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    حوادث کوتاه از کشور

اخبار کوتاه

خستگی راننده قربانی گرفت
آستارا - ایرنا: چهار نفر از سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری 

ال 90 در تصادف جاده تالش به آستارا کشته شدند.
در این سانحه که در حوالی  روستای داداش آباد شهرستان آستارا 
رخ داد، یک زوج جوان 38 و 25 ساله به همراه فرزند 12 ساله خود 

جان باختند.
در این سانحه برادر زن 30 ساله راننده نیز جان خود را از دست داد.
تنها بازمانده این سانحه یک دختربچه یکساله است، در بیمارستان 
آستارا تحت عمل جراحی قرار گرفته و حال عمومی او مساعد گزارش 

شده است.
پلیس راه آستارا - تالش علت این سانحه را خستگی و خواب آلودگی 

راننده سواری ال 90 عنوان کرد.
داروهای قاچاق به مقصد نرسید

س��منان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرس��تان سمنان 
گفت: ماموران گشت پاسگاه انتظامی آبخوری با اجرای طرح کنترل 
خودروهای عبوری در محور سمنان - دامغان به یک دستگاه کامیونت 

ایسوزو مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
س��رهنگ سیدموس��ی حس��ینی ادامه داد: در بازرسی ماموران 
مشخص شد خودرو حامل یک محموله بزرگ دارویی خارج از شبکه 
توزیع است. این محموله شامل 547 هزار عدد انواع داروهای قاچاق 

به ارزش بالغ بر 300 میلیون ریال بود.
وی افزود: راننده 28 س��اله ایسوزو پس از تکمیل پرونده تحویل 

مرجع قضایی شد.
واژگونی سمند

اصفهان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه انتظامی استان اصفهان 
گفت: حوالی ساعت یک بامداد دیروز یک دستگاه سواری سمند با سه 
نفر سرنشین در محور هاردنگ »حوزه پلیس راه اصفهان - شهرکرد« 
استان واژگون شد که یکی از سرنشینان آن به دلیل شدت جراحت 
در صحنه فوت و دو نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

»سرهنگ رضایی« با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی 
اس��ت، افزود: در حادثه دیگر که ش��ب یکشنبه رخ داد یک دستگاه 
کشنده بنز در آزادراه امیرکبیر به دلیل بی توجهی به جلو واژگون شد 

و راننده آن به علت شدت صدمات وارده فوت کرد.
دستگیری شکارچیان متخلف

 یاسوج - باشگاه خبرنگاران:  رئیس اداره محیط زیست گچساران 
گفت: دو شکارچی متخلف که به سمت محیط بانان در منطقه حفاظت 

شده دیل این شهرستان تیراندازی کرده بودند، دستگیر شدند.
عبدال دیانتی نسب افزود: دو نفر دیگر از شکارچیان متخلفی که 
با این متهمان در تیراندازی همدس��ت بودند، متواری شدند و تالش 

برای دستگیری آنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: ش��کارچیان متواری یک الش��ه حیوان شکار شده 
را همراه خود از این منطقه بیرون بردند.دیانتی نس��ب گفت: یکی از 
شکارچیان متخلف دستگیر شده هم اینک در بازداشت بسر می برد و 

یکی دیگر از آنان به قید ضمانت آزاد شده است.
دعوای کالهبردار با کارمند بانک

رش��ت - خبرنگار کیهان: فرمانده نی��روی انتظامی تالش گفت: 
ب��ه دنبال آگاه��ی از وقوع درگی��ری میان کارمند بان��ک با یکی از 
مراجعه کنندگان، ماموران این نیرو به بانک مزبور رفتند و پس از بررسی 
موضوع متوجه اظهارات ضد و نقیض فرد مراجعه کننده به بانک شدند 
و او را دس��تگیر کردند. سرهنگ عباس اسماعیلی افزود: ماموران در 
تحقیقات تکمیلی خود متوجه ش��دند این فرد به جرم کالهبرداری 
15 میلی��ارد ریالی تحت تعقیب پلیس فتای »ناجا« اس��ت. به گفته 
وی، از منزل این متهم یک دس��تگاه کپی جعل مدارک بانک، 325 
قطعه کارت عابر بانک خام، 28 قطعه کارت عابر بانک س��رقتی، 10 
فقره انواع چک، یک جلد شناسنامه مسروقه و یک دستگاه خودروی 

زانتیا کشف و ضبط شده است.
پلمب جعلی کانتینر

اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از 
کشف 2 میلیارد ریالی کاالی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه تریلر 
کانتینردار 20 فوتی خبر داد. سرهنگ ستار خسروی گفت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حین کنترل خودروهای عبوری به 
یک دستگاه تریلر کانتینردار 20 فوتی که از جنوب به مقصد تهران 

در حرکت بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته، راننده خودرو بارنامه ای را 
به ماموران ارائه کرد که در آن مشخص می کرد درون کانتینر قطعات 
برق صنعتی و برق خانگی وجود دارد که دارای پلمب شرکتی است.
خسروی تصریح کرد: ماموران با فک پلمب در بازرسی از این تریلر 
موفق شدند تعداد یک میلیون و 989 هزار نخ سیگار خارجی تعداد 
یک هزار و 695 عدد وسایل الکتریکی، تعداد زیادی البسه و پوشاک 
و تعداد یک هزار تخته پتو که همگی خارجی بودند، کشف و یک نفر 

را در این رابطه دستگیر کنند.
تعطیلی 2 آرایشگاه زنانه

رشت- خبرنگار کیهان: رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
اس��تان گیالن گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه برخی از 
آرایشگاه های زنانه در قالب مدل های عروس ظاهراً جهت تبلیغ و جلب 
مشتری اقدام به انتشار تصاویر زنان و دختران با پوشش نامناسب در 
فیس بوک و فضای مجازی می کنند، ماموران این اداره موضوع را مورد 
بررسی قرار دادند که طی آن موفق به شناسایی 2 پروفایل مجزا از 2 

آرایشگاه زنانه رشت در فیس بوک شدند.
س��رهنگ رضا محمدزاده افزود: صاحبان این دو آرایشگاه زنانه با 

مجوز قضایی دستگیر شدند. 
آتش سوزی در مجتمع تجاری

آبادان- ایرنا: بزرگترین مجتمع تجاری آبادان تحت عنوان »کادوس 
چهار« ساعت 5 و 30 دقیقه صبح یکشنبه دچار آتش سوزی شد.

فرماندار آبادان گفت: به محض اطالع از وقوع این حادثه اقدامات 
ویژه برای مهار این آتش س��وزی انجام ش��د. عزیزاهلل ش��هبازی علت 
احتمالی این آتش سوزی را اتصال سیم های برق عنوان کرد و افزود: 
کارشناسان در حال بررسی علت دقیق حادثه آتش سوزی در مجتمع 
تجاری »کادوس چهار« هس��تند. وی تصریح ک��رد: یک خانواده در 
این مجتمع س��اکن بوده که توس��ط امدادگران سالم از این مجتمع 

خارج شدند.
برق سارق را مجازات کرد

سرویس شهرستان ها: جوان 23 ساله ای که مشغول سرقت کابل 
فشار قوی در حومه شهر اهواز بود دچار برق گرفتگی شد و در باالی 
دکل برق جان خود را از دست داد و جسد نیمه سوخته اش در بین 
زمین و آس��مان معلق ماند. ماموران نیروی انتظامی و آتش نش��انی 
با حضور در محل حادثه جس��د فرد متوفی را به پایین دکل انتقال 
دادند. جس��د متوفی برای انجام معاینات الزم به س��ردخانه پزشکی 

قانونی اهواز منتقل شد.
آتش سوزی عرصه های طبیعی

ایالم- ایرنا: مسئول منابع طبیعی آبدانان از توابع استان ایالم گفت: 
15 هکتار از عرصه های طبیعی منطقه کبیر کوه در این شهرستان در 
آتش سوخت. یعقوب عزیزی افزود: این آتش سوزی در بخش گسترده  
منطقه جنگلی از سمت شهرستان دره شهر به وقوع پیوسته است.وی 
افزود: ش��مار زیادی از درخت��ان بلوط، مراتع و خزندگان این منطقه 
نیز در این آتش س��وزی از بین رفتند.مس��ئول منابع طبیعی آبدانان 
یادآور ش��د: علت این حادثه در دس��ت بررسی است ولی به احتمال 
زیاد س��هل انگاری برخی افراد هنگام روش��ن کردن آتش و اطمینان 
حاصل نکردن از خاموشی کامل آن دلیل این آتش سوزی بوده است.

عزیزی تاکید کرد: گروه های امدادی از شهرس��تان آبدانان و دره 
شهر پس از چند ساعت موفق به مهار این آتش سوزی شدند.

شهرداری سئول به زودی اجازه چرت 
بعدازظهر را به کارکنانش خواهد داد.

ه��دف از این تصمی��م، افزایش بهره وری 
در طول ماه های تابس��تان اعالم شده است. 
بنابراین گزارش از اول اوت امسال )2014(، 

پن�ج عضو خانواده ای در ترکیه به دلیل 
ابت�ا به نوعی بیماری ن�ادر مجبورند برای 
حف�ظ تعادل خ�ود، روی چهار دس�ت و پا 

حرکت کنند.
به گزارش ایس��نا، برخی افراد برای تفریح و 

خانواده 
استثنایی

نمایش ممکن است روی چهار دست و پای خود حرکت کنند و مطمئنا 
دلیل این کارشان ناتوانی یا بیماری نیست، اما پنج عضو این خانواده به 
دلیل آن که نمی توانند روی دو پا تعادل خود را حفظ کنند مجبورند 

با چهار دست و پای خود راه بروند و جابه جا شوند.
محقق��ان در س��ال 2005 میالدی برای اولین ب��ار با اعضای این 
خانواده روبرو ش��دند و در توجیه این ناتوانی اظهار داش��تند که روند 
»تکامل معکوس« در این افراد شکل گرفته و موجب بروز این نارسایی 
شده است. با این حال در بررسی های جدید این تئوری، اشتباه خوانده 
ش��ده و اینگونه اصالح شده که این وضعیت در واقع سازگاری با یک 

نوع اختالل نادر است.
بن��ا ب��ه این گزارش، از میان 19 عضو ای��ن خانواده تنها این پنج 
نفر به این عارضه نادر مبتال هس��تند که موجب شده تعادل و قدرت 
درک خود را از دست بدهند. این سندرم »اونر تان« نام دارد و از نام 
زیست شناس ترکیه ای که اولین بار این بیماران را مورد مطالعه قرار 

داد، گرفته شده است.

بر اثر وقوع توفان در مناطقی از چین 
14 تن جان خود را از دست دادند.

ب��ه گزارش رویترز، توفان راماس��ون روز 
جمعه استان »هاینان« در چین را درنوردید 
و س��پس دیگ��ر بخش ه��ای این کش��ور را 

توفان 
در چین

دربرگرفت. دولت چین دس��تور داده است تا حداکثر تالش ها 
و اقدام��ات امدادی برای جلوگیری از افزایش تلفات این حادثه 
طبیعی و خس��ارات به جا مان��ده از آن، انجام گیرد. گزارش ها 
حاکیست، این توفان در جنوب چین طی 40 سال گذشته در 

نوع خود شدیدترین بوده است.
همچنین پیش بینی ش��ده شدت توفان امروز کاهش یابد و 
احتمال می رود موجب بارش شدید باران در شمال ویتنام شود.

اینتوفانهمچنی��ن ب��ه چندی��ن ش��هر از اس��تان های 
»گوانگش��ی«، »گوانگ دونگ« و »هاینان« خس��ارت وارد 
کرده و موجب شکس��ته ش��دن درختان و سقوط تیرهای 

برق شده است.

یک زن فرانس�وی ماه هاست تاش 
می کند از شوهر مرده خود باردار شود.

به گزارش مش��رق، »فبین ژوستل« که 
اکنون 39 س��اله اس��ت، ماه هاس��ت تالش 
می کند از شوهر فوت شده خود باردار شود.

زنی که 
از یک 

مرده بچه 
می خواهد!

او قصد دارد با اس��پرم منجمد ش��ده شوهرش که در سال 
2008 به خاطر ابتال به سرطان از دنیا رفته عمل لقاح را انجام 

دهد.
همسر وی به دلیل این که بیم داشت شیمی درمانی موجب 
عقیم شدنش شود، اجازه منجمدسازی اسپرم خود را داد، با این 
حال، دستگاه قضایی فرانسه درخواست ژوستل را رد کرده، اما 
دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به این پرونده در جریان است.
در فرانسه، لقاح مصنوعی پس از مرگ همسر ممنوع است 
و اس��تفاده از اسپرم منجمد در صورتی مجاز است که شخص 

اهداکننده آن را تایید کند.
این در حالی اس��ت که اندکی پیش در آلمان یک بیوه 29 
س��اله در »نویبراندنبورگ« توانس��ت از دادگاه رای بگیرد تا از 

همسر فوت شده خود بچه دار شود. 

قانون 
ُچرت!

کارمندان شهرداری سئول اجازه خواهند داشت بین ساعات یک 
تا 6 بعدازظهر، یک ساعت وقت خواب بگیرند البته به شرط آن 

که این زمان را با زود آمدن یا دیر رفتن جبران کنند.
روزنامه ها منتشر کردند این اولین بار است که چنین طرحی 
در کره جنوبی اجرا می شود. یک سخنگوی شهرداری سئول به 
روزنامه تایمز کره گفته که کارمندان می توانند از فضای سالن ها ، 

اتاق کنفرانس و هر جای دیگری برای خواب استفاده کنند.
به گزارش بی بی سی، هنوز معلوم نیست این طرح تا چه حد 
مورد اس��تقبال قرار می گیرد، چون افرادی که از ساعت خواب 
استفاده می کنند باید آن را با افزایش ساعت حضور در محل کار 
خود جبران کنند. عالوه بر این تعدادی از کارمندان در ساعت 

ناهارشان چرت می زنند.

تاخت  و تاز توفان گرد و خاک  در سیستان، 
زندگ�ی و کس�ب و کار مردم منطق�ه را مختل 

کرده  است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زابل، چهارش��نبه 
گذشته ش��دت توفان در منطقه سیس��تان به 100 
کیلومتر بر س��اعت رس��ید و میزان مراجعه بیماران 
چش��می و تنفس��ی را به مراکز درمانی افزایش داد و 
سبب بروز مشکالتی برای مردم، بیماران و کشاورزان 

منطقه شد.
فرماندار هامون با بیان اینکه شدت توفان خسارت 
زیادی به زیرس��اخت های این شهرس��تان وارد کرده 
است، گفت: توفان  کابل های برق را پاره کرده و سبب 

قطعی برق در این منطقه شد.
معصومه پرندواره با بیان اینکه خسارات توفان به 
س��المت مردم جبران ناپذیر است، ادامه داد: بسیاری 
از مردم منطقه دچار بیماری های تنفس��ی و چشمی 

شده اند.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مردم 
سیستان با وضع اسف بار و سختی زندگی می کنند و 
حرکت ش��ن های روان با ورود به داخل منازل حتی 

نفس کشیدن را برای مردم سخت کرده است.
»هوشنگ ناظری« در حاش��یه بازدید از مناطق 

ریزگردها زندگی را در زابل مختل کرده است

خس��ارت دیده توفان های اخیر سیستان در گفت وگو 
با ایرنا افزود: ش��رایطی که امروزه در سیستان حاکم 
است اگر در نقطه ای دیگر از کشور اتفاق می افتاد مردم 
آن نمی توانس��تند تحمل کنند ولی مردم سیستان با 
صبوری در حال زندگی کردن هستند و آنچه که امروز 

از مسئوالن انتظار می رود نگاه ویژه به منطقه است.

وی دلیل حرکت ریزگردها را خشکس��الی تاالب 
بین المللی هامون دانست و افزود: وجود این ریزگردها 
سبب بروز انواع بیماری  های ریوی، تنفسی، چشمی،  

گوش و غیره شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان 
نی��ز گفت: توفان در چند روز اخیر به حدود 37 هزار 

هکتار مزارع و باغ های سیس��تان خسارت وارد کرده 
است.

»رضا نجفی« در نشس��ت س��تاد بحران منطقه 
سیس��تان در فرمان��داری زابل اف��زود: از این میزان 
خس��ارت وارد شده  35 هزار هکتار مزرعه کشاورزی 

و بقیه باغ بوده است.
وی گفت: مردم منطقه به ویژه کشاورزان و باغداران 
و س��ایر خس��ارت دیدگان انتظار دارند از سوی ستاد 
بحران کشور و ریاست جمهوری کمک های بالعوض 

دریافت کنند.
معاون اس��تاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار 
شهرس��تان وی��ژه زابل نی��ز در این نشس��ت گفت: 
خس��ارات وارده ناش��ی از ریزگردهای چندین ساله 
منطقه سیس��تان به مردم را نمی توان با مسائل مالی 

محاسبه کرد.
»هوش��نگ ناظ��ری« افزود: ط��رح جامع تثبیت 
ش��ن های روان چند س��ال پیش به وس��یله سازمان 
عمران سیس��تان تدوین و در آن 20 پروژه تعریف و 
محل اصلی کانون شن های روان در خاک افغانستان 
و ایران شناسایی شد و بستر رودخانه ها، تاالب هامون، 
سواحل، بادشکن مزارع و فضای سبز شهر و روستاهای 

منطقه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

فرصت  طالیی ناجا 
به مشموالن غایب

معاون احضار و اعزام س��ازمان وظیفه عمومی 
ناجا تاکید کرد: مشموالن غایبی که خود را معرفی 
کنند به نزدیک ترین مراکز آموزشی محل سکونت 

اعزام خواهند شد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس 
س��رهنگ رحمان علیدوست از مش��موالن غایب 
خواس��ت تا هر چه سریع تر خود را به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی معرفی کنند. وی تاکید 
کرد: مش��موالن غایبی که خود را به موقع معرفی 
کنند با در نظر گرفتن ش��رایط آنان از نظر تاهل و 
م��وارد دیگر در نزدیکترین مراکز آموزش��ی محل 

سکونت اعزام و به کارگیری خواهند شد.
سرقت 2 میلیاردی عتیقه جات

زنی با چندبار مراجعه به مغازه عتیقه فروشی و 
برقراری روابط دوس��تی با صاحب مغازه توانست با 
همدستی همسرش اقدام به سرقت عتیقه جات مغازه 

به ارزش بالغ بر 210 میلیون تومان کند.

افضل گلزاری جانشین فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران گفت: این دو سارق از شیوه ایجاد مسمومیت در 
صاحب مغازه با استفاده از غذای مسموم به داروهای 
بیهوشی استفاده کرده بودند.پلیس پس از تحقیقات 
الزم ای��ن زن و ش��وهر س��ارق را در مخفیگاهش��ان 

دستگیر کرد.
خانواده های دارای دو معلول 

صاحب خانه می شوند
س��خنگوی جامعه خیرین حامی معلوالن کشور 
گفت: س��ال گذش��ته بالغ ب��ر 3 ه��زار و 400 نفر از 
خانواده های دارای 3 معلول صاحب مس��کن ش��دند. 
محمدرضا کارگری افزود: طبق پیش بینی، امسال تمام 
خانواده های دارای 2 معلول صاحب مسکن می شوند.

آمادگی هالل احمر
 برای کمک به عراق و فلسطین

مع��اون جمعیت هالل احمر با اش��اره به اینکه در 
صورت فراخوان کمیته بین المللی صلیب سرخ مبنی بر 

اعزام نیروی درمانی به عراق و فلسطین، آمادگی کامل 
داریم، افزود: هالل احمر ایران توان ارسال دارو، تجهیزات 
پزشکی و نیروهای درمانی و امدادی به عراق و فلسطین 

را با توجه به شرایط جنگ در این کشورها دارد.
25 هزار حامی جدید برای ایتام

مع��اون کمیته ام��داد از جذب 25 ه��زار حامی 
جدی��د برای ایتام تحت پوش��ش این نه��اد همزمان 
با روز ش��هادت حض��رت علی)ع( خب��ر داد و گفت: 
تع��داد حامی��ان طرح اک��رام ایتام به بی��ش از 775 
هزار نفر رس��یده اس��ت. ش��عاری افزود: عالقه مندان 
ب��ه ش��رکت در ای��ن ط��رح می توانن��د ب��ه س��ایت
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ارائه خدمات اینترنتی برای آگاهی مشمولین
رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه هشت 
نوع خدمات به مشموالن از طریق اینترنت خبر داد و 
گفت: این اقدام در راستای کاهش مراجعات به منظور 

تکریم متقاضیان به زودی محقق خواهد شد.
ب��ه گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، 
س��ردار سیدحمید صدرالسادات با اشاره به اینکه به 
زودی اطالعات مربوط به خدمات قابل ارائه از طریق 
اینترنت به آگاهی عموم خواهد رسید، تصریح کرد: 
هموطنان در این صورت می توانند عالوه بر استفاده 
از مزایای سایر سامانه های الکترونیک سازمان وظیفه 
عموم��ی با مراجعه به اینترنت نیز از آخرین اقدامات 

انجام شده در مورد درخواست شان، مطلع شوند.
کاهش 29 درصدی
 در افزایش سرقت

رئیس پلیس آگاهی ناجا از 29 درصد کاهش در 
افزایش سرقت در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد.
سردار مقیمی در جلسه قرارگاه مرکزی مبارزه با 
سرقت گفت: سال 92 در مقایسه با سال 91، سرقت 
در کش��ور 31 درصد و س��ال 93 نسبت به سال 92 
وقوع سرقت 2 درصد افزایش داشته که نشان می دهد 
در س��ال 93 بالغ بر 29 درص��د کاهش در افزایش 

سرقت داشته ایم.

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت 
ورزش و جوان�ان از ارائه پیش�نهاد اهدای کارت 
اعتب�اری به زوج ه�ای جوان ب�رای خرید کاال و 

جهیزیه از فروشگاه ها خبر داد.
بهمن بهمنی درباره اجرایی ش��دن قانون تسهیل 
ازدواج گفت: یکی از ش��رط های اجرایی ش��دن قانون 
تسهیل ازدواج، تشکیل صندوق ذخیره اندوخته است 
که با توجه به تش��کیل صندوق مه��ر امام رضا)ع(، با 
مش��کالتی همراه ش��ده است و مس��ئوالن ایجاد این 

صندوق را موازی کاری می دانند.

وی خاطرنش��ان کرد: اجرایی شدن قانون تسهیل 
ازدواج از وظایف وزارتخانه نیست، اما ما در تالش برای 
مش��خص کردن وظایف دس��تگاه ها و آگاه سازی آنها 

نسبت به موضوع ازدواج جوانان هستیم.
بهمنی یک��ی از کوتاه تری��ن راه ها ب��رای اجرایی 
شدن قانون تسهیل ازدواج را تشکیل صندوق ذخیره 
اندوخت��ه دانس��ت و اف��زود: وزارتخانه در ح��ال ارائه 
پیشنهادات خود  به دستگاه های مرتبط همچون بانک 
مرکزی  برای حل مش��کالت راه ان��دازی این صندوق 
اس��ت.مدیر کل دفتر ازدواج و تعال��ی خانواده وزارت 

ورزش و جوانان یکی دیگر از برنامه های خود را اهدای 
کارت اعتباری خرید جهیزیه عنوان کرد و در این باره به 
مهر گفت: این موضوع در حد یک ایده و پیشنهاد مطرح 
شده اس��ت، لذا درصدد هستیم با اهدای کارت هدیه 
به زوج ها، امکانی را برای تهیه جهیزیه از فروشگاه های 

تعریف شده فراهم کنیم.
وی ادامه داد: در حال بررسی راه های اجرایی شدن 
آن هستیم که در صورت مثبت بودن نتیجه تا  سه ماه 
آینده خبرهای خوشی در این زمینه اعالم خواهیم کرد.

بهمنی تصریح کرد: همچنین برای هفته ازدواج  که 

همزمان با س��الگرد ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت 
فاطمه)س( است، وزارتخانه هایی در حال برنامه ریزی 
هس��تند که بتوان کار گس��ترده و ملی در این زمینه 

انجام داد.
وی درب��اره برنامه ه��ای اداره کل دفت��ر ازدواج و 
تعالی خانواده وزارت جوانان افزود: یکی از اصلی ترین 
برنامه های ما راه اندازی مراکز مشاوره ازدواج در تهران 
و سایر استان هاست و قرار است تا مهرماه که همزمان 
با هفته ازدواج اس��ت، 11 دفتر مشاوره ازدواج جوانان 

در تهران و سایر استان ها راه اندازی شود.

کارت اعتباری خرید جهیزیه برای زوج های جوان

سردار مومنی:

کاهش سرعت 
فقط در بزرگراه های حادثه خیز

 اعمال می شود

طی دو عملیات جداگانه از س�وی نیروی 
انتظامی، یک تن و 564 کیلو انواع مواد مخدر 

در تهران و منطقه سراوان کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی 
ویژه غرب استان تهران با اشاره به انهدام باند بزرگ 
قاچاق مواد مخدر در ش��هرک شاهدشهر شهریار 
از دس��تگیری 4 قاچاقچی و کشف 761 کیلوگرم 

مرفین وحشیش بالفافه خبر داد.
سرتیپ »ناصر اصالنی« افزود: ماموران مبارزه 
با مواد مخدر استان پس از دو هفته کار اطالعاتی 
با اطمینان از اینکه متهم اصلی به تازگی مقادیری 
م��واد مخدر را از قاچاقچی��ان تحویل گرفته و در 
منزلش در ش��هرک شاهدشهر شهریار دپو کرده 
است با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی ویژه، 

منزل قاچاقچی مورد بازرسی قرار گرفت.
وی اف��زود: در عملیاتی وی��ژه 514 کیلوگرم 
حش��یش و 247 کیلوگرم مرفین بالفافه از منزل 
قاچاقچیان کشف و در این رابطه 4 قاچاقچی نیز 

دستگیر شدند.
در ای��ن عملیات پلیس، یک دس��تگاه خودرو 
سمند سورن و یک دستگاه خودرو پژو پارس نیز 

توقیف و متهمان به همراه مواد مخدر مکشوفه و 
توقیفی برای سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه 

با مواد مخدر استان منتقل شدند.
همچنین فرمانده انتظامی اس��تان سیستان و 
بلوچستان نیز از کش��ف بیش از 800 کیلو مواد 
مخ��در طی عملیات ش��بانه در منطقه س��راوان 

خبر داد.
سرتیپ »حسین رحیمی« گفت: در پی کسب 
خب��ری مبنی بر اینکه تع��دادی از قاچاقچیان با 
استفاده از یک دستگاه خودرو تویوتا قصد جابجایی 
مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در محورهای فرعی 
شهرس��تان س��راوان را دارند، موضوع در دستور 
کار مام��وران انتظامی قرار گرف��ت.وی ادامه داد: 
قاچاقچیان پس از مش��اهده ماموران اقدام به فرار 
کردند که با تعقیب و گریز پلیس، سوداگران مرگ 
پس از طی مسافتی با تنگ شدن عرصه بر خود، 
با به جا گذاش��تن خودرو حامل مواد و استفاده از 

تاریکی شب، از محل متواری شدند.
رحیمی خاطرنشان کرد: ماموران در بازدید از 
خودرو مقدار 565 کیلو تریاک و 238 کیلو مرفین 

را کشف کردند.

کشف یک تن و 564 کیلو مواد مخدر 
درتهران و سراوان

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
کش�ور از نگهداری 16 هزار معلول و سالمند 
مجهول  الهویه در مراکز بهزیستی کشور خبر 
داد و گفت:  از این تعداد تنها 4 هزار نفر یارانه 

نقدی 455۰۰ تومانی را دریافت می کنند.
یحیی س��خنگویی در نشست خبری خود در 
خصوص آخرین وضعیت مراکز توانبخشی، افزود: 
هم اکنون بالغ بر یک هزار و 800 مرکز توانبخشی 
در کشور وجود دارد که حدود صد هزار نفر از جامعه 

هدف بهزیستی را حمایت می کنند.
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه رویکرد س��ازمان 
بهزیستی در چند سال اخیر تغییر پیدا کرده است، 
تآکی��د کرد: ما به جای گس��ترش مراکز خدمات 
توانبخش��ی به دل خانواده ها حرک��ت کرده ایم و 

توانبخشی مبتنی بر خانواده را توسعه داده ایم.
س��خنگویی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات 
انجام شده از س��وی سازمان ترخیص معلوالن به 
خودکفا رس��یده از مراکز اس��ت که در این زمینه 
نیز س��ازمان موظف اس��ت تا 60 درص��د از یارانه 
پرداخت��ی مراکز را ب��ه خانواده ها جهت نگهداری 

معلوالن پرداخت کند.
سخنگویی اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات 
الزم برای ترخیص معلوالن واجد شرایط دیده شده 

است به طوری که ماهیانه حداقل یکصد هزار تومان 
و حداکثر یکصد و پنجاه هزار تومان بابت ترخیص 
معلوالن جسمی حرکتی به خانواده ها داده می شود.

به گزارش فارس، معاون امور توانبخشی سازمان 
بهزیستی کشور تأکید کرد: قریب به 16 هزار نفر 
معلول و سالمند مجهول الهویه در مراکز بهزیستی 
نگهداری می شوند که با وجود رایزنی های صورت 
گرفته، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
تنها 4 هزار نفر از افراد اشاره شده یارانه نقدی )45 

هزار و 500 تومان( دریافت می کنند.
وی افزود: تعدادی از معلوالن نیز در کشور فاقد 
سرپرس��ت و برخی دیگر نیز دارای معلولیت های 
چندوجهی، جس��می و ذهنی هستند که سازمان 
بهزیس��تی موظف است مراکزی را برای نگهداری 
این معلوالن ایجاد کند چرا که این افراد را نمی توان 

در خانه ها نگهداری کرد.
سخنگویی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده از 
سوی سازمان در حوزه ترخیص معلوالن به خودکفا 
رسیده و همچنین نگهداری معلوالن در منزل، افراد 
جدید و پش��ت نوبت وارد چرخه حمایتی سازمان 
می شوند، گفت: ما به دنبال افزایش کیفیت خدمات 

به معلوالن و سالمندان در منازل هستیم.
سخنگویی افزود: بالغ بر بیست هزار بیمار روانی 

در مراکز بهزیستی حضور دارند به طوری که یک 
بیمار روانی کافیست یک محله را به آشوب بکشاند 
و آسایش را از خانواده سلب و مشکالتی را در جامعه 
ایجاد کند و س��ازمان بهزیس��تی توانسته است با 
اعتبارات محدود بیست هزار نفر از این بیماران را 

ساماندهی و تحت پوشش خود قرار دهد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
تصریح ک��رد: حدود 23 هزار س��المند نیز تحت 
پوشش بهزیستی قرار دارند که این افراد عموما با 
مشکالت روحی، روانی، جسمی، داخلی و همچنین 
با مشکالتی از جمله آلزایمر روبرو هستند که تحت 

حمایت سازمان قرار دارند.
وی اظهار داشت: بالغ بر 31 هزار معلول ذهنی 
نی��ز در مراکز بهزیس��تی نگهداری و س��اماندهی 
ش��ده اند و بالغ بر 7 هزار معلول ضایعه نخاعی نیز 

تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان بهزیستی 
ماهیانه 310 هزار تومان یارانه نگهداری به مراکز 
دولتی ش��بانه روزی و همچنی��ن مبلغ 197 هزار 
تومان ب��ه عنوان یارانه به مراک��ز روزانه پرداخت 
می  کند به طوری که س��هم خانواده ها در پرداخت 
ش��هریه مراکز روزانه 155 هزار تومان و همچنین 

سهم مراکز شبانه روزی 360 هزار تومان است.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد

نگهداری 16 هزار معلول و سالمند مجهول الهویه در کشور

مدیرعامل ش�رکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: 
هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که به خاطر کمبود نیرو 

شبکه را خاموش کنیم.
سیدمحمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر این 
که در تمام دنیا برای گذر از زمان اوج مصرف یا مردم کمک 
می کنند یا به ناچار خاموش��ی نوبتی اعمال می شود، گفت: 
تاکنون مردم کمک کردند و هنوز به مرحله ای نرس��یده ایم 
خاموشی دهیم. امیدواریم این کمک همچنان ادامه داشته 
باشد و مردم از اسراف بپرهیزند تا 20 روز آینده شرایط آب 

و هوایی بهتر شود.
وی با تاکید بر این که خواهان عدم اس��تفاده نیستیم و 
تاکید ما بر اس��تفاده به جا و بهینه اس��ت، گفت: در ساعات 
پیک که 11 تا 15 و 21 تا 23 اس��ت می توان از یکس��ری 
وس��ایل برقی مانند لباسشویی و ظرفشویی استفاده نکرد یا 

از باز و بسته کردن بسیار در یخچال پرهیز کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با تاکید بر این 
که 40 درصد برق مصرفی مختص وس��ایل سرمایشی است 
گفت: می توان یک درجه سرمای کولر را کاهش داد و یا در 
صورت وجود بیش از یک کولر سایر کولرها را خاموش کرد.
هاش��می ادامه داد: اس��تفاده از کولر آبی نیز در این امر 
یاری دهنده است و اگر مردم در 20 روز آینده به ما کمک 

کنند امیدواریم خاموشی نداشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر تولید و مصرف در 

زمان پیک تا حدودی س��ر به سر اس��ت بنابراین امیدواریم 
مردم مصرف را مدیریت کنند چرا که یک مس��ئله تولید و 
یک مس��ئله بار زیاد شبکه است. هنگامی که بار شبکه زیاد 
می شود تجهیزات را معیوب می کند.مدیرعامل شرکت توزیع 
برق تهران بزرگ خاطرنش��ان کرد: بار زیادی باعث می شود 
که فلزات به نقطه ذوب برس��ند بنابراین یا تجهیزات از بین 
می روند و یا حالت اصلی خود را از دست داده و پس از مدتی 
کوتاه از رده خارج می شوند.هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: 

در حال حاضر پیک شبکه به 3989 مگاوات رسیده است.
اختصاص 5۰ میلیارد ریال

 برای مقابله با بحران کم آبی تهران
هیئ��ت دولت به منظ��ور مقابله با تنش آبی ناش��ی از 
خشکس��الی با اختصاص 50 میلیارد ریال برای آبرسانی به 
تهران موافقت کرد.هیئت وزیران در جلسه 15 تیر 393 1 به 
پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
و به اس��تناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ 50 
میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع 
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 
1380 - موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه 
بابت آبرس��انی به تهران از سد تنظیمی کرج، برای مقابله با 
تنش آبی ناشی از خشکسالی، در اختیار شرکت سهامی آب 
منطق��ه ای تهران قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط 

هزینه شود.

وسایل سرمایشی 40 درصد برق را
 مصرف می کنند

رئیس پلیس راهور ناجا کاهش سرعت 
در بزرگراه  را تنها مختص نقاط حادثه خیز 

بزرگراه ها دانست.
سردار اسکندر مومنی در گفت وگو با تسنیم 
تصمیم جدید پلیس در کاهش سرعت تردد در 
بزرگراه ها را منطقی دانس��ت، اما در عین حال 
تاکید کرد: این تصمیم مختص نقاط حادثه خیز 

بزرگراه هاست.
وی تاکی��د کرد: در حال حاضر به س��رعت 
تردد در هیچ بزرگراه خاصی در تهران اش��اره 
نمی کنم، ولی باید به این موضوع توجه داشت 
که سرعت تردد مجاز در هر بزرگراهی با توجه 
به مشخصات فنی آن بزرگراه، تعیین می شود.

رئیس پلیس راهور گفت: قبل از اجرای این 
تصمیمات در مکان های الزم حتما اطالع رسانی 

خوبی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به برخی تغییرات سرعت محدود 
و ساعتی در بزرگراه ها گفت: در چنین شرایطی 

از تابلوهای الکترونیکی استفاده می شود.


