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ازمیانخبرها

پیگیریجدیاجرایطرحانتقال
آب از   خزر به فالت مرکزی
بردبار -مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایــران ،شرکت متبوعش را متولی اجرای
طرح انتقالآبازدریایخزربهکویرمرکزیایران
دراستان سمنان ذکر کرد که مدتی متوقف شده
بودواکنونبهصورتجدیتریدنبالمیشود.
به گــزارش خراسان   ،مــرادی دیــروز درنشستی
خبری درجمع خبرنگاران دربــاره جزئیات این
طرح گفت:قرار است براساس این طرح 200
میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به شهرهای
فالتمرکزیدراستانسمنانبرایمصارفشرب
وصنعتمنتقلشود.

وزیرعلومدربارهشبکهتقلبکنکور
توضیحداد

قولقبولیدررشتهپزشکی
با  20میلیونتومان!

وزیر علوم با بیان این که متخلفان شبکه پیشرفته
تقلب کنکور ،داوطلب نبودند ،افزود :این اتفاق در
محلخاصیدریکیازاستانهارخدادوقبلازاین
کهمتخلفانبتوانندکاریانجامدهند،تشکیالت
آنهاکشفوباآنانبرخوردشد.
به گزارش ایسنا ،منصور غالمی دیروز در حاشیه
نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسه پژوهش با
اشارهبهدستگیریشبکهپیشرفتهتقلبدرکنکور
سراسری  ،۹۸افزود :دستگاههایی سواالت را به
این افراد فروخته بودند در حالی که هیچ فردی
به ســواالت کنکور سراسری دسترسی نــدارد و
متأسفانه این گروه به دنبال کالهبرداری از افراد
سادهبودند.ویاظهارکرد:داوطلبانکنکورهیچ
وقت نباید گول بخورند چون حفاظت از سواالت
کنکور آهنین است و سوالی به خــارج درز پیدا
نمیکند .ضمن این که اعضای باند کشف شده
داوطلب کنکور نبودند .شبکه مذکور ضمن اقدام
به بستن قــرارداد با داوطلبان آزمون سراسری با
ایجادشبکهایمتشکلازآزموندهندگان،برگزار
کنندگانآزمونوایجادتیمپشتیباناقدامبهایجاد
باندیسازمانیافتهبرایتقلبکردهبودند.
شبکه منهدم شــده بــا فـــروش دســتــگــاه card
 phonefeبهمبلغ ۱۰تا ۲۰میلیونتومانبهآزمون
دهندگان،قولقبولیدرآزمونپزشکیرابهآنها
داده بودند .در این بین افرادی از کارکنان آزمون
کهاقدامبهخارجکردنسواالتازبسترشبکههای
اجتماعی از مخزن کرده بودند نیز پس از اقدامات
اطالعاتی و با همکاری حراست دانشگاه دستگیر
شدندودراختیارمقاماتقضاییقرارگرفتند.

چابهارپایگاهدوختسنتیکشور
میشود

محمداکبری -پروژه ملی سامان دهی یک هزار
کارگا هسوزندوزیبلوچ باتاکیدبراحیایاینهنرو
سیاستمبتنیبرتجاریسازیآنبامعرفیمنطقه
آزاد چابهار به عنوان پایگاه دوخت سنتی کشور تا
آخرسالنهاییمیشود.بهگزارشخراسان،حمید
قبادی دبیر کارگروه سامان دهی مد و لباس در
نشست خبری پروژه ملی سامان دهی صدور مجوز
راهانــــدازی کــارگــاه هــای ســـوزندوزی در استان
سیستان و بلوچستان   گفت :ســوزن دوزی بلوچ
یک برند با هویت ایرانی است که میتواند روی
لباسهای مدرن قرار گیرد و در عین حال میتوان
تلفیقی از دوخت سنتی با لباس و طرحهای مدرن
را در اختیار مخاطب امروزی قرار داد .به گفته وی،
طرحراهاندازیهزارکارگاهسوزندوزیباهمکاری
بنیاد علمی مد و لباس ،منطقه آزاد چابهار ،اداره
کل ارشاد استان سیستان و بلوچستان و سپاه این
استان از سال گذشته کلید خورده است .وی افزود:
قرار است لباسهای ایرانی اسالمی تولید کنیم و
محتوا و موضوعیت سوزندوزی به طرح لباسهای
ایرانی وارد شود .قبادی همچنین با اشاره به اقبال
عمومی از تولیدات پوشاک آمیخته با هنر سوزن
دوزی بلوچی از انعقاد تفاهمنامه بنیاد ملی مد و
لباس با معاونت امــور هنری چابهاربرای معرفی
منطقهآزادچابهاربهعنوانیکیازپایگاههایدوخت
سنتی کشورخبرداد .وی یادآورشد :تفاهم نامه
کار مجموعه سوزن دوزی «ردای سنتی مکران» به
عنوانمجریغیردولتیبینادارهکلارشاد،منطقه
آزاد چابهار ،سپاه استان سیستان و بلوچستان و
موسسهتوسعهپایداراستانامضاشدهاست.

ویزایاربعینحذف 
شد
ورود به عراق فقطبا گذرنامه و بیمه

برجمیالد درخطرکج شدن
و فرو ریختن؟
گروه اجتماعی -عضو شورای شهر می گوید:
برج میالد در خطر ریزش و حداقل کج شدن
است.معاونفنیوعمرانیشهرداریتهراننیز
می گوید :نتایج آخرین پایشی که متعلق به دو
هفتهقبلاستنشانمیدهد،خطرجدیوجود
ندارد .حاال بماند که دو عضو خانواده مدیریت
شهری تهران دو حرف کامال متفاوت می زنند
و همین نکته خود قابل تامل است اما واقعا برج
میالدقراراستفروبریزدیاکجشود؟
▪حالتخوشبینانهکجشدناست

محمد جــواد رنجبر /حاصل دیــدار دیــروز
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با معاون
امنیتی وزیر کشور عراق ،خبری خوش برای
زائــران اربعین امسال بــود و آن خبر حذف
روادید اربعین برای زائران ایرانی است.
به گزارش خراسان ،پس از آن که روادید ایران
برای عراقی ها و روادید عراق برای ایرانی ها
از اوایل امسال رایگان شد ،خبرهایی مبنی
بر احتمال حذف روادید اربعین منتشر شده
و ایران منتظر اعالم نظر عراق بود .بر اساس
توافق نامهای که در پایان نشست صبح دیروز
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی
وزیر کشور با محمد بدر ناصر معاون امنیتی
وزیر کشور عراق در تهران به امضای دو طرف
رسید ،روادید عراق در ایام اربعین حسینی
بــرای زائـــران ایــرانــی حــذف شد و زائــران،
امسال می توانند تنها با گذرنامه و بیمه نامه
به عتبات عالیات مشرف شوند .آن طور که
در خبرها آمــده ،در این دیــدار تصمیماتی
برای حل مشکل زائران اربعین گرفته شده
است تا رفت و آمد برای زائران آسان شود.
همچنین قــرار شــد دو کشور در خصوص
بازگشایی مرز خسروی تالش کنندکه اگر
زمینه رفت و آمد در آن مسیر حل شد به تردد
زائــران کمک شود .بر اساس این توافق ،از
اول محرم انتقال مواد غذایی بدون گرفتن
عوارض و از مرز سومار انجام میشود .معاون
وزیر کشور همچنین با اعالم آمادگی برای در
اختیار گذاشتن امکانات حمل و نقل زائران

به طرف عراقی برای کمک بیشتر به زائران
گفت که با نهایی شدن تفاهم ،قرار شد تردد
زائران اربعین از دهم محرم ( 19شهریور)
شروع شود ،زیرا با زیاد شدن زمان اربعین
با ازدحام جمعیت در دو طرف مرزها مواجه
نخواهیم شد.
در ایام غیر اربعین زائرانی که قصد عزیمت به
عتباتعالیاترادارند،بایدبادردستداشتن
گذرنامه ،عکس و مبلغ  15هــزار تومان و
مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی ،برای دریافت
روادید رایگان عراق اقدام کنند.
▪هزینه روادید و بیمه سال گذشته

سال گذشته هزینه روادیــد ،بیمه ،خدمات
هالل احمر و هزینه کارگزاری برای زائران
اربعین  234هزار و  875تومان بود که از این
رقم  199هزار و  875تومان هزینه روادید و
 35هزار تومان بابت بیمه حوادث و خدمات
درمانی و هزینه کــارگــزاری بود اما امسال
هنوز مشخص نیست هزینه ای که بابت بیمه و
هالل احمر از زائران اربعین دریافت می شود،
چقدر است .تعداد زائران ایرانی اربعین طی
سال گذشته از دو میلیون نفر عبور کرده بود
و بر اساس پیش بینی مسئوالن عراقی آمار
زائران ایرانی اربعین امسال به سه میلیون نفر
می رسد .حذف روادید اربعین باعث حذف
زمان انتظار برای دریافت آن ،کاهش جزئی
هزینه ها و تسهیل سفر زائران ایرانی در ایام
اربعین می شود.

ابالغ دستورالعمل ایمنی سازه ها در برابر سیالب

ساختمانهاضدسیلمیشوند
گــروه اجتماعی -سیل آمــد و میلیاردها
تومان خسارت مالی و البته خسارت های
جانی دردن ــاک گریبان گیر کشور و مردم
شد .با گذشت چهار ماه از سیالب ویرانگر
فروردین در گلستان  ،لرستان و خوزستان
اما هنوز زخم های آن بهبود نیافته است .حاال
نتیجه   خسارت های فراوان و مصیبت های
سخت این سیالب ،مسئوالن را برآن داشته
تا برای ضد سیل بودن ساختمان ها و خانه
های مان تدبیر و دستورالعمل تهیه کنند؛
دستورالعملی که به نظر می رســد اجــرای
مفاد آن سال ها زمان ببرد .حاال اسماعیل
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
خبر از ابالغ   دستورالعمل ایمنی سازه ها
برای پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی
از سیالب بــه اســتــانــداران و مفاد و مــوارد
آن را شرح داده اســت .برخی از مــوارد این
دستورالعمل را با هم مرور کنیم:
جهادکشاورزیبرایاجرایحداقلیکسومآبیارینوینمزارعزیرکشتبرنامهریزیکند.
شرکت آب منطقهای در تعیین حریم و بستررودخــانــه ،تملک و آزادســـازی ایــن حریم ها
تسریعکند.
شرکت آب   میزان حداکثر دبی رودخانههاو مسیل ها و پهنههای سیل گیر آن ها را در

سیالبهای با دورههـــای بازگشت ،۱۰۰
 ۲۰۰و ۵۰۰ساله تعیین و اطالعات مربوط را
بهمسئوالنمنعکسکند.
شرکتبرق   باقیدفوریتبرایقطعآبوبرقبناهای غیرمجاز ساخته شده در حریم و بستر
رودخانهها  اقدامکند.
   حفظشهروجانشهرونداندربرابرسیالببرعهدهشهرداریهاست.
 اجرای کانالهای دفع آب سطحی و نظایرآن در حریم و بستر رودخانهها و مسیل ها در
محدوده و حریم شهر با دریافت مجوز کتبی از
وزارتنیروصورتمیگیرد.
 اداره کل راه و شهرسازی با هدف کاهشخطرپذیری ســازه ها در برابر زلزله به طور
مستمر ضمن نظارت عالیه بر فعالیت های
دفاتر نظام مهندسی در استان ،در اجرای
ساختمانهای غیردولتی ضوابط مربوط را
رعایت و در نگهداری ابنیه فنی و پلها به ویژه
درمقاطعرودخانههاومسیلهادربرابرسیالب
در برنامههای توسعهای با هماهنگی کامل
شرکتهایآبمنطقهایعملکند.
 شرکتهای گاز و نفت در نگهداری و اجرایبرنامههای توسعه جایگاههای توزیع سوخت
و وسایل حمل ونقل موادسوختی ضوابط و
مقرراتایمنیرابهطورکاملرعایتکنند.

تندگویان عضو کمیسیون شهرسازی شورای
شهرتهران می گوید  :از سال  ۹۲تا کنون گود
برج میالد رها شده است و این در حالی است
که عمر مفید پایدارسازی گودها چهار سال
است و حاال این گود نیازمند استحکام سازی
مجدداست ،حاال ما با یک گود
پرخطر مواجه هستیم که دقیقا
در کنار برج میالد قــرار دارد و
بار برج روی این گود سنگینی
میکند .به طــوری که با اولین
شکاف در گود ،شاهد خواهیم

بود که پایههای برج مقاومت خود را از دست
بدهد و به درون گودال  ۴۰متری سقوط کند
و در خوش بینانهترین حالت ،برج میالد کج
خواهدشد.
▪خطرجدیوجودندارد

اما درپــی این اظهارات،صفا صبوری دیلمی
معاونعمرانیشهرداریتهرانمیگوید:دقت
داشته باشید که گود موسوم به گود برج میالد
ارتباطی با رأس برج ندارد .چرا که این گود در
مجاورت مرکز همایشها قرار دارد و با رأس برج
میالد فاصله زیــادی دارد .این طور نیست که
برخیها فکر کنند گود دقیق ًا در زیر برج میالد
قرارداردبلکهدرکنارمرکزهمایشهاکهفاصله
زیادیبایکدیگردارندودونقطهمختلفهستند،
وجود دارد .بر اساس نتایج آخرین پایشی که
متعلقبهدوهفتهقبلاست
خطر جــدی وجــود نــدارد.
وی تاکید کرد :برج میالد
ســازه خاصی اســت کــه با
انجام یک گود برداری کج
نمیشود.

فراخبر

ششمینبرجبلندمخابراتیجهان
برج میالد ،برج مخابراتی چندمنظورهای است که با ارتفاع  ۴۳۵متر بلندترین برج ایران
و ششمین برج بلند مخابراتی جهان است .این برج با  ۱۳هزار متر مربع زیربنا از نظر وسعت
کاربری سازه رأس برج در میان تمامی برجهای مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد .برج میالد
با توجه به ویژگیهای منحصربه فردش مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.
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آغاز تشرف زائران ایرانی حج
تمتع به سرزمین وحی
رنجبر /تشرف زائــران ایرانی حج تمتع  98به
سرزمین وحی از روز گذشته آغاز شد.
به گزارش خراسان ،نخستین گروه زائران ایرانی
بیت ا ...الحرام در قالب  268نفر ساعت 5:18
روز گذشته از فرودگاه زنجان عازم مدینه منوره
شدند.
دیروز همچنین هشت پرواز دیگر زائران ایرانی
حج تمتع از شهرهای تهران ،زنجان ،یزد و اهواز
به مقصد مدینه منوره انجام شد.
پروازهای زائران ایرانی حج تمتع ازدیروز آغاز
شدوتا  ۱۴مــرداد ادامــه دارد و زائ ــران از ۱۹
ایستگاه پــروازی به بیت ا ...الحرام اعــزام می
شوند .ایران و عربستان براساس یک توافق نامه
قدیمی ،هر یک  50درصد پروازهای حج را بر
عهده داشتند اما امسال عربستان با بدتعهدی
در پروازهای حج ،ایران را به استفاده از ظرفیت
نــاوگــان هوایی تنها یک شرکت هواپیمایی،
مجبور کرد.
طــی امــســال هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران «هما» وظیفه انتقال بیش از  ۸۶هزار زائر
سرزمین وحی را بر عهده دارد.

تب کریمه کنگو در اردبیل
یک قربانی گرفت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره
به این که در استان چهار مورد مشکوک ابتال به
بیماری تب کریمه کنگو شناسایی شده است،
افزود :پس از انجام آزمایشهای فنی و تخصصی،
ابتالی دو نفر از این افــراد به تب کریمه کنگو
مثبت بود.
بنابرخبرایسنا ،اکبری افزود :از این دو نفر یک
نفر بر اثر عوارض ابتال به بیماری جان خود را از
دست داد اما نفر دوم با توجه به مراجعه به موقع،
تحت درمان قرار دارد و تالش میشود تا اقدامات
درمانی این فرد به رفع خطر این بیماری منجر
شود.
ایــن خبر حاکی اســت ،ایــن بیماری از حیوان
به انسان منتقل و به سختی درمــان میشود.
 50درصـــد مـــوارد ابــتــا بــه مــرگ فــرد منجر
میشود.

