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زلزله ای 6/7 ریشتری در جنوب غرب  ترکیه و 
یکی از جزایر یونان در دریای اژه دست کم چهار  

کشته و صدها مجروح بر جا گذاشت. 
به گزارش تسنیم، به نقل از میل آنالین، شبکه های 
لرزه نگاری ســازمان زمین شناسی آمریکا دیروز وقوع 

بررسی ها حاکی از آن است که 2017 دومین 
سال گرم در جهان اســت که تاکنون به ثبت 

رسیده  است.
به گزارش ایســنا به نقل از مونگابی، سومین ماه 
ژوئن که تاکنون به لحاظ بیشترین میزان دما در تاریخ 

به ثبت رســیده مربوط به سال 2017 بوده، همچنین از شروع سال جاری، 
جهان با باالترین میزان دما روبرو بوده که نشان می دهد 2017 رکورد دومین 

سال گرم را از آن خود خواهد کرد.
طبق اعالم اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، میانگین دمای جهانی در 
ژوئن 2017/ 0/64 درجه ســانتی گراد باالتر از میانگین دما در قرن 20 بوده  
است. همچنین ژوئن 2016 رتبه نخست را به لحاظ باالترین میزان دما در میان 
رکوردهای ثبت شده دارد و ماه ژوئن سال 2015 در رتبه دوم قرار گرفته است.
به گفته محققان، میانگین دمای جهانی از ماه ژانویه تا ژوئن 2017/ 0/91 
درجه ســانتی گراد باالتر از میانگین قرن 20 و تنها 0.16 درجه سانتی گراد 

کمتر از رکورد ثبت شده در سال 2016 بوده  است.

کودک 10 ســاله آمریکایی حین بازی یک 
فسیل 1/2 میلیون ساله را کشف کرد.

به گزارش تسنیم، به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، 
این کــودک هنگام پیــاده روی در طبیعــت همراه 
خانواده اش در ایالت نیومکزیکو، پایش به جسم سختی 

گیر کرده و افتاد. والدین این پسربچه که این فسیل را با فسیل عاج فیل اشتباه 
گرفته بودند با یک باستان شناس در دانشگاه دولتی نیویورک تماس گرفتند و 
درنهایت مشخص شد این جسم ناشناخته یک فسیل 1/2 میلیون ساله است.
باستان شناسان دانشگاه نیویورک پس از یک فعالیت یک هفته ای، تمامی 

فسیل را از زیر خاک بیرون آوردند.
طبق این گزارش، با توجه به بقایای جمجمه ای که پیدا شده، این فسیل 
متعلق به یک جاندار مشابه فیل به نام »stegomastodon« است که 1/2 میلیون 

سال قبل زندگی می کرده و نسل آن منقرض شده است.
به گفته باستان شناسان، به نظر می رسد جمجمه کامل این جاندار به وزن 
یک تن بوده و بازسازی آن سال ها طول خواهد کشید؛ ولی این جمجمه در 

معرض نمایش گذاشته خواهد شد.
از سوی دیگر باستان شناسان چینی با بررسی بیش از 300 هزار مترمربع 
در استان »هنان« توانستند بیش از 300 مقبره و 400 شیء باستانی کشف 
کنند که قدمت آنها به پنج هزار سال قبل بازمی گردد.به گزارش فارس، پیش 
از این نیز 200 مقبره و آرامگاه در این منطقه توسط تیم باستان شناسی کشف 
شده بود.پژوهشگران چینی قدمت مقبره ها را پیش از سلسله شانگ)دومین 

دودمان شاهی این کشور( تعیین کرده اند.

بر اثر وقوع انفجار در شهر »هانگ ژو« چین 
دست کم دو تن جان خود را از دست داده و 55 

نفر مجروح شدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این 
انفجار دیروز در فروشگاهی در یکی از خیابان های شلوغ 

شــهر »هانگ ژو« اتفاق افتاد که بر اثــر آن ابری از دود، فضای اطراف محل 
حادثه را فرا گرفت.بنابر اعالم مقامات محلی، تمامی مجروحان این حادثه که 

12 نفر از آنان به شدت مجروح شده بودند به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گفته مقامات، بررسی علت وقوع این انفجار در دست انجام است.

وقوع انفجار و حوادث مشابه در چین متداول است که اغلب از عدم رعایت 
نکات ایمنی ناشی می شود.

زمین لرزه در جنوب غرب ترکیه را به بزرگی 6/7 ریشتر در ساعت 02/31/12 
)به وقت تهران( ثبت کردند.در این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین 
و در 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر »بدروم« رخ داد، حداقل دو نفر کشته 
و صدها نفر زخمی شــدند.در پی این زمین لرزه سونامی کوچکی رخ داد که 

منجر به وقوع موج های سهمگین و آب گرفتگی معابر شد.
این حادثه که مصادف با فصل گردشگری ترکیه رخ داد موجب سرگردانی 
و نگرانی گردشگران شده است.امواج سونامی هتل های ساحلی در کنار ساحل 
دریای اژه با بدروم و مارماریس را بیشــتر تحت تاثیر قرار داده است.به گفته 
شــهردار »کوش اداسی« دست کم 100 نفر در پی این حادثه زخمی شده اند 
که از این  بین حداقل 70 نفر به بیمارستان های بدروم منتقل شده اند.وحشت 
ناشــی از زمین لرزه و عجله برای ترک کردن ساختمان ها دلیل اصلی زخمی 
 شــدن این تعداد عنوان شده است.به گزارش رسانه های محلی در این زلزله 
به یک مســجد تاریخی نیز خسارات فراوانی وارد شده و دیوارهای آن ترک 
برداشته است.همچنین در پی وقوع زمین لرزه مهیبی در یکی از جزایر یونان 
در دریای اژه دست کم دو تن جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، بنابر 
اعالم مقامات محلی، این زمین لرزه 6/7 ریشتری دیروز 12 کیلومتری شمال 
شرق جزیره »کاس« در یونان و نزدیک به آب های ترکیه را به لرزه درآورد.

در این حادثه حدود 200 نفر مجروح شــده و به تعدادی ساختمان هم 
خسارت وارد شد. 

با رای گیری انجام شــده از بین 24 گزینه مطرح 
شده برای انتخاب شــهردار آینده تهران 7 گزینه 

نهایی مشخص شد.
به گزارش مهر، با پایان رای گیری منتخبان شورای شهر 
تهــران در دوره پنجم، نام 7 نفر به عنوان گزینه های اصلی 

تصدی پست شهرداری تهران اعالم شد.
در رای گیری انجام شده توسط منتخبان شورای شهر 
تهران که بین 24 گزینه مطرح شده برای تصدی مسئولیت 
شــهرداری تهران انجام شد، محمدعلی نجفی)با 21 رای(، 

حســین مرعشــی )با 20 رای(، الهه کوالیی)با 16 رای(، 
سیدمحمدعلی افشــانی)با 14رای(، محمد شریعتمداری 
)بــا 11 رای(، حبیب الــه بی طرف )با 12 رای( و محســن 
مهرعلیزاده )بــا 9 رای( به عنــوان 7 گزینه نهایی انتخاب 

شهردار آینده تهران معرفی شدند.
از بین ایــن 7 نفر، محمدعلی نجفی با حکم مشــاور 
اقتصادی رئیس جمهور، محمد شریعتمداری با سمت معاونت 
اجرایی رئیس جمهور و ســید محمدعلی افشانی به عنوان 
اســتاندار فارس، در بدنه دولــت یازدهم حضور دارند. الهه 

کوالیی )نماینده مجلس ششم(، محسن مهرعلیزاده )رئیس 
اسبق سازمان تربیت بدنی(، حسین مرعشی )رئیس اسبق 
ســازمان میراث فرهنگی( و حبیب اله بی طرف )وزیر اسبق 

نیرو( دیگر گزینه های احتمالی هستند.
به گفته الویری عضو منتخب شورای پنجم، این 7 نفر 
باید در دو هفته آینده برنامه های خود را آماده و در اختیار 
اعضای شورای پنجم قرار دهند و در نهایت از بین آنها، دو 
نفر انتخاب و در نخستین جلسه رسمی شورای پنجم، شهردار 

تهران مشخص می شود.

با رای منتخبان شورای شهر

7 گزینه نهایی انتخاب شهردار تهران مشخص شدند
ورامین- مهر:

 فرمانده سپاه ناحیه ورامین از اهدای 2 جهیزیه 
۳00 میلیون ریالی توســط بسیجیان حوزه شهید 
اعضــای گروه جهادی  و همچنین  ورامین  مدرس 

رهروان والیت به 2 زوج جوان خبر داد.
ســرهنگ داوود اصغری گفت: در تازه ترین اقدامی که 
توســط بسیجیان و گروه جهادی رهروان والیت حوزه 12 
شهید مدرس خیرآباد صورت گرفته است، دو جهیزیه برای 

نیازمندان این منطقه جمع آوری شده است.
فرمانده سپاه شهرستان ورامین افزود: پس از هماهنگی 
به عمل آمده از سوی بسیجیان حوزه شهید مدرس با ستاد 
فرماندهی ناحیه، مذاکرات مختلفی در جهت کمک به این 

اقدام خداپسندانه آغاز شد.
اصغــری ادامه داد: دیدارهایی با خیرین و مســئولین 
قرارگاه خاتم االنبیــا)ص( صورت گرفت تا بتوانیم جهیزیه 
کامل تــری در اختیار عزیزان قــرار دهیم که به لطف خدا 

این امر محقق شد.

اهدای 2 جهیزیه 300 
میلیون ریالی توسط بسیجیان

رئیــس  پلیس راهــور تهران بــزرگ از نصب 
بزرگراه های  ثبت تخلــف در خروجی  دوربین های 

پایتخت خبر داد.
به گزارش مهر، ســردار محمدرضا مهماندار با اشاره به 
اجرای طرح آزمایشــی دوربین های ثبت تخلف جدید در 
رمپ های خروجی بزرگراه ها گفت: با توجه به اینکه برخورد 
با تخلفات رانندگی آزاردهنده شــهروندان تهرانی یکی از 
اولویت های کاری پلیس راهور تهران بزرگ است، برخورد با 
معدود رانندگانی که در خروجی های بزرگراه های پایتخت 
به حقوق سایر رانندگان تجاوز کرده و خارج از صف و مسیر 

قانونی، اقدام به ورود به رمپ های خروجی بزرگراه ها می کنند، 
در دستور کار پلیس قرار گرفت.مهماندار با بیان اینکه تخلف 
معدود رانندگان عالوه بر تضییع حقوق ســایر شهروندان 
باعث اختالل ترافیکــی و افزایش زمان تخلیه بار ترافیکی 
می شود، افزود: با توجه به این مهم، برخورد هوشمند با این 
تخلف از سوی پلیس راهور تهران بزرگ و شهرداری تهران 
پیگیری شد و دوربین های ثبت تخلف به صورت آزمایشی 

در خروجی های چند بزرگراه پایتخت نصب شد.
وی گفــت: دوربین های نصب شــده در خروجی های 
بزرگراه هــا این قابلیت را دارند که تخلــف ورود خودروها 

به رمپ های خروجی بزرگراهی را تشــخیص داده و تخلف 
خودروهایی که مقررات خط کشی را رعایت نکرده و خارج 
از خطوط مشخص شــده وارد این معابر شوند و یا از خط 

ممتد عبور کنند را ثبت کنند.
رئیس  پلیــس راهور تهران بزرگ بــا تأکید مجدد بر 
آزمایشــی بودن بهره برداری از این دوربین ها خاطرنشــان 
کرد: این دوربین ها در برخی معابر بزرگراهی نصب شــده و 
پس از اطمینان از عملکرد آنها در همه بزرگراه های پایتخت 
نصب خواهند شد.به گفته وی، میزان جریمه تغییر خطوط 
حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه، 50 هزار تومان است.

آغاز به کار دوربین های ثبت تخلف جدید در خروجی بزرگراه های پایتخت

معاون فنی مهندســی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: شهروندان از خرید و فروش خودرو 
به صورت وکالتی و مبایعه نامه ای پرهیز و صرفاً در مراکز شماره گذاری نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

به گزارش فارس،  سرهنگ سعید روحی، اظهار داشت: خودروهایی که تصادف می کنند چنانچه نیاز است که نیمه 
اتاق از چرخ های عقب به جلو و یا از چرخ های جلو به عقب تعویض شود حتماً باید برای رعایت استانداردها، اتاق را به 

صورت کامل تعویض و مجوزهای الزم را از پلیس راهور ناجا دریافت کنند.
روحی تصریح کرد: در صورتی که این امر اجرایی نشده و مالک خودرو تنها نسبت به تعویض بخش صدمه دیده 

اقدام کند، پلیس در زمان تعویض پالک مجوزی برای این خودروها صادر نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: خریداران خودرو پیش از پرداخت کامل وجه باید از دو تکه نبودن بدنه آن با مراجعه به مراکز 

تعویض پالک اطمینان حاصل کنند تا با مشکلی در زمان شماره گذاری مواجه نشوند.
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا تاکید کرد: شهروندان از خرید و فروش خودرو به صورت 
وکالتی و مبایعه نامه ای پرهیز و صرفاً در مراکز شماره گذاری نسبت به انجام معامله اقدام کنند تا خودروی سالم و بدون 

مشکلی خریداری کرده باشند.

هشدار پلیس 

پیش از خرید خودرو
 از 2 تکه نبودن بدنه آن مطمئن شوید

مشهد- خبرگزاری صدا و سیما: 
با تالش ماموران آتش نشــانی حریق پارکینگ 
طبقاتی هفت طبقه ای در خیابان خســروی مشهد 

مهار شد.
 سرپرســت 3 ایستگاه آتش نشــانی مشهد گفت: این 
حادثه عصر روز پنجشنبه اطالع داده شد و با حضور ماموران 
آتش نشانی در محل آتش سوزی مشخص شد کانون حریق 

طبقه پنجم این پارکینگ بود.
احمد مرندی افزود: شــعله های آتش نمای کامپوزیت 
طبقات پنجم و ششم پارکینگ را فرا گرفته بود و هر لحظه 

امکان داشت به خودروهای مجاور نیز سرایت کند.
او گفت: با تالش آتش نشــانان شعله های آتش پس از 

30 دقیقه مهار شد.
سرپرست 3 ایستگاه آتش نشانی مشهد افزود: خوشبختانه 
این آتش سوزی گسترده، تلفات جانی نداشت و فقط باعث 
برجای ماندن خسارات مالی شد که در برآورد اولیه خسارات 
این آتش سوزی حدود 500 میلیون ریال اعالم شده است.

مرندی گفت: علت دقیق بروز این آتش سوزی در دست 
بررسی است.

خیابان خسروی در مرکز شهر مشهد قرار دارد.

مهار آتش سوزی
 در پارکینگ طبقاتی خیابان خسروی مشهد

شاهرود- مهر:
 مدیرکل راه و ترابری استان سمنان از آغاز عملیات احداث آزادراه 

حرم تا حرم قطعه گرمسار- سمنان به  طول 115 کیلومتر خبر داد. 
عبدالمجید  نژاد صفوی با بیان اینکه عملیات احداث آزادراه حرم تا حرم در 
قطعه گرمسار- سمنان به طول 115 کیلومتر اجرا و حداکثر ظرف مدت 40 ماه 
به بهره برداری خواهد رســید، تصریح کرد: این آزادراه می تواند نقش مهمی در 
کاهش تصادفات جاده ای، کاهش هزینه ها همچون ســوخت، کم کردن مسافت، 
پایین آمدن زمان مســافرت و حمل بار و آسایش و رفاه زائران حرم رضوی )ع( و 

حضرت معصومه)س( ایفا کند.
مدیرکل راه و ترابری استان سمنان هم چنین از اجرای عملیات پروژه احداث 
باند دوم سمنان - فیروزکوه که به طول 11 کیلومتر است خبر داد و افزود: این 

پروژه پیشرفت فیزیکی باالیی داشته و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

آغاز عملیات احداث آزادراه 
حرم تا حرم

تویسرکان - مهر:
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی گفت: ۳0 هزار نفر از اهالی 
فرهنگ، هنر، رسانه و فعاالن قرآنی بیمه صندوق 

هنر شده اند. 
علی اصغــر کاراندیش در بازدیــد از ظرفیت های 
فرهنگی تویسرکان و با بیان اینکه امضای تفاهم نامه 
همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان 
تامین اجتماعی در راســتای رفع مشکالت معیشتی 
و تامین امنیت شــغلی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه 
صورت گرفته است، گفت: تا بهمن سال گذشته 1۸ 
هزار و 700 نفر بیمه شده صندوق هنر در بین اهالی 
فرهنگ، هنر، مطبوعات و فعاالن قرآنی داشتیم که با 
پیگیری هایی که انجام شده و اعتباری که اختصاص 
داده شــد، این تعداد به 30 هزار نفــر افزایش پیدا 

کرده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به 
سیاست های این وزارتخانه تاکید کرد: حفظ کرامت 
و امنیت شغلی و افزایش منزلت اهالی فرهنگ، هنر و 
رسانه از جمله سیاست های این وزارتخانه است که با 
برخی اقدامات مانند امضای تفاهم نامه همکاری میان 
این وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی در تالش برای 

تحقق آنها هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در ادامه با اشاره به اختصاص یارانه کتاب و 
مطبوعات نیز گفت: تا سال 94، یارانه این حوزه 150 
میلیارد تومان و ثابت بود اما با پیگیری های انجام شده 
در ســال 95 و 96 این اعتبار افزایش پیدا کرد و هم 

اینک به 214 میلیارد تومان رسیده است.
وی عنوان کرد: این میــزان اعتبار 100 در صد 
در دو سال گذشته تخصیص داده شد که بین حوزه 

مطبوعات و فرهنگی وزارتخانه توزیع شده است.

30 هزار نفر از طریق 
صندوق هنر بیمه شدند

متالشی شدن باند توزیع مشروبات الکلی
فردیس- میزان: دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس گفت: 

باند بزرگ توزیع مشروبات الکلی در این سوپرمارکت ها متالشی شد.
جهانشاه لو، با بیان اینکه در این رابطه 2 سوپرمارکت پلمب شد، افزود: 
این افراد به توزیع مشروبات در سوپرمارکت های سطح شهر اقدام می کردند 
که با هوشیاری اطالعات سپاه 250 بطر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

در این رابطه 4 نفر دستگیر و یک خودرو نیز توقیف شد.
8 کشته و زخمی

خرم آباد- ایسنا: رئیس مرکز فوریت های پزشکی لرستان گفت: تصادف 
دو دســتگاه خودرو پراید در محور »خرم آباد- کوهدشت« یک کشته و 

هفت مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایسنا، »حسینعلی رفایی« اظهار کرد: دو دستگاه خودروی 
پراید در محور »خرم آباد- کوهدشت« حوالی پیچ گیلوران هفت مصدوم 

و یک کشته برجا گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از سرنشینان به علت شدت صدمات وارده 
پیش از رسیدن آمبوالنس فوت و هفت مصدوم این تصادف پس از اقدامات 

اولیه درمانی به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انتقال داده شدند.
آتش در کفش  فروشی

کرمان- ایسنا: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
کرمان از حریق یک مغازه کفش فروشی در یکی از چهارراه های اصلی و 

پرتردد شهر خبر داد.
»علی عسگری« از وقوع یک حادثه خبر داد و گفت: یک واحد مغازه 
کفش فروشی واقع در چهارراه طهماسب آباد )یکی از چهارراه های اصلی 

و پرتردد شهر کرمان( دچار حریق شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با اعالم این خبر که 

این حادثه هیچ خسارت جانی در پی نداشته است.
قاچاق 400 قطعه پرنده مینا

زاهدان- ایرنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان 
گفــت: 400 قطعه پرنده مینا قاچاق بــا تالش نیروهای یگان حفاظت 
محیط زیســت اســتان در زابل واقع در شمال این استان و نزدیک مرز 

افغانستان کشف شد.
نیره پورمالئی قاچــاق گونه های مختلف جانوری و صید را در کنار 
خشکسالی از مهم ترین معضالت انسانی و طبیعی محیط زیست سیستان 

و بلوچستان برشمرد.
آتش سوزی در بازار

خرمشــهر- مهر: بازار قدیمی و معروف صفای خرمشهر توسط افراد 
ناشناس به آتش کشیده شد.

برای مهار آتش ســوزی پنج تیم اطفای حریق و یک دستگاه لودر و 
کمپرسی به محل اعزام شدند.

علت این آتش ســوزی پرتاب یک شی آتش زنه توسط افراد ناشناس 
بود. در این حادثه کسی مصدوم نشد.

یک کشته و 2 مصدوم در حادثه معدن
کرمان- ایرنا: فرماندار شهرستان راور گفت: بر اثر گازگرفتگی در معدن 
زغالسنگ اشکلی بخش کوهساران این شهرستان یک کارگر کشته و 2 

کارگر مصدوم شدند.
محمدرضا میرصادقی گفت:  این گازگرفتگی ناشی از باز شدن حفره 

بوده و هیچ گونه انفجاری در این معدن رخ نداده است.
وی گفت: دو مصدوم این حادثه از سوی اورژانس 115 به بیمارستان 

پیامبر اعظم کرمان منتقل شده و تحت درمان هستند.
مفقود شدن 4 گردشگر

دزفــول- مهر: رئیس جمعیت هالل احمــر دزفول گفت: یک گروه 
گردشــگر که از اهواز به دزفول ســفر کرده بودند هنگام شنا در منطقه 

چال کندی دزفول دچار حادثه شده و تعدادی از آنها غرق شدند.
عظیم رضایی مرســاق افزود: پس از چند ســاعت تالش یکی از این 
گردشگرها در منطقه چال کندی با انجام عملیات نجات زنده پیدا شده و 

تالش برای یافتن دیگر گردشگران همچنان ادامه دارد.
حریق در کارخانه فوم

مالرد- مهر: حریق یکی از کارخانه های تولید فوم روستای »بیدگنه« 
بدون تلفات اطفاء شد.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری مالرد اظهار داشت: 
آتش نشانان به محض اطالع از این حریق در محل حاضر شده و حریق 

را اطفاء کردند.
حامد غفاری افزود: این حریق بدون هیچ تلفاتی و مصدومی مهار شد.

وی با بیان این که حریق این کارخانه در انبار ضایعات بود، افزود: با 
حضور ســریع آتش نشانان از سرایت این حریق به بخش اصلی کارخانه 

جلوگیری شد.
CNG انفجاردر جایگاه

اهواز- مهر: ســخنگوی سازمان آتش نشــانی اهواز از حادثه انفجار 
جایگاه سوخت CNG منطقه سه راه خرمشهر واقع در اهواز خبر داد که 

دو کشته برجای گذاشت.
مقصود حق شناس در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه حریق 
جایگاه سوخت CNG منطقه سه راه خرمشهر واقع در جاده حمیدیه، اظهار 

کرد: در این حادثه دو نفر کشته و سه نفر زخمی شده اند.
حادثه رانندگی جان گرفت

ســبزوار- ایسنا: رئیس جمعیت هالل احمر ســبزوار گفت: بر اثر 2 
حادثه رانندگی در جاده ســبزوار - شاهرود و سبزوار- بردسکن 10 تن 

مصدوم و یک نفر کشته شد.
»محمدعلی جباری ثانی« در خصوص این حادثه اظهار کرد: ساعتی 
پیش برخورد یک دســتگاه تریلی با 2 دســتگاه سواری پراید در جاده 

سبزوار- شاهرود یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.
وی ادامه داد: در این حادثه زنی 45 ساله به علت شدت جراحت های 
وارده در محل جان باخت و سه مصدوم حادثه توسط دو دستگاه آمبوالنس 

به بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.
جباری ثانی خاطرنشــان کرد: همچنین دیشب بر اثر برخورد یک 
دســتگاه سواری ال90 با یک خودرو سواری سوزوکی در جاده سبزوار-

بردسکن هفت نفر از اعضای 2 خانواده راهی بیمارستان شدند.
وقوع قتل در نکا

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی نکا از وقوع یک فقره قتل 
عمد در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ هادی نصیری گفت: در این حادثه که در شهرک مسکن 
مهر نکا واقع در ابتدای ورودی این شهرســتان روی داد، خانم 3۸ ساله 
به نام )ص.چ( پس از بحث و اختالف، با چندین ضربه چاقو به وســیله 

همسرش به قتل رسید.

پزشکی  نظام  انتخابات سازمان  دوره  هفتمین 
دیروز در شرایطی برگزار شد که تنها ساعاتی پس 
از شــروع، رای گیری الکترونیکی به علت اختالل 

لغو شد.
بعد از شروع چند ســاعته از انتخابات نظام پزشکی، 
به دلیل اختاللی که در روند رای دهی اینترنتی ایجاد شد 

وزارت بهداشت در بیانیه ای این رای گیری را لغو کرد.
هیئت نظارت و هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات 
نظام پزشکی در اطالعیه مشترکی اعالم کردند: علی رغم 
تالش های تیم فنی، بــه علت اختالالت فنی پیش آمده 
در ابزارهای رمز نگاری پیشرفته سامانه انتخابات، براساس 
تصمیم مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت برای حفظ 
و صیانت از آرا، فرآیند رای گیری الکترونیک ملغی گردید 
و رای گیری در 200 حوزه انتخابیه در سراســر کشور به 

صورت حضوری و طبق برنامه پیش می رود.

بــر این اســاس با توجه بــه ملغی شــدن انتخابات 
الکترونیک، فرآیند رای گیری حضوری تا ساعت 22 شب 
گذشته تمدید شد.به گزارش فارس، پیش تر وزیر بهداشت، 
به جامعه پزشکی اطمینان داده بود که تمهیدات الزم برای 
برگزاری انتخابات نظام پزشکی پیش بینی شده و هیچ خللی 

در روند رای گیری الکترونیک ایجاد نمی شود.
هاشمی با اشاره به امکان حضور در این دوره از انتخابات 
به دو روش حضوری و الکترونیکی گفته بود: این تصمیم 
ستاد اجرایی انتخابات و هیئت نظارت شجاعانه و عادالنه 

بود و میزان مشارکت جامعه پزشکی را افزایش می دهد.
وی همچنین به تالش هایی که برای اطمینان بخشی از 
صیانت آرای انتخابات نظام پزشکی انجام شده است، اشاره 
کرد.با وجود اطمینان وزیر بهداشت از عدم اختالل در روند 
انتخابات و اینکه از قبل اعالم شده بود این انتخابات عالوه بر 
حضوری به صورت الکترونیکی نیز برگزار می شود بسیاری 

از پزشکان امکان رای دهی حضوری را پیدا نکردند که باید 
دید آیا برای این مسئله تمهیدات الزم صورت می پذیرد؟

احتمال کاهش مشارکت 
در انتخابات نظام پزشکی

عضو هیئت مدیره ســازمان نظام پزشکی از احتمال 
کاهش مشارکت در انتخابات نظام پزشکی به دلیل اختالل 

در سامانه برگزاری انتخابات الکترونیک خبر داد.
احمد شجاعی در ارتباط با اختالل در سامانه انتخابات 
الکترونیک نظام پزشــکی به فارس گفت: بنده نیز صبح 
دیروز وارد این ســامانه شده و پس از اینکه کد را گرفتم، 
ســایت دچار اختالل شــد و پس از آن تصمیم گرفتم به 

صورت حضوری در این انتخابات شرکت کنم.
شــجاعی با اشاره به اینکه مسئوالن مربوطه ترافیک 
مراجعه را برای شرکت در انتخابات الکترونیک دلیل این 
اختالل اعالم کردند، گفت:  ما نیز نســبت به این مسئله 

انتقاد داریم؛ چراکه پیش از این باید پیش بینی های الزم 
انجام می شد.

وی ادامه داد: سامانه الکترونیک انتخابات از قبل باید 
تست می شد و اگر قابلیت های الزم را نداشت، به همه اعالم 
می شد که به صورت حضوری در انتخابات شرکت کنند.

رئیس  سازمان پزشکی قانونی گفت: با اعالم الکترونیکی 
شدن انتخابات بسیاری از افراد به امید اینکه می توانند در 
این انتخابات مشارکت کنند به شهرستان ها رفته و حاال 
با قضیه پیش آمده احتمال کاهش مشارکت در انتخابات 

وجود دارد.
شجاعی با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن همه جوانب 
در انتخابات الکترونیک گفت: وجود اختالل در این سامانه 
بیشتر برای پزشکانی که کشیک بوده یا رزیدنت هستند 
یا در بیمارســتان حضور دارند، سخت تر است، همچنین 
بسیاری در سفر بوده و امکان حضور در پایگاه ها را نداشتند.

با وجود اطمینان قبلی وزارت بهداشت

انتخابات نظام پزشکی با لغو رای گیری الکترونیکی برگزار شد

کرمان - مهر: 
زمین لرزه ای به بزرگی ۳/1 ریشتر روستای کشیت 

واقع در بخش شهداد شهرستان کرمان را لرزاند. 
زمین لرزه ای به بزرگی 3/1 ریشتر راس ساعت پنج و 
57 دقیقه دیروز کشیت در بخش شهداد شهرستان کرمان 

را تکان داد.
بنا به اعالم موسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران این 
زمین لــرزه در عرض جغرافیایــی 29/5۸6 درجه و طول 

جغرافیایی 5۸/422 درجه رخ داد.
عمق کانون زمین لرزه گفته شده در 1۸ کیلومتری از 

سطح زمین ثبت شده است.
این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای 1۸ گسل فعال شناخته شده است 
و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود.

بوشهر- ایرنا:
 فرماندار کنگان گفت که در پی آتش سوزی در 
اسکله چند منظوره این شهرستان  شمار لنج های 

سوخته تاکنون به 1۳ فروند افزایش یافته است.
عبدالنبی یوسفی افزود: با وجود امکانات آتش نشانی 
اما به دلیل اینکه لنج های آتش گرفته در دریا است نیاز 

به شناورهای ناجی بیشتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: شعله های آتش در حال حرکت به 
سمت مخازن بنزین است که این امر نگرانی هایی را در 
پی دارد.یوســفی اظهار کرد: برای جلوگیری از سرایت 
آتش به سایر شناورها با تدابیر انجام شده در حال تخلیه 

اسکله از لنج و قایق های موجود هستیم.
وی گفت: این آتش ســوزی تاکنــون تلفات جانی 
نداشــته و همه امکانات ســتاد بحران برای مهار آتش 

بسیج شده است.

اهواز - مهر: 
شهر مالثانی مرکز شهرســتان باوی در استان 

خوزستان به شدت لرزید. 
ساعت 12:12:4۸ دیروز زلزله ای با قدرت 4/4 ریشتر 

شهر مالثانی مرکز شهرستان باوی را به شدت تکان داد.
این زمین لرزه در طول جغرافیایی: 49، عرض جغرافیایی: 

31/64 و در عمق هفت کیلومتر رخ داده است.
این زمین لرزه در 11 کیلومتری مالثانی، 20 کیلومتری 
ویس، 33 کیلومتری گوریه و 46 کیلومتری اهواز رخ داد.

شهرکرد- مهر:
 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری در سالجاری 

پرداخت می شود. 
قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: بیش از 500 میلیارد 
تومان تسهیالت اقتصاد مقاومتی برای پرداخت در این استان 

در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این تســهیالت 

به واحدهای صنعتی و تولیدی استان پرداخت می شود.
 اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این تسهیالت 
در راســتای تامین سرمایه در گردش و نوسازی تجهیزات 

واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت می شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران از کالهبرداری شرکت 
»دانش پژوهان« به بهانه اخذ ویزای تحصیلی و اعزام 

دانشجو به خارج کشور خبر داد.
به گزارش تســنیم، در پی طرح شکایت های مشابه در 
خصــوص اخذ وجوه چند 10 میلیون تومانی به بهانه اعزام 
دانشجو به دانشگاه های خارج از کشور از سوی شرکتی تحت 
عنوان شرکت »دانش پژوهان«، پرونده ای در این خصوص 
در دادســرای ناحیه یک تهران تشکیل و به دستور بازپرس 
شعبه دوم این دادسرا، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره 

سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، به دنبال کالهبرداری این شرکت، 
ده ها مالباخته با حضور در اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در اظهاراتی مشــابه عنوان داشتند که مدیر شرکت 
دانش پژوهان به نام »ســیاوش. ت« در پوشش اخذ ویزای 
اقامت تحصیلی و دانشجویی در کشورهای آمریکا، انگلستان، 
کانادا و اسلواکی، اقدام به اخذ مبالغ ده ها میلیون تومان )از 

50 میلیون تا 200 میلیون تومان( کرده اما پس از گذشت 
چندین ماه و بدون اجرای تعهداتش، از محل شــرکت واقع 

در منطقه کامرانیه متواری شده است.
با آغاز تحقیقات پلیســی، کارآگاهان اداره سیزدهم در 
بررسی اساسنامه و مدارک شرکت دانش پژوهان اطمینان پیدا 
کردند که این شــرکت فاقد هرگونه مجوز رسمی از وزارت 
علوم و همچنین ســابقه ثبت شرکت بوده و مدیر متواری 
شرکت با انتخاب عنوان دانش پژوهان برای شرکت خود و 
سوء استفاده از تشابه اسمی با یک مؤسسه رسمی و معتبر 

اقدام به کالهبرداری از افراد کرده است.
در ادامــه تحقیقات، کارآگاهــان اطالع پیدا کردند که 
بر خالف شــیوه و شــگرد رایج در امر تبلیغــات از طریق 
روزنامه های کثیراالنتشار، مدیر شرکت دانش پژوهان از طریق 
ارسال پیامک های تبلیغاتی و تبلیغات در فضای مجازی به 
ویژه در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغات کرده است. لذا با 
انجام اقدامات پلیسی، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه 

»ســیاوش. ت« در منطقه دزاشیب شده اما پس از مراجعه 
به این محل و انجام تحقیقات پلیسی اطالع پیدا کردند که 
همزمان با بسته شــدن دفتر شرکت، وی از این مکان نیز 
متواری شده است.با توجه به شیوه و شگرد »سیاوش. ت« 
در کالهبرداری از ده ها مالباخته، نهایتاً کارآگاهان با اقدامات 
گسترده پلیسی اطالع پیدا کردند که شرکت دانش پژوهان 
مجدداً اقدام به از ســرگیری فعالیت خود این بار در منطقه 
میرداماد کرده است؛ کارآگاهان اداره سیزدهم با شناسایی 
محل دفتر شرکت در منطقه میرداماد، به این محل مراجعه 
و در تحقیقات نامحسوس پلیسی خود ضمن شناسایی دقیق 
»سیاوش. ت« اطالع پیدا کردند که این شخص از محل دفتر 

شرکت خود به عنوان مخفیگاه خود نیز استفاده می کند.
سرانجام ماموران پلیس در چهاردهم تیرماه، سیاوش. ت 
)41 ساله( را که ۸ سال پیش از آمریکا به کشور بازگشته بود 
دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل کردند که 
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، صراحتا به اخذ وجوهات 

نقد از کلیه شکات و مالباختگان اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به ارزش سه 
میلیارد تومانی پرونده شرکت دانش پژوهان عنوان داشت: با 
شناسایی ده ها مالباخته و بررسی اظهارات و مدارک مستند 
آنها مبنی بر پرداخت ده ها میلیون تومان به متهم، تاکنون 
ارزش مالی پرونده به بیش از سه میلیارد تومان رسیده و به 
تناســب آن مقام محترم قضایی اقدام به صدور وثیقه چند 

میلیاردی برای متهم پرونده کرده است.
ســردار عباســعلی محمدیان افزود: با توجه به اعتراف 
صریح متهم به دریافت وجوه نقد از ده ها مالباخته در پوشش 
شرکت دانش پژوهان و در ادامه شناسایی ده ها مالباخته در 
همان مراحل اولیه تحقیقات، از کلیه شکات و مالباختگانی 
که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت دانش پژوهان 
مورد کالهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای پیگیری 
شــکایات خود به نشانی اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

13 لنج 
در لنگان سوخت

پرداخت تسهیالت
 اقتصاد مقاومتی

 در چهارمحال و بختیاری

شهر مالثانی در خوزستان 
با زلزله ۴/۴ ریشتری لرزید 

زمین لرزه 3/1 ریشتری 
کشیت را تکان داد

رئیس پلیس آگاهی تهران خبر داد

کالهبرداری 3 میلیارد تومانی به بهانه ویزای تحصیلی


