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چمدان 
گمشده  تان 
با شما تماس 

می گیرد!

رسوایی 
جدید 

کارمندان 
پنتاگون

تاکنون  فرانسه  وزارت کشور  طبق گزارش 
دســت کم 140 زن فرانسوی از جمله 26 دختر 

جوان به داعش در سوریه پیوسته اند.
براین اساس نزدیک به یک  سوم زنان خارجی عضو 
داعش، فرانسوی هستند ودست کم 140 نفر از مجموع 
450 تروریست فرانسوی زن هستند که این کشور را به مقصد سوریه ترک 
کرده اند، همچنین 26 دختر جوان فرانسوی نیز اخیرا به داعش پیوسته اند.

این گروه تروریســتی کار جذب دختران وپســران فرانسوی را از طریق 
پایگاه های اجتماعی و یا با واسطه هایی انجام می دهد و با وعده زندگی بسیار 
خوب و انگیزه های مذهبی، آنها را شست وشوی مغزی داده و متقاعد می کند 

که وظیفه الهی آنها ماندن در خاک سوریه است. 
همچنین مدیر پلیس فدرال آمریــکا )اف.بی .آی( اعالم کرد، داعش از 
رســانه های اجتماعی برای به خدمت گرفتن افراد در آمریکا به نفع خودش 
اســتفاده می کند.جیمز کامی گفت: صدها و شاید هزاران تن از شهروندان 
آمریکایی در سراسر این کشور اطالعیه هایی از راه های غیرمنتظره و از طریق 
توییتر یا سایر رســانه های اجتماعی و ارسال پیام هایی به تلفن های همراه 
برای جذب به داعش و حمالت مســتقیم علیه آمریــکا از جانب این گروه 
تروریســتی دریافت می کنند.وی ادامه داد: داعش، شهروندان آمریکایی را 
جذب خود می کند تا آنها را به سمت انجام حمالت علیه اهدافی در ایاالت 

متحده سوق دهد.

شرکت سامسونگ و شرکت چمدان سازی 
سامسونت، قصد دارند چمدانی هوشمند بسازند 

که گم نمی شود.
چمدان های جدید تراشــه ای مجهز به جی.پی.
اس خواهند داشــت که قادر به تشخیص محل قرار 

گرفتن است و اگر مسیرچمدان عوض شود، به تلفن همراه صاحب خود پیام 
خواهد فرستاد.اگر چمدان در غیاب صاحبش باز شود، به صاحب خود پیام 
خواهد فرستاد و عالوه بر آن، چمدان می تواند صدایی تولید کند که صاحبش، 
جای آن را تشخیص دهد.در طرح آینده، این چمدان های هوشمند حتی قادر 
خواهند بود با اشارۀ صاحبشان بر روی گوشی، حرکت کنند و دیگر نیازی به 
حمل یا کشیدن آن نیست.در حال حاضر هماهنگی با چند شرکت هواپیمایی 
بین المللی صورت گرفته است تا چمدان ها به صورت خودکار، فرایند تحویل 

بار را انجام دهند و منتظر رسیدن صاحبشان بمانند.
بررســی امکان انتقال اطالعات کامل درباره مسافر و مسیر او و شمارۀ 
صندلی به فرودگاه از طریِق تراشــۀ چمدان در دســت بررسی است. به این 
ترتیب، مسافر بدون نیاز به ایستادن در صف طوالنی برای تحویل چمدان، آن 
را در جایگاه ویژه می گذارد و سوار هواپیما می شود و چمدان، اطالعاتی که 
شرکت های هواپیمایی الزم دارند را در اختیار شرکت هواپیمایی قرار می دهد.

6 ماه زندان 
برای سلفی 
گرفتن در 
انتخابات 
انگلیس!

بازرسی جدید از وزارت دفاع آمریکا نشان 
داد که کارمندان پنتاگون از کارت های اعتباری 
دولت برای قمار و پرداخت سایر هزینه های خود 
از جمله ســرویس اسکورت، خرید پوشاک و 

تلفن همراه استفاده کرده اند.
به گفته یک مقام پنتاگون، بازرســی »تراکنش های مسافرتی دولت« از 
ســوی دفتر ناظران دولتی نشان می دهد که کارمندان نظامی و غیرنظامی 
از کارت های اعتباری خود در کازینوها و برای اســکورت در الس وگاس و 

کازینوهای آتالنتیک سیتی در نیوجرسی استفاده می کنند.
به گفته این مقام، مالیات دهندگان آمریکایی لزوما این هزینه ها را پرداخت 
نمی کنند چرا که دارندگان کارت ها هزینه  مورد نظر را پرداخت می کنند و 
سپس رســید آن را به عنوان هزینه های کاری ارائه می کنند تا بازپرداخت 
شود. وی گفت که کارمندان پنتاگون احتماال از کارت های دولتی برای پنهان 

کردن فعالیت هایشان از چشم همسرانشان استفاده کرده اند.

ساخت 
بزرگ ترین 

شبیه ساز 
طوفان 

در  طوفان  بزرگ ترین شبیه ساز  با ساخت 
جهان، کارشناسان امیدوارند این فناوری بتواند 
توانایی آنها را در مورد پیش بینی کردن میزان 

قدرت یک طوفان ارتقا دهد.
نبود امکان پیش بینی شدت یک طوفان تا پیش 

از این نقطه  ضعف بزرگی برای دانشــمندان بوده است.ماشین باد و موج 15 
میلیون دالری جدید درمدرســه علوم جوی و دریایی »روزنتیل« دانشــگاه 
میامی ساخته شده و به یک آکواریوم عظیم بدون ماهی شباهت دارد.زمانی 
که دانشــمندان موتوری با قدرت 1700 اسب بخار را روشن می کنند، نوعی 
صوت چرخان، ســازه 47 میلیون دالری که این آکواریوم در آن تعبیه شده 
را پر می کند. ســپس پره های موجود در آن شروع به آشفته کردن 144 هزار 
لیتر آب شیرین برای خلق طوفان می کنند؛ می توان برای انجام این کار از آب 
شور نیز استفاده کرد.پس از آن، قوس امواج آبی رنگ به شدت به پنجره های 
آکریلیک برخورد می کنند و باد آتشین آکواریوم در بخش فوقانی، با سرعت 
251 کیلومتر در ســاعت می وزد و قطرات افشانه ای در طرف های آکواریوم 

فوالدی پخش می شوند و طوفان به نوعی شبیه سازی می شود.
طول این آکواریوم 23 متر، عرض آن بیش از 6  متر و عمق آن نیز نزدیک 
2 متر اعالم شده است؛ این سامانه، شش برابر بزرگ تر از هر شبیه ساز طوفان 

آب و باد است که تاکنون ساخته شده است.

نهاد برگزار کننده انتخابات پارلمانی انگلیس 
اعالم کرد گرفتن عکس سلفی با برگه های اخذ 
رای در حوزه های رای گیری 6 ماه زندان و جریمه 

نقدی به همراه خواهد داشت.
در انتخابات پارلمانی انگلیس که روز پنجشــنبه 
برگزار شــد کمیسیون انتخاباتی انگلیس به رای دهندگان خصوصا بیش از3 
میلیون نفر از جوانان رای اولی هشــدار داده بوداز گرفتن عکس ســلفی در 
حوزه های اخذ رای خودداری کنند زیرا این اقدام به منزله نقض قانون خواهد 
بود .به گفته نهاد برگزار کننده انتخابات، سلفی گرفتن با برگه رای در مراکز 
رای گیری موجب می شــود مخفی بودن رای نقض شود و به عبارتی نشان 
دادن برگ رای به بقیه حتی اگر برای خودتان هم باشد، قانون شکنی است!

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ از تشدید طرح برخورد با تخلفات شبانه 
و رانندگان حادثه ســاز خودروهای مدل باال و 

»دوردور کردن«آنها در پایتخت خبر داد. 
ســردار سرتیپ تیمور حسینی در حاشیه اجرای 
ایــن طرح در خیابان شــهید اندرزگو در مصاحبه با 
خبرگزاری صدا و ســیما گفــت: این طرح در 6  ماه 
نخست امســال برای برقراری آرامش و امنیت مردم 
کــه به علت خنکی هوا در ســاعات پایانی شــب از 

تفرجگاه ها اســتفاده می کنند، با شدت بیشتری در 
تهران اجرا می شود.

وی افزود: پیشــگیری از سرعت های سرسام آور، 
َکل َکل کردن هــای بچه گانه برای به رخ کشــیدن 
قدرت خودروهــای لوکس یکدیگر، حرکات مارپیچ، 
الیی کشیدن های بی مهابا و شناسایی رانندگانی که 
در حالت غیرعادی به رانندگی پرخطر اقدام می کنند، 

مهمترین اهداف این طرح است.
سردار حسینی گفت: پلیس برای تشخیص قطعی 

وضع غیرعادی برخی از رانندگان معلوم الحال اقدام به 
گرفتن تست الکل می کند.رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ افزود: معرفی راننده متخلف به مراجع قضایی، 
توقیف خودرو به مدت ســه شبانه روز، اعمال قانون 
به مبلغ دو میلیــون ریال و درج پنج نمره منفی در 
انتظــار رانندگان متخلف و حادثه ســاز خودروهای 

لوکس پایتخت است.
در این طرح که از ساعت 22 پنجشنبه شب تا 5 
بامداد جمعه در شمال شهر تهران به ویژه خیابان های 

شهید اندرزگو و محدوده سعادت آباد با حضور بیش از 
240 تیم راهور، انتظامی و امداد اجرا شد در مجموع 
47 خودروی لوکس حادثه ساز شناسایی، توقیف و به 
پارکینگ منتقل شد.همچنین سرهنگ حسن عابدی 
در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: بیش از 100 تیم 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تا ســاعت 
یک بامداد در سطح معابر پرتردد و بزرگراه ها حضور 
خواهند داشت که این گشت های شبانه پلیس راهور 

به دستگاه های تست سالمت نیز مجهزند. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران تشریح کرد

جزئیات طرح برخورد پلیس با خودروهای لوکس

وزیر بهداشــت از ورود 600 تا ۷00 دستگاه 
رادیولوژی، سی تی  اسکن، ام آر آی و آنژیوگرافی 
تا پایان امســال به کشور و اســتقرار آن در 
بیمارستان های کشور خبر داد و گفت: پزشکان 
عمومی حق انجام خدمات سونوگرافی را ندارند.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی در سی و یکمین 
کنگــره رادیولوژی ایــران با اعالم ایــن خبر افزود:  
تفاهمنامه ای میان وزارت بهداشت و درمان با شرکت 
ایرانی مپنا با هدف سرمایه گذاری در حوزه  تجهیزات 
پزشــکی به ویژه در حوزه رادیولوژی  صورت گرفته 

است.
وی با اظهار اینکه ادعا نداریم فناوری کامالً بایستی 
بومی شود، اما می توان بخشی از آن را بومی سازی کرد، 
یادآور شد: جای تاسف دارد که دستگاه های سی تی 
اسکن به دلیل نداشتن تیوپ یا ابتدایی ترین وسایل 
1 تا 2 ســال بدون استفاده مانده اند و امید می رود با 
این سرمایه گذاری ها بتوان در جهت حل این مشکالت 

گام برداشت.
وی در مورد تعرفه های رادیولوژی برای سال 94 
گفت: امسال ما با سازمان نظام پزشکی و شورای عالی 
بیمه پیشنهادی را  تنظیم و مصوب کردیم، اما هیئت 
وزیران به دلیل آنکه خواستار مهار تورم بودند، آن را 
نپذیرفتند و تعرفه ها را برای سال 94 طبق ارقامی که 

چهارشنبه ابالغ شد به تصویب رساندند. 
گفتنی اســت مطابــق تصمیم هیئــت دولت، 
تعرفه های پزشکی بطور میانگین 15 درصد افزایش 

یافته است.
قاضی زاده هاشمی در ادامه ابراز امیدواری کرد، 
طی یک ســال آینده در زمینه رشــته رادیولوژی به 
خصوص برای کسانی که در مراکز دولتی به فعالیت 
مشــغولند، فرصت هــای خوبی فراهــم  و با اصالح 
تعرفه ها در مدت زمان 3 تا 5 ساله از مشکالت جامعه 

رادیولوژی کشور نیز کاسته شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته تصمیمی گرفته 
شــد که برای بسیاری از پزشــکان جوان خوشایند 
نبود،گفت: به کسانی که برای گذراندن دوره طرح به 
خارج از تهران می روند، عنوان شد که تعرفه ها اصالح 
شــده، پرداخت ها نیز به موقع انجام می شــود.وزیر 
بهداشت افزود: با این اقدام بیش از 3 هزار متخصص 
به مناطق محروم رفتند و به غیر از  رشته هایی مثل 
پزشکی قانونی و پزشکی اجتماعی کسی را در تهران 
نگه نداشتیم و تمام این پزشکان جوان هم اینک در 
خدمت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 

هستند.
وی گفت: البته کســانی که از قبل پروانه مطب 
داشــتند، می توانند تا پایان اعتبــار پروانه مطب در 

تهران بمانند.
قاضی زاده هاشــمی با بیــان اینکه ما معتقدیم 
فعالیت های تصویربرداری مانند سونوگرافی میبایست 
از سوی رادیولوژیســت ها صورت گیرد، خاطر نشان 
ساخت: برای رشــته هایی مثل رادیولوژی که برخی 
سرمایه گذاری کرده اند، عده ای وام گرفته اند و زیر بار 
قرض رفته اند، تسهیالتی ایجاد و به رادیولوژیست ها 
بخشــنامه شــد که در صــورت تمایــل می توانند، 
دستگاه های خود را در صورتی که  بیمارستانی که در 
آن فعالیت دارند، فاقد آن دستگاه باشد به بیمارستان  
بیاورند تا حداقل 80 درصد تعرفه به آنان داده شــود 
و در صورتی که این افراد مایل به فروش دستگاه های 
خود باشــند، بیمارستان ها 10 درصد باالتر از قیمت 

آن را خریداری کند.
وی گفت: بومی گزینی از جمله اقدامات دیگری 
اســت که از همین امسال شروع شده و براساس آن 
50 درصد ظرفیت دانشــگاه های مناطق محروم به 
خصوص در رشــته های تخصصی بــه افراد بومی هر 

منطقه اختصاص پیدا خواهد کرد.
سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران که با حضور 
جمعی از متخصصان داخل و خارج کشور  سه شنبه 
15 اردیبهشــت در محل برج میالد آغاز به کار کرد 

دیروز به کار خود پایان داد.

وزیر بهداشت:

پزشکان عمومی حق سونوگرافی ندارند
مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی کشــور گفت: از امروز افزایش 
ابر، وزش باد، بارش هــای پراکنده گاهی با 
رعدوبرق در غرب، جنوب غرب، دامنه های 
مرکزی و جنوبی زاگرس، مرکز، جنوب، شرق، 
شمال شرق و جنوب شرق کشور پیش بینی 

می شود. 
احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا گفت: براساس 
آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز شدت 
بارش در استان های کهگیلویه و بویراحمد، جنوب 
لرســتان، خراســان رضوی و فارس خواهد بود. 
همچنین در برخی ساعات احتمال بارش تگرگ 

به صورت محلی در این استان ها وجود دارد. 
وی افزود: مجدداً با تقویت این سامانه تا فردا 
در اکثر نقاط کشور ابرناکی، وزش باد، رگبار باران 
و رعدوبرق پیش بینی می شود. امروز و فردا شدت 
بارش در استان های واقع در دامنه مرکزی و جنوبی 

زاگرس، مرکز و شمال شرق کشور خواهد بود. 
وی ادامــه داد: امــروز و فــردا پدیــده باد و 
گردوخاک در اســتان های واقع در جنوب شرق 

کشور رخ خواهد داد. 
وظیفه در خصوص هوای شــهر تهران گفت: 
امروز هوای شهر تهران نیمه ابری تا ابری در پاره ای 
از نقــاط همراه با بارش پراکنــده گاهی همراه با 
رعدوبرق و وزش باد پیش بینی شده است. بیشینه 
دمای امروز شــهر تهران 26 درجه ســانتیگراد و 

کمینه آن 15 درجه سانتیگراد خواهد بود. 
وی تصریح کرد: هوای شــهر تهران فردا  نیز 
ابری در پاره ای از نقاط همراه با رگبار و رعدوبرق 

و وزش باد پیش بینی شده است.

آغاز بارش های پراکنده 
در کشور

ســازمان وظیفه عمومــی ناجا تمامی 
مشــموالن دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ 
آماده به خدمت در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 

را به خدمت سربازی فراخواند. 
این ســازمان ضمن فراخوان تمامی مشموالن 
غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان اردیبهشت 
مــاه 1376 برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی 
اطالعیه ای اعالم کرد: تمامی مشموالن دیپلم و زیر 
دیپلم ســال های مذکور که برگه آماده به خدمت 
در تاریخ نوزدهم اردیبهشــت ماه ســال 1394 را 
دریافت کرده اند، باید در ساعت و محلی که توسط 
ســازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه 
مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 

شده، حضور یابند.
 براساس این گزارش، تمامی مشموالن ساکن 
تهران بزرگ  باید ســاعت 6 صبح امروز به محل و 
مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در 

قالب برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش 
ابالغ شــده اســت حضور یابند تا به خدمت دوره 

ضرورت اعزام شوند.
 همچنین براســاس ایــن فراخــوان تمامی 
مشموالن ساکن ســایر استان های کشور نیز باید 
7 صبــح امروز به معاونت وظیفه عمومی اســتان 
محل ســکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت 

اعزام شوند. 
سازمان نظام وظیفه عمومی اعالم کرد: حضور 
نیافتن به موقع در زمان و محل های تعیین شــده 
غیبت محسوب می شــود.  همچنین آن دسته از 
مشموالنی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت 
بــرگ معرفی نامه مشــموالن به مراکــز آموزش 
نشــده اند، می توانند به نزدیکترین دفتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس+10( مراجعه و نسبت 
به دریافت برگ مذکور اقدام و براســاس اطالعات 

درج شده در آن اقدام کنند. 

سازمان نظام وظیفه ناجا اعالم کرد

فراخوان مشموالن خدمت سربازی

بارش برف در هفدهمین روز از اردیبهشت 
ماه، شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل را 

سفیدپوش کرد.
بــه گــزارش ایرنا، ارتفــاع برف کــه در مناطق 
کوهســتانی و در روستاهای موئیل و دیزو به بیش از 
15 سانتی متر رسیده موجب خوشحالی کشاورزان، 
دامداران و باغداران منطقه شده است. اما محورهای 

کوهستانی مشگین شهر را لغزنده کرد.
مــردم اردبیل نیز در همین روز بخاری ها و لوازم  
گرمایشــی را دوباره روشــن کردند و هوای ســرد و 
ابرهــای باران زا میهمان مردم این خطه شــده بود. 
بارش رگبارهای تند زمین های اردبیل را سیراب کرد.

در دومین ماه فصل بهار 
مشگین شهر 

سفیدپوش شد

مدیرکل نظــارت و ارزیابی تجهیزات و 
ملزومات پزشکی با اشاره به اینکه سیستم 
تجهیزات  تجهیزات  پزشکی شامل  توزیع 
رضایت بخشی  وضعیت  منازل  در  مصرفی 
ندارند، گفت:  ۷ هزار واحد صنفی فعال در 
پزشکی کشور شناسنامه  تجهیزات  حوزه 

وزارت بهداشت ندارند. 
سید حسین صفوی درباره بازار آشفته لوازم 
پزشکی به خصوص لوازم پزشکی که مردم برای 
مصارف خانگی خود باید تهیه کنند و متاسفانه 
هر مغازه ای نیز یک قیمت ارائه می دهد و از اصل 
و اورجینــال بودن این کاالها نیز تضمین وجود 
ندارد، اظهار داشــت: در خصوص سیستم توزیع 
تجهیزات پزشکی شامل مصرفی ها و تجهیزاتی 
که کاربرد خانگی دارند متاسفانه وضعیت رضایت 

بخشی وجود ندارد.

مدیــر کل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و 
ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: لذا 
در این باره اقداماتی در حال انجام است که یکی 
از این کارها شناسنامه دار کردن عرضه کنندگان 
تجهیزاتی پزشکی است که در منازل مورد استفاده 

قرار می گیرد.
صفوی درباره تعداد فعاالن این حوزه و اعتبار 
مجوزهای آنان خاطرنشــان کرد:  ما پیش بینی 
می کنیم که در کل کشــور حدود 7 هزار واحد 
صنفی در حــوزه تجهیزاتی پزشــکی در حال 
فعالیت هستند و مجوزهای صنف و پروانه دارند 
و چیز غیرقانونی نیست، ولی در وزارت بهداشت 

شناسنامه ای ندارند.
به گزارش تســنیم مدیر کل اداره نظارت و 
ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو خاطرنشــان کرد: براین اساس برای اینکه 

نظارت مســتمری بر روی آنها انجام دهیم، باید 
فعاالن حوزه تجهیزاتی پزشکی را شناسنامه دار 

کنیم.
در همیــن راســتا رســول دیناروند رئیس 
ســازمان غذا و دارو نیز در یکی از مراســم های 
حوزه تجهیزات پزشکی عنوان کرده بود که بازار 
تجهیزات پزشکی به ویژه در حوزه توزیع و عرضه 
رها شده است، در حالیکه برخی از این تجهیزات 
حتی از دارو نیز حساس ترند اما متأسفانه نظارت ها 

خیلی جدی نیست. 
سیدحســن هاشمی وزیر بهداشت هم کمتر 
از یک ســال قبل عنوان کــرده بود که در حوزه 
تجهیزات پزشکی دچار عقب ماندگی هایی هستیم، 
من به عنوان یک ایرانی بهم برمی خورد که یک 
جنــس زنگ زده چینی یا هندی بازار داخل را از 

آن خود کرده است !

اظهارنظر تأسف بار مدیرکل تجهیزات پزشکی

هیچ واحد صنفی تجهیزات پزشکی کشور شناسنامه بهداشت ندارد

جانشــین معاون هماهنگ کننــده نیروی 
انتظامی از راه اندازی خانه های سرباز در آینده 

نزدیک خبر داد. 
سردار محمدجواد زاده کمند در حاشیه جشنواره 
جوان سرباز ناجا که صبح روز پنجشنبه در مقر مرکزی 
نیروی انتظامی برگزار شــد گفت: هفتمین جشنواره 
جوان سرباز برای سومین بار به میزبانی نیروی انتظامی 
برگزار خواهد شد. در این جشنواره سربازان موفق طی 
چند مرحله شناسایی شــدند که مراسم امروز نیز به 
منظور تقدیر از 36 سرباز برگزیده نیروی انتظامی بود؛ 
از این تعداد 10 نفر برای شــرکت در جشنواره که با 
حضور تمامی نیروهای مسلح و به میزبانی ناجا برگزار 

خواهد شد راه پیدا خواهند کرد. 
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص 
اینکه از ســربازان برگزیده چگونه تقدیر خواهد شــد 
گفت: به برگزیــدگان 20 میلیون ریال پاداش نقدی 
داده خواهد شد، عالوه بر آن برخی از آنها به سفرهای 
زیارتی خواهند رفت. جانشین معاون هماهنگ کننده 
ناجا همچنین از راه اندازی خانه های ســرباز خبر داد 
و در توضیح بیشتر آن به ایسنا گفت: خانه های سرباز 
محل هایی است که در درون مجموعه نیروهای مسلح 
راه اندازی خواهند شــد و ســربازان می توانند بعد از 
اتمام ســاعات خدمتی خود، با مراجعه به این خانه ها 
در فضایی با آرامش و دارای تسهیالت رفاهی و امکانات 
مناسب حاضر شوند. به گفته وی این خانه ها به زودی 
راه اندازی خواهند شد. وی همچنین در پاسخ به سوال 
یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده 
برای خوشایندسازی سربازی خاطرنشان کرد: بیش از 
ســه سال اســت که در مجموعه نیروی انتظامی این 
طرح با جدیت در حال پیگیری اســت و براین اساس 
برنامه ریزی هایی برای خوشایندســازی سربازی و نیز 

توانمندسازی سربازان انجام شده است. 
زاده کمنــد ادامــه داد: در همیــن راســتا طرح 
توانمندسازی ســربازان را در سه سال پیش تدوین و 
سعی کردیم در حوزه های مختلف سربازان را توانمند 
کنیم تا آنان بتوانند پس از اتمام دوران سربازی خود 
از آموزش هایی که در حین سربازی دیده اند در کار و 

زندگی بهره مند شوند. 

زاده کمند خبر داد
راه اندازی 

خانه های سرباز

 رئیس دانشگاه امیرکبیر با حکم دیوان 
به دلیل تخلفات مالی در  محاسبات کشور 
زمان ریاست بر سازمان پژوهش های علمی 
و صنعتی به انفصال موقت از خدمت و 

۷10 هزار دالر جریمه نقدی محکوم شد. 
سیداحمد معتمدی در سال 1376 به عنوان 
رئیس وقت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
بــا ســهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی ســازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی، 500 هزار کیلوگرم 
)25 تریلــی( مواد شــیمیایی اکســید تیتان و 
مونوپنتاتریول )مواد کاربردی در رنگ ســازی( را 
با ادعای استفاده برای طرح های تاییدی سازمان 
مزبور وارد کشور نمود. وی برخالف این ادعا مواد 
وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما بر اساس 
نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی، هیــچ مدرکی دال بر ورود این 
کاال به انبار ســازمان و یا فروش و گشایش اعتبار 

وجود ندارد.
به گــزارش فرهنگ نیــوز، در رابطــه با این 
تخلف مالی، پرونده ای تشــکیل شد که منجر به 
محکومیت معتمدی و شــریک جرم وی )معاون 
وقت اداری مالی سازمان( شد که این دو نفر پس 
از کش و قوس های فراوان، سال گذشته به حکم 
صادره اعتراض نمودند، اما دادگاه تجدید نظر در 
نهایت حکم هیئت دوم مستشاری دیوان را عینا 

تایید نمود.
بر اساس این حکم که در تاریخ 18 فروردین 
1394 صادر شــده است، سیداحمد معتمدی به 
انفصــال موقت از خدمــت و جریمه نقدی 710 
هزار دالر آمریکا )با معادل ریالی به نرخ رســمی 

روز( محکوم شد.
گفتنی است معتمدی درکارنامه عملکرد خود، 
وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت اصالحات را به 
عهده داشت که به دلیل ضعف در عملکرد در 14 
آبان 1382 و بدون حضور رئیس دولت اصالحات 
اســتیضاح شد که با تکاپوی بسیار و روانه نمودن 
بیش از 70 نفر برای رایزنی با نمایندگان مجلس 
جهت جلب نظر آنها در نهایت در پست خود ابقا 
شد. وی در آن زمان خود را منتسب به نیروهای 
ارزشــی معرفی نموده و مدعی بود استیضاح وی 
سیاســی اســت. همچنین وی در سال 1388 از 
اعضای کمیته غیرقانونی صیانت از آرای میرحسین 
موســوی بوده و انتصابش به ریاســت دانشــگاه 
امیرکبیر با حاشیه ها و انتقادات فراوانی همراه بود.
معتمدی: حکم یا مربوط به ضعف قوانین 
کشور است یا دعوت دانشگاه از هاشمی!

رئیس دانشــگاه امیرکبیر در واکنش به حکم 
قطعی صادر شده از سوی دیوان محاسبات گفت: 
نمی دانم چرا به این صورت حکم داده اند؛ این حکم 
یا مربوط به ضعف قوانین کشــور است یا به دلیل 

این که ما آیت اهلل هاشمی را به دانشگاه امیرکبیر 
دعوت کردیم!

وی گفت: پروژه ای که بر اساس آن حکم صادر 
شــده مربوط به 18 سال پیش بوده که من نه در 
آن مجری بودم و نه مســئول، چند وقت پیش از 
دیوان محاسبات با سازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی مکاتبه کرده و گفتند که در مورد این پروژه 
که به مواد شــیمیایی مربوط می شود پرونده ها را 
ارائه کنند ولی با توجه به اینکه پس از 10 سال از 
گذشت یک پروژه پرونده ها امحا می شود سازمان 

پرونده ای نداشته است.
وی افزود: به دلیل اینکه ســازمان پژوهش ها 
پرونده ای در دســت نداشته اســت رئیس وقت 
ســازمان که من بوده ام را محکــوم به انفصال از 

خدمت کرده اند.
معتمدی به خبرگزاری فارس گفت: نمی دانم 
چرا حاال به فکر بررسی افتادند، البته حکم اولیه 
را صــادر کردند که ما اعتراض کردیم و چند ماه 
پیــش منتظر بودیم برای دادگاه تجدید نظر از ما 
دعوت کنند زیرا در این فاصله در انبارهای سازمان 
پژوهش ها به طور معجزه آسایی یکسری اسناد پیدا 
کردیم که می خواستند در دادگاه تجدید نظر آن 
را ارائه کنم ولی دادگاه تجدید نظر تشکیل نشد و 

من غیابی محکوم شدم.
معتمدی گفت: با مسئول پرونده تماس گرفتم 

و گفتم پرونده ها پیدا شده و بحث 710 هزار دالر 
هم نبوده است بلکه فقط 100 میلیون تومان بوده 
که از طریق یک موسســه غیرانتفاعی متعلق به 
سازمان پژوهش ها انجام شده و به خارج سازمان 

هم مربوط نبوده است.
معتمدی گفت: خوشبختانه چند برابر پول به 
حساب وزارت علوم ریخته شده و سهم بیت المال 

به صورت چند برابر بازگردانده شده است.
معتمــدی گفــت: این یک امر عادی اســت 
و نمی دانــم چرا به این صورت حکــم داده اند یا 
مربوط به ضعف قوانین کشــور اســت یا به دلیل 
اینکه ما آیت اهلل هاشــمی را به دانشگاه امیرکبیر 

دعوت کردیم!
وی ادامه داد: البته درخواســت اعاده داده ایم 

که دادرسی شود.
اظهارات متناقض معتمدی در حالی ابراز شده 
اســت که وی در همین گفت وگــوی خبری، به 
تخلفات مالی خود اقرار کرده و گفته اســت چند 
برابر پول)!( به حساب بیت المال برگشت داده شده 
است، در عین حال مدعی است که تخلفی صورت 

نگرفته است!
اساســا اگر تخلفی صورت نگرفته، چه لزومی 
داشته اســت که ]پس از تخلف[ پول به حساب 
بیت المــال ریخته شــود؟! بــرای تطهیر تخلف 

گسترده مالی؟!

با حکم دیوان محاسبات

احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جریمه نقدی محکوم شد

زلزله 4/5 ریشتری در بوشکان
تهران-ایرنا: زلزله ای به بزرگی 4/5 ریشتر سحرگاه )جمعه( حوالی بوشکان 
را در استان بوشهر به لرزه درآورد.به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران، زمان وقوع زمین لرزه ساعت 4 و 55 دقیقه و یک ثانیه )در 
13 کیلومتری بوشکان( و در عمق 13 کیلومتری زمین بوده است.از خسارات 

احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.
آذرخش مرد جوان را کشت

شــهرکرد- ایرنا: مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و 
بختیاری از مرگ مرد 38 ساله در کوهستان های شهرستان کوهرنگ در این 
استان خبر داد. فرامرز شاهین گفت: این جوان در مسیر تونل دوم کوهرنگ 
محدوده دره سبز زردکوه در اثر برخورد با آذرخش جان خود را از دست داد.

کودک 9 ساله در رودخانه غرق شد
ایذه- فارس: رئیس جمعیت هالل احمر ایذه دیروز گفت: یک پسربچه 9 
ســاله در روستای رمه چر از توابع این شهرستان، در بارندگی شب پنجشنبه 
ناپدید شد و تیم های امدادی این اداره برای یافتن وی به منطقه اعزام شدند.

کورش مهرزادگان با بیان اینکه با اعالم این خبر به هالل احمر شهرستان 
ایــذه دو تیم با تجهیزات کامل به منطقه اعزام شــدند افزود: ادامه عملیات 
جست وجوی امدادگران در نخستین دقایق روز گذشته جسد بی جان وی را 

از رودخانه نزدیک روستا خارج کردند.
خواب ابدی کودک

یزد- خبرنگار کیهان: با دریافت خبر مرگ کودک یک ساله بر اثر سقوط 
در استخر پر از آب در روستای احمدآباد شهرستان بهاباد استان یزد، ماموران 
کالنتری مرکز در محل حادثه حاضر شدند.با حضور ماموران پلیس در محل 
حادثه، آنها با پیکر بی جان یک کودک یک ساله که بر اثر خفگی در آب جان 
خود را از دست داده بود روبرو شدند.با تحقیقات عوامل پلیس مشخص شد 
والدین پرهام، کودک خود را در نزدیکی زمین کشاورزی خوابانده و خودشان 
بر روی زمین مشــغول کار کشــاورزی بودند که پس از مدتی »پرهام« یک 
ســاله از خواب بیدار شده و در جست وجوی پدر و مادر به راه افتاده و داخل 
استخری که در نزدیکی زمین کشاورزی بوده سقوط کرده و جان خود را از 

دست داده است.
سفر مرگ با عکس یادگاری

ارومیه- ایرنا: یک دختر جوان 19 ساله در حین گرفتن عکس یادگاری به 
رودخانه ساری سوی ماکو سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

این دختر جوان که به همراه مادرش در قالب تور یک روزه گردشــگری 
معلمان خوی به ماکو سفر کرده بود در هنگام گرفتن عکس یادگاری در لبه 
آبشــار رودخانه ساری سو در اثر لیز خوردن پایش به داخل رودخانه سقوط 
کرد و جان باخت.رئیس آتش نشانی ماکو روز جمعه گفت: این حادثه ساعت 
20 روز پنجشنبه اتفاق افتاد و عوامل آتش نشانی بالفاصله به محل اعزام شدند.
احمد همتی افزود: مادر این دختر توســط حاضران از غرق شدن نجات 

یافت ولی آتش نشانان پیکر بی جان دختر جوان را از آب بیرون کشیدند.
صاعقه یک نفر را مصدوم کرد

سمیرم، اصفهان- ایرنا: صاعقه شامگاه پنجشنبه باعث تخریب چند باب 
خانه روستایی و مصدومیت یک نفر در سمیرم از توابع استان اصفهان شد.

رئیس جمعیت هالل احمر ســمیرم روز جمعه  گفت: برخورد صاعقه در 
روستای کاسگان بخش وردشت این شهرستان 5 واحد مسکونی را تخریب کرد.
وی همچنین از برق گرفتگی یک چوپان در منطقه پادنای سمیرم بر اثر 
رعد و برق به هنگام چرای دام خبر داد و گفت: دو گروه از تیم امداد و نجات 
پس از اطالع به محل حادثه اعزام شدند و مصدوم را که از ناحیه کمر و هر 
دو پا دچار ســوختگی شدید شده بود به بیمارستان سیدالشهداء)ع( سمیرم 

منتقل کردند.
8 مصدوم در تصادفات چالوس

کرج- ایرنا: رئیس پلیس راه استان البرز از وقوع چند فقره تصادف پیاپی 
در تونل شماره 5 جاده کرج-چالوس خبر داد.

سرهنگ رضا اکبری گفت: این حوادث عصر روز پنجشنبه به فواصل زمانی 
کم به وقوع پیوست که 8 نفر مصدوم و 22 دستگاه خودرو دچار خسارت شدند.
وی، لغزندگی جاده، بی توجهی رانندگان به سرعت مناسب و عدم رعایت 

فاصله طولی خودروها را علت این تصادفات ذکر کرد.
بارندگی 2 مصدوم گرفت

مشهد- فارس: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد با بیان اینکه باد و باران شب جمعه باعث 126 مورد آب گرفتگی در این 
شهر شد، گفت: به علت شدت بارش باران شب گذشته دو نفر از شهروندان 
مصدوم شــدند.جعفری بیان داشت: در شــب جمعه شاهد 19 مورد سقوط 
درخت بر خودروها، 3 مورد سقوط داربست، یک مورد ریزش  آوار و 126 مورد 
آب گرفتگی بودیم که همکاران ما با سرعت به مکان های مدنظر فرستاده شدند.

آذرخش جان 115 رأس گوسفند را گرفت
شهرکرد- ایرنا: مسئول روابط عمومی فرمانداری لردگان در چهارمحال و 
بختیاری، از تلف شدن 115 رأس گوسفند براثر آذرخش در یکی از مناطق 

روستایی این شهرستان خبر داد.
یوسف صفایی روز جمعه گفت: این حادثه عصر پنجشنبه به دنبال بارندگی 
در روستای چاه گاه از توابع بخش مرکزی لردگان اتفاق افتاد که عالوه بر اتالف 

115 رأس گوسفند، صاحب این گله را نیز روانه بیمارستان کرد.
توقیف 95 کیلو تریاک و حشیش

یزد- خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی استان یزد گفت: مأموران 
پلیس ایستگاه ایست و بازرسی شهید مدنی هنگام کنترل خودروهای عبوری، 
ضمن متوقف کردن 2 دستگاه کامیون و دستگیری 3 تن از سوداگران مرگ، 

مقدار 54 کیلو حشیش و 41 کیلو تریاک را کشف کردند.
سرهنگ احمدی افزود: این خودروها که دو دستگاه کامیونت »ایسوزو« 

و »آمیکو« با محموله گوجه فرنگی، از میناب عازم ساری بودند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس در ارتباط با این کشفیات، 3 تن از سوداگران 

مرگ را دستگیر و به دادسرا معرفی کردند.
نابودی 5 باند تبهکاری

خرم آباد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی لرستان گفت: در جریان اجرای 
سلســله طرح های ضربتی پلیس در لرســتان 2 باند فروش سالح و مهمات 
شناســایی و دستگیر شــدند که از آنان 25 قبضه اسلحه کمری و 70 قبضه 

اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.
ســرتیپ محمد قنبری افزود:از 2 باند تهیــه و توزیع مواد مخدر که از 
کرمان وارد لرستان شده بودند نیز 75 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد و 
7 عضو این باندها شناســایی و دستگیر شدند.وی با اعالم خبر دستگیری 2 
باند خرید و فروش اشیای عتیقه ادامه داد: مأموران پلیس موفق به شناسایی 
و دســتگیری 7 قاچاقچی عتیقه و کشــف و ضبط بیش از 10 قطعه اشیای 
نفیس برنزی از آنان شدند.فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: اعضای این 

باندها تحویل مقام قضایی شدند.
اشیای تاریخی نزد قاچاقچی

کاشان- ایرنا: سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشــان از کشف 2 شیء باستانی 3 هزار و 100 ساله، از یک متخلف در این 
شهرســتان خبر داد.مهران سرمدیان گفت: فرد متخلف اقدام به نگهداری 3 
قطعه شیء عتیقه در خانه خود می کرد که توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وی افزود: با بررســی های به عمل آمده توسط کارشناس باستان شناسی 
مشخص شد که 2 شیء دارای ارزش تاریخی و یک شیء تقلبی است.

واژگونی کامیون حمل شیر
مشهد- ایرنا: مدیر منطقه 3 عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از واژگونی 

کامیون حمل شیر و مصدومیت راننده آن خبر داد.
ابوالفضــل تیموری روز پنجشــنبه گفت: در این حادثه یک دســتگاه 
کامیون حامل شــیر در بزرگراه شهید کالنتری تعادل خود را از دست داد و 
پس از برخورد با یک دســتگاه خودرو سواری و ستون نصب دوربین کنترل 
سرعت واژگون شد.وی با اشاره به محبوس شدن راننده داخل کامیون افزود: 
آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل و پیشگیری از انفجار ناشی از نشت سوخت 
راننده را به بیرون منتقل کرده و برای انتقال به بیمارستان به اورژانس تحویل 
دادند.تیموری ادامه داد: طبق بررسی اولیه لغزندگی جاده بر اثر بارش باران 

این حادثه را رقم زده است.


