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حوادث ـ اخبار کشور
خوابآلودگی راننده
ال 90به زندگی
خانوادهاش پایان داد

یک افسر سابق رژيم صهیونیستی که
دستگیری
از سال  2010میالدی به جرم قاچاق اعضای
ژنرال
بدن از س�وی پلیس بینالمل�ل (اینترپل)
اسرائیلی
به اتهام
تح�ت تعقیب بود ،روز جمع�ه در فرودگاه
تجارت انسان «لئون�اردو داوینچ�ی» ش�هر رم در ایتالیا
شناسایی و دستگیر شد.
«گدالیا تائوبر»  77ساله که هماکنون در زندانی در ایتالیا به سر
میبرد ،متهم شده که اداره یک سازمان قاچاق اعضای بدن انسان را
بر عهده داشته است.
«آنتونیو دلجرکو» از افس��ران پلیس ایتالیا در این باره گفت :این
فرد در  19مورد قاچاق اعضای بدن مجرم شناخته شده و تمامی این
افراد نیز پس از انجام معاینات س��طحی در برزیل به آفریقای جنوبی
منتقل ش��دهاند و پس از جراحی اعضای ب��دن آنها به افراد ثروتمند
پیوند زده شده است.
تائوبر از سال  2002میالدی اقدام به این کار کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز ،تمامی این جراحیهای پیوند
عض��و به ط��ور غیرقانونی و در چند بیمارس��تان مختلف در آفریقای
جنوبی انجام شده است.
آت�ش گرفت�ن اتوبوس�ی در یک�ی از
 48کشته
اس�تانهای چین منجر به کشته شدن 48
در
نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر شد.
آتشسوزی
خبر
تایید
به گزارش ایس��نا ،پلیس چین با
بیآرتی چینی
این آتشسوزی اعالم کرد :بررسیها نشان داده

زنجان-خبرنگار کیهان:
خوا بآلودگ�ی و ع�دم
توانای�ی راننده خ�ودرو ال90
در کنت�رل وس�یله نقلی�ه در
محور زنجان-قزوین منجر به
واژگونی و کشته شدن اعضای
 4نفره خانوادهاش شد.
سرهنگ «عبدالعلی رشتیانی»
رئی��س پلیس راه اس��تان زنجان
ضمن اعالم این خبر گفت :مأموران
پلی��س راه «زنج��ان -قزوین» از
وقوع یک حادثه مرگبار رانندگی
در کیلومت��ر  28این محور مطلع
و بالفاصل��ه به محل اعالمی اعزام
شدند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ای��ن
خودرو که در الین شمالی آزاد راه
«زنجان-قزوی��ن» در حرکت بود،
حدود  28کیلومت��ری این محور
واژگ��ون و منج��ر به ای��ن حادثه
دلخراش شد.س��رهنگ رشتیانی
گف��ت :مأموران با حضور در محل
حادثه با جس��د مادر و فرزند یک
ساله این خانواده روبرو شدند.وی
تصریح کرد :راننده این خودرو به
همراه فرزند  8س��الهاش به شدت
مجروح که با همکاری عوامل پلیس
راه به مراکز درمانی منتقل شدند
که متأسفانه این دو نفر نیز به علت
شدت جراحات وارده جان باختند
تا زندگی اعض��ای چهار نفره این
خانواده خاموش شود.

سارق حرفهای
در خمین
به دام پلیس افتاد

اس��ت که اتوبوس به عمد به آتش کشیده شده و در این رابطه یک
فرد مظنون نیز شناسایی شده است.
براساس گزارشها ،این حادثه عصر جمعه در جنوبشرق چین
اتفاق افتاد بر اثر این آتشسوزی  34تن دیگر مجروح و به بیمارستان
منتقل شدند .که حاال دو تن از آنان وخیم گزارش شده است.
یک فرد مسلح دستکم  6نفر را به ضرب
تیراندازی گلوله در «س�انتامونیکا» ایالت «کالیفرنیا»
در
کش�ت و خود نیز با گلول�ه مأموران پلیس
کالیفرنیا در کتابخانه دانشکده ارتباطات کشته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز،

«ژاکلین س��یبروکس» رئيس پلیس ایالت کالیفرنیا اعالم کرده فرد
دومی نیز در ارتباط با این تیراندازی دستگیر شده است.
این خشونتهای مرتبط با تیراندازی در چند مایلی از محلی صورت
گرفته بود که «باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا در مراسم جمعآوری
بودجه برای انتخابات میاندورهای حاضر شده بود.
مقام��ات پلی��س آمری��کا همچنین دو جس��د را در نزدیکی یک
خانهای که آتش گرفته بود ،پیدا کردند اما هنوز مشخص نیست که
آیا تیراندازی و آتشسوزی با یکدیگر ارتباط داشته یا خیر.
گفتنی اس��ت ،آزاد بودن قوانین حمل سالح در آمریکا روزانه به
کشته شدن دهها نفر منتهی میشود.

در یک پدیده نادر ،نوزادی در داخل
کیس�ه آب سالم طی عمل س�زارین به
دنیا آمد.
به گزارش ایسنا ،کیسه آمنیوتیک (کیسه

تصویری
نادر از
یک تولد

آب) محفظ��های مملو از آب درون رحم مادر اس��ت که جنین
در آن ش��ناور بوده و مراحل رش��د را سپری میکند .این کیسه
حاوی مایع ش��فاف و نسبتاً زرد رنگی است که بیشتر آن را آب
تش��کیل میدهد ،اما پس از هفته دهم مقدار کمی ادرار جنین
وارد آن میشود.
کیسه آمنیوتیک از صدمه دیدن نوزاد جلوگیری کرده و عالوه
ب��ر کنترل دمای بدن ،امکان تنفس و بلع را برای جنین فراهم
میکن��د؛ این مایع به تدریج در طول بارداری افزایش مییابد و
پس از هفته س��ی و هش��تم روند افزایش مایع متوقف و نوزاد
آماده تولد میشود.
کیسه آمنیوتیک به طور طبیعی حین زایمان پاره میشود،
اما در این نمونه بسیار نادر ،نوزاد حین عمل سزارین درون کیسه
سالم و دستنخورده از رحم مادر خارج میشود.
دکتر «آریس تسیگریس» پزشک متخصص زنان و زایمان در
بیمارستانی در شمال آتن ،تصویر لحظ ه تولد نوزاد درون کیسه
آمنیوتیک را در اینترنت منتشر کرده است.
وی گفت :با توجه به پاره نشدن کیسه آمنیوتیک ،نوزاد متوجه
به دنیا آمدن خود نش��د رفتاری مشابه داخل رحم مادر داشت.
به محض پاره شدن کیسه روند طبیعی تنفس نوزاد آغاز شد.

اراک -خبرنگارکیهان:
س�ارق حرفهای تجهیزات
داخل خودرو که از ش�هرهای
کش�ور اق�دام ب�ه  226فقره
سرقت کرده بود ،به دام پلیس
افتاد.
جانش��ین فرمان��ده انتظامی
اس��تان مرکزی ،در اینباره گفت:
درپی وقوع چندین فقره س��رقت
داخل خودرو در اس��تان مرکزی،
به ویژه شهرهای اراک ،محالت و
دلیجان ،شناسایی و دستگیر سارق
یا سارقان در دستور کار ،کارآگاهان
قرار گرفت.
س��رهنگ کاکاوند افزود :پس
از تحقیقات جامع ،سارق حرفهای
در محالت شناسایی و در عملیات
تعقیب و گریز در خمین دستگیر
شد.
وی اظه��ار ک��رد :مته��م در
بازجوی��ی ،به 226فقره س��رقت
داخل خودرو در شهرهای مختلف
کش��ور اعتراف کرد که از مجموع
سرقتها 95 ،فقره سرقت در تهران
بزرگ 97 ،فقره سرقت در استان
مرک��زی 15 ،فقره س��رقت در قم
و  19فقره س��رقت در محمودآباد
مازن��دران صورت گرفته اس��ت و
در این ارتب��اط ،هم تاکنون 112
مالباخته شناسایی شدهاند.
ب��ه گفت��ه کاکاون��د ،اکث��ر
س��رقتهای ص��ورت گرفت��ه ،از
خودروهای بدون سیس��تم ایمنی
بوده است.

آتشسوزی
در مجتمع
 15واحدی

سازمان آتشنشانی تهران از
مهار آتشسوزی در ساختمان
 15واح�دی و نج�ات  8نفر از
میان دود خبر داد.
بنابر گزارش رس��یده س��اعت
12و 8دقیق��ه روز جمعه به دنبال
وقوع آتشسوزی در یک ساختمان
پنج طبق��ه 15واح��دی در بلوار
فردوس ش��رقی ،ایستگاههای 80
و  98ب��ه همراه گ��روه نجات  8و
خودروی حامل تجهیزات تنفسی
به محل اعزام شد.
در حادثه روز جمعه در طبقه
منفی 2این ساختمان یک دستگاه
خودروی س��واری پژو  206کامال
شعلهور شده و دود غلیظ ناشی از
آن به طبقات فوقانی نیز س��رایت
کرده بود.
آتشنشانان با تقسیم شدن به
دو گروه ،عملیات اطفای حریق و
نجات افراد محبوس در حادثه را به
طور همزمان آغاز کردند .گروهی
از آتشنشانان با مراجعه به طبقات
فوقانی ،هشت تن شامل یک مرد،
دو کودک هشتماهه و پنج ساله،
یک پیرزن  80ساله و چهار زن را
از میان دود غلیظ خارج کرده و به
فضای باز منتقل کردند.
سپس آتشنشانان با استفاده
از تجهیزات موجود ،خودروی آتش
گرفته را خاموش کرده و از سرایت
ش��علههای آتش ب��ه دو خودروی
مجاور و همچنین حدود  10باب
انباری که در پارکینگ قرار داشت،
جلوگیری کردند.

از تیرماه

پژو ،سمند و پراید شمارهگذاری نمیشوند

قائ�م مق�ام س�ازمان
محیطزیس�ت گفت :س�ه
م�دل خودروپ�ژو ،س�مند
و پرای�د در صورت�ی ک�ه با
اس�تاندارد ی�ورو  2تولید
ش�وند از ابت�دای تی�ر ماه
شمارهگذاری نخواهند شد
مگر اینکه خودروسازان باز
قانون را دور بزنند.
به گ��زارش ف��ارس ،علی
محم��د ش��اعری دی��روز در
نشست خبری معاونین سازمان
حفاظت محیط زیست که به
مناس��بت گرامیداشت هفته
محیطزیست در محل سازمان
محیطزیست برگزار شد اظهار
داش��ت :محص��والت صنعت
خودروس��ازی و پاالیشگاهی
کشور منطبق با استانداردهای
روز دنیا نیست.

وی اف��زود :در صورتی که
محص��والت این دو گ��روه با
اس��تانداردهای روز دنیا تولید
و عرضه ش��ود نه تنها سالمت
و بهداشت جامعه را با خود به
ارمغان میآورد بلکه با توسعه
نیز همراه خواهد بود.
قائم مقام س��ازمان محیط
زیس��ت اف��زود :ه��م اکنون
تقابلی که بین خودروسازان و
محیطزیست پیش آمده بر سر
توسعه نامتوازن است ،توسعه
خودروس��ازان توس��عه هزینه
محور و درآمد محور است .به
طوری که محیطزیست محور
نیست.
وی ادامه داد :خودروسازان
میگوین��د اگ��ر بخواهن��د
استاندارد را رعایت کنند باید
 500ال��ی  700ه��زار تومان

هزین��ه ص��رف کنن��د و آنها
میگویند که توان چنین کاری
را ندارند.شاعری متذکر شد :در
این زمینه تصوی��ب قوانین و
آگاهی دادن کافی نیست این
امر عالوه ب��ر تصویب قوانین
نیازمند اجباری شدن است.
قائ��م مق��ام س��ازمان
محیطزیس��ت یادآور ش��د :از
ابتدای سال قرار بود خودروها
ب��ا اس��تاندارد ی��ورو  4تولید
ش��ود هم اکن��ون  30درصد
خودروها یورو  4هس��تند.وی
اضافه کرد :طبق برنامهای که
وزارت نفت ارائه کرده است از
پایان مرداد ماه و اوایل شهریور
ماه توزیع سوخت یورو  4را در
برخی از استانهای کشور آغاز
میکند.شاعری با بیان اینکه
ه��م اکن��ون  8میلی��ون لیتر

گازوئیل در تهران با استاندارد
یورو  4توزیع میش��ود گفت:
براساس استانداردسازی بخشی
از سوخت مورد عرضه در کشور
بن��زن موجود در س��وخت از
حدود  6درصد به  1/5درصد
کاهش یافته اس��ت همچنین
اکتان سوخت نیز میان  83و
 93است.به گفته وی برهمین
اس��اس ش��اخص آلودگی هوا
بهبود یافته اس��ت بطوری که
میت��وان گفت :آلودگی هوای
تهران  30درصد کاهش یافته
است.ش��اعری یادآور ش��د :تا
نیمه دوم خرداد ماه در تهران
بنزین یورو  4توزیع میش��ود
همچنین س��وخت نفت-گاز
هم اکنون در اکثر جایگاهها با
استانداردهای روز دنیا عرضه
میشود.

راهاندازی پارک دلفینها در برج میالد

مدیرعامل ب�رج میالد
ته�ران از را هان�دازی
مرتفعتری�ن دلفیناری�وم
جهان در برج میالد تهران
خبر داد.
فرزاد هوش��یار پارس��یان
گفت :پارک دلفینها نخستین
دلفیناری��وم غی��ر س��احلی
خاورمیان��ه و مرتفعتری��ن
دلفیناریوم جهان اس��ت که
به زودی میزبان گردش��گران
و ش��هروندان تهرانی در برج
فرهنگ��ی و تفریح��ی میالد
خواهد ش��د.وی اف��زود :این
پارک با هدف جذب گردشگر
در برج میالد تهران به عنوان
یکی از جاذبههای گردشگری
شهر تهران راهاندازی میشود.
به گفته هوش��یار ،درحال
حاضر در این پارک ،چهار شیر
دریایی زندگی میکنند که از

کش��ورهای اسپانیا،
هلن��د و آمری��کای
جنوبی آورده ش��ده
و توس��ط بهتری��ن
مربی��ان خاورمیانه
آم��وزش دیدهان��د.
ا ی��ن ش��یر ها ی
دریای��ی ب��ا انج��ام
حرکات آکروباتیک
گر د ش��گر ا ن ر ا
تشویق به بازدید از
آن میکنند .ضمن
آنک��ه ب��زودی قرار
است تعدادی دلفین
نیز در ای��ن دلفیناریوم آورده
شود.وی ادامه داد :دلفیناریوم
برج میالد تهران درحال حاضر
به صورت آزمایشی بهرهبرداری
شده است و با آوردن دلفینها
و همزیستی آنها با محیط آماده
بازدید عموم مردم خواهدشد.

مدیرعامل برج میالد تهران
درخصوص وس��عت این پارک
نیز گفت :دلفیناریوم برج میالد
تهران سه هزار و 200مترمربع
وسعت دارد و ظرفیت پذیرایی
از بازدیدکنن��دگان روزانه در
هر س��انس 1200نفر است و

قرار اس��ت در چهار س��انس
ب��ه نمایش درآی��د .همچنین
آموزشهای الزم به شیرهای
دریای��ی ب��رای گرفتن عکس
یادگاری ،کش��یدن نقاشی و
نواخت��ن س��ازدهنی ب��ه آنها
داده ش��ده است.براساس این
گ��زارش ،پ��ارک دلفینهای
برج می�لاد ته��ران از طریق
تکنولوژي شبیهس��ازی شده
آب اقیانوس ،قابلیت نگهداری
انواع پستانداران دریایی را در
پایتخ��ت ایران فراه��م کرده
اس��ت.پارک دلفینها در ضلع
جنوب غربی برج میالد تهران
جنب باشگاه پینتبال قرار دارد
و مس��یر ورودی به این پارک
از سمت اتوبان شیخ فضلاهلل
نوری ،ورودی بزرگراه ش��هید
همت ،مس��یر اختصاصی برج
میالد تهران است.

اختصاص  1500میلیارد تومان برای مشوقهای فرزندآوری

رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری از
اختصاص  1500میلیارد تومان برای مش�وقهای فرزندآوری
در بودجه  92خبر داد.
مریم مجتهدزاده در نشس��ت خبری خ��ود در مرکز امور زنان
گفت :طبق مصوبه جلس��ه س��تاد ملی زن و خانواده در مورد بیمه
زنان خانهدار مقرر شد که سازمان بهزیستی و کمیته امداد اسامی
زنان سرپرس��ت خانهدار را ارائه داده و در مرحله دوم برای س��ال
ج��اری  100تا  200هزار نفر از زنان خانهدار در کل کش��ور بیمه
شوند ،ضمن اینکه قرار است طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان این
برنام��ه ،یک میلیون نفر از زنان خانهدار بیمه ش��وند .همچنین در
برنامههای ششم و هفتم توسعه یعنی تا  12سال آینده نیز باید کلیه
زنان خانهداری که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند ،بیمه شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه سهمی از هزینه بیمه زنان خانهدار در
مرحله اول از سوی دولت پرداخت میشود ،تصریح کرد :قرار است تا
بیمه را در قالب فعالیت صندوقها که خود درآمدزایی دارند ،تعریف
کنیم و به مرور کمک دولت قطع ش��ده و از سوی صندوقها ادامه
یابد .همچنین جلساتی نیز با بخشهای خصوصی گذاشته شده است
و در این راستا امروز یکشنبه جلسه نهایی در این زمینه گذاشته
خواهد شد تا مدل اصلی برای نحوه پرداخت بیمه زنان خانهدار درنظر
گرفته شود و برای همه نیز قابل قبول باشد.رئیس مرکز امور زنان
و خانواده نهاد ریاستجمهوری تصریح کرد :تصویب یک درصد از
بودجه دستگاهها برای اختصاص به امور زنان از اقدامات دیگر مرکز
امور زنان است که با وجود اینکه دستگاهها مجاز به اختصاص این

یک درصد ش��دهاند ،اما باز جای امیدواری دارد که طرحهای این
مرکز در این حوزه بینتیجه نمانده است.
مجتهدزاده خاطرنشان کرد :طبق این قانون دستگاهها موظفند
تا هر شش ماه یک بار اقدامات الزمی که در راستای اختصاص یک
درص��د از بودجه خود به امور زنان را گزارش دهند .بنابراین جای
امیدواری اس��ت که با پیگیریهای مرکز امور زنان ،دس��تگاهها به
وظایف خود عمل کرده و در این راستا اقدامات الزم را انجام دهند.
وی در ادامه از دیگر اقدامات مرکز امور زنان در دولت نهم و دهم
به مشوقهای فرزندآوری اشاره کرد و گفت :از جمله این مشوقها،
بازنشستگی پیش از موعد زنان شاغل با سابقه  10سال فعالیت بوده
اس��ت.مجتهدزاده در راستای مشوقهای فرزندآوری به حمایت از
مادران سه دهک پایین جامعه در دوران بارداری اشاره کرد و گفت:
دولت مکلف است مواد پروتئینی و مکملهای غذایی برای مادران سه
دهک پایین جامعه را فراهم کند که طبق آییننامه وزارت بهداشت
مکلف شد این اقدام را با همکاری سازمان بهزیستی ،کمیته امداد
امام خمینی(ره) ،وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کشور انجام دهد
که در حال حاضر با مشخص شدن تعداد مادران سه دهک پایین
جامعه ،اقدامات الزم جهت اجرایی شدن این طرح صورت گیرد.
رئی��س مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاس��تجمهوری افزود:
طبق الیحه بودجه امس��ال  1500میلیارد تومان برای مشوقهای
فرزندآوری اختصاص یافته است که البته در حال حاضر در شورای
نگهبان در حال بررس��ی است و با رفع مشکالت موجود این ردیف
بودجه ،پس از تصویب اجرایی خواهد شد.
براثر برخورد بیل مکانیکی از ناحیه دست و پای چپ بشدت آسیب دید
و هم اکنون تحت مداوا قرار دارد و راننده بیل مکانیکی نیز پس از این
حادثه متواری شده است.

حوادث کوتاه از کشور

سدآبی جناقچی قربانی گرفت

کشف محموله سیگار قاچاق

فارس-قزوین :مأموران پلیس آگاهی تاکستان هنگام گشتزنی در
آزادراه قزوین-زنجان به  2دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک شده ،و
پس از تعقیب و گریز هر  2خودرو را متوقف کردند .در بازرسی خودروها
 11هزار و  666پاکت س��یگار خارجی قاچاق کش��ف ،و  4نفر در این
ارتباط توقیف شدند.

حادثه رانندگی در استان مرکزی

اراک-خبرنگار کیهان :در اثر برخورد یک دس��تگاه خودروی سمند
به گاردریل کنار جاده در ابتدای محور اراک-فراهان  4تن از سرنشینان
خودرو جان باختند .در حادثه دیگر در آزادراه کربال در اثر برخورد یک
دس��تگاه خودرو نیس��ان با پژو  206راننده پژو در دم جان س��پرد و 4
سرنشین دیگر و راننده نیسان مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

برداشت غیرمجاز شن از بستر رودخانه

رشت-خبرنگار کیهان :افرادی که به صورت غیرمجاز از بستر رودخانه
س��فیدرود شن و ماسه برداشت میکردند ،رئیس اداره حفاظت محیط
زیس��ت آستانه اش��رفیه را مجروح ساختند« .هادی پور» در این حادثه

اراک-خبرنگار کیهان :جوانی هنگام شنا در سد آبی روستای جناقچی
سفلی واقع در شهرستان زرندیه استان مرکزی به دلیل ناآشنایی به فنون
شنا غرق شد .این سد آبی پیشتر برای شنا غیر مجاز اعالم شده بود.

سارقان طال به دام افتادند

زنج��ان -خبرنگار کیه��ان 2 :زن جوان به همراه یک کودک پس از
کش روی طال از یک مغازه طالفروشی واقع در مجتمع نور زنجان ،توسط
مأموران کالنتری  12این شهرستان شناسایی و بالفاصله دستگیر شدند.
پس از کش��ف طالجات مسروقه در بین اشیای متعلق به سارقان ،آنان
به بزه ارتکابی اعتراف کردند .متهمان که دارای س��ابقه کیفری هستند
به دادسرا معرفی شدند.

موتورسوار جان باخت

زنج��ان -خبرن��گار کیه��ان :در اثر انح��راف به چپ یک دس��تگاه
موتورس��یکلت و برخورد با یک دس��تگاه خودرو نیسان در محور ابهر-
خدابنده در استان زنجان ،راکب موتور به هویت «ع.د» به دلیل شدت
جراح��ات وارده در مح��ل حادثه فوت کرد .ای��ن حادثه در جاده فرعی
روستای «قانلی» رخ داد.

وزیر راه و شهرسازی:

فروش واحدهای مسکن مهر مشروط به تسویهحساب با بانک است

وزی�ر راه و شهرس�ازی
فروش واحدهای مسکن مهر
را مشروط به تسویه حساب
ب�ا بانک عنوان و اعالم کرد:
ب�رای واگ�ذاری زمینهای
مسکن مهر به متقاضیان ،اگر
بتوانند اجازه بزرگان نظام را
بگیرند ما مخالفتی نمیکنیم.
ب��ه گ��زارش ایس��نا عل��ی
نیک��زاد در حاش��یه بازدی��د از
پ��روژه واحدهای مس��کن مهر
پردیس اظهار کرد :اگرچه برخی
کاندیداها از واگذاری زمینهای
مسکن مهر سخن میگویند اما
اجاره  99ساله زمینهای مسکن
مهر به این دلیل اس��ت که این

خانهه��ا را در اختیار مردم قرار
دهیم و همان اجاره  99س��اله
بمان��د.وی اف��زود :میخواهیم
از نظر کارشناس��ی مس��کن را
از کاالی س��رمایهای به کاالی
مصرفی تبدیل کنیم و اگر این
واگذاری صورت گیرد ،خرید و
فروشها نیز زیاد میشود و در
قیمت مسکن مؤثر است.
نیکزاد در پاسخ به آزاد شدن
زمان خرید و فروش واحدهای
مسکن مهر گفت :خرید و فروش
مس��کن مهر قانونی نیست زیرا
این زمینها در اختیار دولت و
آپارتمان در رهن بانک است لذا
اگر متقاض��ی میخواهد واحد

خود را بفروش��د باید با تسویه
حساب از رهن بانک خارج شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود:
برای کم شدن مشکالت قضایی
و درگی��ر ش��دن در خری��د و
فروشه��ای مس��کن مهر این
خری��د و فروشه��ا غیرقانونی
اعالم شده و حتماً با متخلفان و
کسانی که امتیاز مسکن مهر را
خرید و فروش میکنند ،برخورد
خواهد شد.
وی با اشاره به ساخت و ساز
مسکن مهر در شهر تهران گفت:
این ساخت و سازها همزمان با
آمادهسازی و تأسیسات روبنایی
و زیربنایی انجام میشود که کار

ارزشمندی است.به گفته نیکزاد
اگر فروشگاههای خرید ،کالنتری
و تأسیسات روبنایی و زیربنایی
شهر تأمین شود ،مردم حاضرند
مبلغ بیش��تری برای خرید این
واحدها بپردازند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره
ب��ه واحدهای در حال س��اخت
مسکن مهر در کل کشور گفت:
از میان دو میلیون و  180هزار
واحد شهری ساخت یک میلیون
و  130هزار واحد تمام ش��ده و
از میان دو میلیون و  120هزار
واحد روستایی مسکن مهر نیز
 1/5میلیون واحد تحویل داده
شده است.

ثبتنام جشنواره
جوان خوارزمی
آغاز شد

سرپرست اداره کل جشنوارهها
و مسابقات علمی و فناوری سازمان
پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
از آغاز ثبتنام پانزدهمین جشنواره
جوان خوارزمی خبر داد.
محمدرض��ا س��نجابی در این باره
گفت :جش��نواره جوان خوارزمی بستر
مناسبی برای شناسایی ،جذب و پرورش
استعدادهای جوان کشور در زمینههای
مختلف علمی و صنعتی است.
وی اف��زود :متقاضیان با داش��تن
حداکثر س��ن  30سال تمام میتوانند
از طری��ق س��امانه الکترونیک��ی
 Khwarizmi.irنس��بت به ثبتنام
الکترونیکی خود اقدام کنند.
سنجابی خاطرنشان کرد :ثبتنام
در این بخش از جشنواره تا پایان تیرماه
سال جاری ادامه دارد.

راهاندازی پردیس
معامله خودرو
در پایتخت

مع�اون خدم�ات ش�هری
شهرداری تهران از برنامهریزی
برای راهاندازی پردیس بزرگ
خرید و فروش انواع خودرو در
پایتخت خبر داد.
مجتبی عبداللهی در گفتوگو
با ایسنا ،با اش��اره به فعالیت پنج
مرک��ز خرید و ف��روش خودرو در
تهران ،اظهار داشت :در حال حاضر
نیاز تهران به ای��ن مراکز برطرف
شده و حتی نیمی از ظرفیت این
مراکز هن��وز مورد اس��تفاده قرار
نگرفته است.
وی در عین حال از برنامهریزی
برای راهاندازی پردیس بزرگ خرید
و ف��روش خودرو خبر داد و افزود:
زمینی در م��رز مناطق  18و 19
ته��ران پیشبینی ش��ده که برای
این منظور باید آمادهسازی شود.
به گفته عبداللهی ،این پردیس
در تمام روزهای هفته فعال خواهد
ب��ود و معامله ان��واع خودروهای
داخل��ی و خارج��ی در آن جریان
خواهد داشت.
معاون ش��هردار تهران یادآور
شد :هماکنون هم دو مرکز از میان
پنج مرکز خرید و فروش خودروی
تهران ،تمام روزهای هفته میزبان
ش��هروندان هس��تند و فعال سایر
مراکز در روزهای پایانی هفته فعال
خواهند بود.

آخرین خبرها از چگونگی انتقال
شهدا و مجروحان حمله تروریستی
به اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق
مدیر حج و زیارت همدان به خبرگزاری فارس گفت :اتوبوس
مورد حمله تروریستی حامل  82نفر از زائران کربال بوده ،و 41
نف�ر از زائران مربوط به اس�تان هم�دان و  41نفر نیز مربوط به
استان کرمانشاه بودهاند.
حجتاالسالم والمسلمین عباس اسماعیلی خاطرنشان کرد :تمامی
مجروحان به بیمارس��تان طالقانی کرمانش��اه انتقال یافتند ،و در حال
حاضر بستری هستند.
وی با بیان اینکه همه افراد سالم شب جمعه به کرمانشاه انتقال داده
شدند ،افزود 16 :نفر از این تعداد به همدان بازگشتهاند.
اسماعیلی با اشاره به انتقال شهدای سانحه بمبگذاری روز جمعه
مقارن با مبعث نبیمکرم اسالم در مسیر بغداد به کاظمین ،یادآور شد:
شهدا بعد از شناسایی و طی مراحل قانونی در عراق ،در مرز ایران تحویل
حج و زیارت داده میش��وند و حج و زیارت برنامه انتقال این ش��هدا را
برای تشییع به استانها انجام میدهد.
مدیر حج و زیارت همدان درپایان متذکر شد :حج و زیارت همدان
و کرمانشاه در تالش هستند تا ضمن رایزنی با مسئوالن عراقی هرچه
سریعتر این شهدا را به ایران انتقال دهند.
در س��انحه بمبگذاری روز جمعه به زائران ایرانی در عراق  16نفر
شهید و  30نفر مجروح شدند.

حجاج تمتع   15روز مانده به سفر
واکسن مننژیت بزنند

اللاحم�ر اعالم کرد:
مع�اون مرکز پزش�کی حج و زیارت ه 
حجاج تمتع برای واکسیناسیون مننژیت عجله نکنند و 15روز
مانده به سفر واکسن بزنند.
ولید دندهبر با اشاره به ضرورت تزریق واکسن مننژیت برای زائران
بیتاهلل الحرام گفت :تمامی حجاج عمره و تمتع باید این واکس��ن را
تزریق کرده و به مراکز هاللاحمر اس��تانها و شهرس��تانهای خود برای
تزریق مراجعه کنند.
وی در پاس��خ به اینکه بس��یاری از حجاج تمتع از نبود واکس��ن و
شلوغی صفوف تزریقات گالیه دارند گفت :واکسن برای تمامی حجاج
موجود است و ذخیره شده ولی مشکل این است که حجاج تمتع عجله
کردهاند .آنها  15روز مانده به سفر حج باید اقدام کنند اما از هفتههای
گذش��ته به مراکز تزریق واکسن مراجعه کردهاند درحالی که همزمان
حجاج عمره هم درحال زدن واکس��ن هستند و همین موضوع موجب
ازدحام شده است.
معاون مرکز پزش��کی ح��ج هاللاحمر درمورد واکس��ن آنفلوآنزا
برای حجاج گفت :نیازی به تزریق واکس��ن آنفلوآنزا نیست و تنها باید
س��المندان و افرادی که بیماری کلیوی ،قلبی ،کبدی و مزمن دارند از
این واکسن استفاده کنند.
دنده بر در پاسخ به اینکه آیا ویروس جدید «کرونا» حجاج را تهدید
میکند به مهر گفت :این ویروس در 6کش��ور جهان شیوع پیدا کرده
و وارد عربستان هم شده ولی در مکه و مدینه خبری از این ویروس و
بیماری نیست و گزارش نشده است .البته رعایت بهداشت فردی ،شستن
دستها و استفاده از دستمال کاغذی شخصی در حین حج و سفر الزامی
است .همچنین استفاده از ماسک و خوردن مایعات زیاد توصیه میشود
اگر هم زائری دچار سرماخوردگی شد حتماً به پزشک مراجعه کند.

حادثه در محدوده پل حافظ

توزیع کارت
ورود به جلسه
آزمون سراسری
از  2تیرماه

توزی�ع کارت آزم�ون
سراسری س�ال  92از دوم تیر
آغاز میشود و تا پنجم تیرماه
ادامه مییابد.
به گزارش س��ازمان سنجش،
کارتهای ورود به جلس��ه آزمون
ب��رای یک میلی��ون و  223هزار و
 444نفر صادر ش��ده اس��ت که با
توجه به ثبتن��ام داوطلبان در دو
گروه آزمایشی برای برخی داوطلبان
دو کارت ورود به جلسه صادر شده
است.متقاضیان میتوانند دفترچه
راهنم��ای مرب��وط به ای��ن آزمون
را هم اکنون روی س��ایت رس��می
س��ازمان س��نجش آموزش کشور
مالحظه کنند.
گفتن��ی اس��ت آزم��ون گروه
آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح
روز پنجشنبه  6تیرماه ،آزمون گروه
آزمایشی هنر در بعدازظهر همین
روز برگ��زار میش��ود.آزمون گروه
آزمایش��ی علوم تجربی و زبانهای
خارجی نی��ز در صبح و بعدازظهر
روز جمع��ه هفتم تیرم��اه برگزار
خواهد شد .آزمون گروه آزمایشی
علوم انسانی نیز صبح روز شنبه 8
تیرماه برگزار خواهد شد.

تولید  1500تن آبزی
در آببندهای
استان کرمانشاه

کرمانشاه -خبرنگار کیهان:
مدیرکل ش�یالت اس�تان
کرمانش�اه گف�ت :پیشبینی
میشود امسال  1500تن ماهی
در پشت س�دها و آببندهای
استان تولید شود.
وی اف��زود :در ح��ال حاض��ر
17سد و آببند در استان کرمانشاه
وجود دارد که از این تعداد  8سد
و آب بند ش��رایط آبزیپروری را
دارند.
کیومرث شهبازی اظهار داشت:
در س��ال ج��اری ی��ک میلیون و
 281ه��زار قطعه ان��واع مختلف
بچ��ه ماهی در س��دهای ش��یان،
کلکش��ی ،سلیمانش��اه ،آزادی،
زاگ��رس و آببندهای هرس��م و
بنیاد مستضعفان رهاسازی شدهاند.

سرعت باالی راننده پژو  206حادثه آفرید.
به گزارش روابط عمومی اورژانس تهران ،راننده پژو  206روز جمعه
در محدوده پل حافظ به سمت حسنآباد بر اثر برخورد با پست برق و
تیر چراغ برق دچار حادثه شد.
بنابر گزارش رس��یده راننده خانم پژو  206پس از س��رازیر شدن
از پل دوم حافظ به علت س��رعت باال و تخلف فردی که متواری شد،
نتوانست خودرو را کنترل کند و پس از انحراف به سمت چپ و برخورد
با سنگ کاشته شده در پیادهرو ،پست برق و تیر چراغ برق چرخیده
و جلوی ساختمان فرهیختگان متوقف شد.

تجهیز بزرگراه امام علی
به تجهیزات هوشمند

(ع)

تمام زیرس�اختهای مدیریت هوشمند ترافیک در بزرگراه
امام علی(ع) تعبیه و دوربینهای نظارت تصویری و ثبت تخلفات
نیز به بهرهبرداری رسیدند.
حجتاهلل بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد :بزرگراه امام علی(ع)
دومی��ن معبری بود که همزمان با احداث ،همه تأسیس��ات مورد نیاز
مدیریت هوشمند ترافیک در آن را تعبیه کردیم.
وی ادام��ه داد :به موازات عملیات عمرانی این بزرگراه مهم ش��هر،
احداث ش��بکه فیبر نوری و نصب دوربینهای نظارت تصویری و ثبت
تخلفات سرعت در این بزرگراه انجام شد و هم اکنون  28دوربین نظارت
تصویری و  6دوربین سرعتسنج در این بزرگراه داریم و امکانات فیبر
نوری هم به صورت زیرساختی آماده و تکمیل شده است.
بهروز با اشاره به اینکه به زودی خط جدیدی از اتوبوسهای تندرو
در مس��یر بزرگراه امام علی(ع) به بهرهبرداری میرسد گفت :امکانات
زیرساختی برای احداث خط اتوبوسهای  BRTو ایستگاههای این خط
نیز فراهم ش��ده اس��ت تا بتوانیم نصب دستگاههای کارت خوان بلیت
الکترونیک ،تأسیسات برق و شبکه این خط را به راحتی و همزمان با
بهرهبرداری از خط اتوبوسهای تندرو به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد :در
بزرگراه امام علی(ع) نیز مانند سایر بزرگراههای شهر ،سرعت خودروها
با دوربینهای ثبت تخلفات تحت نظارت و کنترل قرار دارد و نس��بت
ب��ه جریمه افرادی که با س��رعت غیرمجاز در ای��ن بزرگراه تردد کنند
اقدام خواهد شد.

فرماندار خبر داد

خسارت دیدن  95درصد باغها
و مزارع بوکان
فرمان�دار ب�وکان گفت 75 :ت�ا  95درصد باغه�ا و اراضی
کشاورزی شهرستان بوکان بر اثر بارش تگرگ خسارت دیدند.
ب جدی مزارع کش��اورزی و باغهای این
فرمان��دار بوکان از آس��ی 
شهرستان در اثر بارش تگرگهای  35تا  50گرمی و باران شدید خبر
داد و اف��زود :در اثر این بارندگی حدود دوهزار و  591هکتار از اراضی
دچار خسارت شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران ارومیه ،حسن عباسی
اعالم کرد محصوالت زراعی آس��یب دیده در این حادثه عبارت بودند
از گندم ،چغندر ،آفتابگردان ،صیفیجات که خسارت وارده بر آنها تا
 95درصد برآورده شده است.

