
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

۲۲ کشته بر اثر 
طوفان »نیت« 
در آمریکای 

مرکزی 

بهبود کامل 
زخم با 

چسب مایع 
در 60 ثانیه

تحویل
 ۵۱ هزار اسلحه 

غیرقانونی 
در استرالیا

برخورد قطار 
با اتوبوس 
مسافربری

 با ۱۹ کشته 

صفحه ۱۱
 شنبه۱۵ مهر ۱۳۹6 

۱6محرم ۱4۳۹ - شماره۲۱۷۳۹

اتوبوس  برخورد یک دســتگاه  در حادثه 
مسافربری با یک قطار در روسیه  19 نفر جان 

خود را از دست دادند.
به گزارش تســنیم،  به نقل از اسکای نیوز، بنابر 
اطالعیه صادر شــده از سوی وزارت بهداشت روسیه، 

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی گفت: روزانه حدود ۴۳ نفر در تصادفات 

جان خود را از دست می دهند.
به گزارش ســایت راهور، ســردار تقی مهری در 
همایش یادبود قربانیان سوانح ترافیکی افزود: از سال 
۷۷ تا پایان ســال گذشته، ۴۵۹ هزار نفر در حوادث 
رانندگی جان خودر ا از دســت داده  و طی این مدت 

۴/۵ میلیون نفر زخمی شده اند.
مهری با بیان اینکه همیــن تعداد قربانی نیز از 
نظر ما زیاد  است، ادامه داد: از حدود یک دهه پیش 
با اقداماتی که پلیس راهور انجام داد خوشــبختانه 
توانســتیم روند افزایش قربانیان حوادث رانندگی را 
متوقف کرده و علی رغم افزایش تعداد خودروها، تعداد 
قربانیان در این یک دهه نسبت به سال قبل کاهش 
یافت. وی مهم ترین عامل تصادفات را عامل انسانی 
دانست و گفت: تصادفات ابعاد و پیامدهای مختلفی 
دارد که حتی تا ســال ها و یا حتی پایان عمر در فرد 

و خانواده فرد تاثیر می گذارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
با بیان اینکــه ۱۲۰ هزار تخت فعال بیمارســتانی 
در کشــور وجود دارد، اظهار داشــت: متاسفانه آمار 

مجروحان حوادث رانندگی نیز باالست.
مهری با اشاره به پویش ها و کمپین های مردمی 
برای ارتقای فرهنگ رانندگی و کاهش آمار تصادفات، 
افزود: قطعا مردم نقــش موثری در کاهش حوادث 
رانندگی داشته و این کمپین ها می توانند تاثیرگذاری 
فراوانی داشته باشند. پلیس نیز تمام وظایف خود در 
حوزه فرهنگ سازی و برخورد با تخلفات و متخلفین 
انجام می دهد تا تعداد انگشت شماری متخلف، ایمنی 

رانندگان را به خطر نیندازند.
تصادف رانندگی عامل معلولیت ۴۳ درصد 

معلوالن قطع نخاعی بهزیستی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش 
گفت: کیفیت رانندگی باید افزایش پیدا کند. کسی 

که می خواهد مجوز رانندگی بگیرد و قدرت کنترل 
یک خودرو در دستانش باشد، باید تحت نظارت های 
قوی تری قرار گرفته و شرایط گرفتن گواهی نامه نیز 
سخت تر شود همچنین باید قوانین صنفی برای افرادی 

که شغلشان رانندگی است، بیشتر شود.
علی ربیعی با اشــاره بــه آثار و تبعــات ثانویه 
تصادفات، افزود: آمارها از نســبت جنسی قربانیان 
حوادث رانندگی نشان می دهد که حدود ۷۷ درصد 
جانباختگان مردان و ۲۳ درصد نیز زنان هســتند. 
میانگین ســنی جانباختگان نیز ۳۸ سال است. این 
یعنی اکثر مردانی که جــان خود را در تصادفات از 
دست داده اند متاهل بوده و با مرگشان زنی سرپرست 

خانوار می شود.
وی بــا اشــاره به ۲۱ هــزار و ۴۴۶ معلول قطع 
نخاعی تحت پوشــش بهزیستی قرار دارند، گفت: از 
این آمــار ۴۳ درصد در پی تصادفات رانندگی دچار 

معلولیت شده اند.

سخنگوی ناجا از ترخیص خودروهای توقیف 
شده که شــکایت قضایی ندارند در هفته ناجا 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، سردار سعید 
منتظرالمهدی گفت: صاحبان وســایل نقیله ای که به 
علت تخلفات رانندگی توقیف شده اند و شکایت قضائی 
ندارند می توانند پس از پرداخت جرایم و ارائه مدارک 
ضمن مراجعه به مراکــز ترخیص پلیس راهنمایی و 
رانندگی در سراســر کشور، نسبت به ترخیص وسیله 

نقلیه خود اقدام کنند.
منتظرالمهدی با  اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی 
با شــعار »پلیس برای امنیت، امنیــت برای همه« از 
دیروز، درخصوص ارایه خدمات مضاعف پلیس در این 
هفته افزود: ارائه خدمات مضاعف به شهروندان، اعالم 
گزارش یکســاله از عملکرد پلیس به مردم به منظور 
افزایش اعتماد و جلب سرمایه های بی بدیل اجتماعی 
و مشارکت های مردمی در انجام و فرجام بهینه بی شمار 
ماموریت هــای پلیس، گفتمان اصلــی هفته نیروی 
انتظامی اســت. وی ادامه داد: ویزیت رایگان پزشکی 
و دندانپزشــکی در دو روز از هفته ناجا در همه مراکز 
درمانی نیروی انتظامی در سراسر کشور، افزایش ساعات 
کار مراکز پلیس +۱۰، صدور گذرنامه در کمتر از ۲۴ 
ساعت و تحویل به مراکز پست در صورت تکمیل بودن 
مدارک، ارائه خدمات مشاوره رایگان در مراکز مشاوره 
معاونت اجتماعی در ۶۷۰ کالنتری در سطح کشور از 
جمله مواردی اســت که همکاران من در هفته نیروی 

انتظامی به آن اهتمام می ورزند.

نوع چسب  به ساختن یک  محققان موفق 
مایع مخصوص جراحی شده اند که می تواند زخم 

را در عرض 60 ثانیه بهبود بخشد.
به گزارش ایســنا، به نقل از گیزمگ، این چسب 
که توسط گروه محققان به سرپرستی پروفسور »نسیم 

عنابی« پژوهشــگر ایرانی دانشگاه نورث ایســترن و با کمک پروفسور »علی 
خادم حسینی« مدرس علوم پزشکی دانشــگاه هاروارد ساخته و با موفقیت 
بر روی حیوانات آزمایش شــده است، حالت سیلیکونی دارد و توسط سرنگ 
داخــل زخم ریخته شــده، آن را پر کرده و ظــرف یک دقیقه موجب بهبود 
چشمگیر زخم می شود.چســب های پیشرفته جراحی که زخم ها را سریعتر 
التیام می بخشــند، منفعت زیادی در پزشــکی دارند؛ چرا که زمان ریکاوری 
بیمار را به طور چشــمگیری کاهش می دهند و عوارض کمتری نســبت به 
بقیه روش ها دارند که این یک مزیت فوق العاده است. این محصول جدید از 
آنجایی که قابلیت تزریق مســتقیم داخل زخم را دارد و در ۶۰ ثانیه زخم را 
بسته و التیام می دهد، در این زمینه موفقیت چشمگیری داشته است، حتی 
می تواند در شــرایط اضطراری مانند صحنه های تصادف یا در مناطق جنگی 

مورد استفاده قرار گیرد.
چسب ژل مانند، پروتئین های طبیعی و بسیار منعطف را با مولکول های 
حساس به نور مخلوط می کند و وقتی در معرض نور ماوراء بنفش قرار می گیرد، 
سفت شــده، به طوری که چسب بافت های آســیب دیده را التیام می دهد. 
همچنین این چسب شامل یک آنزیم تضعیف کننده است که می تواند تعیین 
کند چسب تا چه اندازه در زخم باقی بماند؛ این زمان می تواند از ساعت ها تا 

ماه ها بسته به زمان الزم برای بهبودی، تنظیم شود.

در پی صدور عفــو عمومی برای دارندگان 
سالح غیرقانونی در اســترالیا ۵1 هزار قبضه 

اسلحه تحویل پلیس شد.
به گزارش تسنیم، به نقل از رویترز، در پی صدور 
قانون عفو عمومی برای دارندگان سالح غیرمجاز در 

استرالیا حدود یک پنجم از سالح های غیرقانونی در این کشور طی بازه زمانی 
سه ماه تحویل مراکز پلیس شده است.

نخست وزیر استرالیا با بیان اینکه با تغییر قانون مالکیت سالح برای دفاع 
در اســترالیا، مالکیت تمام سالح های نیمه اتوماتیک و تفنگ های ساچمه ای 
نیمه اتوماتیک و شات گان در این کشور ممنوع شد، افزود: با اجرایی شدن این 
قانون، شانس بروز حوادثی نظیر آنچه در الس وگاس رخ داد به شدت محدود 
خواهد شد.تغییر قوانین مالکیت دفاعی استرالیا پس از آن صورت گرفت که 
یک فرد مســلح  در جزیره ایالت تاسمانی در سال ۱۹۹۶، به تنهایی ۳۵ نفر 
را کشت. عفو سه ماهه برای اولین بار طی ۲۰ سال اخیر در استرالیا صورت 

گرفت و سالح های جمع آوری شده قرار است نابود شوند.
در میان سالح های تحویل شده، چند اسلحه مربوط به قرن نوزدهم، یک 
ماشین جنگی دست ساز خانگی، یک موشک انداز و یک تپانچه به اندازه کف 

دست وجود دارد.

این حادثه ســاعت ۳:۳۰ بامداد جمعه به وقت محلی در منطقه »پاکروف«،  
اســتان »والدیمیر« در شرق مسکو رخ داد.به گفته رئیس سرویس بهداشت 
منطقه پاکروف، ۱۵ نفر از سرنشــینان اتوبوس مسافربری که جان خود را از 
دســت دادند از اتباع جمهوری ازبکستان بودند.ظاهرا نقص فنی اتوبوس به 

هنگام عبور از ریل قطار علت این حادثه بوده است.

مرگ  ۴۵9 هزار نفر طی 18 سال در حوادث جاده ای 

روزانه۴۳نفردرتصادفاتکشورکشتهمیشوند
ترخیص وسایل نقلیه 
توقیف شده در هفته 

نیروی انتظامی

در پی وقوع طوفان اســتوایی »نیت« در 
کاستاریکا، هندوراس و نیکاراگوئه دست کم ۲۲ 

تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا، به نقل از بی بی ســی،  طوفان 
اســتوایی »نیت« پس از آنکه آمریــکای مرکزی را 

عضو شــورای شــهر تهران از بهره برداری 10 
ایستگاه خط 6 مترو تهران تا پایان سال 96 خبر داد.

به گزارش تسنیم، مجید فراهانی در حاشیه بازدید 
از خط ۶ مترو تهران گفت: توسعه حمل و نقل عمومی 
تنها راه برطرف شدن ترافیک و آلودگی هوا در شهر 
است که این موضوع در سایر کشورها نیز مورد توجه 

قرار دارد. 
فراهانی افزود: اگرچه توســعه متــرو هزینه بر و 
گران اســت ولی پاک ترین نوع حمل و نقل عمومی 

محسوب می شود.
وی با اشــاره به خط ۶ مترو گفت: طول این خط 
با ۳۲ کیلومتر، ۲۷ ایستگاه، ۲۵ هواکش میانه تونلی، 
۲۶ پله اضطراری از طوالنی ترین خط شهری تهران 
محســوب می شــود که این خط از دولت آباد تا کن 
ادامه خواهد داشــت و  پیش بینی می شــود تا پایان 
ســال ۹۶، ۱۰ ایستگاه آن و مابقی تا پایان سال ۹۷ 

به بهره برداری برسد.
این عضو شورای شهر تهران  با اشاره به خرید واگن 
و تامین تجهیزات در خط ۶ مترو، اظهار داشت: اولویت 
شهرداری تهران اضافه کردن واگن ها به تمامی خطوط 
مترو است که در خط ۶ مترو نیز این موضوع به طور 
جدی پیگیری می شود. در سایر خطوط نیز ما با کمبود 
واگن روبه رو هستیم و زمان رسیدن قطارها ۷ الی ۱۵ 
دقیقه است که استاندارد جهانی آن دو تا سه دقیقه 
در نظر گرفته شده است که امیدواریم دولت در این 
بخش همراهی الزم را با مدیریت شهری داشته باشد. 
وی با اشاره به ویژگی های خط ۶ مترو ادامه داد: 
این خط به شــهرری  متصل خواهد شد که اهمیت 
تاریخی بسیاری را برای شهروندان این شهرستان دارد 
و می تواند باعث رونق و همچنین حضور توریسم در 
شهرری شــود، همچنین قرار است این خط به خط 
یک وصل شود و به شکل رینگ برای نخستین بار در 

شهر مورد استفاده قرار بگیرد. 
فراهانی افزود: با توجه به تعهدات دولت باید نیمی 
از هزینه ها توسط دولت پرداخته شود که متاسفانه تا به 
امروز دولت به تعهد خود عمل نکرده است و امیدواریم 
دولت محترم اهمیت توسعه حمل و نقل عمومی به 
ویژه مترو را در تهران در دستور کار خود قرار بدهد.

عضو شــورای شهر تهران  گفت: تامین اعتبار در 
بخش های مختلف اعم از حفاری، ابنیه، تجهیزات و 
واگن مورد نیاز مدیریت شهری است که امیدواریم به 
موقع از سوی دولت در اختیار شهرداری قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران:

دولت به تعهدات خود
 در قبال مترو عمل نکرده است

سرپرست ستاد مدیریت بحران استانداری گیالن 
گفت: بر اثر بارش شدید باران و آبگرفتگی واحدهای 
مسکونی در شهرهای آستارا، انزلی و لنگرود، افزون 

بر 1۵0 خانوار این مناطق، اسکان موقت شده اند.
عباس صابر در گفت و گو با ایرنا افزود: براســاس اعالم 
هالل احمر اســتان به مدیریت بحــران، به ۲۵۰ خانوار که 
واحد مسکونی و یا واحد تجاری آنها دچار آبگرفتگی شده، 

امداد رسانی شده است.
وی بیشــترین خسارت ناشی از بارندگی شدید و وقوع 
ســیالب در استان را به تاسیسات زیربنایی از جمله آبروها ، 

پل ها ، جاده ها و معابر شهری عنوان کرد.
صابر با  اشــاره به دیگر خســارت های ناشی از بارندگی 
تصریح کــرد: بدنبال تداوم بارندگی و بارش شــدید باران 
در اســتان، دو رودخانه آستاراچای در آستارا و شلمان رود 

در لنگرود طغیان کرد و در بیشــتر شهرستان ها آبگرفتگی 
معابر را داشتیم.

وی بیشترین بارندگی را در شهرستان های انزلی ، آستارا، 
تالش ، رشت، الهیجان ، لنگرود و رودسر ذکر و بیان کرد: بر 
اثر این بارش ها و وقوع سیالب ، تعدادی از واحدهای تولیدی 
و صنعتی از جمله یک مرغداری در محدوده تالش و کارخانه 
آسفالت در محدوده لنگرود دچار خسارت شدند. اما تلفات 

انسانی ناشی از وقوع سیالب در استان نداشته ایم.
برف پاییزی در طالقان 

بارش برف پاییزی روز پنج شنبه، شمالی ترین شهرستان 
استان البرز )طالقان( را سفیدپوش کرد.

معــاون عمرانی فرماندار طالقان، ارتفاع برف در مناطق 
کوهستانی طالقان را هشت تا ۱۰ سانتی متر اعالم کرد. امیر 
محمدی افزود: بارش برف روستاهای دیزان، پراچان، بزج و 

ناریان را در شهرستان  طالقان سفیدپوش کرد و خوشبختانه 
هیچ حادثه طبیعی در اثر این بارش شاهد نبودیم.

همچنین نخســتین برف پاییزی ارتفاعات روستاهای 
مناطق کوهستانی هزار جریب نکا را سفیدپوش کرد. رانش 
زمین موجب قطعی برق در روستاهای سوادکوه و آمل شد 
که با همکاری اداره راه پس از بازسازی جاده اصلی مشکل 
خاموشی برق در روستاهای شش رودبار تادراسله و همچنین 
روســتاهای اغندان منطقه آالشت برطرف شد. این گزارش 
حاکی است بر اثر سقوط تخته سنگ از کوه سیم های برق 
روستاهای نشل، تیرانچه کال، آهن  سر، مریدون و انربار آمل 
پاره و برق این روستاها قطع شد که با تالش ماموران اداره 
برق مشکل برطرف شد. بارش ۵۰ سانتی متری برف ارتفاعات 
منطقه کالردشــت را نیز سفید کرد. ارتفاع برف در گردنه 
الماس واقع در محور خلخال به اسالم به ۲۵ سانتی متر رسید.

اسکان موقت 150 خانوار در گیالن براثر آبگرفتگی واحدهای مسکونی

نماینده اتحادیه کشوری سازمان تبلیغات اسالمی 
گفت: از پنجم مرداد ماه تاکنون اتحادیه های قرآنی، 
مؤسسه ها و تشکل های قرآن و عترت در ۲6 استان 

کشور تشکیل شده است.
به گزارش ایرنا، مهدی نادی در مجمع عمومی مشترک 
موسسه های قرآنی در بوشهر افزود: براساس تصمیم شورای 
توسعه فعالیت های قرآنی کشور همه موسسه های قرآنی باید 

در قالب یک اتحادیه فعالیت کنند.
وی تصریــح کرد: هماهنگی، نظــارت و توزیع عادالنه 
اعتبارات از مزایای ادغام موسســه ها و تشــکل های قرآنی 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و تبلیغات اسالمی است.
نادی اظهار کرد: همچنین با ادغام موسسه های قرآنی 
دولــت می تواند اعتبار مصوب ایــن اتحادیه ها را به صورت 
متمرکــز تخصیص دهــد و وظیفه دولــت در مقابل این 
موسسه ها مشخص می شود و حلقه واسط خود و دولت نیز 

مشخص می شود.

وی گفت: تا پایان مهرماه همه موسسه های قرآنی سراسر 
کشــور باید ادغام و اتحادیه کشوری نیز از بین ۳۱ استان 

کشور انتخاب می شود.
نادی بیان کرد: ادغام موسسه های قرآنی به عنوان یک 
ضرورت اجتناب  ناپذیر است و امروز به یک قانون تبدیل شده 
است. وی یادآور شد: شورای توسعه فرهنگ قرآنی موضوع 
ادغام موسسه های قرآنی را تصویب کرده و به عنوان مصوبه 

شورای انقالب فرهنگی در حال اجراست.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان بوشهر نیز گفت: ۷۳ موسســه قرآنی فعال در این 
اســتان با ادغامی که صورت می گیرد در قالب یک اتحادیه 

فعالیت می کنند.
عبدالرضا عالی پــور افزود: هماهنگی و نظارت، اتحاد و 
یکپارچگی اتحادیه ها، خــروج فعالیت های قرآنی از حالت 
پراکندگی و اداره آنها با نظارت یک مجموعه مشــخص از 

اهداف ادغام موسسه های قرآنی است.

ایجاد اتحادیه های قرآنی در 26 استان کشور

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی 
از واگذاری پارک 900 هکتاری جنگلی یاسوج به وزارت 

نفت خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، غالم محمد زارعی 
در بازدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های عمرانی 
شــهری یاسوج اظهار داشت: مقدمات واگذاری پارک ۹۰۰ 
هکتاری جنگلی یاسوج به وزارت نفت برای احداث مجتمع 
آموزشی، خدماتی و رفاهی وزارت نفت در دست اجرا است.
وی با بیان اینکه وزارت نفت مجتمعی همچون محمود 
آباد شــمال در پارک جنگلی یاسوج احداث می کند، عنوان 
کرد: در این عرصه ۷۰۰ میلیارد تومان توســط وزارت نفت 
هزینه می شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اســالمی ادامه داد: برخی از پروژه های مهم و مورد مطالبه 
مــردم به دالیل مختلف از جمله کمبــود اعتبار و معارض 
اجتماعــی نیمه تمام مانده که انتظــار می رود در کمترین 

زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
زارعــی با تاکید بر اینکه با وجود محدودیت منابع ولی 
اجــازه تعطیلی هیچ پروژه ای را ندادیم، افزود: ســاختمان 
بیمارستان ۲۸۳ تختخوابی یاسوج به زودی تکمیل و تجهیز 

آن آغاز می شود.
وی با بیان اینکه برای تجهیز بیمارســتان یاسوج ۴۰ 
میلیارد تومان نیاز است، تصریح کرد: از این میزان ۸ میلیارد 
تومان سهم استان بوده که با رایزنی با وزارت بهداشت و نگاه 
ویژه وزیر به استان این مبلغ نیز توسط وزارت تامین می شود.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس خبر داد 

واگذاری پارک جنگلی یاسوج
 برای ساخت مجتمع رفاهی وزارت نفت

ساری - خبرنگار کیهان: 
رئیس حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نزاجا 
گفت: خانه ســرباز صلح ایران  به کهن ســربازان 
دفاع مقــدس و خانواده های آنان صلح کارت اعطا 

می کند. 
سرهنگ قاسم رحیمی افزود: خانه سرباز صلح ایران در 
سال ۱۳۹۳ با هدف بسترسازی جهت تکریم سربازان دفاع 
مقــدس به همت تنی چند از فرماندهان ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در استان های 
تهران، قزوین، یزد، اردبیل، مازندران، اصفهان، خوزستان، 
کرمان، البرز، ایالم و گلستان بنا نهاده شد. وی ادامه داد: 
این خانه تالش دارد در تقویت اتحاد و انسجام اجتماعی 
در سطح ملی و تحکیم مودت و دوستی در سطح منطقه 
گام های موثری در جهت توزیع مناسب و عادالنه و تسهیل 
امکانات و زیرســاخت های رفاهی، فرهنگی، آموزشــی و 

ورزشی، بردارد.
رئیس حفظ آثــار و ارزش های دفاع مقدس نزاجا در 
ادامه گفت: براین اساس کسانی که بعد از ثبت نام و احراز 
وضعیت حضور آنان در دفاع مقدس، جهت خود و خانواده 
صلح کارت دریافت کنند می توانند از مزایای بهره برداری 
از خدمات رفاهی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی برخوردار 
گردند. همزمان خانه سرباز صلح ایران در تالش است برای 
توسعه مراکز پذیرنده در دور افتاده ترین مناطق کشور برای 
بهره مندی کلیه کهن سربازان دفاع مقدس و خانواده های 

ایشان از مزایای این طرح بهره مند شوند.
اجرای طرح پایش ســالمت کهنه سربازان با استفاده 
از تجهیزات پیشــرفته و دقیق و اجرای آموزش و اشتغال 
فرزندان کهنه ســربازان با ایجاد فرصت های شــغلی به 
خصوص در بخش خصوصی از دیگر برنامه های در دست 

مطالعه خانه سرباز صلح ایران است.

پرواز شماره ۲۵۲0 هواپیمایی کارون که تهران 
را به مقصــد امیدیه ترک کرده بود، هنگام فرود در 

فرودگاه آغاجاری دچار حادثه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز خوزستان مدیر 
فرودگاه آغاجاری گفت: حدود ساعت  ۸ و ۳۰ دقیقه دیروز 
جمعه ۱۴مهرماه در زمان فرود هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت 
هواپیمایی کارون در فرودگاه آغاجاری، این حادثه رخ داد 
که خوشبختانه بدون هیچ مشکلی هواپیما به زمین نشست.
علی شمس گفت : یکی از چرخ های عقب هواپیما پس 
از تماس با باند فرودگاه، از هواپیما جدا شد اما خوشبختانه 
بدون هیچگونه مشکلی هواپیما در انتهای باند متوقف شد.
مدیر فرودگاه آغاجاری با بیان این که همه مسافران در 
سالمت کامل هستند، خاطرنشان کرد، علت این حادثه از 

سوی کارشناسان بررسی خواهد شد.

رئیس  مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان از مرگ شهروند ۳۵ ساله 
کشور چین در اثر تصادف در این شهرستان خبر داد.
ســید محســن مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار کرد: شامگاه گذشته ساعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه شامگاه 
پنج شنبه با برخورد سواری پراید حامل دو سرنشین مرد از 
کشور چین و سواری پژو حامل مسافران افغان در کمربندی 
رفسنجان محدوده محور سرچشمه هفت نفر مصدوم شدند. 
وی تصریح کرد: پنج افغان از ماشــین پژو و ۲ مسافر 
چینی از خودرو پراید دچار آســییب شدند که با اعزام پنج 
دستگاه آمبوالنس ۱۱۵ از پایگاه دوم شهری به این مصدومان 

رسیدگی شد. 
مرتضوی گفت: در اثر این حادثه یکی از مصدومان کشور 
چین به شدت جراحت دید که لحظاتی پس از انتقال وی 
به بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( رفسنجان جان باخت و 

دیگر مصدومان به بیمارستان انتقال یافتند. 
وی گفت: این ۲ نفر از مصدومان سواری پراید کارگران 
چینی یکی از معادن شــن و  ماسه بودند که متاسفانه یکی 
از آنها جان باخت و دیگری هم به بیمارستان منتقل شد. 

علت حادثه در دست بررسی است. 

سرویس شهرستانها: 
رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری 
دکتر قالبی در سمنان خبر داد و گفت: در این پرونده، 
پایان نامه های تقلبی وجود داشت که به مدرک نرسید.
محمداسماعیل حداددباغی اظهار داشت: در پی اطالعات 
واصله مبنی بر اینکه مردی حدود ۳۰ ساله، ساکن یکی از 
استان های شمالی که خود را دکتر فلسفه و فارغ التحصیل 
از دانشــگاه مسکو معرفی کرده است با ادعای تهیه مقاله و 
پایان نامه و صدور کارت تجارت واردات و صادرات بازرگانی، 
از بسیاری از دانشجویان و مؤسسات آموزشی سراسر کشور 
کالهبرداری می کند که این موضوع در دستور کار مأموران 

پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: این مرد متقلب از هر دانشجو مبلغ یک 
تا ســه میلیون تومان برای تهیه مقاله علمی وجه دریافت 
کرده که بعضاً نیز بــرای برخی افراد مقاله و پایان نامه نیز 
تهیه و ارائه داده که مورد قبول دانشــگاه ها قرار نگرفته و 

برای سایرین نیز هیچ گونه اقدامی نکرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان سمنان افزود: از طرفی دیگر، 
این دکتر قالبی در راســتای بازاریابی و تجارت زعفران از 
برخی مؤسسات و شرکت ها نیز کالهبرداری و در این مورد 
از یک شــاکی پرونده مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال اخذ کرده و 

برای وی کاری انجام نداده است.
حداددباغــی افــزود: مأموران اداره مبــارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی نسبت 
به دستگیری فرد کالهبردار اقدام کردند و او تحت بازجویی 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده، متهم ابتدا منکر 
هرگونه تخلفی بود که با مواجهه با شکات و مدارک موجود 

به جرم خود اعتراف کرد.
گفتنی اســت فرد کالهبردار فاقد هرگونه تحصیالت 
دانشگاهی بوده و قبال نیز به اتهام جرائم رایانه ای دستگیر 

شده بود.

سمنان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان 
سمنان از واژگونی یکدستگاه اتوبوس تهران- مشهد 
در محور حاجی آباد- آرادان در استان سمنان خبر 

داد.
ســرهنگ حسن خســروجردی افزود: اتوبوس تهران- 
مشهد حوالی ساعت ۱۰ پنجشــنبه در محور حاجی آباد- 
آرادان در غرب اســتان سمنان واژگون شد و سه نفر شامل 
۲ مرد و یک زن جان باختند و ۳۳ مصدوم به بیمارســتان 
گرمســار منتقل شــدند که حال یک مصدوم وخیم اعالم 

شده است.
وی یادآور شــد: علت این ســانحه همچنان از ســوی 

کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است. 
علی یحیایی، معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان 
سمنان نیز گفت: دراین سانحه ۱۰ امدادگر و ۲ نفر از کارکنان 
هالل احمر برای امدادرسانی با سه دستگاه آمبوالنس و یک 

دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شد. 
مهدی شــادنوش رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
سمنان هم گفت: برای امدادرسانی و انتقال هرچه سریع تر 
مصدومان واژگونــی اتوبوس، ۱۰ دســتگاه آمبوالنس در 
این سانحه همکاری داشــتند و برای رسیدگی کامل تر به 
مصدومان، یک دستگاه آمبوالنس اتوبوسی نیز از سمنان به 

محل سانحه اعزام شد.
براساس آمارهای موجود به نقل از سازمان پزشکی قانونی 
کشور در چهارماهه نخست سالجاری ۴۴ نفر در تصادف و یا 

واژگونی اتوبوس های مسافربری جان خود را از دست داده اند.
هنوز خاطر واژگونی اتوبوس مســافربری در فروردین 
۹۶ در محور مشــهد اصفهان از یادها زدوده نشــده بود که 
شهریورماه امسال واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی 

در محور بندرعباس-شیراز به وقوع پیوست.
طبق همین گزارش از ســال ۹۱ تا ۹۵ بر اثر تصادف و 
واژگونی اتوبوس های مســافربری ۹۱۹ نفر از هموطنانمان 

جان خود را از دست داده اند.
تصادف اتوبوس با پژو با ۲ کشته 

همچنین در اثر برخورد یک دســتگاه پژو با اتوبوس در 
محور سرچم - اردبیل ۲نفر جان باختند.

وحید شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی 
با اعالم این خبر، گفت: ســاعت ۲ بامداد روز پنجشنبه در 
تماس مردمی با مرکز اورژانس میانه مبنی بر برخورد اتوبوس 
با پژو در محور ســرچم اردبیل حوالی ســه راهی قره بالغ 

نیروهای اورژانس عازم محل حادثه شدند.
وحید شادی نیا افزود: یک زن و یک مرد از سرنشینان 
خودروی پژو قبل از رســیدن عوامل اورژانس براثر شــدت 

جراحت وارده جان باخته بودند.
وی اضافه کرد: دو نفردیگر، از سرنشینان پژو که مصدوم 
شده بودند تحت اقدامات درمانی به بیمارستان برکت امام 

خمینی)ره( میانه انتقال داده شدند.
علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست 

بررسی است.

واژگونی اتوبوس بار دیگر قربانی گرفت

رئیس حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش:

کهنه سربازان دفاع مقدس 
صلح کارت می گیرند

جدا شدن چرخ هواپیما 
هنگام فرود

مسافر چینی در سانحه 
رانندگی جان سپرد

دکتر فلسفه 
کالهبردار از آب درآمد

درنوردید به سمت آمریکا حرکت کرد. 
با وقوع طوفان استوایی »نیت« که با بارش شدید باران، جاری شدن سیل 
و رانش زمین همراه بود، جاده ها مسدود شده، چندین پل تخریب و به تعدادی 
خانه خسارت وارد شــده  است. همچنین در بسیاری از کشورهای آمریکای 

مرکزی وضعیت اضطراری اعالم شده و بیش از ۲۰ نفر هم مفقود شده اند.
در کاستاریکا نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از دسترسی به آب محروم و هزاران 

نفر در پناهگاه ها اسکان داده شده اند.
کارشناسان پیش بینی کرده اند قدرت طوفان »نیت« بیشتر شده و پیش 
از آنکه سواحل جنوبی آمریکا را درنوردد به طوفان درجه یک تبدیل می شود. 
به ساکنان ایالت های تگزاس و فلوریدا  نیز اعالم شده برای مقابله با این طوفان 

آمادگی داشته باشند.

تخلف میلیاردی پارکینگ 
رشــت- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان گیالن از 
جریمه میلیاردی یک پارکینگ شــبانه روزی در شهرســتان رشت خبرداد. 
رضا قشالقی اظهار داشت: بازرسان این اداره کل در پی شکایت فردی از یک 
پارکینگ شبانه روزی مبنی بر اخذ وجه اضافی از وی، موضوع را بررسی و در 
تحقیقات خود دریافتند پارکینگ مذکور که هیچ یک از شرایط پارکینگ های 
درجه یک را ندارد، از مشتریان خود نرخ پارکینگ درجه یک را اخذ می کند.

وی گفت: این پارکینگ شبانه روزی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶ میلیون 
و ۶۱۷ هزار ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم شد.

واژ گونی خودرو با ۳ کشته 
زنجان- خبرنگارکیهان: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان 
گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در محور» قیدار - زنجان« سه 

کشته و سه مجروح بر جای گذاشت.
ســرهنگ »علی اصغر شیرمحمدی« با اشاره به اینکه در این حادثه یک 
دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به رانندگی فردی به هویت معلوم با پنج نفر سرنشین 
واژگون شده بود، افزود: سه نفر از سرنشینان به علت شدت جراحات وارده در 
دم جان باختند و دو سرنشین به همراه راننده مصدوم و به بیمارستان منتقل 
شــدند. کارشناسان علت این حادثه را تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی 

راننده در کنترل خودرو اعالم کردند.
کشف اسکناس جعلی

بابل - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری جاعل 
اســکناس در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ سیدمحسن جعفری گفت: 
ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی موفق شدند متهمی را که اسکناس جعل 

می کرد را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند. 
وی افزود: در بازرســی از محل فعالیت ایــن متهم ۱۵ قطعه تراول ۵۰ 
هزار تومانی، یک دســتگاه سیستم چاپ و دو دستگاه بی سیم دستی کشف 

و ضبط شد.
بازداشت ضارب مدیرمدرسه

کرمان - خبرگزاری صداوسیما: مدیر آموزش وپرروش شهرستان جیرفت 
از بازداشت دانش آموز ضارب مدیرمدرسه خبر داد.

اسکندری نســب گفت: با پیگیری هــای کارشــناس حقوقی مدیریت 
آموزش وپرورش شهرستان جیرفت دانش آموزی که سوم مهر مدیرمدرسه را 
مورد ضرب وشتم قرار داده بود دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد. در پی 
تذکر انضباطی مدیر مدرسه در خصوص مدل موهای دانش آموز، دانش آموز 
خاطی پایه دهم دبیرستان امام صادق شهربلوک از توابع شهرستان جیرفت، با 
تیغ موکت بری از پشت به مدیرحمله  ور شده و وی را از ناحیه کمر زخمی کرد.

دالرهای جعلی در خودرو
یاســوج - ایرنا: دادستان عمومی و انقالب یاسوج گفت: ۱۰ میلیون دالر 
جعلی از یک خودرو در شهرســتان دنا از توابع استان کهگیلویه وبویراحمد 

کشف شد. 
مهردادکرمی اظهار کرد: در این راســتا ۲ نفر دستگیر و با قرار بازداشت 

موقت روانه زندان شدند.
کرمی تصریح کرد: این اســکناس ها از یک خودرو در روســتای نیستان 

بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا کشف شده بود.
وی عنوان کرد: افراد دستگیر شده ساکن استان فارس هستند.

جریمه قاچاقچی ارز
ارومیــه- ایرنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشــاره به 
دســتگیری یک قاچاقچی ارز که قصد خارج کردن ۱۰۰ هزار دالر آمریکا از 
کشــور را داشت، گفت: شعبه رسیدگی به این پرونده عالوه برضبط ارز، این 

قاچاقچی را به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
محمد اقوامی افزود: این میزان ارز در بازرسی بدنی ماموران هنگ مرزی 
ماکو از این مسافر عبوری کشف و پرونده آن به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم 

قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.
مرگ قهرمان دوچرخه سواری

قزوین - خبرنگارکیهان: حامد ژاله قهرمان سابق تیم ملی دوچرخه سواری 
ایران و پیشکسوت دوچرخه سواری استان قزوین بر اثر سانحه رانندگی جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. این دوچرخه سوار قزوینی در روز ۱۲ مهر ۹۶ در حال 
تمرین در آزادراه قزوین - کرج برای شرکت در رقابت های جهانی پیشکسوتان 

بود که بر اثر برخورد با خودروی پراید دار فانی را وداع گفت.
دستگیری قاتل 

بوشــهر- خبرنگارکیهان: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: فردی که 
پس از درگیری با شخصی دیگر در منزلی مسکونی در یکی از از روستاهای 
شهرستان گناوه مرتکب قتل شده بود، دستگیرشد. سرتیپ خلیل واعظی ادامه 
داد: یک مورد درگیری در منزلی مسکونی در روستای »مال قاید« شهرستان 

گناوه به پلیس گزارش شد.
وی اظهار داشت: با اقدامات اطالعاتی و فنی کارآگاهان پلیس، یک ساعت 
پس از حادثه قاتل متواری به هویت »ح،الف« شناســایی شــد. به گفته این 
مقام ارشد پلیس، اقدام بعدی کارآگاهان شناسایی مخفیگاه متهم فراری در 
منزلی مسکونی بود که در یک عملیات دستگیر شد و به قتل به علت اختالف 

شخصی با ضربات ساطور اعتراف کرد.
کشف مواد مخدر

یزد - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان خاتم از کشف بیش از 
۶ کیلوگرم هروئین خبرداد.

سرهنگ حسین منصوری گفت: در بازرسی از یک دستگاه سواری پژوپارس 
در محورهای مواصالتی، ۶ کیلو و ۲۰۰ گرم موادمخدر از نوع هروئین که به 

طرز ماهرانه ای در داخل صندلی جاسازی شده کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: دراین راســتا دو متهم دســتگیر و خودروی مربوطه نیز 

توقیف شد.
سوءاستفاده از کارت عابربانک

کیــش- خبرنگارکیهــان: رئیس پلیس آگاهی کیش از دســتگیری ۷ 
کالهبردارحرفه ای جزیره کیش خبرداد. 

ســرهنگ رحیم جعفری گفت: این ۷ نفرکالهبردار با سوءاســتفاده از 
کارتهای عابر بانک اجاره ای توانســته بودنــد از فریب خوردگان یک میلیارد 

ریال کالهبرداری کنند.
وی افزود: این افراد که ۲ نفر از آنها در زندان بودند با اســمهای جعلی 
اشــخاص و فعاالن اقتصادی صاحب نام در کیش از دوســتان و آشنایان این 

اشخاص تقاضای پول از یک تا ۱۰ میلیون تومان می کردند.
وی اضافه کرد: محل عمده فعالیت آنها در تهران، کرج و اسالم شهر بود.

واژگونی تریلر حامل گاز مایع
تهران - ایرنا: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
ورامین از واژگونی یک دســتگاه تریلر حمل گاز مایع و مصدوم شدن راننده 

این خودرو خبرداد.
بهنام کرمانی افزود: عوامل امدادی ایستگاه شماره ۳ سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری ورامین با اطالع از واژگونی یک دستگاه خودروی 
حمل گاز مایع )LPG( در محور قم - گرمســار، ســریع به محل وقوع حادثه 
اعزام شــدند.وی افزود: در این حادثه که در محدوده بخش جوادآباد ورامین 
رخ داده بود، یک دستگاه خودروی حمل گاز مایع از مسیر اصلی خارج و در 
میان بزرگراه واژگون شده بود که عوامل امدادی نسبت به ایمن سازی منطقه 

اقدام و از نشت گاز جلوگیری کردند. 
کرمانی توضیح داد: راننده این تریلر در داخل کابین محبوس شــده بود 
که عوامل امدادی فوری نسبت به اجرای عملیات رهاسازی و خروج وی اقدام 
کرده و راننده را که دچار جراحات شدید شده بود توسط عوامل اورژانس به 

بیمارستان منتقل کردند.
سقوط خودرو به دره

قزوین - ایرنا: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قزوین 
از ســقوط مرگبار یک دستگاه خودروی کاپرا به داخل دره در مسیر قزوین 
الموت )جاده بهرام آباد( خبر داد و گفت: در این حادثه یک تن از سرنشینان 
کشته و ۲ تن مصدوم شدند. پیمان نامدار افزود: در این حادثه که در حوالی 
روستای فالر الموت اتفاق افتاد یک تن  از سرنشینان در دم جان باخت و ۲ 

تن دیگر از آنها نیز دچار مصدومیت شدید شدند.


