریب شد اما میزان خسارت احتمالی مشخص 

نیست.
 محور ساریـ  سمنان مسدود شد

فرمانده پلیس راه مازندران از مسدود شدن محور ساری 
- سمنان تا اطالع ثانوی به دلیل رانش زمین و سیالب شدید 

گفت: سیالب شدید مازندران را درنوردید.
سرهنگ پاسدار علی رضا قدمی با اشاره به بارش برف در 
ارتفاعات محور هراز و انسداد این محور از شب دوشنبه گفت: 
محور کیاســر به علت بارش شدید برف و نبود ایمنی کافی 
از ســاعت 4 بامداد دیروز دوشنبه از تاکام به سمت سمنان 
بسته شد و رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی 
را دارند  باید خودروی خود را به تجهیزات زمستانی به ویژه 

زنجیر چرخ مجهز کنند.
سیالب ۲ محور مواصالتی منطقه 

بلوچستان را مسدود کرد
مدیــرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سیســتان 
و بلوچســتان گفت: ســیالب 2 محــور مواصالتی منطقه 

بلوچستان را مسدود کرد.
عبدالرحمن شهنوازی اظهار داشت: دو مسیر »دلگان - 
زهکلوت« و »فنوج - رمشــک« در جنوب استان سیستان و 

بلوچستان به دلیل وقوع سیالب و طغیان رودخانه های فصلی 
مسدود شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سیســتان و 
بلوچســتان افزود: این محورها از بامداد دیروز در پی طغیان 
رودخانه محلی مســدود شــده و تالش نیروهای راهداری و 

پلیس راه برای بازگشایی ادامه دارد.
نجات یک خانواده ۵ نفره گرفتار سیل

رئیس  شــورای هماهنگی مدیریت بحران بردســکن از 
نجات یک خانواده 5 نفره گرفتار شده سیل در منطقه دهان 

قلعه بردسکن خبر داد.
 ابراهیم قاسم پور گفت: درپی بارش شدید باران و جاری 
شدن ســیل در منطقه دهان قلعه شهرستان بردسکن یک 
خانواده 5 نفره که در مســیر جاده قدیم سبزوار به بردسکن 
قصد عزیمت به اســتان های جنوبی کشور را داشتند گرفتار 
سیل شدند که با اطالع رسانی به موقع و با کمک تجهیزات 
بخش خصوصی معدن مســدر منطقــه و نیروهای امدادی 
هــالل احمر و نیروی انتظامی نجات پیدا کردند و هیچ گونه 

آسیبی به آنها وارد نشد.
وی افزود: شــب دوشنبه در پی بارش شــدید باران و 
جاری شــدن سیل به مزارع کشاورزی و جاده های روستایی 
و معابر شــهری خسارت وارد شد که برآورد خسارت توسط 

کارشناسان در دست اقدام است.
 خسارت تندباد و بارندگی شدید به 

مناطق روستایی گنبد
فرماندار ویژه گنبدکاووس با بیان اینکه وزش باد شدید 
و بارندگی خسارت هایی را به برخی از مناطق روستایی این 

شهرستان وارد کرده است، گفت: با توجه به تداوم بارندگی، 
دستگاه های مرتبط باید آمادگی الزم را برای مقابله باحوادث 

احتمالی داشته باشند.
عبدالقدیر کریمی روز دوشــنبه در جلسه شورای اداری 
گنبدکاووس قطع برق برخی مناطق روســتایی و شکستگی 
درختان را از جمله پیامدهای وزش تندباد شدید در منطقه 
اعالم کرد و گفت: با توجه به پیش بینی بارندگی و شــرایط 
نامســاعد جوی و تداوم این وضعیت در ســه روز آینده در 
منطقه، ســتاد بحران شهرستان تشکیل جلســه داده و بر 

آمادگی دستگاه های مرتبط تاکید شده است. 
رئیس  اداره برق گنبــدکاووس هم گفت: طوفان باعث 
قطع 18 فیدر برق در این شهرســتان شــده است.بخشدار 
مرکزی گنبــدکاووس گفت: ارزیابی های اولیه حاکی از بروز 
خسارت در تعدادی از روستاهای این بخش است.رضا باقری 
گفت: بر اساس گزارش های اولیه دریافتی از دهیاران بخش، 
افتادگی تیرهای برق، پارگی ســیم برق، کنده شدن سقف 
انبارها، تخریــب یک واحد دامداری، گلخانــه بذر گوجه و 
آبگرفتگی معابر تعدادی روستا از پیامدهای بارندگی و وزش 
باد شــدید بوده است.وی افزود: به دلیل طغیان رودخانه در 
محل پل روســتای بایلر، جاده گنبد به کالله نیز مســدود 
شده است.بارش شــدید باران و وزش باد در گنبد منجر به 
آبگرفتگی در برخی از معابر این شــهر از جمله در بلوار 17 

شهریور و انتهای خیابان آزادگان شد.

مفقود شدن یک نفر در سیالب میاندرود

پنجمین جلســه رســیدگی به اتهامات حسین 
هدایتی و متهمان مرتبط در شعبه سوم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به 
برگزار  علنی  به صورت  قاضی مسعودی مقام  ریاست 

شد.
بــه گزارش خبرگــزاری میزان، در ابتدای این جلســه 
متهم حسین هدایتی به دفاع از خود در برابر اتهامات وارده 

پرداخت.
در ادامه نماینده دادســتان گفت: بانک ســرمایه 400 
متهــم دارد که پرونده هادی رضــوی و جهانبانی در نوبت 

رســیدگی است، کیفرخواســت 8 مدیر بانک سرمایه صادر 
شده است و کیفرخواســت 32 مدیر دیگر بعد از تعطیالت 

نوروزی صادر خواهد شد.
قهرمانی افزود: آقای »م. الف« یکی از بزرگترین مفسدان 
بانک ســرمایه اســت که 1500 میلیارد تحصیل مجرمانه 
داشــته اســت، و ضمانت نامه ها را تبدیل به قیر کرده است. 
سازمان اطالعات سپاه و بخشی از بدنه اطالعات در مورد این 

پرونده همکاری کردند.
در پایان، قاضی مســعودی مقام گفت: جلســه بعدی 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

برگزاری پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات 
»حسین هدایتی« و متهمان مرتبط

دادستان تهران از بازداشت ۳۰ نفر از اخاللگران و 
دالالن بازار مرغ در روز گذشته خبر داد.

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادســتان 
تهران در جمــع خبرنگاران گفت: پــس از تصمیم متخذه 
در کمیتــه مقابله با گران فروشــی که روز شــنبه با حضور 
نمایندگان دســتگاه های متولی در دادستانی تهران تشکیل 
شد، مقرر شــد مرغ تنظیم بازار با قیمت مصوب )11500 
تومان( عرضه شــود که متاسفانه، 30  نفر از دالالن عمده، با 
گران فروشی و عدم عرضه مرغ در بازار تالش کردند وضعیت 

بازار مرغ را آشفته تر کنند.
جعفــری دولت آبادی افزود: به دنبــال این اقدام پس از 
تشــکیل پرونده قضایی، متهمان بازداشــت شدند و مراکز 

فعالیت آنان نیز پلمب شد.
وی تاکید کرد: کلیه مراکز عرضه مرغ موظف هســتند 
مرغ تنظیم بازار را به قیمت مصوب )11500 تومان( عرضه 
نمایند؛ در غیر این صورت به اتهام گران فروشــی کالن تحت 

تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران:
۳۰ نفر از اخاللگران و دالالن 

بازار مرغ بازداشت شدند

از دســتگیری ســه  البرز  آگاهی  رئیس پلیس 
گروگان گیر در کمتر از شش ساعت در کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از البرز، ســرهنگ محمد 
نادربیگی گفت: در پی وقوع یــک فقره آدم ربایی،  بالفاصله 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی برای بررسی موضوع 
به کالنتری اعزام شدند که خانمی به ماموران مراجعه و اعالم 
کرد پدرش که 63ســال ســن دارد به همراه فرد دیگری با 
یک دستگاه خودرو تاکسی برای انجام کار از تهران به کرج 
آمدند که چند نفر جلوی خــودروی آنها را گرفته و پدرش 

را ربوده اند.
وی افزود: در ادامه تحقیقات از راننده خودرو تاکســی، 
محرز شــد که فرد ربوده شده در ساعت یک بعد از ظهر روز 
حادثه از مســیر رجایی شهر کرج به سمت حصارک باال در 
حرکــت بوده و قصد رفتن به آزادراه قزوین را داشــتند که 
سرنشــینان دو دستگاه خودرو سمند و پراید جلو راه آنها را 
مسدود کرده و با تهدید سالح سرد نامبرده را از خودرو پیاده 

و از محل متواری شدند.
این مقام انتظامی بیان کــرد: یکی از آدم رباها با تلفن 
همراه دختر فرد ربوده شــده تماس گرفته و از وی خواست 
تــا در قبال رهایی پدرش مبلغ شــش میلیارد ریال پول به 

آنها بدهد.
رئیس  پلیس آگاهی استان البرز گفت: بالفاصله اقدامات 
اطالعاتی گســترده ای برای آزادی گروگان و شناسایی آدم 
رباها آغاز شد تا اینکه طی آخرین تماس یکی از آدم رباها با 
دختر خانواده برای انتقال مبلغ درخواستی در محدوده یکی 
از میدان   های شهر کرج، منطقه تحت نظر قرار گرفت و متهم 
پس از شناسایی از سوی راننده تاکسی قبل از حضور در سر 

قرار دستگیر و در بازرسی از وی یک قبضه قمه کشف شد.
سرهنگ نادربیگی افزود: متهم دستگیر شده با توجه به 
دالیل و مدارک موجود لب به اعتراف گشــوده و اعالم کرد 
که از طرف شــخصی، مامور به انجام آدم ربایی با همدستی 
یک نفر دیگر شــده اســت و فرد ربوده شده در حال حاضر 
در داخل ویالیی در یکی از روســتاهای شهرستان کوهسار 

ساوجبالغ است.
رئیس  پلیس آگاهی اســتان البرز اظهــار کرد: ماموران 
بالفاصله به روســتای مذکور اعــزام و پس از تحت نظر قرار 
دادن محل اختفای گروگان، هنگامی که متهمان قصد جابه 
جایی فرد ربوده شــده را داشــتند طی عملیات غافلگیرانه 
پلیس دستگیر و گروگان در کمتر از شش ساعت در سالمت 

کامل رها شد.

رئیس پلیس آگاهی البرز خبر داد 

بازداشت سه گروگان گیر 
در کمتر از شش ساعت

رئیس سازمان جمعیت هالل احمر کشور گفت: در 
ایام نوروز ۵ هزار و ۵۰۰ امدادگر به گردشگران در نقاط 

مختلف ایران خدمات رسانی می کنند.
علی اصغــر پیوندی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در 
اردبیل اظهار داشــت: اکیپ ها و چادرهــای هالل احمر در 
نقاط مختلف ایران راه اندازی شــده تا در آستانه عید نوروز 
خدمات ویژ ه ای به گردشگران و مسافران ارائه شود.وی اضافه 
کرد: هالل احمر کشور آمادگی کامل دارد تا خدمات مختلف 
را در جاده هــا  و ورودی شــهرها و بین راه هــا به مردم ارائه 
دهد و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.رئیس سازمان 
جمعیت هالل احمر کشــور از اجرای طرح نوروزی خبر داد 
و گفت:  این طرح اقشــار مختلف مردم را تحت پوشش قرار 
می دهــد.وی تصریح کرد: هالل احمــر در قالب اجرای این 
طرح برای کودکان نیز گام برداشــته و به کودکان نیز ارائه 
خدمات می شود تا شور و نشاط بین آنان به وجود آید.رئیس 
ســازمان جمعیت هالل احمر کشور افزود: امیدواریم امسال 
در تعطیالت نوروزی شاهد کاهش تصادفات جاده ای باشیم.

امروز و فردا بارندگی ها در بخش هایی از کشــور 
ادامه خواهد داشت.

به گزارش ســازمان هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه 
بارشــی در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه، وضعیت هوای 

کشور به شرح زیر پیش بینی می شود.
سه شــنبه: بارش برف، مه آلودگــی و کاهش دید در 
خراسان شمالی، شمال خراســان رضوی، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، شــمال زنجان، ارتفاعات شمالی 
البرز در استان های گیالن، مازندران و گلستان و بارش شدید 
باران، آبگرفتگی معابر عمومی، رخداد ســیالب و وزش باد 
شــدید موقتی در استان گلستان. شــدت بارش به ویژه در 

شرق گلستان و خراسان شمالی خواهد بود.
چهارشــنبه: بارش برف، مه آلودگی و کاهش دید در 
خراسان شمالی، شــمال خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
اردبیل، شــمال زنجان، ارتفاعات شمالی البرز در استان های 
گیــالن، مازندران، گلســتان و ارتفاعات جنوبــی البرز در 
استان های قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان و بارش باران 
گاهی وزش باد شدید موقتی در تهران، البرز، قزوین و قم.از 
این رو به سازمان های ذی ربط توصیه می شود تمهیدات الزم 
برای جلوگیری از کاهش خسارات احتمالی به سبب کوالک 
بــرف، یخبندان، لغزندگی، مه گرفتگــی و اختالل در تردد 
جاده ای به ویژه گردنه های کوهســتانی این مناطق به عمل 
آید. به مسافرین نیز توصیه می شود با تجهیزات ایمنی کامل 

سفر نمایند.
ســازمان هواشناســی همچنین اعالم کرد: با توجه به 
افزایش سرعت وزش باد، امروز تا ظهر چهارشنبه بخش های 
مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج 
خواهــد بود و امروز ارتفاع موج بویژه در بخش های شــرقی 
خلیج فــارس بین 2/5 تا 3 متر برآورد می شــود، همچنین 
طی این مدت ارتفــاع موج در دریای عمان بین یک تا 1/5 
متر خواهد بود. امروز تا ظهر چهارشــنبه دریای خزر مواج و 
طوفانی خواهد بود. تــا اواخر وقت امروز ارتفاع موج به ویژه 
در نواحی شــرقی دریای خزر بین 2 تــا 3 متر پیش بینی 
می شــود. از این رو توصیه می شود طی این مدت در مناطق 
ذکر شده احتیاط الزم در تردد شناورهای سبک، نیمه سبک 

و تفریحی به عمل آید.

آمادگی ۵ هزار امدادگر 
هالل احمر در ایام نوروز

فعالیت سامانه بارشی
 امروز و فردا ادامه دارد

سرویس شهرستان ها-
ماموران انتظامی شهرستان های اصفهان و کرمان 

۲ تن و 7۵۵ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از اجرای عملیات یک 
روزه مرصاد 44 و کشــف یک تن و 400 کیلوگرم انواع مواد 

افیونی خبر داد.
 سرتیپ »مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: در اجرای 
طرح عملیاتی مرصاد 44 به صورت همزمان در سراســر این 
استان یک تن و 400 کیلو گرم انواع مواد مخدر شامل یک 
تن و 178 کیلوگرم تریاک ،210 کیلوگرم حشیش، 10 کیلو 
و 500 گرم هروئین و یک کیلو و500 گرم سایر مواد کشف 
و در این راستا 3 باند بزرگ توزیع مواد افیونی منهدم و 18 
ســوداگر مرگ نیز دســتگیرکه پس از تشکیل پرونده برای 

اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده می شوند.
سردار معصوم بیگی با  اشــاره به اینکه این قاچاقچیان 
حرفه ای قصد داشتند ، 3 محموله را از جنوب و شرق کشور 
به اســتان های مرکزی و شمالی کشــور انتقال دهند اظهار 
داشت : 9 دستگاه وســیله نقلیه سبک و سنگین که از آنها 
برای حمل محموله ها یا اســکورت و راه پاک کن اســتفاده 
می کردند نیز توقیف و بــه پارکینگ های پلیس انتقال داده 

شد.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: در سال جاری 34 
تن انواع مواد افیونی کشف شد و 179 باند تهیه و توزیع مواد 

مخدر در استان اصفهان شناسایی و منهدم شدند.
همچنین فرمانده انتظامی اســتان کرمان از کشف یک 
تن و 355 کیلو موادمخدر و دســتگیری 5 ســوداگر مرگ 

خبر داد.
سرتیپ »رضا بنی اسدی فر« اظهار داشت: ماموران ایست 
بازرسی ســه راهی راین حین کنترل خودروهای عبوری به 
یک دســتگاه کامیون کاویان مشکوک شده و به آن دستور 
ایســت دادند. وي تصریح کرد: ماموران در بازرســی از این 
کامیون 569 کیلو مرفین ،که به طرز ماهرانه ای جاساز شده 

بود را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.
این مقام ارشــد انتظامی استان با  اشاره به عملیات دوم 
گفــت: ماموران مواد مخدر اســتان در محور»نگار-کرمان« 
به2خودرو تیبا و پژو 405 مشــکوک شده و به آنها دستور 

ایست دادند.
وی افزود: رانندگان این خودروها بدون توجه به دستور 
ایســت پلیس به مســیر خود ادامه دادند که پس از تعقیب 
و گریز به دام افتادند و در بازرسی از این خودروها 302 کیلو 

تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامي اســتان کرمان با اشاره به عملیات سوم 
گفت: ماموران حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خود به 
2 دســتگاه خودرو پژو 405 مشکوک شده و آنها را متوقف 
کردندکه در بازرسی از خودروها 484 کیلو تریاک کشف و 2 

متهم نیز دستگیر شدند.

کشف2 تن و 7۵۵ کیلوگرم مواد افیونی در اصفهان و کرمان

فرمانــده انتظامی البرز اعالم کــرد که ماموران 
انتظامی این اســتان حدود ۲۰ تن پوشاک خارجی 
قاچاق به ارزش ۱۱۰ میلیاد ریال در محمد شــهر کرج 

کشف و ضبط کردند.
سرتیپ عباسعلی محمدیان دیروز درگفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این پوشاک قاچاق در یک انبار غیرمجاز در منطقه 

محمد شهر کرج نگهداری می شد.
وی بیان داشــت: پرونده این کاالی قاچاق در دســت 

بررسی است .
فرمانــده انتظامی البرز گفت: اجرای طرح ملی مقابله با 
کاالی قاچاق و قاچاق کاال به صورت ویژه در این اســتان در 

حال اجرا است.

محمدیان، نقش مردم را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق 
کاال و ارز که اقتصاد، تولید و اشــتغال کشــور را با مشکالت 

عدیده ای روبرو می کند،بسیار تاثیرگذار دانست.
از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از یک هزارو 800 
میلیارد ریال کاالی قاچاق کشــف شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بیش از 90 درصد افزایش یافته است.

11۰ میلیارد ریال پوشاک خارجی قاچاق در البرز کشف شد


