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کشف تریاک
یزد - خبرنگار کیهان : رئیس  پلیس مبارزه با موادمخدر یزد از کشف 

تریاک در این استان خبر داد. 
سرهنگ »محمدحسین ستوده نیا« گفت: در راستاي مبارزه بي امان 
با سوداگران مرگ و پس از انجام کارهای اطالعاتي گسترده، ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد از تردد قاچاقچیان با یک دستگاه 

خودرو سواری در محورهاي مواصالتي مطلع شدند.
وی افزود: ماموران خودرو مربوط به سوداگران مرگ را متوقف و 

در بازرسی از آن، 188 کیلو تریاک را کشف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان با اشاره به دستگیری دو 
قاچاقچی در این خصوص، گفت: قاچاقچیان این محموله را از شــرق 

کشور بارگیری و قصد انتقال به کرج را داشتند که دستگیر شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به دادسرا معرفی و با دستور 

مقام قضائی روانه زندان شدند.
سیگار قاچاق

اصفهان - خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان 
از کشف تعداد 74 هزار و 800 نخ سیگار خارجی قاچاق در بازرسی 

یک منزل مسکونی خبر داد. 
سرهنگ حسن یار دوستی گفت: ماموران انتظامی بخش بن رود 
شهرســتان اصفهان از دپوی تعداد زیادی سیگار خارجی در منزلی 

مطلع و وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
کشف مواد افیونی

سرویس شهرستان ها : فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 
900 کیلو تریاک طی دو عملیات پلیسی خبر داد. 

سرتیپ »عزیزاله ملکی« گفت: در عملیاتی ماموران ایست بازرسی 
شهرستان خمیر، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر 

بونکر حامل سیمان مشکوک و دستور ایست را صادر کردند.
وی افزود: در بازرســی تخصصی از این کامیون توسط سگ های 
مواد یاب، 745 کیلو تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، 

کشف و راننده آن دستگیر شد.
وی ادامــه داد: همچنیــن در عملیاتی دیگر، مامــوران مبارزه با 
موادمخدر شهرستان حاجی آباد، 155 کیلو تریاک که توسط احشام از 

مسیرهای مالرو حمل می شد، کشف کردند.
برخورد مرگبار

ســرویس شهرستان ها : سرپرست پلیس راه شمالي استان فارس 
گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواري زانتیا با یک دستگاه پراید در 

محور »فیروزآباد«، سه تن کشته و یک نفر مجروح شد. 
سرهنگ »عبدالهاشم دهقاني« افزود: در این حادثه یک دستگاه 
زانتیا با یک سرنشین با یک دستگاه پراید با سه سرنشین برخورد و 
بر اثر آن هر سه سرنشین پراید در دم فوت و راننده زانتیا نیز مجروح 

شده است.
وی تصریح کرد: کارشناســان پلیس راه علــت وقوع این حادثه 
را بي احتیاطي از جانب راننده ســواري زانتیا به دلیل تجاوز به چپ 

اعالم کردند.
انهدام باند سرقت

سرویس شهرستان ها : فرمانده انتظامي شهرستان شیراز از انهدام 
باند سارقان قطعات خودرو با 24 فقره سرقت خبر داد. 

سرهنگ »دالور القاصي مهر « گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
قطعات خودرو، اکیپ ویژه اي از ماموران انتظامي شهرستان شیراز براي 

شناسایي و دستگیري سارقان وارد عمل شدند.
وي افزود: با انجام اقدامات اطالعاتي، پلیسي و تحقیقات گسترده، 
دو سارق که به صورت باندي اقدام به سرقت قطعات خودرو مي کردند 

شناسایي و در یک عملیات غافلگیرانه حین سرقت دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان شیراز بیان داشت: سارقان در تحقیقات 
اولیه به 24 فقره سرقت اعتراف و تعدادي قطعات خودرو از آنان نیز 
کشــف و تحویل مال باختگان شد و متهمان تحویل مراجع قضائي و 

از آن طریق روانه زندان شدند.
احتکار میلگرد

اهواز - فارس : جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف میلگرد 
احتکار شده در شهرستان اهواز خبر داد.

ســرهنگ ســید محمد صالحی گفت: در بازرسی به عمل آمده 
آهن آالتی از قبیل میل گرد و ورق ضخیم احتکار شده،کشف و انبار 

مذکور پلمب شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی آهن آالت احتکار شده 
را 41 میلیارد و 414 میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشــت: در 
این رابطه یک متهم دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به 

مراجع قضائی معرفی شد.
کرمانشاه لرزید

کرمانشاه - تسنیم : زلزله ای به بزرگی 4/1 ریشتر شهر تازه آباد در 
غرب استان کرمانشاه را لرزاند. 

زلزلــه ای به قدرت 4/1 ریشــتر در 15 کیلومتری تازه آباد مرکز 
شهرستان ثالث باباجانی در غرب استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین به  وقوع پیوست و کانون 
زلزله در موقعیت 34/613 عرض شمالی و 46/208 طول شرقی ثبت 

شده است.
آتش در مرتع

قصرشــیرین - ایرنا : فرماندار سرپل ذهاب از وقوع آتش سوزی در 
ارتفاعات روستای» کالوه« از توابع این شهرستان خبر داد و گفت: در 
این رخــداد60 هکتار از مراتع و اراضی منابع طبیعی این منطقه در 

آتش سوخت. 
محبت جمالی نیا افزود: با وجود شدت وزش باد گرم و سخت گذر 
بودن منطقه با حضور نیروهــای امدادی و همکاری نیروهای ارتش 

مستقر در پادگان ابوذر ، آتش در نخستین ساعات مهار شد.
وی بیان کرد: تالش نیروهای بسیج ، سپاه پاسداران انقالب، ارتش 
جمهوری اسالمی، دوستداران طبیعت و همچنین مردم منطقه در کنار 

عوامل و دستگاه های امدادی در مهار آتش شایسته قدردانی است.
تصادف مرگبار

خرم آباد- خبرگزاری صدا و سیما : رئیس  پلیس راه استان لرستان از 
حادثه رانندگی در محور بروجرد به خرم آباد پنج کشته برجای خبر داد.
سرهنگ مرتضی چغلوند گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو 
سواری سمند با یکدستگاه کامیون در محور بروجرد به خرم آباد پنج 

نفر کشته شدند.
وی علت این حادثه  را خواب آلودگی راننده سواری پژو اعالم کرد.

نجات گمشدگان در کویر
ســمنان - باشــگاه خبرنگاران جــوان : مدیرکل دفتــر مدیریت 
بحران اســتانداری سمنان گفت: شــش نفری که از ظهر پنجشنبه 
 تماس با آنان در کویر جنوب ســمنان میسر نبود، بامداد جمعه پیدا 

شدند. 
ایرج رئیســیان با  اشــاره به سفر زمینی ســید حسن میر شفیع 
معاون وزیر راه و شهرسازی کشور و چهار کارشناس ارشد وزارت راه 
و شهرسازی کشور و اصفهان به استان سمنان با  اشاره گمشدگان در 
کویر جنوب ســمنان افزود: برقراری تماس تلفنی با این افراد از ظهر 
پنجشــنبه میسر نبود تا اینکه ساعت پنج بامداد این افراد با تماسی 

وضعیت خود را اعالم کردند.
وی بیــان کرد: این افراد از اصفهان عازم جندق بودند و قرار بود 
از مســیر جندق به جاده نیمه تمام در جنوب اســتان سمنان که به 

گرمسار منتهی می شود بازدیدی داشته باشند.

رئیس  پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از 
کشف ۶۰۰ تن مواد شــیمیایی احتکار شده 
ســاخت ظروف یکبار مصرف در انباری در 

جنوب تهران خبر داد.
سرهنگ کیوان ظهیری به تسنیم گفت: به دنبال 
اعالم گزارشی مبنی بر احتکار مقادیر قابل توجهی 
از موادشیمیایی ســاخت ظروف یکبار مصرف در 
انباری بزرگ به کالنتری 170 کهریزک، بررســی 
صحت و سقم این گزارش در دستور کار همکارانمان 

قرار گرفت.
ظهیری افزود: پــس از اطمینان از صحت این 
گزارش و با توجه به اینکه در روزهای اخیر همزمان 
با ایام محرم مصرف ظروف یکبار مصرف چند برابر 
شده و همچنین قیمت این ظروف افزایش یافته و 
به دنبال احتکار و کمبود مواد اولیه حتی برخی از 
تولیدی های این ظروف تعطیل شده اند، همکاران ما 

سریعاً وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: با شناســایی محــل دقیق انبار 
مذکور، همکاران ما با اخذ مجوزهای قضایی الزم، 

کشف ۶۰۰ تن مواد اولیه ساخت ظروف یکبار مصرف در جنوب تهران

به محل مراجعه کرده و متوجه شدند نگهبان این 
انبار پنج هزار متری که شامل دو سوله بزرگ، یک 
سوله کوچک و یک کارگاه مخلوط کنی است پیش 

از حضــور ماموران از محل فــرار کرده و تنها یک 
خودروی 206 در انبار وجود دارد.

رئیس  پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ اظهار 

داشت: در بررسی این انبار ماموران پلیس بیش از 
600 تن مواد شیمیایی اولیه ساخت ظروف یکبار 

مصرف را کشف کردند.
ظهیری با بیــان اینکه عالوه بر این، یک تریلی 
30 تنی از این مواد نیز در انبار مذکور کشــف شد، 
افزود: پس از کشــف این مواد اولیه، با دستور مقام 

قضائی محل مذکور پلمب شد.
وی خاطرنشان کرد: احتکار مواد اولیه ساخت 
لــوازم و ظروف یک بار مصرف از جمله آب معدنی 
در این روزها که مصرف آنها چند برابر افزایش یافته 
است، باعث شــده تا موجی از گرانی این ظروف و 
محصوالت یکبار مصرف در سطح بازار ایجاد شود 
و حتی تعــدادی از تولیدی های ایــن لوازم یکبار 
مصرف به دلیل نداشــتن مواد اولیه تعطیل شده و 
کارگران آنها نیز بیکار شوند، لذا از همه شهروندان 
تقاضــا داریم تا در صورت اطالع از هرگونه احتکار 
کاال، موضوع را از طریق سامانه فوریت های پلیسی 
 110 و یــا کالنتری هــای مربوطه، بــه اطالع ما

 برسانند.

رئیس  ســازمان غذا و دارو  گفت: مشکلی 
برای تامین دارو در سطح کشور وجود ندارد و 

ذخیره سازی الزم انجام شده است. 
به گزارش ایرنــا غالمرضا اصغری در گفت و گو با 
خبرنگاران در حاشیه چهاردهمین گردهمایی مدیران 
نظارت بر مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی کشور در 
ارومیه افزود: مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی کشور 
و محصوالت غذایی نیز تامین شده و به اندازه کافی در 

انبارها موجود است. 
وی بیــان کرد: در حالی که قبــل از انقالب کل 
داروی مورد نیاز کشــور توسط شرکت های خارجی 
تامین می شد، پس از پیروزی انقالب اسالمی به صورت 

گسترده در حوزه دارو سرمایه گذاری شده است. 
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، دارو را یک کاالی 
حیاتی و اســتراتژیک می داند و بــه همین دلیل در 
دوران دفاع مقــدس و تحریم به داروی تولید داخل 

متکی می شود. 
رئیس ســازمان غذا و دارو از واردات بخشــی از 
داروهای مورد نیاز به اندازه کافی به کشــور خبر داد 
و گفت: بخش دیگری نیز پس از ثبت ســفارش وارد 
کشور می شــود و در اختیار شرکت های پخش دارو 

قرار می گیرد. 
اصغری با  اشاره به سهم 96 درصدی کارخانه های 
داخلی در تولید داروی مورد نیاز کشور، افزود: داروی 

مورد نیاز با کیفیت جهانی و به میزان مناسب وجود 
دارد. 

وی همچنین سیاست سازمان غذا و دارو را حمایت 
از صنایع تولید داخل در بخش غذا عنوان کرد و ادامه 
داد: با حذف بروکراسی های گذشته در شرایط حساس 
فعلی و با همه توان به رونق تولید داخل کمک می شود 
تا ضمن حفظ کیفیت، مشکلی برای مردم ایجاد نشود. 
بنا بر این گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز در سفر به آذربایجان غربی گفته بود که 
مشــکل حل نشــدنی در تامین اقالم دارویی کشور 

وجود ندارد. 
حسن قاضی زاده هاشمی ادامه داد: مجلس و دولت 
برای تامین برخی از اقالم و داروها که تحریم شده و 
مشابه آن در کشور تولید می شود، ارز دولتی تخصیص 

نمی دهد و از آن حمایت نمی کند. 
وی با  اشاره به اینکه کیفیت اکثر داروهای داخلی 
مشــابه نمونه خارجی اســت، اضافه کرد: در صورتی 
کــه تامین داروهای خارجی بــا ارز آزاد برای بخش 
خصوصی مقرون به صرفه باشــد، می توانند این اقالم 

دارویی را وارد کنند. 
قاضی زاده هاشــمی بیان کرد: اگر پزشک معالج 
بیمــار، داروی نمونه داخلی را تایید کرد، پیشــنهاد 
می شود از آن استفاده کنند تا مشکالت بیماران برای 

تامین داروی خارجی با ارز آزاد کمتر شود. 

با آغــاز مهر ماه، طرح ملی پیشــگیری و 
در  مستمر خون  کنندگان  اهدا  واکسیناسیون 

مقابل هپاتیتB در سراسر کشور اجرا می شود.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: اهداکنندگان 
مستمر خون که پیش از اول فروردین سال 68 متولد 
شده باشند، از اول مهرماه سال جاری تا ابتدای اسفند 
ماه فرصت دارند با مراجعه به نزدیکترین مرکز اهدای 
خون شهر محل سکونت خود معرفی نامه واکسیناسیون 
دریافت کنند و با مراجعه به مراکز بهداشــتی درمانی 
مجری برنامه، واکســن هپاتیت B مورد تایید وزارت 
بهداشت را به طور رایگان در سه نوبت دریافت کنند.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان انتقال خون 
ایران، بشیر حاجی بیگی با بیان اینکه جمعیت هدف 
این طرح ملی، گروه ســنی 29ســال به باال هستند، 
افزود: با توجه به تفاهم نامه ای که میان سازمان انتقال 
خون ایران و مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت منعقد شد، برای رسیدن به خطر صفر انتقال 
بیماری های منتقله از طریق خون و فرآورده های آن، 
واکسیناسیون اهدا کنندگان مستمر خون علیه عفونت 

هپاتیتB انجام می شود.
وی افــزود: در فاز اول قرار اســت طی پنج ماه از 

تاریخ اول مهرماه سال جاری تا ابتدای اسفندماه سال 
97مراکز مختلف انتقال خون با تکریم اهدا کنندگان در 
تمام ساعات کاری مراکز، خدمات واکسیناسیون را ارائه 
دهند.دکتر حاجی بیگی افزود: در عین حال کارتی با 
عنوان کارت واکسیناسیون، ویژه اهدا کنندگان مستمر 
خون طراحی شده که پس از انجام واکسیناسیون به 
اهداکنندگان گــروه هدف در ادارات کل انتقال خون 
سراسر کشور ارائه می شود. همچنین بعد از پایان کار 
این کمپین، ارزیابی های الزم برای بررســی نتایج این 

اقدام در سطح استان ها انجام خواهد شد.
ســخنگوی ســازمان انتقال خون تولید واکسن 
نوترکیب هپاتیت بی  را در ایران فرصت مناسبی برای 
واکسیناسیون افراد جامعه دانست که می تواند زمینه 

ریشه کنی این بیماری را در جامعه فراهم کند.
و در صورت واکسیناسیون عمومی می توانیم امکان 
انتقال هپاتیت B  از طریق خون را در کشــور به صفر 

برسانیم و آن را تضمین کنیم.
وی همچنین خبراز برنامه فرهنگ ســازی اهدای 
خون در جوانان متولد سال 1373به بعد که در بدو تولد 
واکسن هپاتیت بی را دریافت کرده اند داد و گفت: افراد 
18تا 24سال، نسل ایمنی نسبت به هپاتیت B  هستند.

از اول مهر آغاز می شودمشکل تامین دارو در کشور وجود ندارد

واکسیناسیون رایگان اهداکنندگان مستمر خون
Bدر مقابل هپاتیت 

معــاون وزیر آمــوزش و پــرورش، از 
بهره برداری هشت هزار کالس درس جدید 
تا مهرماه خبر داد و گفت: این تعداد کالس 
درس نسبت به سال گذشته 1/5 برابر شده 

است. 
به گزارش ایرنا، مهراهلل رخشــانی مهر در سفر 
به چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای اداری 
شهرســتان بروجن از احداث یکهزار کالس درس 
در مناطق محروم کشــور خبــر داد و گفت: این 
کالس هــای درس پــس از امضــاء تفاهمنامه با 

دستگاه های اجرایی احداث می شود.
به گفته وی، هم اکنون 11 اســتان کشور زیر 
خط میانگین سرانه کالس درس و فضای فیزیکی 
قرار دارند، که ساخت کالس های درس جدید در 
این استان ها، با توجه به اولویت های جدید احداث 

می شود.

8 هزار کالس امسال بهره برداری می شود

یک متخصص داخلی گفت: از ظروف یکبار 
مصرف شــفاف در تماس با مواد داغ یا سرد، 

ترکیباتی آزاد می شود که سرطانی هستند.
محمدحسین فرقانی به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: با توجه به آغاز ایام ماه محرم و پخش نذری به 
وسیله مردم، باید در کنار کار ثواب، مسائل بهداشتی 

هم رعایت شود تا سالمتی کسی به خطر نیفتد.
فرقانــی افزود: چای یکی از نذری های محبوب 
بین مردم است و نوشیدنی بسیار دلچسبی به شمار 
می رود اما همین چای ممکن است به سالمت افراد 

ضرر برساند.
وی ادامه داد: مواد ســرطان زای ظروف یکبار 
مصرف شفاف که در بسیاری از مراسم ها از آنها برای 
توزیع چای و دیگر مواد غذایی داغ استفاده می شود 
در دمای 40 درجه سانیتگراد آزاد و وارد مواد غذایی 
می شوند؛ این ظروف یکبار مصرف شفاف از موادی 
تشکیل شده است که در تماس با مواد داغ یا سرد، 

سرطانی می شود.
ایــن متخصص داخلی اظهار داشــت: بهترین 
جایگزین برای لیوان های یکبار مصرف، لیوان های 
شیشــه ای، کاغذی یا گیاهی اســت؛ ظروف یکبار 
مصرف فومی سفیدرنگ که در بسیاری از رستوران ها 
و مراسم ها مورد اســتفاده قرار می گیرند مقاومت 
بیشتری نسبت به ظروف پلی استالین شفاف دارند 

و می توان این ظروف را جایگزین کرد.
وی یــادآوری کرد: باید دقت کرد که غذا را به 
مدت طوالنی مدت در ظــروف یکبار مصرف نگه 
ندارید تــا غذا خاصیت خود را از دســت ندهد و 
ســرطانی و بیماری زا نشود؛ قابل ذکر است ظروف 
یکبار مصرف با منشا گیاهی هم باعث تولید قارچ و 
میکروب می شود که نباید از آنها زیاد استفاده شود 
بنابراین تنها می توان گفت استفاده از ظروف یکبار 
مصرف گیاهی، مضرات کمتری نســبت به ظروف 

یکبار مصرف پالستیکی دارد.

هشدار بهداشتی درباره لیوان های یکبار مصرف شفاف

رئیس  ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه گفت که کار سقف گذاری 17 هزار و 
27۰ واحد مســکونی در مناطق زلزله زده این 
استان پایان یافت و تالش ها برای تکمیل بقیه 

واحدها همچنان ادامه دارد. 
رضا خواجه ای دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: در 
زلزله هفت و سه دهم ریشتری 21 آبان پارسال، 130 
هزار واحد مســکونی در یک هزار و 900 روستا مورد 

ارزیابی خسارت قرار گرفت. 
وی اظهارداشــت: از مجموع واحدهای مسکونی 
مورد ارزیابی، 35 هزار واحد احداثی و بقیه تعمیری 
هستند. خواجه ای بیان کرد: تاکنون پی کنی 33 هزار 
و 780 واحد مســکونی، آرماتوربندی 30 هزار واحد، 
اسکلت بندی 23 هزار و 581 واحد، دیوارچینی 17 
هزار و 100 واحد، گچ و خاک 11 هزار و 328 واحد 
و نصب درب و پنجره 9 هزار و 477 واحد مســکونی 
در مناطق زلزله زده غرب کرمانشاه پایان یافته است.

رئیس  ستاد بازسازی استان کرمانشاه اضافه کرد 
که تــا تکمیل 12 هزار واحد مســکونی برابر برنامه 
زمانبندی شده تا پایان شــهریورماه امسال، ساخت 
650 واحد باقی مانده که با تکمیل کار سقف گذاری 
در بیش از 17 هزار واحد مسکونی ، به این هدف مهم 

دست خواهیم یافت.
خواجه ای گفــت: با آغاز عملیات تعمیر 58 هزار 
واحد مســکونی در مناطق مختلــف زلزله زده غرب 
کرمانشــاه، تاکنون کار تعمیر 51 هزار و 477 واحد 
مسکونی با نظارت مستقیم بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

پایان یافته است. 
وی افــزود: با پایان یافتن عملیات تعمیر، مالکان 
91 درصد از واحدهای تعمیری نوع سوم در واحدهای 
مســکونی خود مستقر شده اند و تالش می شود برابر 
برنامه زمان بندی شــده و طبق تعهد صورت گرفته، 
بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه را با مشارکت 

صد درصدی مردم به سرانجام مطلوب برسانیم.

از  نخستین هواپیمای مســافربری دیروز 
مبدأ مشهد مقدس به مقصد کرج در فرودگاه 

بین المللی پیام به زمین نشست. 
به گزارش ایرنا، این پرواز با 160 مســافر ساعت  
15 و 30 دقیقــه روز جمعــه در باند فــرودگاه پیام 
اســتان البرز با موفقیت انجام شــد و در ساعت  16 
و 15 دقیقه نیز مســافران از کرج به ســمت مشهد 
 مقــدس باند فرودگاه بین المللی پیــام البرز را ترک 

کردند.
وزیــر ارتباطات، فنــاوری و اطالعــات در پیام 
اینستاگرامی خود ضمن تبریک این رویداد فرخنده 
آورده اســت: انتظار مردم خوب استان البرز محقق و 
از روز جمعه اولین هواپیمای مسافربری از مبدا مشهد 
به مقصد کرج به پــرواز درآمده و در فروگاه کرج به 

زمین خواهد نشست.
محمدجــواد آذری جهرمــی افــزود: مراســم 
رســمی گشــایش ایــن فــرودگاه، پــس از ایــام 
خواهــد برگــزار  سید الشــهدا)ع(   عــزاداری 

 شد.
وی در ادامه پیام خود آورده اســت: خوشــحالم 
اگــر امروز لبخند رضایت بر لبان مردم این اســتان 
نقش بسته و به همکارانم در شرکت فرودگاهی پیام 
 بابت این تالش و دستاورد دولت دوازدهم خدا قوت

 می گویم.
وی افــزود: در این پروژه بــزرگ همراهی همه 
دســتگاه های حاکمیتی در اســتان بی نظیر بوده و 
نبایســتی نقش مدیر جوان این شرکت در پیگیری 

شبانه روزی پروژه را نادیده گرفت.
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی پیام البرز و 
فرودگاه مسافربری پیام  هم به ایرنا گفت: این فرودگاه 
با دارا بودن باند پروازی به طول چهار هزار متر، عرض 
60 متر و اپرون )پارکینگ هواپیما( 128 هزار متری 
از بزرگترین فرودگاه های کشــور به شمار می رود و 
امکان سرویس دهی به هواپیماهای پهن پیکر باری و 

مسافری را دارد.
ســعید زرندی افزود: با راه اندازی بخش مسافری 
فرودگاه پیام تا پایان ســال 98 به ظرفیت جابجایی 
بیش از 500 هزار مسافر در سال می رسیم که موجب 
کاهش ترافیک هوایی فرودگاه هــای مهرآباد و امام 

خمینی )ره( می شود.

رئیس  ستاد بازسازی استان کرمانشاه:

کار سقف گذاری بیش از 17 هزار واحد مسکونی پایان یافت

نخستین
 هواپیمای مسافربری 
در البرز به زمین نشست

سرویس شهرستان ها : 
فرمانده انتظامي اســتان خراسان رضوی 
از دستگیري دو متهم پرونده فروش سؤاالت 
آزمون به تعدادي از دانشــجویان در مشهد 

خبر داد. 
ســرتیپ»قادر کریمي« گفت: نماینده حقوقي 
یکــي از دانشــگاه هاي دولتي مشــهد بــا تنظیم 
شکوائیه اي مبني بر افشاي ســؤاالت آزمون گروه 
تخصصــي یکي از رشــته هاي تحصیلي این مرکز 

آموزشي خواستار پیگیري سریع موضوع شد.
وی اضافه کرد: بررســي هاي اولیه کارآگاهان 
پلیس آگاهي خراســان رضوي حاکي از آن بود که 
افرادي با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود در مرکز 
آموزشي مذکور به صورت مخفیانه و کامال ماهرانه 
اقدام به برداشت سؤاالت از سیستم دانشگاه کرده اند 
و سپس با گرفتن مبالغي، سؤاالت را به وسیله فرد 

دیگري به دانشجویان فروخته اند.
وي خاطر نشان کرد: کارآگاهان پس از بررسي هاي 
دقیق کارشناسي و اقدامات گسترده اطالعاتي، یکي 
از عامالن افشاي سؤاالت آزمون را شناسایي و پس 
از هماهنگي مقام قضائي و حراســت مرکز آموزش، 

این فرد دستگیر شد.
کریمي گفــت: متهم که تصــور مي کرد هیچ 
سرنخي از خود برجاي نگذاشته و از لو رفتن موضوع 
شوکه شده بود در بازجویي هاي به عمل آمده، لب به 
اعتراف گشود و بیان داشت که با همکاري خانمي 
جــوان )که هر دواز افراد مرتبط با سیســتم مرکز 
آموزشــي مورد نظر بودند( سؤاالت را با استفاده از 
درگاه USB از دانشــگاه خارج و اقدام به فروش این 
ســؤاالت به چند نفر از دانشــجویان به مبلغ 100 

میلیون ریال کرده اند.
فرمانــده انتظامي اســتان خراســان رضوي با  
اشــاره به این مطلب که کارآگاهان با همکاري تیم 
حراست دانشگاه، متهم ردیف دوم را نیز شناسایي 
و دستگیر کردند، گفت: دو متهم پرونده به مراجع 
قضائي معرفي شده اند و تحقیقات درباره این موضوع 

ادامه دارد.

توابع  از  رئیس شورای اسالمی شهر دیر 
استان بوشــهر گفت: حبیبه فخرایی عضو 
این شورا که به اتفاق خواهر بیمارش به مرکز 
بود  این شهر مراجعه کرده  بهداشت درمان 
پس از مشاجره لفظی با پزشک همدیگر را 

مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
محمــد خاکی درگفت وگو با ایرنــا افزود: این 
اتفاق ناخوشــایند پس از تجویز نســخه از سوی 
پزشــک برای بیمار رخ داد که بیمار و عضو شورا 
 معتقد بودند داروی نوشــته شده برای آنها صحیح

 نیست. 
وی یادآورشد: پزشک در پاسخ به اعتراض بیمار 
و عضو شــورا گفته است که داروی تجویز شده با 
تشــخیص دقیق و بررسی متناسب با نوع بیماری 

انجام شده است. 
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر 
نیز با تایید کتک کاری طاهره حاجیان پزشک این 
مرکز توسط بیمار و عضو شورا گفت: این اقدام که 
روز چهارشنبه اتفاق افتاده به مرجع قضایی گزارش 

شده است. 

احمد آخوندی افزود: کمترین تعرض به پزشک 
توسط بیمار و همراهان اقدامی خالف قانون است 

که پیگرد قضایی دارد. 
وی یادآورشــد: هرچند پزشک مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته اما منجر به شکستگی یا جراحت 

عمیق نشده است. 
وی اظهار داشــت: بی احترامی و برخوردهای 
ناشایســت به پزشــکان مرکز بهداشــت توسط 
 بیماران و همراهان در این شهرستان دارای سابقه 

است. 

رخشــانی مهر اظهار داشت: استان سیستان و 
بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گیالن، 
تهران و البرز از جمله استان هایی هستند که سرانه 

فضای فیزیکی کمتر از میانگین کشوری دارند.
به گفته وی، میانگین سرانه آموزشی کشور 5/2 
متر مربع است به گونه ای که به ازای هر دانش آموز 

5 متر مربع فضای آموزشی وجود دارد.
رئیس  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: ســرانه استاندارد فضای فیزیکی باید 

88/4 درصد باشــد که در کشــور 3متر با سرانه 
اســتاندارد جهانی فاصله وجــود داد و این فاصله 

مربوط به همه فضاهای آموزشی است.
رخشــانی مهر افزود: 3 درصد مدارس کشــور 
تخریبی و نیاز به نوسازی دارد که بیشترین تعداد 

فضاهای تخریبی در استان تهران قرار دارد.
وی، به پراکندگــی و توزیع ناعادالنه فضاهای 
آموزشی در شهرها و روستاها  اشاره کرد و گفت: این 
مسئله باعث افزایش فاصله سرانه فضای آموزشی با 

استانداردها شده است.
رخشانی مهر گفت: از سال 82 تاکنون 40هزار 
میلیارد ریال)4 هزار میلیاد تومان( به امر تخریب 
و نوسازی مدارس کشور اختصاص داده شده است.
به گفته وی، در برنامه ششــم توســعه نیز 3 
میلیارد دالر از محل صندوق ذخیره ارزی به تخریب 
و نوسازی مدارس اختصاص می یابد که در صورت 
تحقــق این میزان اعتبار مدارس تخریبی کشــور 

نوسازی می شود.

دستگیري 2 متهم فروش 
سؤاالت امتحاني در مشهد

درگیری فیزیکی پزشک و عضو شورای شهر دیر بوشهر

کمیته مصادره اموال تونس، 11 دستگاه 
»زین العابدین  خانــواده  لوکس  خودروی 
بن علی« دیکتاتور ســابق این کشور را به 

حراج می گذارد.
به گزارش فارس، شــرکت »کروز تورز« از 

سوی دولت تونس و کمیته مصادره اموال این کشور مأمور بازاریابی و 
فروش 11 خودروی لوکس خانواده بن علی شده است.

این شرکت اعالم کرد که آگهی فروش این خودروها را در سطح 
بین المللی منتشــر و از کسانی که قصد خرید این خودروها را دارند 

خواسته است تا دوم اکتبر آینده تقاضای خود را ارائه کنند.
به نوشته روزنامه »القدس العربی«، شرکت مذکور همچنین تصمیم 
دارد در دوره زمانی بین 17 و 30 سپتامبر )26 شهریور تا 8 مهر( این 
خودروها را در معرض بازدید عموم و عالقمندان به خرید قرار دهد.

این شرکت از فروپاشی رژیم بن علی در سال 2011 تا کنون چندین 
مزایده علنی برای فروش ده ها خودرو و کشتی تفریحی مصادره شده 

از بن علی و دامادهای وی انجام داده است.
کمیته مصادره اموال تونس تا کنون 57 دستگاه خودرو از خاندان 
بن علی مصادره کرده است. 11 خودروی برای فروش از نوع مرسدس 
بنز، بی ام و، رولز رویس، پورشه و فراری به اضافه خودروی »مایباخ« 

متعلق به شخص بن علی است.

وقوع چندین آتش سوزی مهیب در دو 
شهر ایالت ماساچوست درآمریکا سبب شده 
است مقام  های این کشور به ساکنان این دو 
شهر هشدار تخلیه منازل مسکونی و محل 

زندگی  صادر کنند.

بــه گزارش فارس، برخی رســانه های آمریکایی بامداد جمعه در 
خبری فوری از آتش ســوزی های مهیب و انفجار در حداقل دو شهر 

ایاالت ماساچوست خبر دادند.
بنا بر گزارش برخی رســانه ها از قبیل »بوســتون 24«، چندین 
آتش سوزی مهیب در دو شهر »اندوِور« و »مریماک« واقع در شمال 

ایالت ماساچوست به وقوع پیوسته است.
طبق گزارش ها، به دلیل شدت باالی آتش سوزی در برخی مناطق 
مقام های آمریکایی به ساکنان دستور تخلیه منازل و مناطق در معرض 

حریق را صادر کردند.
پلیس ایالت ماساچوست ضمن هشدار درباره شدت حریق اعالم 
کرده که تاکنون حداقل 17 مورد آتش سوزی یا انفجار ناشی از آن به 

ماموران دولتی گزارش شده است.
مقام های پلیس ماساچوست می گویند هنوز خیلی زود است که 
درباره علت این آتش سوزی ها در مناطق مختلف این دو شهر اظهارنظر 

کرد و این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
در تصاویر و فیلم هایی که از آتش سوزی در این ایالت منتشر شده، 

شدت باالی حریق به وضوح قابل رویت است.
طبق برخی گزارش ها، برخی پمپ بنزین ها در این دو شهر طعمه 
حریق شده و گزارش های اولیه از انتقال حداقل چهار نفر به بیمارستان 

حکایت دارند.
به دنبــال حریق در چندین منطقه، مقام های امدادی در آمریکا 
درباره تاثیر احتمالی آتش سوزی در پمپ بنزین ها و برخی کارخانه های 

تولید کننده مواد شیمیایی هشدار داده اند.
بنــا بر اعــالم اداره »توزیع برق« در آمریــکا، به منظور مقابله با 
خطرات ناشی از آتش سوزی گسترده در مناطق مختلف این دو شهر، 

برق مشترکان این مناطق قطع شده است.

با نزدیک شدن طوفان بزرگ مانگوت به 
فیلیپین، مقامات این کشور دستور تخلیه 
هزاران نفر از مردمی که در مســیر این 

طوفان قرار دارند را، صادر کردند.
مقامات فیلیپین دســتور دادند هزاران نفر 
که در مســیر طوفان مانگوت قرار دارند، به مکان امن منتقل شوند 
و مدارس را تعطیل کردند. براساس این دستور، ماشین های سنگین 
در نقاطی که احتمال داده می شود رانش زمین در آنجا اتفاق بیافتد، 
مستقر شــده اند و همچنین تعداد زیادی امدادگر و نیروی ارتش در 

شمال این کشور به حالت آماده باش در آمده اند.
به گزارش آسوشــیتدپرس، بیش از چهار میلیون نفر در مناطقی 
زندگی می کنند که احتمال دارد طوفان مانگوت این مناطق را تحت 
تاثیر قرار دهند و این در حالی است که مرکز هشدار طوفان در هاوایی 

اعالم کرده است که این طوفان با باد های شدید همراه خواهد بود.
مقامات فیلیپین پیش بینی کردند به نظر می رسد طوفان مانگوت 
اوایل شــنبه استان کاگایان در شمال شرق فیلیپین را درنوردد. این 
طوفــان روز جمعه در 400 کیلومتری فیلیپیــن در اقیانوس آرام با 
باد هایی با ســرعت 205 کیلومتر بر ســرعت مشاهده شد. مقامات 
فیلیپین همچنین پیش بینی کردند که این طوفان با بارش باران های 
شدید و به دنبال آنجاری شدن سیل همراه باشد. سطح هشدار طوفان 
برای 25 استان در اطراف جزیره لوزون در شمال فیلیپین نیز صادر 
شــده است که این موضوع باعث شد تا محدودیت هایی در سفر های 

دریایی و هوایی اعمال شود.
پــس از فیلیپین، مرکز پیش بینی هــوا در هنگ کنگ نیز اعالم 
کرد طوفان مانگوت اوایل دوشنبه جنوب هنگ کنگ و شمال استان 
هاینان را تاثیر قرار خواهد داد. اگرچه به تدریج شــدت این طوفان 
کاهش خواهد یافت، اما پیش بینی می شود که این طوفان با باد هایی 

با سرعت 175 کیلومتر بر ساعت نیز همراه باشد.
در حال حاضر در اســتان گواندونگ چین به منظور پیشگیری از 
حوادث احتمالی ناشــی از این طوفان، سه هزار و 777 پناهگاه برای 
اســکان بیش از یکصد هزار تن از ســاکنان این استان و گردشگران 

برپا شده است.


