
جاسازی  تریاک در معده 
اصفهــان- خبرنــگار کیهان: فرمانده انتظامی  شهرســتان اردســتان از 

کشف تریاک از معده پنج قاچاقچی خبر داد.
ســرهنگ غالمرضا  هاشــمی زاده، افزود: مأموران این فرماندهی با کسب 
اطــالع از عبور قاچاقچیان با کنترل خودرو هــای عبوری در محور مواصالتی 
این شهرستان خودرویی که با پنج سرنشین در حال حرکت بود را شناسایی 

و متوقف کردند.
وی با  اشاره به عدم کشف مواد مخدر در بازرسی از خودرو گفت: مأموران 
برای بررســی بیشتر هر پنج سرنشــین خودرو را مورد معاینات پزشکی قرار 
دادند که در نهایت مشخص شــد این افراد اقدام به بلعیدن مواد و نگهداری 

آنها در معده خود کردند.
سرهنگ  هاشــمی زاده، در ادامه به کشف ســه کیلوگرم  تریاک از معده 
قاچاقچیان  اشــاره کرد و گفت: متهمان دستگیر شده جهت اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.
مرگ خاموش

همــدان- خبرنــگار کیهان: فرمانــده انتظامی  مالیر گفــت: مرد ۵۱ 
 ســاله  مالیری بر اثر خفگی ناشــی از مســمومیت با گاز، جان خود را از

دست داد. 
سرهنگ محمد باقر سلگی، افزود: این مرد برای گرمایش منزل خود از 
یک اجاق کباب پز با شعله زیاد، در حالی که پنجره های خانه نیز بسته بود، 

استفاده کرد که این مسئله سبب مرگ وی در خواب شد.
الزم به یادآوری است، از ابتدای مهرماه امسال تاکنون ۱۹ نفر به علت 
مســمومیت با گاز co به مراکز درمانی استان منتقل و سه نفر از این افراد، 

جان خود را از دست داده اند.
واژگونی مرگبار خودرو

شــیراز- خبرنگار کیهان: بر اثر واژگونی یک ســواری رانــا در دوراهی 
کوهمره سرخی شهرستان شیراز، راننده و سرنشین آن در آتش سوختند.

رئیس پلیس راه شــمال فارس گفــت: در این حادثه دلخراش، خودروی 
سواری رانا واژگون و دچار حریق شده بود و هر دو سرنشین آن فوت کردند.
ســرهنگ عبدالهاشم دهقانی افزود: کارشناسان تخطی از سرعت را علت 

وقوع این حادثه رانندگی اعالم کردند.
تصادف زنجیره ای

شهرکرد- خبرنگار کیهان: سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی چهارمحال و بختیاری از وقوع تصادف زنجیره ای در محور شهرکرد 

به اصفهان حوالی تونل خبر داد. 
محمــد حیدری، گفــت: در این حادثه یک دســتگاه کامیون کشــنده، 

مینی بوس، پراید و پژو باهم برخورد کردند.
وی ادامــه داد: در این حادثه ۱۹ نفر مصدوم شــدند که مصدومان پس 
از انجام اقدامات درمانی اولیه با پنج دســتگاه آمبوالنس، یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و دو آمبوالنس هالل  احمر به بیمارســتان کاشانی شهرکرد منتقل 

شدند.
دستگیری توزیع کننده مواد مخدر 

اراک- خبرنــگار کیهان: جانشــین فرمانده انتظامی  اســتان مرکزی، از 
دســتگیری سه عامل توزیع مواد مخدر طی عملیات مشترک پلیس مبارزه با 

مواد مخدر شهرستان ساوه و استان قزوین خبر داد. 
سرهنگ یوسف ســپهوند، افزود: مأموران پس از اتمام تحقیقات میدانی 
و هماهنگی با دســتگاه قضایی، موفق به شناسایی و متوقف کردن خودروی 
مظنون به حمل مواد مخدر در یکی از محور های مواصالتی اســتان مرکزی 

شدند.
ســپهوند با  اشــاره به کشــف ۸۹ کیلو و ۵۰ گرم  تریاک در بازرسی از 
خــودروی توقیفی تصریــح کرد: در این عملیات راننده و دوسرنشــین دیگر 

خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.
برخورد مرگبار با شتر

زاهدان- خبرنگار کیهان: بر اثر برخورد خودروی لیفان با یک نفر شتر در 
مسیر زاهدان به نصرت آباد، یک نفر جان باخت.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان گفت: این حادثه منجر 
به فوت یک نفر و جراحت دو نفر از سرنشینان این خودرو شد. 

فریبرز راشــدی، افزود: مجروحان با دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستان 
خاتم االنبیاء زاهدان منتقل شدند.

ریزش معدن ذغالسنگ 
کرمان- مهر: رئیس اورژانس کرمان از جان باختن یک کارگر بر اثر ریزش 

معدن در پابدانا خبر داد.
محمد صابری گفت: فرد فوت شــده ۳۵ ســال سن داشــت که قبل از 

رسیدن آمبوالنس جان خود را از دست داد.
وی گفت: هیچ فرددیگری در این حادثه دچار آســیب نشــده و مصدوم 

نداشتیم.
پلمب نانوایی

کرج- خبرنگار کیهــان: مدیرکل تعزیرات حکومتــی البرز از پلمب ۲۰ 
نانوایی  متخلف به علت کم فروشی خبر داد. 

علی اکبر مختاری افزود: پس از بازرسی تعدادی از نانوایان در سطح شهر، 
برای تعداد۲۰  نانوایی به علت  تخلف کم فروشی نان، پرونده تخلف تشکیل و 

واحدهای صنفی متخلف پلمب شدند.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی مستمر از نانوایی های استان در روزهای آتی 

هم ادامه خواهد داشت.
گفتنی اســت یکی از نانوایی های پلمب شــده، پیش از این بنری تحت 
عنوان دیوار مهربانی نانوایی ســنگک در محــل نانوایی نصب کرده بود و نان 

مهربانی توزیع می کرد.
جریمه میلیاردی قاچاقچی

اردبیل- ایســنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از رسیدگی و صدور 
حکم برای نگهداری کاالی قاچاق خبر داد. 

علــی رحیمی آذر، اظهار کرد: با گزارش مأموران نیروی انتظامی  مبنی بر 
کشف و ضبط محموله الکل پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

وی افــزود: شــعبه دوم تعزیرات اســتان با توجه به محتویــات پرونده 
و اظهــارات متهمین، تخلف را محرز و افــراد متخلف را به ضبط کاال به نفع 
دولــت و پرداخت شــش میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال جــزای نقدی در حق 

دولت محکوم کرد.
کشف مواد مخدر

سرویس شهرستان ها: جانشین فرمانده انتظامی  استان هرمزگان از کشف 
۲۵۰ کیلو  تریاک از یک خودرو در شهرستان بندرعباس خبر داد. 

سرهنگ »عباسعلی بهدانی فرد« گفت: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصالتی 
فرعی شهرســتان بندرعباس به یک دســتگاه وانت نیســان مشکوک شده و 

دستور توقف دادند.
وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به فرمان پلیس و عالئم هشدار دهنده 
اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و  گریز نهایتا خودرو متوقف و در بازرسی 

از آن ۲۵۵ کیلو  تریاک در کیسه های ۱۰ کیلویی کشف شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

رها شــدن مدفوع برخی حیوانات 
در محیط هــای آزاد و محل رفت و آمد 
افراد و به  انسان ها می تواند به سالمت 
خصوص کودکان لطمــه بزند، اما یک 
ربات می تواند این مشکل را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، 
شــرکت »بیتــل رباتیکس« رباتی را تولید کرده که شــبیه به یک 
جاروبرقی عادی اســت و با حرکت در محیط های مختلف می تواند 
مدفوع حیوانات و به خصوص سگ ها را شناسایی و جمع آوری کند.

این ربات که دارای دو چرخ بزرگ و دو چرخ کوچک اســت، با 
استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی خود قادر به حرکت در محیط 
و شناسایی مدفوع سگ و در نهایت جمع آوری آن است. این ربات که 
پوپر اسکوتر نام گرفته، می تواند مسافت های نسبتا طوالنی را طی کند.
ربات یادشده برای کســب اطمینان از شناسایی دقیق به چند 
دوربین و یک سیســتم رایانه ای پردازشــگر هم مجهز است. بعد از 
شناسایی مدفوع سگ، بازوی رباتیک این ربات آن را در محفظه ای 
مخصوص قرار می دهــد که به راحتی قابل جابجایی و قراردادن در 

سطل زباله است.

ربات
 پاکسازی

 مدفوع حیوانات!

شرکت فیس بوک اعالم کرد به دلیل 
ســرقت چند هارد درایو این شرکت 
اطالعات کارمندانش به سرقت رفته و 

احتمال افشای آنها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت 

فیسبوک اعالم کرده  است که سارقی چند هارد درایو این شرکت را که 
شامل اطالعات ۲۹ هزار کارمند شرکت می شده به سرقت برده است.

این هاردها اطالعاتی چون ســوابق بیمه ای، حقوق و دســتمزد 
کارمندان، پاداش ها و سهام آنها را شامل می شده و تمام این اطالعات 
در کنار نام آنها قرار گرفته اســت. البته بــه گفته فیس بوک، این 
اطالعات رمزگذاری شده است اما با این وجود این افشای اطالعات 

به تمام کارمندان گزارش شده  است.
این سرقت ۱7 نوامبر اتفاق افتاده اما شرکت سه روز بعد متوجه 
آن شده  است و کارمند مذکور حق خروج هاردها را از شرکت نداشته 
اســت. هنوز اطالعاتی از این هاردها افشا نشده است اما امکان این 

افشا وجود دارد.

سرقت اطالعات 
۲۹هزار کارمند 

فیس بوک

کارشناسان هواشناسی در استرالیا 
پیش رو  هفته  که  کرده اند  پیش بینی 
باالترین رکورد دمایی در این کشور به 

ثبت می رسد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا به نقل از 

شــبکه خبری بی بی ســی، طبق اعالم کارشناسان هواشناسی طی 
هفته پیش رو موج گرمای شــدیدی از غرب استرالیا به سمت شرق 
این کشــور حرکت می کند، همچنین ممکن است رکورد گرم ترین 

روز طی این هفته به ثبت برسد.
به گفته کارشناســان هواشناســی از روز چهارشــنبه احتمال 
اینکه دمای هوا در بســیاری از مناطق اســترالیا به باالی ۴۰ درجه 
ســانتی گراد برسد وجود دارد. باالترین رکورد دمایی ثبت شده ۵۰ 

درجه سانتی گراد بوده که دوم ژانویه ۱۹۶۰ به ثبت رسیده است.
همچنین به دلیل باال رفتن دما نســبت به احتمال وقوع حریق 
در بخش هایی از ایالت های استرالیای غربی و کوئینزلند هشدار داده 

شده  است.

استرالیا
 در حال شکستن 

»رکورد دما«

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

تشدید برخورد با خریداران و فروشندگان سالح
فرمانده نیروی انتظامی با  اشاره به تاکیدات 
رهبر انقالب درخصوص مقابله با خرید و فروش 
ســالح غیرمجاز تصریح کرد: تشدید برخورد و 
مقابله با خریداران و فروشندگان سالح در دستور 

کار ناجا است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین  اشتری 
در نشست تخصصی روسای پلیس امنیت عمومی سراسر 
کشور با  اشــاره به حوادث اخیر در پی افزایش قیمت 
بنزین اظهارداشــت: نیروی انتظامی از همان ساعات 
اولیه با تمامی ظرفیت های خود در صحنه حاضر شد و 
با آمادگی صد درصدی توانست حوادث را کنترل کند.
اشــتری با بیان اینکه یگان های ویژه از آماده ترین 

نیروها در صحنه های عملیاتی هستند، گفت: این یگان 
از همان ســاعات اولیه وارد میدان شد و به خوبی فتنه 

اخیر را مدیریت کرد.
وی با  اشاره به سخنان رهبر انقالب درباره حوادث 
اخیر افزود: فرمایشات ایشان بسیار تأثیرگذار و همچون 
آبی بر روی آتش بود و ســبب آرام شدن شرایط کشور 
شد به طوری که با سخنرانی ایشان، مردم سریعا صف 

خود را از اغتشاشگران جدا کردند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه آمریکا، اسرائیل، منافقان 
و سلطنت طلبان در فتنه اخیر هجمه های بسیاری را بر 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وارد کردند، گفت: 
دشــمنان در این حوادث خسارات بسیاری را بر اموال 

عمومی وارد کردند و پروژه کشته سازی را پیش گرفتند 
چرا که در دل آنها امید ایجاد شده بود.

اشتری ادامه داد: در حوادث اخیر، دشمنان در فضای 
مجازی تسلط بسیاری داشتند و آن را مدیریت می کردند 
که بــا همکاری های الزم توانســتیم فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی را کنترل کنیم؛ باید برای آینده 
آماده تر از قبل باشیم چرا که روش دشمن متفاوت تر از 

قبل و دارای گستردگی بسیاری است.
وی به اجــرای طرح های ناظر )طرح های مبارزه با 
انواع ســرقت(  اشاره و بر تقویت آن تاکید کرد و گفت: 
این طرح ابتکارعمل بسیار خوب و موفقی بود که تاثیر 

بسیاری در جامعه داشت.

فرمانده ناجا با  اشــاره به تاکیــدات رهبر انقالب 
درخصــوص مقابله با خرید و فروش ســالح غیرمجاز 
تصریح کرد: تشــدید برخورد و مقابلــه با خریداران و 

فروشندگان سالح در دستور کار ناجا است.
سردار اشتری درباره اهمیت مقابله با اراذل و اوباش 
گفــت: ما به هیچ عنوان به اراذل و اوباش اجازه عرض 
انــدام نمی دهیم و با جدیت و قاطعانه با آنها برخورد و 

مقابله می کنیم.
وی با  اشــاره به معیشــت کارکنــان، عنوان کرد: 
اقدامات خوبی در این راســتا صــورت گرفته و تا پنج 
ســال آینده همه کارکنان ما در سطح نیروی انتظامی 

خانه دار می شوند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کارت هــای جدید  واگذاری  گفت:  کشــور 
 سوخت تاکسی های ون با سهمیه ۶۰۰ لیتری

آغاز شد.
مرتضی ضامنی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
پس از افزایش نرخ بنزین ســهمیه تاکسی های ون 
۴۰۰ لیتر در ماه تعیین شــده بــود، اما با توجه به 
میزان پیمایش این تاکسی ها و مصرف باالی آنها با 
هماهنگی با وزارت کشور و موافقت وزارت نفت مقرر 

شد ۲۰۰ لیتر دیگر هم اضافه شود.
ضامنی افــزود: بدین ترتیب در تهران، برای آن 

دسته از رانندگان تاکسی های ون که پروانه فعالیت 
آنها دارای اعتبار اســت، پیامک ارسال خواهد شد و 
آنها باید با مراجعه به محل اعالمی برای دریافت کارت 
سوخت خود اقدام کنند و آن دسته از رانندگانی که 
پروانه فعالیت آنها پایان یافته است نیز باید با مراجعه 
به ســازمان تاکسیرانی تهران، پروانه خود را تمدید 

کنند تا کارت سوخت برای آنها صادر شود.
وی ادامه داد: در ســایر شــهر های کشــور هم 
رانندگان تاکســی های ون از دوشنبه ۲۵ آذر برای 
دریافت کارت ســوخت جدید خود به سازمان های 

تاکسیرانی مراجعه کنند و کارت خود را بگیرند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری گفت: 
بــا توجه به زمان کم باقی مانده تــا پایان آذر و به 
منظور استفاده کامل رانندگان از این سهمیه، تفاوت 
۲۰۰ لیتری سهمیه سوخت آذرماه این رانندگان، در 
سهمیه دی ماه آنها لحاظ می شود و کارت سوخت 
تاکســی های ون در دی ماه ۸۰۰ لیتر شارژ خواهد 
شــد و از بهمن ماه به صورت ماهانه کارت سوخت 

خودرو های ون ۶۰۰ لیتر شارژ می شود.
به گفته وی، کارت های ســوخت قدیمی ون ها 
تا پایان آذرماه فعال است و تاکسیرانان می توانند از 
باقیمانده سهمیه آن تا پایان ماه جاری استفاده کنند.

به دلیل افزایش آلودگی هوای اســتان 
به جز  تمام مقاطع  تهران، همه مدارس در 
شهرســتان های فیروزکوه و دماوند امروز 

تعطیل است.
به گزارش فارس، در جلســه کمیته اضطرار 
آلودگــی هوای اســتان تهــران که دیــروز با 
حضور  اســتاندار تهــران و نماینــدگان دیگر 
دســتگاه های زیر مجموعه برگزار شد، تصمیم 
گرفته شــد تا همــه مدارس اســتان تهران به 
 جز شهرســتان های فیروزکــوه و دماوند امروز

تعطیل باشد.
این در حالی است که فعالیت تمامی معادن 
شــن و ماسه نیز امروز متوقف و تردد کامیون ها 

نیز در سطح شهر ممنوع است.
همچنین قیمت مترو و اتوبوس امروز نیم بها 
خواهد بود و براساس مصوبه شورا قرار است طرح 

زوج و فرد از در منازل اجرا شود.
با توجه به پایداری هوا که تا روز دوشنبه ادامه 
دارد امروز مجددا کمیته اضطرار آلودگی هوا برای 

اتخاذ تصمیمات برگزار خواهد شد.

افزایش سهمیه   بنزین تاکسی های ون به ۶۰۰ لیتر در ماه

به جز فیروزکوه و دماوند

تمام مدارس استان تهران امروز تعطیل است

ابالغ رای  از  وکیل محمدعلــی نجفــی 
محکومیت موکلش در پرونــده قتل »میترا 

استاد« خبر داد.
حمیدرضا گــودرزی به خبرگزاری فارس گفت: 
رای دادگاه دیروز به ما ابالغ شــد که بر اساس آن، 

۶ ســال و نیم حبس برای قتل عمد و یک سال و ۳ 
ماه حبس برای نگهداری سالح غیرمجاز برای موکلم 

محمدعلی نجفی صادر شده است.
وی ادامــه داد: ما به ایــن رای اعتراض خود را                                         
خواهیم کرد و به دیوان عالی فرجام خواهی می کنیم.

7 سال و 8 ماه حبس در انتظار شهردار اسبق تهران
رأی محکومیت »نجفی« ابالغ شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان اسفراین از صدور 
قرار تعقیب برای مدیران استانی و شهرستانی صمت و محیط 

زیست در ارتباط با پرونده معدن آلبالغ خبر داد. 
محسن کریمی در گفت وگو با تسنیم در بجنورد اظهار داشت: 
پرونــده تخلف برای چهار مدیر مرتبط با موضوع آلبالغ تشــکیل 

شده است.
وی افزود: مدیران کل سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
محیط زیست خراسان شمالی و مدیران شهرستانی آن در خصوص 
عدم انجام و اجرای مصوبات شــورای تامین شهرســتان اسفراین 
 در پرونده آلبالغ متخلف هســتند و قــرار تعقیب برای آنها صادر

شده است.
دادستان اسفراین در ادامه تصریح کرد: با توجه به جان باختن 
پنج  نفر در بهره برداری غیرمجاز از معدن آلبالغ، این مدیران، متخلف 
شناخته شده و پرونده آن ها در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

کریمی خاطرنشــان کرد: با توجه به حضور دو مدیر استانی در 
این پرونده، موضوع به دادگاه مرکز اســتان ارجاع شده و رسیدگی 

آن از صالحیت محاکم شهرستانی خارج است.
وی در پایان اضافه کرد: دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 

مدیریت رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفته است.

قرار تعقیب ۴ مدیر ارشد خراسان شمالی 
در پرونده آلبالغ صادر شد

شیراز- خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی  استان فارس از شناسایی 
و دســتگیری 1۰ تن از عامالن اغتشاشات 
آبان ماه در شهرستان های کازرون و ممسنی 

خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از 
معاونت اجتماعی پلیس فارس، سردار رهام بخش 
حبیبی، اظهار داشت: در پی وقوع اغتشاشات آبان ماه 
سال جاری در شهرستان های کازرون و ممسنی و 
اقدامات آشوبگران در تخریب اموال عمومی  و دولتی، 
موضوع شناسایی و دستگیری این افراد در دستور 

کار مأموران انتظامی  قرار گرفت.
وی ادامــه داد: با انجام اقدامــات اطالعاتی و 

پلیسی، مأموران انتظامی  موفق شدند مخفیگاه  ۸ 
تن از عوامل اصلی آشوب و اغتشاش را در شهرستان 
کازرون و ۲ نفر دیگر را در شهرســتان ممســنی 

شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی  اســتان فارس گفت: با تالش 
مأموران انتظامی  و هماهنگی الزم با دستگاه قضایی 
این ۱۰ نفر آشــوبگر طی دو عملیات جداگانه در 
مخفیگاه شان دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع 

قضایی معرفی شدند.
 حبیبی تأکید کــرد: امنیت مردم، خط قرمز 
پلیس اســت و خادمان مردم در انتظامی  اســتان 
فــارس با مخالن نظم و امنیــت برخورد قانونی و 

قاطع خواهند داشت.

فرمانده انتظامی البرز گفت: عوامل اصلی 
اغتشاشــات در منطقه مهدی آباد شهرستان 

ساوجبالغ دستگیر شدند. 
سرتیپ عباسعلی محمدیان، در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان از البرز، گفت: به دنبال آشوب هایی 
که عده ای از اراذل و اوباش با هدایت شبکه های معاند 
به بهانه افزایش قیمت بنزین ایجاد کردند و باعث به 
آتش کشیده شدن اموال عمومی در مناطق مختلف 
اســتان البرز به ویژه منطقه مهدی آباد شهرســتان 
ساوجبالغ شدند، موضوع شناسایی و دستگیری این 
افراد در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این 

شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کارهای اطالعاتی گسترده و با 
به کارگیری اقدامات پلیسی شناسایی عوامل اصلی 
اغتشاشات و آسیب زدن به اموال عمومی شناسایی 
شــدند و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات 
غافلگیرانه وارد مخفیگاه نامبردگان شده و هشت نفر 
از آنها را دستگیر و به پلیس امنیت عمومی شهرستان 

ساوجبالغ منتقل کردند.
محمدیان گفت: متهمان در بازجویی ها، چاره ای 
جز اعتراف نداشتند و به آتش زدن خودرو آتش نشانی 

و ایستگاه پلیس در منطقه مهدی آباد اقرار کردند.
وی افزود: دســتگیری عوامل اصلی اغتشاشات 

اخیر ادامه دارد.

10 نفر از عامالن اغتشاش در استان فارس دستگیر شدند 

عوامل ناآرامی های ساوجبالغ در دام پلیس البرز

ســازمان حفاظت محیط زیســت در نامه ای به 
مدیرعامل شرکت ایران خودرو، توقف پیش فروش 
چهار محصول سمند، پژو ۲۰7 ، دنا و یک خودروی 

دیگر این شرکت را خواستار شد.
سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به پیش فروش 
چهار محصول »یورو ۴« که دیروز انجام شد، نامه ای خطاب 
به مدیرعامل شرکت ایران خودرو ارسال و تاکید کرده است 
که در صورت پیش فروش این خودروها، ســازمان حفاظت 
محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد 
داد. در نامه محمدمهدی میرزایی قمی - رئیس  مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - خطاب 

به مقیمی - مدیرعامل شرکت ایران خودرو - آمده است:
»به اســتحضار می رســاند براساس بخشــنامه مورخ 

۹۸/۹/۲۰، آن شرکت محترم در وب سایت رسمی خود اقدام 
به پیش فروش چهار محصول دارای اســتاندارد آالیندگی 

یورو۴ برای آذر ماه سال ۱۳۹۹ نموده است.
پیرو نامه شماره ۹۸/۳۰۰/۳۲۳۴۴ مورخ ۹۸/۸/۱۲ به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تشــریح گردید که براساس 
ماده چهار قانون هوای پاک پیش فروش محصوالت یورو ۴ 
برای سال آینده ممنوع است و خودروسازان می بایست قبل 
از هرگونه اقدام به فروش یا پیش  فروش نسبت به اخذ مجوز 

آالیندگی برای محصوالت خود اقدام کنند.
با توجه به اینکه بــرای چهار محصول مذکور تاکنون 
اقدامی جهت ارتقای استاندارد آالیندگی به یورو ۵ صورت 
نگرفته است، مقتضی است دستور فرمایید از پیش فروش 
محصوالت مذکور برای سال آینده جلوگیری به عمل آید. 

بدیهی است در صورت انجام پیش فروش این محصوالت این 
سازمان پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.«

 اجازه شماره گذاری نمی دهیم
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست 
هم با  اشاره به درخواست توقف پیش فروش چهار محصول 
ایران خودرو شامل ســمند، پژو ۲۰7، دنا و یک خودروی 
دیگــر، گفت: طبق ماده ۴ آیین نامه مــاده ۲ قانون هوای 
پاک خودرو  ســازان اگر استاندارد را از محیط زیست نگیرند 
شماره گذاری آنها غیر قانونی است. ماه گذشته مکاتبه ای با 
وزارت صنعت کردیم که کلیه خودرو ها باید استاندارد یورو 

۵ را از محیط زیست بگیرند.
به گــزارش خبرگزاری میزان، داریــوش گل علیزاده 
افزود: ما باید اجازه شــماره گذاری را به پلیس بدهیم واگر 

این خودرو ها اجازه شماره گذاری را نداشته باشند پلیس هم 
شماره گذاری را انجام نمی دهد. خودروسازان را ملزم کرده ایم 

که این استاندارد را حتما رعایت کنند.
گل علیــزاده ادامه داد: در توصیه ای به مردم برای عدم 
خرید این خودرو ها گفت: وقتی تولید شود و پیش فروش 
نیز صورت بگیرد، ولی شماره گذاری نشود عمال خودرویی 

نمی تواند وارد بازار شود.
وی اظهار داشت: یک ماه پیش مکاتباتی را انجام داده 
بودیم، ولی دیروز)۲۳ آذر(، چون پیش فروش این خودر ها 
آغاز شده دوباره مکاتبه  جدیدی انجام دادیم و اعالم کردیم 
که هیچ گونه مســئولیتی بر عهده ســازمان محیط زیست 
نخواهد بود و به مردم تاکید می کنیم خودرو هایی که اجازه 

شماره گذاری ندارند را خریداری نکنند.

سازمان محیط زیست: 

پیش فروش محصوالت »یورو 4« ایران خودرو غیرقانونی است

استان هرمزگان  رئیس  کل دادگســتری 
اعالم کرد: در پی ضرب االجل تعیین شده برای 
شرکت پیمانکار و بهره بردار آزادراه پارسیان به 
عسلویه، این محور مهم مواصالتی جنوب کشور 

در کمتر از چهل روز افتتاح و راه اندازی شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی 
صالحی، اظهار کرد: با توجه به اینکه مراحل ساخت 
آزادراه پارسیان به عسلویه مدت مدیدی بود که به 
پایان رسیده و شرکت پیمانکار از افتتاح و بهره برداری 

ایــن پروژه عمرانی امتناع می کــرد، این موضوع به 
صورت ویژه در دستورکار شورای پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری اســتان هرمزگان قرار گرفت و در 
جلسه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ این شورا با حضور مسئوالن 

اجرایی جوانب امر مورد بررسی قرار گرفت.
وی یادآور شــد: تأخیر در افتتاح آزادراه جدید 
پارسیان به عسلویه، سبب شده بود، مردم و راکبین 
وسایل نقلیه به اجبار از جاده غیراستاندارد و قدیمی 
ایــن محور تــردد نمایند و این موضــوع تصادفات 

رانندگی و مخاطرات شدید جانی را در پی داشت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان 
کرد: پس از بررســی های کارشناسی مشخص شد 
بیشتر این تصادفات به دلیل شرایط نامساعد جاده 

قدیم بوده است.
 صالحی در ادامه افزود: در نتیجه پس از بررسی 
ویژه این موضوع و با تصویب شورای پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری استان هرمزگان، دستگاه قضایی به 
منظور احقاق حقوق عامه با احضار شرکت پیمانکار و 

عوامل اجرایی این پروژه و تعیین ضرب االجل قانونی، 
از آنها خواست با رفع تمامی موانع، نسبت به افتتاح و 

بهره برداری از این پروژه عمرانی اقدام کنند.
رئیس  کل دادگســتری استان هرمزگان تصریح 
کرد: در پی ضرب االجل تعیین شــده برای شرکت 
پیمانکار و بهره بردار آزادراه پارســیان به عســلویه، 
صبح دیروز این محور مهم مواصالتی جنوب کشور 
بــا رفع تمامی نواقص و موانع در کمتر از چهل روز 

افتتاح و راه اندازی شد.

افتتاح یک آزادراه در کمتر از 40 روز

از  ایالم  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
دستگیری دکتر قالبی در یکی از بیمارستان های 

شهر ایالم خبر داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان از ایالم؛ 
سرهنگ جمال موسوی، گفت: فردی که در اطراف 
مدارس دخترانه شــهر ایالم خود را به عنوان مامور 
اداره بهداشــت معرفی کرده و با برقــراری ارتباط 
کالمی قصد اذیت کردن آنان را داشــته بود پس از 
اطالع پلیس، موضوع دستگیری این فرد در دستور 

کار ماموران قرار گرفت.
او افزود: پس از اطالع اولیا یکی از دانش آموزان 
بــه پلیس، مامــوران کالنتــری ۱۳، پایش تصاویر 
دوربین های اطراف مدرسه را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ موســوی تصریح کرد: پس از بررسی 
تصاویر دوربین های مداربسته در روند ردگیری متهم، 
مورد مشابه دیگری توسط کارکنان بیمارستان امام 

خمینی نیز به پلیس اعالم شد.
او ادامــه داد: با پیگیری هــای پلیس و با کمک 
حراست بیمارســتان امام خمینی، این دکتر قالبی 

دستگیر شد.

پاکبان کرجی 
حین انجام وظیفه 

جان سپرد
معاون خدمات شهری شهرداری کرج از جان 
باختن یک پاکبان در حین انجام وظیفه در این 

شهرستان خبر داد.
محمدرضا زین العابدینی، در گفت و گو با ایســنا، 
گفــت: راننده ای که جان پاکبــان کرجی را گرفته 

متواری است. 
وی اظهار کرد: متاسفانه رضا اسماعیلی؛  یکی از 
پاکبانان منطقه چهار روز پنجشــنبه در حین انجام 
ماموریت در برخورد با یک دستگاه اتوبوس جان خود 

را از دست داد.
وی با بیان اینکه بعد از این حادثه راننده اتوبوس 
از محل حادثه  گریخته اســت، افــزود: تالش برای 
شناســایی راننده متواری با استفاده از دوربین های 

سطح شهر ادامه دارد.
این مســئول گفت: شــهرداری کــرج و حوزه 
معاونت خدمات شــهری وظیفه خــود می داند هر 
 اقدامــی را در راســتای احقــاق حق ایــن پاکبان

انجام دهد.

کالهبرداری 30 میلیاردی 
شرکت جعلی فروش خودرو

زاهدان - خبرنگار کیهان:
8۰ نفر قربانی شرکت جعلی فروش خودروی 

اقساطی شدند.
پنج نفر از اعضای یک شرکت جعلی که به بهانه 
فروش اقســاطی خــودرو، از ۸۰ نفر از مردم بالغ بر 
 ۳۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند دســتگیر

شدند.
اعضای سه شــرکت به بهانه فروش خودروهای 
اقساطی مبالغی را از تعدادی مالباخته دریافت کردند 
اما زمانی که تاریخ تحویل خودرو فرارسید خودروها 
را تحویل ندادند و پس از تعطیل کردن دفتر شرکت 

متواری شدند.
متهمان اکنون برای انجام تحقیقات تکمیلی با 
دســتور بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۱۸ تهران 

در اختیار پلیس آگاهی پایتخت قرار دارند.

دستگیری دکتر قالبی 
در ایالم

واکنش وزیر آموزش و پرورش به وجود قرص
 در برخی کیک ها:

بوفه های مدارس
 اقالم مورد نیاز را

 از مراکز رسمی تهیه کنند
وزیر آموزش و پــرورش درباره قرص های 
مخفــی در کیک ها که برخی دانش آموزان در 
بعضی اســتان ها هنگام مصرف تغذیه متوجه 

آن شده بودند، توضیحاتی ارائه کرد.
به گــزارش فارس، محســن حاجی میرزایی در 
حاشیه مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 
دانش آموزی که در دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ 
برگزار شــد، درباره قرص های مخفی در کیک ها که 
برخی دانش آموزان در بعضی استان ها هنگام مصرف 
تغذیه در زنگ تفریح، متوجه آن شده بودند، اظهار 
داشت: همه این کیک ها در مدرسه خریداری نشدند.
حاجی میرزایی ادامه داد: در برخی استان ها داخل 
بعضی از کیک ها، قرص هایی قرار داده شده بود که 
بررسی ها نشان می دهد این کار در فرآیند تولید اتفاق 

نیفتاده بود چرا که تغییر شکل و رنگ نداشته اند.
وی افــزود: بــا توجه به اینکه ایــن قرص ها در 
فرایند تولید، وارد کیک ها نشــده اند، توصیه مان به 
همه مدارس این است که بوفه های مدارس منحصرا 
از مراکز رسمی توزیع  مواد خوراکی، اقالم مورد نیاز 
دانش آمــوزان را خریداری کنند. البته اولیا هم باید 
این اقالم را کنترل کنند زیرا خوراکی هایی که چنین 
تغییراتی در آن ایجاد شده است، قابل مشاهده بوده 
و کامال قابل دسترســی است ضمن اینکه مسئوالن 
امنیتی در صدد پیدا کردن عوامل این کار هستند.

شبکه فساد مالی 
در انجمن بیماران کلیوی ساوه 

منهدم شد 
مسئول روابط عمومی سپاه روح اهلل استان 
مرکزی گفت: باند 11 نفری فساد از مدیران و 
کارکنان انجمن بیماران کلیوی شهرستان ساوه 

شناسایی و منهدم شد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، سرهنگ 
احمد شهرجردی افزود: با تالش سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه روح اهلل شناسایی 

و انهدام این شبکه فساد انجام شد.
وی بیان کرد: جعل اســناد، جعل مهر، استفاده 
از ســند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشــروع، 
خیانت در امانت و کالهبرداری از جمله اتهامات این 
شــبکه فساد است. وی افزود: با هماهنگی و دستور 
مقام قضایی عوامل این شبکه احضار و پرونده برای 
تصمیم گیــری در خصوص آنها، تشــکیل و صدور 
کیفرخواست ۳۳ صفحه ای برای ۱۱ نفر از مدیران و 

کارکنان انجمن صورت گرفته است.

مدیر مرکز حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه 
 علوم پزشــکی تربت حیدریه گفت: دیروز انتشــار گاز

منو اکسید کربن سبب مسمومیت یک خانواده چهار نفره 
در روستای قلعه آقا حسن شهرستان زاوه شد که در نتیجه 

سه نفر از آنها جان خود را از دست دادند. 
محمدجــواد امیری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در پی 
تماســی با اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت با گاز منو اکسید 
کربن در روستای مذکور بالفاصله تیم اورژانس چخماق به محل 

اعزام شدند.
وی ادامه داد: متاسفانه پس از رسیدن ماموران به محل حادثه 
مادر ۲۵ ســاله و دو فرزندش به دلیل مسمومیت باال جان خود 
را از دســت دادند و پدر خانواده پس از اقدامات اولیه درمانی و 

اکسیژن رسانی به مرکز درمانی منتقل شد.
امیری مطرح کرد: طبق برآوردهای اولیه احتمال نشت گاز به 
دلیل خرابی آبگرمکن گزارش شده اما علت دقیق حادثه توسط 

ایستگاه آتش نشانی در دست بررسی بیشتر است.
مدیر مرکز حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه گفت: وضعیت عمومی فرد منتقل شده به 

بیمارستان تاکنون رضایت بخش گزارش شده است.

مرگ ۳ نفر از اعضای یک خانواده
 بر اثر گازگرفتگی

با ضرب االجل قوه قضائیه رخ داد


