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سعودی!

دیده بان حقوق بشــر ســوریه اعالم کرد 
تروریست های داعش سه اسیر را به ستون های 
شهر باستانی پالمیرا بستند و با منفجر کردن این 

ستون ها این سه تن را اعدام کردند.
به گزارش روزنامه مصری الیوم السابع، داعش در 

سه زن آمریکایی مدعی شده اند که شاهزاده 
سعودی آنها را در جریان سه روز پارتی در کاخی 
واقع در »بورلی هیلز« کالیفرنیا مورد تعرض قرار 

داده و این سه تن را حبس کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، این ســه زن که 
نامشــان فاش نشده علیه »ماجد عبدالعزیز آل سعود«، شاهزاده سعودی 29 
ساله در لس آنجلس شــکایتی تنظیم کردند و گفتند از جانب این شاهزاده 

سعودی برای کار در منزل اواخر سپتامبر استخدام شده بودند.
این شکایت که اواخر روز پنجشنبه تنظیم شده این شاهزاده سعودی را به 
ایجاد رعب و وحشت این سه زن و انجام کارهای غیراخالقی متهم کرده است.
در متن این شــکایت آمده، زمانی که این ســه زن از شاهزاده سعودی 
خواستند تا دست از کارهایش بردارد، وی سر آنها فریاد کشیده و گفته »شماها 
زن نیستید، اصال هیچ کسی نیستید. من شاهزاده سعودی هستم و هر آنچه را 
که می خواهم باید انجام دهید.«این سه زن آمریکایی همچنین مدعی هستند 
که دیدند این شاهزاده سعودی با یک مرد دیگر ارتباط داشته و پودر سفید 

رنگی را استنشاق کرده که احتماال کوکایین بوده است.
وکیل مدافع این زنان در این باره گفت: این شاهزاده سعودی به صورت 
خشونت آمیزی این زنان را تهدید کرده و آنها را مورد تعرض قرار داده و وجهه 
آنها را در جامعه مخدوش کرده اســت. این نمونه بارز دیگری از سوءاستفاده 

از قدرت و پول برای ارضای امیال احساسی و تجاوز است.
این شــاهزاده زمانی توسط پلیس دســتگیر شد که یکی از این سه زن 
حین فرار از روی دیوار توســط فردی دیده شده و آن فرد به پلیس موضوع 
را اطالع داده است. البته این شاهزاده به دلیل نبود ادله کافی تنها به خاطر 
»بزه انتسابی« در بازداشت است.این وکیل ادامه داد: شاهزاده سعودی یک بار 
دیگر در جریان سفر سپتامبر 2015 به آمریکا و توقف در نیویورک چندین 

زن را مورد تعرض جنسی قرار داده بود.
بسیاری از شــاهزاده های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در »بورلی 
هیلز« دارای کاخ و  عمارت هستند و این نخستین باری نیست که از قوانین 
آمریکا تخطی می کنند. به طوری که در سپتامبر 2015 شیخ خالد بن حمد 
آل ثانی از اعضای خانواده ســلطنتی قطر به خاطر سرعت بیش از حد حین 
راندن یک خودروی »فراری« در مظان اتهام قرار گرفت اما بعدا این اتهامات 

را رد کرده و پیش از خروج از آمریکا مدعی مصونیت دیپلماتیک شد.

افسر امنیتی مدرسه ای در آمریکا یک دختر 
دانش آموز را مورد ضرب و شتم قرار داد.

به گزارش اسپوتنیک، ویدئویی که به سرعت در 
فضای مجازی منتشر شده حاکی از رفتار نامناسب یک 
افسر امنیتی با دانش آموزی در یکی از مدارس آمریکا 

است.این اتفاق روز دوشنبه در دبیرستان »اسپرینگ ولی« در کلمبیا رخ داد 
و دو دانش آموز از زوایای مختلف آن را فیلمبرداری کردند.

کالنتر این منطقه درباره حادثه اخیر گفت: به دانش آموز گفته شــد که 
به دلیل ایجاد اختالل در نظم مدرسه تحت بازداشت است اما وی باز هم به 

دستورات اعتنایی نکرد.
با این حال تصاویر منتشر شده حاکی از نزدیک شدن یک افسر امنیتی 

به این دختر نوجوان و پرت کردن وی به روی زمین است.

دوره اخیر تعداد زیادی از آثار و مراکز باستانی در سوریه را منهدم کرده است.
پالمیرا شهر تاریخی استان حمص، یکی از مهمترین ویرانه های تاریخی 
جهان و یکی از آثار ثبت شده سوریه در میراث جهانی یونسکو است. قدمت 

بخش اعظم ویرانه های پالمیرا به سده یکم و دوم میالدی بازمی گردد.

تصادف منجر به فوت
اصفهان- خبرنگار کیهان: عصر روز دوشــنبه بر اثر برخورد یک دستگاه 
خودرو ال 90 با وانت پیکان در محور اردستان-امیران در استان اصفهان یک 
کودک 3 ساله جان خود را از دست داد و 2 نفر دیگر از سرنشینان آن مجروح 
شدند.سرهنگ رحمت اهلل مهرانفر فرمانده انتظامی شهرستان اردستان در مورد 
علت وقوع حادثه گفت: برابر نظر کارشــناس تصادفات پلیس راه عدم توجه 
به جلو و انحراف به چپ و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده 

خودرو ال90 عامل ایجاد این حادثه بوده است.
جمع آوری 32 تن آرد مخلوط با شن

مهاباد- ایرنا: مدیر شرکت غله مهاباد گفت: 32 تن آرد مخلوط با سنگریزه 
از واحدهای نانوایی این شهرستان جمع آوری و از پخت آنها جلوگیری شد.

سلیم احمدی افشار افزود: این مقدار آرد که مدتی قبل به صورت سهمیه ای 
در بین واحدهای نانوایی این شهرســتان توزیع شــده بود، به دلیل داشتن 

ناخالصی جمع آوری شد.
وی ادامه داد: پس از اعتراض واحدهای نانوایی این شهرســتان به وجود 
ســنگریزه در آرد خریداری شده از یکی از کارخانه های تولید آرد در مهاباد، 
آرد این کارخانه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان ناخالصی 
گندم تحویلی به این کارخانه بیشتر از اندازه استاندارد و معمول بوده و بخشی 

از این ناخالصی هنگام آسیاب شدن با آرد مخلوط شده است.
کشف 70 کیلو حشیش

قم- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی 
قم گفت: مأموران پلیس استان یکی از قاچاقچیان مواد مخدر را که قصد داشت 
مقدار قابل توجهی مواد مخدرحشــیش را به استان همجوار قم منتقل کند، 

شناسایی شد و دستگیری وی در دستور کارشان قرار گرفت.
سرهنگ غالمعباس بلفکه افزود: با کنترل محورهای ورودی یک دستگاه 
خودرو کامیون اسکانیا متعلق به متهم در یکی از راههای مواصالتی به استان 
قم شناسایی و متوقف شد و در بازرسی از خودرو 70 کیلوگرم حشیش در قالب 
71 بسته باندرول شده کشف شد. به گفته وی در ادامه فردی که قصدتحویل 
گرفتن مواد مخدر از متهم داشت شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر 
شد و متهمان به انضمام پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضایی استان شدند.
تغییر مسیر به سوی مرگ

زنجان- ایرنا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان زنجان گفت: 
تغییر مسیر ناگهانی یک دستگاه خودرو سواری پیکان به مرگ راننده منجر شد.
سرگرد عباس مظفری افزود: این حادثه حوالی ساعت 14 ظهر روز دوشنبه 

در نزدیک ورودی زیرگذر کوی فرهنگ رخ داد.
وی اظهار کرد: راننده پیکان که مردی حدود 45 ساله بود پس از تغییر 
مسیر ناگهانی با یک دستگاه خودرو پراید که رانندگی آن را یک زن عهده دار 

بود تصادف و درمحل زیرگذر توقف کرد.
وی ادامه داد: علت مرگ راننده در دســت بررسی است و احتمال اینکه 

متوفی قبل از تصادف دچار سکته قلبی شده باشد نیز وجود دارد.
دستگیری سارق هنگام سرقت

اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در 
پی وقوع چند مورد سرقت سیم برق در شهر اصفهان موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ ستار خسروی افزود: در این زمینه گشت های ویژه ای در نیمه های 
شب به صورت محسوس و نامحسوس به فعالیت پرداختند تا اینکه ماموران 
در یکی از این گشت زنی ها فردی را که درحال سرقت سیم برق بود، مشاهده 
و در یک اقدام به موقع وی را دستگیر کردند.وی با بیان اینکه متهم، معتاد 
و دارای سوابق متعدد کیفری است گفت: وی در تحقیقات صورت گرفته به 
40 فقره ســرقت ســیم برق اقرار و اعالم کرد، با فروش اموال مسروقه مواد 

مصرفی خود را تهیه می کرد.
حمله ناکام سارقان به خودرو حامل پول

زاهدان- خبرنگار کیهان: ساعت 12 و 40 دقیقه روز یکشنبه دو خودرو 
حامل پول متعلق به بانک صادرات در محور ایرانشهر- نیکشهر در حال تردد 
بودند که سارقان مسلح به آنها نزدیک شدند.بر پایه این گزارش، با هوشیاری 
پلیس سیستان و بلوچستان و سرعت عمل مأموران در درگیری مسلحانه با 
آنها، سارقان مســلح با تنگ شدن عرصه از محل متواری شدند.تالش برای 

شناسایی و دستگیری سارقان مسلح ادامه دارد.
دستگیری سارق مسلح

آبادان- ایرنا: فرمانده انتظامی شهرســتان آبادان روز دوشــنبه گفت: در 
تعقیب و گریز مسلحانه پلیس و سارق خودرو، سارق مسلح بر اثر اصابت گلوله 
پلیس از ناحیه شکم زخمی و در حین فرار، بازداشت و روانه بیمارستان شد.
سرهنگ »حسین کهیایی« با بیان اینکه پلیس در پی فرار سارق، مجبور به 
شلیک به سمت وی شد، افزود: در این حادثه یکی از شهروندان نیز که درحال 
گذر از محل حادثه بود از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت که هم اکنون 
در بیمارســتان بستری است. وی ادامه داد: این سارق هفته گذشته با سالح 
شکاری، یکی از شهروندان را زخمی کرده و خودرو وی را به سرقت برده بود.

محموله باریجه قاچاق توقیف شد
سمنان- خبرنگار کیهان: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود 
گفــت: یک محموله قاچاق باریجه که حدود 450 کیلوگرم وزن داشــت، با 
همکاری ماموران حفاظتی این اداره و نیروهای انتظامی در پاســگاه شــهید 

نوری کشف و ضبط شد.
حسین شوکتی نیا افزود: ارزش این محموله بالغ بر 315 میلیون ریال بود 
که در این خصوص پرونده ای تشــکیل و برای ادامه مراحل قانونی به دادگاه 
ارســال شد.وی ادامه داد: بهره برداری از برخی محصوالت گیاهی موجود در 
طبیعت مانند باریجه که خواص درمانی دارد با گرفتن مجوز از مراجع مربوطه 

امکان پذیر است.
141 کارت سوخت قاچاق در خودرو تویوتا

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان ســرباز سیستان 
و بلوچستان از کشــف 141 عدد کارت سوخت قاچاق از یک دستگاه وانت 
تویوتا خبر داد.سرهنگ دوم سیامک مرادی گفت: در راستای ارتقای امنیت 
اجتماعی و برخورد و مقابله با قاچاق سوخت، کارآگاهان پلیس آگاهی و پلیس 
امنیت عمومی در حین گشت زنی به یک دستگاه تویوتا وانت که در محورهای 
فرعی در حال تردد بود مشکوک شده و آن را توقیف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرســتان سرباز افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو 1400 لیتر 
ســوخت قاچاق به همراه تعداد 141 عدد کارت سوخت را کشف کردند.وی 
تصریح کرد: در این ارتباط یک متهم دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شد.
کشف 40 تن ابزارآالت قاچاق

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی یزد گفت: در راستای طرح مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و ناامن ســاختن بستر ارتکاب جرم برای قاچاقچیان کاال، 
ماموران پلیس این اســتان از خبری مبنی بر وجــود یک انبار بزرگ دپوی 
ابزارآالت خارجی قاچاق مطلع شدند.ســرتیپ ایرج کاکاوند افزود: ماموران 
متوجه شــدند قاچاقچیان، این ابزارآالت خارجی را بدون مجوز گمرکی و به 
صورت قاچاق از جنوب کشور وارد این انبار کرده و سپس در فرصتی مناسب 
قصد توزیع در بازار را دارند.وی ادامه داد: در بازرسی از این انبار 40 تن انواع 

ابزارآالت خارجی قاچاق کشف و دو متهم نیز دستگیر شدند.
این مقام ارشد انتظامی ارزش برآورد شده این کاالهای قاچاق کشف شده 

را 20 میلیارد ریال اعالم کرد.
قاچاق 6 میلیاردی نخ خارجی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: ماموران 
گشت یگان امداد شهرستان رباط کریم حین گشت زنی در محورهای اصلی 
آزادراه تهران- ساوه به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و به راننده 
آن دستور ایست دادند.سرتیپ محسن خانچرلی افزود: ماموران انتظامی پس 
از توقیف خودرو در بازرسی از قسمت بار آن موفق به کشف 120 هزار رول 

نخ پلی استر خارجی قاچاق شدند.
وی ادامه داد: متهم در بازجویی های پلیسی به قاچاق نخ های خارجی به 
ارزش 6 میلیارد ریال اعتراف کرد.به گفته فرمانده انتظامی ویژه غرب استان 

تهران متهم پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.

پس از مطرح شــدن خبرانتصاب بدون ضابطه 
یک فرد دیپلمه به عنوان رئیس شورای عالی محیط 
زیست و ایمنی زیستی دفتر ریاست سازمان حفاظت 
از محیط زیست در اعتراضات دیروز برخی از کارکنان  

این سازمان، اسناد این انتصاب منتشر شد.
به گزارش فارس، اقدامات معصومه ابتکار، معاون رئیس 
جمهور و رئیس ســازمان محیط زیست، این روزها اسباب 
نارضایتی کارمندان سازمان متبوع خود را هم فراهم کرده 
است، نارضایتی که موجب دو تجمع اعتراضی کارکنان این 

سازمان طی 6 ماه اخیر شد.
یکی از موارد این سوء مدیریت ها انتصاب سفارشی یک 
فرد دیپلمه در پست رئیس گروه شورای  عالی محیط زیست 

و ایمنی زیستی است.
ماجرا از این قرار است که مدیر کل دفتر ریاست سازمان 
محیط زیســت اول مهر 93  در نامه ای خطاب به  رئیس 

سازمان محیط زیست می نویسد:
»خانم ... نیروی پیمانی شــاغل در این دفتر دارای 18 
سال سابقه کار در حوزه های مختلف اداری بوده و در حال 
حاضر به اســتناد ابالغ شماره 11426/93 مورخ 93/3/17 
تحت عنوان کارشــناس پیگیری در حوزه ریاست فعالیت 
می نمایند، با عنایت به خدمات شایسته ایشان، در نظر است 
نامبرده را در پست رئیس شورای عالی محیط زیست و ایمنی 
زیستی این دفتر منصوب نمایند، با توجه به اینکه نامبرده 
با دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم واجد شرایط تصدی در 
پســت مورد نظر نمی باشد و امکان این امر نیازمند دستور 
حضرتعالی می باشد لذا خواهشمند است در صورت صالحدید 

و امکان نسبت به موضوع اوامر مقتضی را صادر فرمائید«.
نکته قابل تأمل در این نامه تصریح بر نداشتن شرایط 
تصدی در این پست است، اما تنها 6 ماه کافی است تا حکم 
جدید وی در تاریخ 94/1/1 صادر و ماه بعد از آن ابالغ شود.

انتصاب سفارشی یک دیپلمه به سمت ریاست

برگی از اسناد سوءمدیریت ابتکار فاش شد

آخرین گزارش ها از تلفات زمین لرزه در افغانستان 
و پاکستان و هند حاکیست که بر اثر این حادثه طبیعی 

تاکنون بیش از 311 تن جان باخته اند.
به گزارش خبرگزاری ها، مســئوالن مدیریت بحران و 
بالیای طبیعی با اعــالم اینکه تعداد تلفات زمین لرزه 7/7 
ریشتری به مرگ 230 تن در شمال غرب پاکستان منجر 
شــده بیان کردند: مجموع تلفات ایــن حادثه طبیعی در 

پاکستان، افغانستان و هند به 311 تن رسیده است.
این زمین لرزه مهیب روز دوشنبه شمال شرق افغانستان 
را به لرزه درآورد که تکان های ناشی از آن در پاکستان، هند 
و تاجیکستان هم به ثبت رسید و موجب ریزش ساختمان ها 

و ترس و وحشت مردم شد.
بنا به این گزارش در یکی از روستاهای شمالی افغانستان 
12 دانش آموز دختر هنگام وقوع زلزله و خروج از مدرســه 

جان خود را از دست دادند.
بنا به گزارش های رسیده در افغانستان امدادگران برای 
بیرون کشــیدن قربانیان از زیر آوار با دشواری های زیادی 
روبه رو هســتند. رانش زمین راه هــای صعب العبور مناطق 
کوهستانی را مســدود کرده است و افزون بر رانش زمین، 
بسیاری از راه ها به دلیل اینکه کنترل آنها در دست نیروهای 

طالبان است، عمال غیرقابل عبورند.
عبــداهلل عبداهلل رئیس اجرایــی حکومت وحدت ملی 
افغانســتان نیز اعالم کرد: بر اثر وقوع این زمین لرزه چهار 

311 کشته و 2 هزار زخمی
 آخرین آمار تلفات زلزله پاکستان و افغانستان

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: متاسفانه 
15 پیکر منتقل شــده به ایران به علت تغییر 
وضعیت تا به این لحظه توسط پزشکی قانونی 

شناسایی نشده اند.
سعید اوحدی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان،  با اشــاره بــه آخرین وضعیــت مفقودین و 
جانباختگان ایرانی حادثه منا گفت: »دی. ان. ای« 36  
زائر مفقود ایرانی و 12 تن از جانباختگان که در کشور 
عربستان دفن شده اند از بستگان آنان گرفته شد و به 
محض انجام هماهنگی های الزم، دستگاه دیپلماسی 
کشور نسبت به اعزام 5 نفر از کارشناسان متخصص 
پزشکی قانونی به عربستان اقدام می کند تا وضعیت 
مفقودین سریعتر پیگیری و محل دفن جانباختگان 

مشخص شود.
اوحدی افزود: متاسفانه 15 پیکر منتقل شده به 
ایران به علت تغییر وضعیت تا به این لحظه توســط 
پزشکی قانونی شناســایی نشده است و ما همچنان 

منتظر تعیین هویت این پیکرها هستیم.
 وی در خصــوص کمیتــه حقیقــت یاب گفت: 
براســاس تصویب دولت،  وزارت امورخارجه مسئول 
پیگیری این کمیته است که البته باید کار سنگینی 
در این زمینه انجام گیرد و همه ظرفیت ها به کار گرفته 
شــود ضمن اینکه سازمان حج و زیارت و بعثه مقام 
معظم رهبری آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
اوحدی تاکید کــرد: وظیفه ما پیگیری وضعیت 
حادثه دیدگان ایرانی حادثه منا است و متقاباًل دولت 

عربستان باید در این خصوص پاسخگو باشد.
گفتنی است، رئیس سازمان حج و زیارت روز شنبه 
راهی عربستان می شود تا در جلسه کمیته مشترک 
ایران و عربستان که برای پیگیری وضعیت مفقودین 

ایرانی تشکیل می شود ،شرکت کند.

رئیس سازمان حج و زیارت: 
15 پیکر منتقل شده به ایران 

هنوز شناسایی نشده اند

هزار ساختمان در مناطق مختلف افغانستان فرو ریخته است.
در پاکستان نیز بر پایه گزارش های رسمی دستکم بیش 
از 230 تن در اثر زمین لرزه کشته و 1600 تن زخمی شدند. 
عملیات امداد و نجات در پاکســتان هم به ســختی پیش 
می رود. بارش برف و باران شدید در مناطق زلزله زده باعث 
رانش زمین و ریزش کوه شده و راه های زمینی را که از طریق 
آنها امدادرسانی انجام می شود، بسته است. بر پایه گزارش 
روزنامه پاکستانی »داون« ارتش پاکستان تاکنون دو هزار 
چادر و یک بیمارستان صحرایی در منطقه برپا کرده است.

شــبکه خبری بی بی سی نیز در گزارشی اعالم کرد که 
تعداد مجروحان این زمین لرزه شدید بیش از 2000 نفر است 
و تیم های امدادی و نجات به مناطق کوهستانی دورافتاده 
اعزام شده اند هرچند وضعیت کلی منطقه مشخص نیست.
گفتنی اســت تاکنون ایران و هند برای ارسال کمک 
به مناطــق زلزله زده اعالم آمادگــی کرده اند که تیم های 
ارزیابی جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران طی 
48 ساعت آینده به مناطق زلزله زده پاکستان و افغانستان 

اعزام می شوند.

ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد که 
محصوالت فرآوری شده گوشتی مثل سوسیس 
و کالباس باعث بروز برخی انواع سرطان می شوند. 
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، ســازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد که خطر بروز سرطان روده بزرگ با 
مصرف این محصوالت بیشتر از سرطان های دیگر است.

 بنا به گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، 
نتایج چندین آزمایش نشان می دهد که مصرف روزانه 
فقط 50 گرم گوشت فرآوری شده خطر ابتال به سرطان 
را تا 17 درصد افزایش می دهد. در مورد گوشــت قرمز 
درصد این خطر تقریباً نصف می شود. در عین حال در 
مورد گوشت قرمز هنوز نمی توان با قاطعیت سخن گفت.

 در این گزارش تاکید شده است که با وجود مضرات 
مورد اشاره، گوشت فوایدی دارد که نباید از آن ها چشم 
پوشــید.در این گزارش با استناد به گفته دانا لومیس، 
دانشــمند آژانس بین المللی پژوهش های سرطان آمده 
است: »گوشت فرآوری شده به همراه چیزهای شناخته 
شده تری مثل سیگار، پشــم شیشه و هوای آلوده، در 
دســته عوامل ســرطان زا طبقه بندی می شود. اما باید 
دانســت که این طبقه بندی ها براساس قطعیت علمی 
صورت می گیرند، نه براساس درجه خطر سرطان زایی. 
به عبارت دیگر، همه این عوامل سرطان زا در یک دسته 
هســتند، اما درجه خطر سیگار بسیار بیشتر از مصرف 
گوشت و 10 درصد بیشتر از گوشت فرآوری شده است.

سازمان بهداشت جهانی:

سوسیس و کالباس سرطان زا هستند

نسبت  اطالعیه ای  با صدور  سازمان هواشناسی 
به وقوع آبگرفتگی و سیل در 12 استان هشدار داد.

در اطالعیه ســازمان هواشناسی آمده است؛ با استقرار 
جریان های گرم و مرطوب از عرض های جنوبی و ورود زبانه 
پرفشار سطح زمین از عرض های شمالی و گذر تدریجی امواج 
تراز میانی جو از دیروز فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب 
و غرب کشور تقویت شده و گستره بارش، دامنه های جنوبی 
البرز و برخی مناطق جنوب غرب کشور را نیز فرا گرفته است.

همچنین از امروز بر شدت بارش ها در نیمه غربی کشور 
افزوده می شود. با توجه به پیش بینی بارش شدید باران در 
غرب و شــمال غرب کشــور در برخی ساعات که همراه با 
تقویت ابرهای همرفتی و وقوع بارش های تندری )رگبار باران 
و رعد و برق( است، آبگرفتگی معابر عمومی، سیالبی شدن 
مسیل ها و رودخانه ها، وقوع شرایط لغزندگی در جاده ها و 
مه آلود بودن جاده های کوهستانی برای استان های کرمانشاه، 
کردستان، ایالم، لرستان، شمال خوزستان، زنجان، اردبیل، 
آذربایجان غربی و شــرقی، گیالن، غرب همدان و شــمال 
قزوین که در مناطق کوهســتانی شمال غرب و ارتفاعات 
البرز بارش برف نیز دور از انتظار نیست، پیش بینی می شود.

از این رو سازمان هواشناسی توصیه کرده است برای 
حفــظ ایمنی احتیــاط الزم درتردد جاده ای به ســبب 
لغزندگی ناشی از بارش باران و کاهش دید افقی به علت 
مه غلیظ در جاده های کوهستانی البرز و تردد در مناطق 
مســتعد بروز ســیالب به کار گرفته شود.بنا به اطالعیه 
سازمان هواشناسی از فردا هم با تقویت پرفشار سطحی 
و نفوذ بیشــتر آن به عرض هــای جنوبی تر دمای هوا به 
تدریــج کاهش خواهد یافت و انتظار می رود در ارتفاعات 

البرز سبب بارش برف شود.

سازمان هواشناسی هشدار داد
آبگرفتگی و سیل در 1۲ استان

مدیرعامل سامانه همیان از نصب دستگاه های جدید تاکسیمتر 
هوشــمند از ابتدای سال 95 خبر داد و گفت: در فاز نخست این 

دستگاه بر روی 15 هزار تاکسی خطی نصب می شود.
به گزارش فارس، صبح دیروز در حاشیه نمایشگاه ITE که در بوستان 

گفت وگو برگزار شد، از تاکسیمتر هوشمند رونمایی شد.
حمیدرضا ســعداهلل مدیرعامل ســامانه همیان بانک شهر با اشاره به 
رونمایی این دستگاه اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده 
بنا داریم از ســال آینده دستگاه تاکسیمتر هوشمند را برای تاکسی های 

شهر تهران نصب کنیم.
وی با اشاره به ویژگی های این دستگاه خاطرنشان کرد: پس از نصب 
این دســتگاه در فاز اول در 15 هزار تاکسی خطی در شهر تهران، دیگر 

مشکل پول خرد مسافران و رانندگان برطرف می شود.
مدیرعامل سامانه همیان بانک شهر با بیان اینکه در سال های گذشته 
مشکالت بسیاری بین رانندگان و مسافران برای پرداخت پول نقد وجود 
داشته است، گفت: بر همین اساس مدیریت شهری تالش کرده است تا 
این مشکل را به صورت جدی برطرف کند و در همین زمینه بانک شهر 

اقدامات الزم را برای تهیه دستگاه اشاره شده انجام داده است.
وی اضافه کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با سازمان تاکسیرانی، 
رانندگان تاکســی هزینه ای را بابت دستگاه تاکسیمتر هوشمند پرداخت 
نمی کنند و این در حالی اســت که شرکت تاکسیرانی بابت هر دستگاه 

تاکسیمتر مبلغ 500 هزار تومان به بانک شهر پرداخت می کند.
ســعداهلل خاطرنشــان کرد: در آینده نزدیک نیز بنا داریم از ســایر 
کارت های بانک های عامل برای پرداخت وجه الکترونیکی در تاکسیمترها 

استفاده کنیم.
مدیرعامل ســامانه همیــان بانک شــهر گفت: تمــام نرم افزارها و 
ســخت افزارهای دستگاه جدید در کشور تهیه شده است و روش کار در 

دستگاه های مدنظر به صورت  GPS و GPRS است.
وی خاطرنشــان کرد: تمام پول هایی که از طریق مسافران به حساب 
دستگاه های تاکسیمتر واریز می شود به صورت روزانه تسویه می شود که 
این می تواند سیاســت تشــویقی برای ترغیب رانندگان برای استفاده از 

دستگاه های جدید باشد.
وی همچنین به توســعه دستگاه های تاکســیمتر در سایر شهرهای 
کشــور اشــاره کرد و گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته به زودی 
این طرح در استان های البرز و همچنین شهرستان های ورامین و قرچک 

عملیاتی خواهد شد.
سعداهلل اظهار امیدواری کرد: دستگاه های جدید در ابتدای سال 95، 
بر روی تاکسی ها نصب شود و مشکل پول خرد مسافران و رانندگان برای 

همیشه تمام شود.

نصب تاکسیمترهای هوشمند 
از ابتدای سال آینده

جلسه دیروز شــورای شهر تهران در پی بیان 
انتقاداتی در خصوص بیمارستان هسته ای و ندادن 
فرصت برای صحبت برخی اعضا چند دقیقه ای به 

تشنج کشیده شد.
به گزارش تسنیم، در دویستمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر تهران بعد از اظهارنظر رحمت اهلل حافظی 
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای اسالمی 
شــهر تهران مبنی بر غیرقانونی خواندن و نداشتن مجوز 
ساخت بیمارستان هسته ای از سوی شورای شهر جلسه 

شورا چند دقیقه ای به تشنج کشیده شد.
حافظی گفت: ایجاد بیمارستان هسته ای در بوستان 

والیت توسط شهرداری به مثابه تصرف مال غیر است.
اسماعیل دوســتی عضو کمیسیون عمران و حمل و 
نقل شورای اسالمی شهر تهران به عنوان یکی از مدافعان 
اقدام شــهرداری خطاب به حافظی گفت: ایجاد هر تخت 
در بیمارســتان حداقل 20 میلیون تومان و ســاخت کل 
یک بیمارســتان 2 الی 3 هزار میلیارد تومان هزینه دارد 
که می تواند در ایجاد اشــتغال نیز موثر باشد. بهتر بود با 
ادبیات دیگری این مســئله را بیان می کردید و می گفتید 
قالیباف باید در این زمینه توضیحاتی ارائه دهد نه اینکه 

بگویید اقدام شهرداری تصرف عدوانی است.
محمد ساالری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر تهران به عنوان مدافع اقدام شهرداری قصد 
صحبت داشــت اما چمران فرصت ایــن کار را به او نداد. 
ســاالری نیز در واکنش به ایــن اقدام چمران و در حالی 
کــه میکروفنش خاموش بود با صدایی بلند اعتراض کرد 
و دوســتی نیز در دفاع از او چند دقیقه ای با صدای بلند 

خطاب به چمران انتقاداتی بیان کرد.
ساالری خطاب به چمران تصریح کرد: مسئله ساخت 
بیمارستان هســته ای یک موضوع ملی است و شما باید 
اجازه سخن گفتن درباره آن را بدهید. محسن پیرهادی 
عضو هیئت رئیســه شورای شــهر تهران نیز خطاب به 
ساالری گفت: اگر جلسه شــورا جهت دار اداره می شد و 
چمران مخالف این موضوع بود روز گذشــته در مراســم 
امضــای تفاهمنامه حضور پیدا نمی کرد. بنابراین چمران 
یکی از مدافعان اقدام شهرداری است.در حالی که ساالری 
با عصبانیت قصد ترک جلســه را داشت، محمد حقانی و 
علیرضا دبیر مانع او شدند و معصومه آباد عضو کمیسیون 
سالمت شورا نیز با  تقاضای ذکر صلوات اعضای جلسه را 

به آرامش دعوت کرد.

تشنج در جلسه علنی شورای شهر تهران

هوچی گری اصالح طلبان برای ساخت بیمارستان هسته ای

در تاریخ 94/2/16حکم انتصاب این خانم سفارش شده، 
ابالغ می شود. در این ابالغیه آمده است:

»نظر به پیشــنهاد مشــاور و مدیــر کل محترم دفتر 
ریاســت و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست و موافقت 
ریاست محترم سازمان در هامش نامه شماره 29023/93 
مورخ 93/7/1به موجب این ابالغ از تاریخ 94/1/1 به پست 
ســازمانی رئیس گروه شورای عالی محیط زیست و ایمنی 
زیســتی در حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی محیط 
زیســت منصوب می شــوید«.و به این ترتیب رئیس گروه 
شورای  عالی محیط زیست و ایمنی زیستی پیشین که دارای 
مدرک فوق لیسانس در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

بوده، برکنار شده و یک خانم دیپلمه جایگزین می شود!
مشاور ابتکار:دولت تدبیر و امید 

در مباحث محیط زیست تنها شعار می دهد
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: دولت تدبیر و امید در مباحث محیط زیســت 

تنها شعار سر می دهد و رفتار آنها نشان از نبود دغدغه 
اصلی در مسئله محیط زیست است.

اسماعیل کهرم در نخستین همایش ملی حفاظت 
و احیای تاالب ها و دریاچه ها  با محوریت دریاچه زریوار 
در مریوان، گفت: متاســفانه دولت در موضوع نجات  

دریاچه ها و تاالب ها دغدغه ندارد.
وی افزود: متاســفانه نه دولــت و نه نمایندگان 
مجلس کمتریــن توجهی به بحث محیط زیســت 
نداشــته و ندارند و تنها در قالب چند شعار مباحث 
محیط زیست را پیگیری می کنند که آن هم به نفع 

وضعیت کنونی نیست.
کهرم تصریح کرد: نمایندگان مجلس هم دغدغه 
محیط زیست ندارند چرا که در زمانی محیط زیست 
کشــور هواپیماهای اختصاصی داشت اما امروز برای 
تامین امکانات ســطحی همچون تهیه یک ماشین 

جیپ با مشکالت زیادی روبرو است.

وی خاطرنشــان کرد: کــم  توجهی های دولت و 
مجلس در زمینه عدم اختصاص بودجه متناسب با نیاز 
و ارائه امکانات به محیط زیســت دست و بال محیط 
زیست و محیط بانان را در راستای انجام فعالیت ها و 

رسالت های ذاتی بسته اند.
مشاور رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با 
بیــان اینکه بیش از 11 درصد از اراضی کل کشــور 
باید توسط محیط زیست حفاظت شود، تصریح کرد: 
پاسداری از این میزان اراضی در حال حاضر توسط 2 
هزار و 700 نفر محیط بان در کشور انجام می گیرد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت تدبیر و امید از نظر 
توجه به مباحث محیط زیست، عنوان کرد: از شعار تا 

عمل راهی بس طوالنی و دشوار است .
کهرم ادامــه داد: نه دولت و نه مجلس به کمک 
محیط زیســت مصمم نیستند و با وجود این نباید از 
محیط زیستی که از لحاظ اعتباری و امکاناتی اولیه در 

محدودیت است توقع موفقیت داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود تمامی این 
محدودیت ها محیط زیست و فعالین این حوزه تمام 
توان و تالش خود را برای حفظ و احیای دریاچه های 

سطح کشور به کار بسته اند.
کهرم همچنین از عملکرد دولت نسبت به دریاچه 
زریــوار انتقاد کرد و اظهار داشــت: در مورد احیای 
دریاچه ها مردم باید خود به فکر باشــند و با فشار بر 
مسئوالن استانی و شهرستانی آنها را پای کارآورده و 

خود نیز هماهنگ و همراه آنها باشند.
وی خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به محیط 
زیست کشور شد و افزود: سال هاست که ما برای حفظ 
منابع موجود درخواست هایی از جمله پیوستن بیش از 
یک هزار نیرو به محیط زیست کل کشور را داشته ایم 
که تاکنون تحقق نیافته و امیدواریم این مهم در آینده 
نزدیک با نگاه مهربان تر مسئوالن ذی ربط جامه عمل 
پوشانده شود تا ما نیز بتوانیم در انجام رسالت های خود 

موفق عمل کنیم.

جانشــین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی از ثبت نام 20 هزار داوطلب در اجرای طرح 
پلیس افتخاری خبر داد و گفت: این میزان تا پایان 

سال جاری به بیش از 50 هزار تن می رسد.
به گزارش ایرنا، سرتیپ اسکندر مؤمنی در گفت وگو با 
خبرنگاران خراسان شمالی در بجنورد بر مشارکت مردم در 
برقــراری امنیت اجتماعی تاکید کرد و افزود: به کارگیری 
پلیس افتخاری kdc در این راستاست.وی در ادامه تردد زائران 
اربعین از مرزهای غربی کشور را تنها با گذرنامه امکان پذیر 
دانســت و گفت: برای گذر زائران ایران از مرزهای مهران، 

چذابه و شلمچه داشتن گذرنامه الزامی است.
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران از تشکیل ستاد امنیت انتخابات خبر داد و گفت: امنیت 

قابل قبولی برای مردم فراهم خواهیم کرد.
مؤمنی در بخش دیگری از ســخنانش در پاسخ سؤال 
یکی از خبرنگاران در خصوص کمین نیروهای پلیس راه در 
سطح جاده ها گفت: مردم باید در جا هایی که پلیس باشد 
یا نباشد قوانین را رعایت کنند.جانشین فرماندهی نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی گفت: در تمام دنیا برای حفظ 
امنیت در جاده ها پلیس به شــکل محسوس و نامحسوس 
راه های ارتباطی را کنترل می کند تا متخلفان فضا را ناامن 
ببیننــد.وی اظهار کرد: بیــش از 90 درصد مردم قانون را 
رعایت می کنند اما کمتر از 10 درصد آنان قوانین را رعایت 
نمی کنند که باید با قانون با آنان برخورد شــود.وی از روند 
کاهشی حوادث جاده ای خبر داد و افزود: در شش ماه سال 
جاری با توجه به روند کنترلی تصادفات کاهش داشته است.
وی افزود: عامل تصادف تنها نیروی انسانی نیست بلکه عالوه 
بر این راه ها و ایمنی خودرو نیز در حوادث موثر هستند. وی 
گفت: هم اکنون رویکرد پلیس، ایمنی راه ها و خودرو و رفتار 

ترافیکی است که نقش مهمی در کاهش تصادفات دارند.
وی افزود: آمار کشته شــده ها نیــز از 28 هزار به 17 
هزار تن رســیده است.جانشین فرماندهی نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی افزود: با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، 
سرقت در سراسر کشــور روندی کاهشی داشته به طوری 
که پس از تشــکیل این قرارگاه میزان سرقت هفت درصد 

کاهش یافته است.

سرویس شهرستان ها-
رئیس پلیس فتا استان لرستان از کالهبرداري افراد 
سودجو تحت عنوان »شما برنده مبلغ 5 میلیون تومان 
جایزه از طریق جشــنواره رادیو جوان شده اید«، توسط 

افراد سودجو، خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبري پلیس، ســرهنگ »فرهاد ابدال 
چگني« با اعالم این خبر، گفت: اخیرا افراد سودجو براي دستیابي 

به اهداف شــوم خــود، با ترفندهاي جدید و از طریق شــماره 
تلفن هــاي )09215327092( و )09212961355( اقدام به 
کالهبرداري مي کنند.وي با بیان اینکه کالهبرداران و افراد سودجو 
با ارسال پیامک و تماس تلفني با این عنوان که »شما برنده مبلغ 
5 میلیون تومان جایزه از طریق جشنواره رادیو جوان شده اید« 
در خصوص پیشگیري از کالهبرداري به شرح زیر به شهروندان 
هشــدار داد و افزود: باید صحت و سقم پیامک هاي دریافتي در 

خصوص برنده شدن در قرعه کشي شرکت و موسسات از طریق 
سایت معتبر آنها و یا شماره تماس موسسات، مورد بررسي قرار 
گیرد.به گفته وي، افراد سودجو با ارسال پیامک در خصوص برنده 
شدن در قرعه کشــي، اقدام به دریافت وجه برای ارسال جایزه 
مي کننــد که پس از دریافت وجه یا هیچ جنس و کاالیي براي 
قرباني ارسال نمی شود و یا در صورت ارسال، کاالیي که ارزشي 
کمتر از مبلغ واریزي دارد به قرباني تحویل داده مي شود.رئیس 

پلیس فتا استان لرستان تصریح کرد: براي ارتباط با شرکت هاي 
داخلــي و خارجي و مبادالت مالي از طریق ایمیل، حتما ایمیل 
توسط کاربر وارد شود و صحت شماره حساب اعالمي باید از طریق 
تماس تلفني و فکس بررسي شود.ابدال چگني خاطرنشان کرد: 
شهروندان، در برخورد با پیامک هاي دریافتي و تماس تلفني در 
خصوص برنده شــدن در قرعه کشي نباید هیچ گونه مشخصات 
حساب بانکي مانند رمز اینترنتي، تاریخ انقضاء و ... را ارسال کنند.

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداري پیامکی  افراد سودجو

سرتیپ مؤمنی خبر داد
ثبت نام ۲0 هزار نفر

 در اجرای پلیس افتخاری


