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یافتههای محققان نش��ان میدهد که مصرف حتی یک ب��ار در هفته از س��فیدکنندهها احتمال ابتال به
بیماری مزمن ریوی همچون انسداد ریه را افزایش خواهد داد .بر اساس گزارش اکسپرس ،در این تحقیقات
که با همکاری موسسه ملی سالمت و تحقیقات پزشکی فرانسه و دانشگاه هاروارد انجام شد ،نشان داده شد:
مصرف هفتگی محصوالت ش��یمیایی همچون هیدروژن پراکسید ،الکل و دیگر مواد شیمیایی احتمال ابتال
به بیماریهای مهلک همچون انس��داد ریه را تا ح��دود  30درصد افزایش میدهد .در این میان بررس��یها
نشان داد که سفیدکنندههای معمولی حاوی کلر بیشترین آسیب را به ریه وارد میکنند .طبق این گزارش،
دستکم  30هزار نفر س��االنه در انگلیس فقط به علت اس��تفاده از ضدعفونیکنندهها و انواع سفیدکنندهها
جان خود را از دست میدهند که بیش از  90درصد آنها را زنان خانهدار تشکیل میدهند.

»

نگاه

بیماریهای ریوی
در کمین
زنان خانهدار

رئیس هیات باستانشناسی با اش��اره به این نکته که یکی از س��نتهای تدفین در دوره اشکانی دفن اسب
به همراه صاحبش بوده اس��ت ،گفت :در این شیوه اسب را خفه کرده و در کنار جس��د صاحب آن قرار میدادند.
عبدالمطلب ش��ریفی هدف از انجام کاوشهای باستانشناس��ی در محوطه و گورستان وس��تمین را کاوش در
 12دخمه باقیمانده از کاوشهای سال  94و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه اعالم کرد .این باستانشناس
افزود« :با گمانهزنیهای صورتگرفته مشخص شد بیش از  250دخمه در این مکان وجود دارد ».وی عنوان کرد:
«در کاوشهای پیشین در این محوطه دو تدفین اسب کشف ش��ده بود و باستانشناسان در این فصل از کاوش
نیز موفق به کشف سومین تدفین اسب در این منطقه شدند ».فصل دوم کاوشهای باستانشناسی در محوطه
وستمین کیاسر مازندران با مجوز ریاست پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در حال انجام است.

تجربههای یك سارق حرفهای از دزدی سمند و ۴۰۵

توصیههای یك «دزد» به ایرانخودرو

 ۴۰۰هزار کودک ایرانی
بازمانده از تحصیل

رئیس سازمان بهزیس��تی کشور گفت :براس��اس آمارهای
غیررس��می ۴۰۰هزار نفر در کش��ور بازمانده از تحصیل هستند
و ۲ه��زار ک��ودک خیابانی نی��ز پذیرش ش��دهاند .انوش��یروان
محس��نیبندپی در مراس��م رونمای��ی از کمپی��ن مل��ی «قلب
مهربان؛ طرح تهیه لوازمالتحریر و پوشاک مدرسه برای کودکان
کمبرخ��وردار» گفت :بهزیس��تی ب��ه عنوان متول��ی حمایتی و
تخصصی افراد نیازمند و آس��یبپذیر در ایران ح��دود  25هزار
کودک بیسرپرس��ت و بدسرپرست را تحت پوش��ش دارد .وی
گفت :در همین ارتباط نیز در س��ه ماهه اول سال  2هزار کودک
خیابانی پذیرش ش��دهاند و  327نفر بازمانده از تحصیل بودند و
این کمپین ملی میتواند پیونددهنده خیر جمعی و بهزیس��تی
باش��د .بندپی گفت :در کمپی��ن ملی «قلب مهربان��ی» اولویت
ن از
با اس��تانهای محروم اس��ت و اجتماعی کردن ،کمک گرفت 
ظرفیتها ،پیش��گیری و ارائه خدمات تخصصی دنبال میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود :روشهای مشارکت خیرین
در قالب کمپین ملی «قلب مهربانی» از طریق شمارهگیری کد
 *733*300#یا ش��ماره پیامکی  3000012323یا از طریق
س��ایت  www.ghalbemehraban.irاس��ت و همچنی��ن
ربات نس��یم مهربانی  @nasimmehrabanibotنیز فعال
اس��ت .همچنین محمدعلی کوزهگر ،سرپرس��ت مشارکتهای
مردمی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور نیز گفت :ح��دود  25هزار
کودک ایرانی بدسرپرس��ت و بدونسرپرس��ت تحت پوش��ش
س��ازمان بهزیس��تی قرار دارند که در این طرح لوازم و وس��ایل
مورد نیاز برای  15هزار کودک نیازمند ادامه تحصیل در مقاطع
مختلف تحصیلی خریداری و برای اس��تانهای ک��م برخوردار
ارس��ال خواهد ش��د .کوزهگر افزود :این کمپین از شهریور آغاز
و تا اواس��ط مهر ادامه خواهد یافت و در ای��ن کمپین  170هزار
تومان به منظور خرید وسایل تحصیلی مورد نیاز هر دانشآموز
اختصاص داده خواهد شد.

قتل دو دختر  ۱۹و  ۲۲ساله توسط پدر

پدری به وس��یله چاق��و دو دخت��ر خ��ود را به قتل رس��اند
و پس از آن دس��ت به خودکش��ی زد .به گزارش ایلنا ،در ساعت
پایانی روز دوش��نبه ،ف��ردی  ۴۸س��اله در منطق��ه تهرانپارس
تهران با چاق��و ۲ ،دختر خود را به قتل رس��اند .این ف��رد پس از
به قتل رس��اندن دو دختر خود اق��دام به خودکش��ی با خوردن
ق��رص برنج کرد ک��ه به بیمارس��تان منتقل ش��د ام��ا اقدامات
درمانی به نتیجه نرس��ید و قاتل هم فوت کرد .با حضور بازپرس
کشیک ،اجس��اد این دو دختر به پزش��کی قانونی منتقل شد تا
تحقیقات بیش��تری صورت بگیرد .هنوز علت ارتکاب این قتلها
از سوی پدر خانواده مشخص نیست.

متهم فراری پرونده بنیتا دستگیر شد

سرپرس��ت دادس��رای امور جنایی تهران از دستگیری متهم
فراری پرونده بنیتا خبر داد .محمد شهریاری ،سرپرست دادسرای
امور جنایی ته��ران در گفتگو با فارس تصریح ک��رد :این فرد که
احمد نام دارد در صحنه سرقت حضور داشت؛ اما هنوز نقش وی به
خاطر حضور در صحنه سرقت و حضور در تحصیل اموال مسروقه
در قیامدشت در دست بررسی اس��ت .وی گفت :با کار اطالعاتی
مخفیگاه این متهم فراری شناسایی و وی دستگیر شد.

گروه اجتماعی :مثل آب خوردن
كامپیوتر س��مند و  ۴۰۵را باز میكند؛
در كمتر از یك دقیق��ه؛ آنقدر راحت
كه ب��ا دزدی��دن « »ECUس��مند و
 ،۴۰۵روزانه ح��دود  ۲میلیون تومان
درآم��د دارد؛ نابغهای ك��ه توصیههای
كمهزینهاش ب��ه ایرانخودرو میتواند
آمار سرقت این دو خودرو را كم كند.
از دور نشانش میدهد؛ دست چپ
و راستش را از الی دست چپ و راست
مالخر و ی��ك دزد دیگ��ر رد كردهاند و
ضربدری گرهشان زدهاند به همدیگر؛
نزدیكش میشوم؛ نمیدانم از ترس من
است یا دوربین موبایلم كه دستهایش
را جلوی صورتش میگیرد و تا خیالش
راحت نمیشود كه نه عكسی میگیرم
و نه اسمش را جایی منتشر نمیكنم،
كف هر دو دس��تش را از روی صورتش
بلند نمیكند .به قول خودش ،آبرومند
است و آبرو برایش از همه چیز مهمتر.
میگویند تخصصش پژو و س��مند
اس��ت؛ آن هم پژو 405؛ نه پژو پارس
و نه 206؛ فقط  .405خودش میگوید
توی ای��ن یكی ،دو م��اه  800ت��ا پژو
 405و س��مند را لخ��ت ك��رده؛ البته
لخت لخ��ت كه نه؛ فقط «ایس��ییو»
یا همان كامپیوترش��ان را بلند كرده؛
همی��ن .آنق��در حرفهای هس��ت كه
مالخ��رش میگوید امكان ن��دارد تیر
س��عید خطا برود؛ یعنی محال اس��ت
سراغ یك ماشینی برود و دست خالی
برگردد؛ ب��رای همین ه��م از وقتی با
سعید آش��نا ش��دم ،قید كار كردن با
بقیه دزدها رو زدم .هیچ وقت دس��تم
رو خال��ی نمیذاش��ت . . .از وقت��ی با
سعید آش��نا ش��دم آنقدر كاسبیام

خوب ش��ده بود كه حتی دیگه س��راغ
اوراقچیه��ا هم نمیرفت��م؛ ECUها
رو از س��عید تحویل میگرفتم و عمده
میفرس��تادم شهرس��تان .از مشهد تا
اهواز .تكفروشی هم نداشتم.
به گ��زارش تس��نیم ،س��عید بچه
ش��هرری اس��ت؛  30س��اله؛ میگوی��د
قبل از ای��ن بار ه��م  11 ،10ب��ار دیگر
برای س��رقت « »ECUدس��تگیر شده
ول��ی این دفع��ه آم��ارش باالتر اس��ت؛
 800فقرهسرقتكامپیوترسمندو.405
چطور كامپیوترها را میدزدیدی؟
وقتی میدیدم ماش��ینی توی
كوچه بن بس��ت یا جای خلوتی پارك
ش��ده س��راغش میرفت��م و از جل��و
پنجره ماشین ،كاپوت را باال میزدم و
« »ECUرا باز میكردم و تمام.
چقدر طول میكشید؟
خیلی طول نمیكشید؛ معموالً
كمتر از یك دقیقه.

رئیس کل دادگس��تری اردبیل گفت :زمان و مکان اجرای
حکم قاتل آتنا هنوز معلوم نیس��ت .حجتاالسالم قاصدی در
گفتگو با تس��نیم ،اظهار کرد :دیوانعالی کش��ور حکم قصاص
و اعدام قاتل آتنا را تأیید کرده اما پرونده هنوز به دادگس��تری
اس��تان ارجاع نش��ده اس��ت .وی درباره زمان و م��کان اجرای
حکم گفت :بع��د از وصول پرونده ،درباره زم��ان و مکان اجرای
حکم تصمیمگی��ری خواهیم ک��رد .دادگاه قات��ل آتنا چهارم
شهریور جاری بهصورت غیرعلنی برگزار ش��د و دادگاه پس از
اس��تماع ش��کایت اولیای دم و دفاعیات متهم ،قاتل را بهدلیل
ارتکاب قتل عم��د به قصاص ،باب��ت تجاوز بهعنف ب��ه اعدام و
بابت سرقت به حبس ،ش�لاق و رد مال محکوم کرد .غالمرضا
انص��اری مع��اون نظ��ارت و بازرس��ی دیوانعالی کش��ور روز
یکش��نبه هفته جاری گف��ت :دیوانعالی کش��ور تمام حکم
دادگاه کیفری یک استان اردبیل در رابطه با قاتل آتنا اصالنی را
تأیید کرده است.

»

ه��ر « »ECUرو چق��در
میفروختی؟
 100تومن.
به كی میفروختی؟
به آقا مجید و با دستش به مالخر
موسفید بغل دستیاش اشاره میكند.
درآمدت چقدر بود؟
درآمدم خیلی مش��خص نبود
ول��ی روزی  10ت��ا  »ECU« 20باز
میكردم و میفروختم به آقا مجید.
یعن��ی روزی یك��ی ،دو میلیون
تومن درآمد داشتی؟
آره.
خب با ای��ن همه پ��ول چه كار
میكردی؟
خرجم زیاد بود .م��واد مصرف
میكردم .روزی  5گرم شیشه مصرف
میكردم.
خب این كه میشه حدود روزی
 200هزار تومن؛ بقی��هاش رو چی كار

میكردی؟
خرجم زیاد بود!
مالخر مو سفید خندهاش میگیرد
و بی توجه به چش��م غرههای س��عید،
دس��تش را روی چروكه��ای زی��ر
چانهاش میكشد و میگوید «زن زیاد
داره» و قاه قاه میخندد . . . .س��رش را
به سمتم میچرخاند و میگوید :ببین
اخوی ،پول خ�لاف جمع نمیش��ه و
خ��رج «اتینا» میش��ه و ت��وی خالف
مصرف میشه. . .
مجردی؟
ن��ه ازدواج كردم .قب�لا خیاط
بودم ولی كارگاهمان نچرخید و بیكار
شدم؛ اولین سابقهام هم مال سال 89
بود .به هر حال بی پولی فش��ار آورد و
زدم توی این كار.
خب چرا فقط «سمند و »405؟
چرا س��راغ ماش��ینای م��دل باالتر و
خارجی نمیرفتی؟

ببی��ن اگ��ه منظ��ورت اینه كه
چرا س��راغ ماش��ینای خارج��ی مثل
آزرا و كی��ا نمیریم به خاط��ر اینه كه
« »ECUاین ماشینا فقط منحصر به
اون ماشینه؛ یعنی نمیشه «»ECU
یك آزرا رو برداشت و روی آزرای دیگه
گذاشت؛ برای همین همه دزدا ترجیح
میدن برن سمت ماشینایی مثل 405
و س��مند كه « »ECUهر كدومشون
به بقیه هم میخوره ب��رای همین هم
دزدی این قطعه برای س��ارق و مالخر
میارزه.
خب چه كاری میشود كرد كه
سرقت این خودروها كمتر بشود؟ مث ً
ال
قفل كاپوت یا تجهی��زات این چنینی
تاثیر دارد؟
نه با قف��ل زدن چیزی درس��ت
نمیشه و نمیشه جلوی دزد رو گرفت؛
ابتداییتری��ن كار و كمهزینهتری��ن
كاری كه میش��ه ك��رد ت��ا امنیت این
ماشینا بیشتر بشه اینه كه ایرانخودرو
سیمكش��ی این ماش��ینا رو جمع كنه
و « »ECUرو از داخ��ل كاپ��وت بیاره
داخل ات��اق؛ ش��ما پراید رو ن��گاه كن؛
« »ECUرو گذاش��ته پشت كیلومتر؛
خیلی ایمنتره؛ اون ق��در امنه كه دیگه
هیچ دزدی س��راغ دزدیدن «»ECU
پراید نمیره؛ یعن��ی كافیه ایرانخودرو
نیم متر سیمكشیهاش رو اضافه بكنه و
« »ECUرو بیاره داخل اتاق نصب كنه.
همین؟!
آره؛ بعدش ه��م الزمه پیچهای
پشت كیلومتر و « »ECUرو از چند نوع
پیچ مختلف انتخاب كنن كه باز كردن
این قطعات زمانبرتر بشه و كار باز كردن
اونا برای دزد سختتر؛ به همین راحتی.

نگهداری کودکان کا ِر بیسرپرست توسط بهزیستی

وزی��ر کار ،تعاون و رف��اه اجتماع��ی گفت :ک��ودکان کاری که
جمعآوری میش��وند ،اگر بدون والدین باش��ند از آنه��ا نگهداری
میش��ود ،ام��ا اگ��ر دارای پ��در و مادر باش��ند و ب��رای بار س��وم
جمعآوری ش��وند با حکم قضائی از خانواده خود جدا میش��وند و
به مدتی طوالنی توس��ط بهزیس��تی نگهداری خواهند شد تا از آنها
حمایت صورت گیرد.
علی ربیعی پس از جلسه مشترک با شهردار تهران که با موضوع
آسیبهای اجتماعی در ش��هرداری تهران برگزار شد ،با حضور در
جلسه شورای ش��هر تهران به س��واالت خبرنگاران در خصوص این
جلسه پاس��خ داد .ربیعی گفت :این جلس��ات را به صورت ماهانه با
ش��هردار تهران برگزار خواهیم ک��رد و  6کمیته برای حل مس��ائل
تهران تش��کیل میدهیم .وزیر کار ،تعاون و رف��اه اجتماعی تصریح
کرد :در این جلسه ساخت پناهگاه برای شبخوابها پیگیری شد.
همچنین در خصوص ایمنی کار و بهداشت محیط کار در شهر بحث
و تبادل نظر صورت گرفت.
وی افزود :در خصوص ایمنسازی ساختمانهایی نظیر پالسکو

که تعداد آن در ش��هر تهران زیاد اس��ت ،نیز بحث و تبادل نظر شد.
وزی��ر کار گفت :بح��ث تکدیگری نیز مورد بررس��ی ق��رار گرفت.
همچنین جمعآوری تکدیگران توسط بهزیستی مورد بحث بود تا
با این کار چهره تهران زیباتر شود .وزیر کار در خصوص جمعآوری
کودکان کار در سطح ش��هر بیان کرد :کودکان کاری که جمعآوری
میشوند ،اگر بدون والدین باش��ند از آنها نگهداری میشود ،اما اگر
دارای پدر و مادر باش��ند و برای بار س��وم جمعآوری شوند با حکم
قضائی از خان��واده خود جدا میش��وند و به مدتی طوالنی توس��ط
بهزیستی نگهداری خواهند شد تا از آنها حمایت صورت گیرد.
وزیر کار تاکید کرد :تکدیگران و ک��ودکان کار باید از چهارراهها
جمعآوری شوند ،اما افرادی که در سطح شهر دستفروشی میکنند
میتوانند با لباسهای متحدالش��کل کار کنند .وزی��ر کار گفت :در
جلسه دیروز با شهردار درخصوص زنان سرپرست خانوار و بخشهایی
که ظرفیت باالی اشتغالپذیری دارند نیز بحث و تبادل نظر شد .وی
افزود :درخصوص استفاده از پارکها و مناطقی که دولت و شهرداری
در اختیار دارند برای برپایی شنبه بازار یا جمعه بازار به منظور فروش

 ،12نمره سواد دیجیتالی ایرانیها از 100

زمان اجرای حکم قاتل آتنا معلوم نیست
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معاون مركز فناوری اطالعات و رس��انههای
دیجیتال ،نمره سواد دیجیتالی مردم كشورمان
براس��اس «نحوه كار كردن مردم ب��ا موتورهای
جستجو»« ،نحوه آگاهی مردم از تراكنشهای
بانك��ی»« ،نح��وه اطالع��ات از ش��بكههای
اجتماعی» و «فریبهایی كه در فضای مجازی»
را اعالم كرد.
حمی��د ضیاییپرور ب��ا بیان اینكه «س��واد
دیجیتالی» مردم ایران علیرغم ارتقای ضریب
نفوذ اینترنت و گوشیهای هوش��مند به باالی
 50درص��د ،همچنان در س��طح پایین��ی قرار
دارد ،اظهار كرد :دانش و سواد دیجیتالی مردم
در سطح بسیار پایینی اس��ت و مطالعات نشان
میدهد از  100نم��رهای كه ب��رای آن در نظر

گرفتهاند ،حدود  12است.
معاون مركز فناوری اطالعات و رس��انههای
دیجیتال وزارت ارش��اد افزود :بنابراین وضعیت
خیلی نامناسب اس��ت و این شاخص برگرفته از
گزارش رسمیاست كه مركز ملی فضای مجازی
منتشر كرده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا؛ تاكنون
دروس و كت��ب مختلف��ی در زمین��ه «س��واد
دیجیتال» ارائه ش��ده كه میتواند نقشه راهی
برای كس��ب مهارتهای مورد نیاز برای زندگی
در دنی��ای دیجیت��ال و اس��تفاده از ابزاره��ای
فناوری باشد.
شاید در س��الهایی نه چندان دور ،استفاده
كردن یا استفاده نكردن از ابزارهای دیجیتال و
ورود یا عدم ورود به دنیای فناوری یك انتخاب
بود؛ تا اندازهای كه سازمان بهداشت جهانی آن
را در فهرست مهارتهای دهگانه زندگی نیاورده
بود اما امروز زندگی دیجیتالی بخشی از زندگی
همه ماس��ت و حتی اگر بپذیریم كه میتوانیم
س��هم تكنولوژی دیجیت��ال را در زندگی خود
كم یا زیاد كنیم اما حذف ك��ردن تكنولوژی از
زندگی تقریبا امكانپذیر نیست.
به همین علت ،بسیاری از نظامهای آموزشی
جه��ان ،افزایش س��واد دیجیت��ال را در برنامه
آموزش و پرورش ك��ودكان و نوجوانان و نیز در
برنامههای آموزشی دانشگاهی گنجاندهاند.

کاالهایی که در کارگاههای کوچک تولید میشوند نیز صحبت شد.
وزیر کار گفت :ایجاد پارکهایی برای آشنایی کودکان با اشتغال
از دیگر بحثهای جلسه دیروز بود.
وزیر کار گف��ت :همچنی��ن درخصوص خدم��ات عمومی فاقد
استاندارد که موجب بروز مشکالتی برای مردم شده است نیز بحث
و تبادل نظر صورت گرفت .وی خاطرنش��ان کرد :حقوق سالمندان
و معلوالن در تهران رعایت نمیش��ود و در این مورد نیز در جلسه با
ش��هردار صحبتهایی صورت گرفت .به نقل از ایلنا ،وزیر کار گفت:
معاون بنده با معاونان شهرداری تهران از این پس جلسات مشترکی
خواهند داش��ت تا در حوزه ش��هری برای زندگی بهتر ش��هروندان
تهرانی اقدامات الزم صورت بگیرد.
وی تاکی��د ک��رد :زمینهه��ای مختلف��ی ب��رای هم��کاری با
ش��هرداری تهران داریم و این جلس��ات قطعاً ادامه خواهد داشت.
ربیعی گف��ت :تهران الگ��وی دیگر شهرهاس��ت.تهران ب��ا توجه به
صنوف و س��اختمانهای بزرگی ک��ه دارد باید یک ش��هری ایمن
از لحاظ مختلف باشد.

 ۲درصد باالی  ۱۸سالهها الکلی هستند

مع��اون وزارت بهداش��ت گف��ت :از
ه��ر  ۱۰۰ایران��ی ب��االی  ۱۸س��ال ۲ ،نف��ر
الکل مصرف میکنند.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،علیرضا رئیس��ی،
معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت در س��تاد
عال��ی فعالیته��ای ورزش دانشآموزی در
س��ال تحصیلی  ،96-97اظهار کرد :از هر دو
نفر ایرانی باالی  18سال یک نفر چاق و از هر
 10نفر یک نفر فشار خون دارد.
وی اف��زود :از ه��ر  10نفر ایران��ی باالی
 18س��ال ی��ک نفر قن��د خ��ون ب��اال دارد و
بیشترین آن مربوط به دیابت نوع دو است که
با کمتحرکی مرتبط است.
مع��اون وزارت بهداش��ت گف��ت :از ه��ر
 10ایرانی باالی  18س��ال  9نف��ر کمتحرکی
دارد ،یک نفر سیگار میکشد و از هر  100نفر
دو نفر الکل مصرف میکنند.
رئیس��ی بیان کرد :بیم��اری قلب و عروق
نخس��تین عام��ل مرگومیر ایرانیان اس��ت؛
بر همین اس��اس با همراه��ی وزارت آموزش
و پ��رورش طرح مدارس مروج س�لامت را در
 18ه��زار مدرس��ه اج��را کردیم ک��ه یکی از
آیتمهای آن تحرک فیزیکی است.
وی ادام��ه داد :در بررس��ی تع��دادی
از م��دارس توس��ط  54دانش��گاه عل��وم
پزش��کی مش��خص ش��د ش��یوع چاق��ی در

کشف سومین
اسب اشکانی

خبر
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 ۱۱کشته در پی سقوط اتوبوس در دماوند

س��خنگوی آتشنش��انی تهران گف��ت :بر اثر س��قوط یک
اتوبوس بینش��هری به دره در ج��اده دماوند  ۱۱نفر کش��ته و
 ۲۷نفر به ش��دت مصدوم شدند .س��یدجالل ملکی در گفتگو
با تسنیم اظهار کرد :س��اعت  2:10بامداد دیروز حادثه سقوط
خودرو به دره در ج��اده دماوند ،قبل از پل جاجرود به س��امانه
 125اعالم شد .وی خاطرنش��ان کرد :با حضور آتشنشانان در
محل حادثه مش��اهده شد یک دس��تگاه اتوبوس بینشهری با
 38مسافر که به مقصد یکی از شهرهای شمالی در حال حرکت
بود به دالیل نامعلومی از مس��یر اصلی منحرف ش��ده و به دره
سقوط کرده ،ش��یب  100متری دره را پایین رفته و به صورت
واژگون در کف دره متوقف ش��ده اس��ت .وی خاطرنشان کرد:
ش��دت حادثه به حدی بود که س��قف اتوبوس کام ً
ال جدا شده
بود و از لحظه ورود آتشنش��انان به دره ،آنها با مسافرانی که به
اطراف پرتاب شده بودند ،مواجه شدند .آتشنشانان به سرعت
عملیات نجات را آغاز کرده و با جستجو تمامی  38مسافر را به
سطح جاده منتقل کردند.

شورای شهر تهران در تعطیالت تابستانی

رئیس ش��ورای ش��هر تهران پس از اتمام هفتمین جلس��ه
شورا اعالم کرد جلسات شورای ش��هر تهران به مدت یک هفته
تعطیل خواهد ب��ود و بعد از آن مجددا جلس��ات برگزار خواهد
شد .به گزارش تس��نیم ،محسن هاشمی رفس��نجانی ،رئیس
شورای ش��هر تهران پس از پایان هفتمین جلسه شورای شهر
تهران اظهار کرد :جلسه هفته آینده برگزار نخواهد شد.

آمادگی شهرداری
برای کاهش فروش تراکم

سخنگوی شورای شهر تهران از آمادگی معاونت شهرسازی
برای کاهش ف��روش تراک��م و جلوگیری از ساختوس��ازهای
غیرمج��از خب��ر داد .به گ��زارش ف��ارس ،علی اعط��ا در جمع
خبرنگاران گفت :معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
دیروز در جلس��ه حضور داش��ت و از آمادگی این معاونت برای
کاهش فروش تراکم و جلوگیری از ساختوس��ازهای غیرمجاز
خبر داد .به گفته س��خنگوی ش��ورای ش��هر ،در جلس��ه روز
گذش��ته ش��ورا ،همچنین طرح دوفوریتی با امضای  18نفر از
اعضا رایگیری شد و براساس آن مقرر ش��د شهردار تهران در
یک بازه زمانی  100روزه نسبت به تعیین گزارش و سند تغییر
و تحول مدیریت شهری اقدام کند.

تایید سالمت «برنج تراریخته»
تکذیب شد

رئی��س س��ازمان محیط زیس��ت مدع��ی انج��ام آزمایش
روی برن��ج تراریخت��ه توس��ط دانش��گاه علوم پزش��کی یزد و
تایید سالمتی این محصول ش��ده در حالی که اسناد و شواهد
حکایت از «ک��ذب» بودن این ادع��ا دارد .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران پویا ،در حالی عیس��ی کالنتری ب��ه عنوان رئیس
سازمان محیط زیست در نخستین نشست خبری خود مدعی
انجام آزمایش روی برنج تراریخته در دانش��گاه علوم پزش��کی
یزد از  4سال پیش ش��د که مرکز تحقیقات این دانشگاه صرفاً
 2سال از زمان تاس��یس آن میگذرد! از سوی دیگر در گزارش
منتشرشده این دانشگاه درباره برنج تراریخته هیچ اشارهای به
انجام آزمایشهای مس��تقل در داخل این دانشگاه نشده بلکه
صرفاً به برخی مقاالت س��ایر کش��ورها درباره برن��ج تراریخته
اشاره شده است.

 ۵کشته در تصادف تانکر سوخت با پژو

سرپرس��ت مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس از فوت
 ۵نفر در حادثه محور قوچان-چناران خبر داد .س��رهنگ نادر
رحمانی در گفتگو ب��ا ایلنا ،با اعالم این خبر گفت :س��اعت  ۲و
نیم دیروز در محور چناران -قوچان یک تانکر حامل س��وخت،
واژگون و این واژگونی منجر به فوت راننده میش��ود .وی ادامه
داد :در بررس��یهای ب��ه عملآمده خوابآلودگی و خس��تگی
رانن��ده تانکر حام��ل س��وخت علت ای��ن حادثه بوده اس��ت.
سرپرس��ت مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس اضافه کرد:
بالفاصله یک دس��تگاه خودرو پژوی  ۴۰۵نیز ب��ا تانکر در حال
سوختن ،برخورد و هر چهار سرنشین آن فوت میکنند.

آموزش فنی و حرفهای رایگان
برای ۵۴۰هزار نفر از اتباع

دانشآم��وزان م��دارس ش��هری دو براب��ر
مدارس روستایی است.
معاون وزارت بهداش��ت گفت 21 :درصد
دانشآموزان پس��ر و  20درصد دانشآموزان
دخت��ر چاق��ی ش��کمی دارن��د ،همچنی��ن
 13.7درص��د آنه��ا حداق��ل  30دقیق��ه در
روز فعالی��ت فیزیک��ی دارن��د و  7.4درص��د
هی��چ فعالیت��ی ندارند.رئیس��ی تصریح کرد:
از هر  10دانشآموز یک نفر به عنوان س��فیر
سالمت انتخاب ش��ده که مروج سالمت بین
همکالسیها و خانوادههاس��ت؛ همچنین در
برنامه مشترک دیگر با وزارت آموزش و پرورش
طرح ارتقای فعالی��ت فیزیکی دانشآموزان را
اجرا میکنیم.

»

به گفته رئیس س��ازمان فنی  -حرفهای کش��ور  ۵۴۰هزار
نفر از اتباع بیگانه از خدمات آموزش��ی این س��ازمان اس��تفاده
کردهاند .به گزارش ایلنا ،محمدامین س��ازگارنژاد در نشس��ت
بررس��ی آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای اس��تان کرمان با
اعالم این خبر گفت :در س��ازمان فنی و حرفهای به تجهیزات،
امکانات و فناوری نی��از داریم و اگر از اعتبار س��خن میگوییم
نیز ب��ه منظور دس��تیابی به ای��ن موارد اس��ت .در  ۱۰س��ال
گذش��ته حتی یک ریال فناوری آموزش مهارتی وارد کش��ور
نشده اس��ت .س��ازگارنژاد با تاکید بر اینکه فنی و حرفهای یک
سازمان آموزشی اس��ت ،گفت :صنعتی که فناوری را خریداری
میکند ،میتواند فناوریهای آموزش��ی را نیز خریداری کند.
وی با تاکید ب��ر اینکه آموزشه��ای مهارتی ب��ا صنعت گرهی
غیرقابل گسست دارد ،گفت :رابطه این سازمان با صنعت قطع
شده است .وی خاطرنش��ان کرد :آموزش اتباع بیگانه در کشور
رایگان اس��ت و س��االنه هزار میلیارد تومان خرج آموزش اتباع
بیگانه میش��ود؛ لذا باید متولی بخشهای آموزش��ی مهارتی
در کشور مشخص باشد.

