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احتمال افزایش وام مسکن
ملی به  ۲۵۰میلیون
شنیدههاحاکیازآناستکهوامبانکیطرح
اقدام ملی مسکن از  150میلیون تومان به
 250میلیون تومان افزایش مییابد .یک
مقام آگاه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با
اعــام این خبر گفته است که این افزایش
شامل ثبتنامیهای جدید میشود .طبق
این گــزارش ،هر چند این موضوع هنوز به
صــورت رسمی اعــام نشده امــا شنیدهها
از منابع موثق حاکی از آن است که فرایند
افزایش میزان تسهیالت توسط وزارت راه
و شهرسازی به انجام رسیده و متقاضیان
جــدیــد ط ــرح اقــــدام مــلــی مسکن امــکــان
دریافت تسهیالت  250میلیون تومانی
را خواهند داشــت .هفته گذشته «محمود
محمودزاده»معاون مسکن و ساختمان وزیر
راه و شهرسازی از آغاز مرحله پنجم ثبت نام
متقاضیان این طرح در 246شهر کشور خبر
داده بود که این ثبت نام تا دیروز ادامه داشت
و قرار بر این است که به ثبت نامیهای جدید
نیز این وام تعلق گیرد.اتاق اصناف ایران
نیز با صدور اطالعیهای ،جزئیات حمایت
از خانوارها را برای اجاره امالک مسکونی
بر مبنای مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا،
تشریح کرد .در بخشی از این اطالعیه آمده
است« :حداکثر افزایش اجــاره بها یا مبلغ
رهن برای این قراردادها در کالن شهر تهران
تا سقف  ۲۵درصــد و سایر کالن شهرها تا
سقف  ۲۰درصد و برای دیگر مناطق شهری
کشور تا سقف  ۱۵درصد خواهد بود .مهلت
ثبتنام اشخاص واجد شرایط برای دریافت
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان
شهریور ماه ۱۴۰۰تمدید میشود.

اخبار

یوروی نحس!

بعد از حمله قلبی اریکسن و آسیب کاسه چشم ستاره بلژیکی  ،قفسه سینه فرناندز شکست
انگار حوادث دلخراش برای مسابقات یورو
تمامی ندارد .ماریو فرناندز در دیدار مقابل
فنالند در یورو  ۲۰۲۰به شدت مصدوم شد
و گفته می شود قفسه سینه این بازیکن دچار
شکستگی شده است! شب گذشته در آغاز
هفته دوم مرحله گروهی رقابت های یورو
 ،2020روسیه به مصاف فنالند رفت و با یک
گل به پیروزی رسید.
در نیمه اول این بــازی ماریو فرناندز مدافع
روسیه در یک نبرد هوایی در محوطه جریمه
فنالند به زمین خورد و از ناحیه گردن و کمر
آسیب جدی دید.بر اساس اعالم رسانه ها،
فرناندز از ناحیه قفسه سینه دچــار آسیب
دیدگی شدید شده است تا اتفاقات ناگوار
در یــورو  2020ادامــه داشته باشد .روسیه
و فنالند در حالی دیشب به مصاف یکدیگر
رفتند که نتایج بــازی هــای ابتدایی دو تیم
کام ً
ال متفاوت بوده است .رو سهــا در بازی
نخست مقابل یکی از مدعیان جــام یعنی
بلژیک شکست خوردند و فنالند در مسابقهای
که اتفاقات عجیب و غریبی در آن رخ داد با یک
گل دانمارک را شکست داد .در بازی قبلی
فنالند مقابل دانــمــارک اتفاق تلخی برای
کریستین اریکسن افتاد و او دچار ایست قلبی
شد اما هرطور که بود این بازیکن از خطر مرگ

نجات یافت .با این حال یک بار دیگر و این
مرتبه در بازی فنالند برابر روسیه ،یک اتفاق
تلخ دیگر رخ داد.بعد از اریکسن ،کاسه چشم
تیموتی کاستانیه شکست و اوادامه مسابقات
یورو را از دست داد.
در روز دوم مسابقات یورو هم بلژیک و روسیه
در دیداری جذاب مقابل هم قرار گرفتند که
این دیــدار در نهایت با پیروزی  3بر صفر به
سود بلژیکی ها به پایان رسید .اتفاق تلخ این
دیدار زمانی رقم خورد که تیموتی کاستانیه
در نیمه اول با برخورد با دالر کوزیائف دچار
مصدومیتی شدید شد.مصدومیت این بازیکن

به قدری بود که چشم کاستانیه دچار التهاب
شدید شد و بعد از این بازی روبرتو مارتینز،
مربی تیم ملی بلژیک با تایید این که کاسه
چشم این بازیکن از دو جا دچــار ترک شده
است ،اعالم کرد :کاستانیه دیگر در یورو برای
بلژیک به میدان نخواهد رفت .او در این باره
گفت :خبر خیلی بدی اســت .ناراحتیم که
می بینیم کاستانیه ادامه تورنمنت را از دست
می دهد .از او عکس بــرداری کردیم و کاسه
چشم او از دو جا دچار ترک شده است .از حاال
درمان های الزم را روی او انجام می دهیم.
آن شب یکی دیگر از بازیکنانی که به دلیل

مصدومیت از زمین مسابقه بیرون آمد ،یان
فرتونگن بود اما مربی تیم ملی بلژیک می
گوید ،مصدومیت این مدافع چندان جدی
نیست.ماریو فرناندز ،مدافع تیم ملی روسیه،
در یک درگیری هوایی به شکل وحشتناکی
روی زمین افتاد .در واقع این بازیکن با گردن
روی زمین فــرود آمد و دچــار آسیب دیدگی
شدیدی شد .گزارش ها حاکی از آن است که
فرناندز احتما ًال با شکستگی قفسه سینه نیز
روبه رو شده و میتوان گفت که این جام برای
این بازیکن به اتمام رسیده است.
البته ساعتی بعد از ایــن اتــفــاق دلخراش
پزشکان تیم ملی فوتبال روسیه اعالم کردند
مصدومیت بازیکن ایــن تیم جــدی نیست.
سرویس مطبوعاتی تیم ملی روسیه درباره
وضعیت مدافع ماریو فرناندز صحبت کرد.این
بازیکن در دیدار روسیه و فنالند پس از فرود
ناموفق روی چمن در دیــدار مرحله گروهی
یورو  ۲۰۲۰از ناحیه کمر آسیب دید.طبق
نتایج معاینه  ،ماریو فرناندز از ناحیه نخاع
آسیب ندیده است .او با این تیم به مسکو پرواز
می کند و زیر نظر پزشکان تیم ملی روسیه
خواهد بود.روسیه در آخرین دیــدار مرحله
گروهی یورو باید به مصاف تیم ملی فوتبال
دانمارک برود.

اتفاقات غافلگیرکننده در عراق
داعش با بمب دو دکل انتقال برق از ایران در
دیالی را منفجر کرد و موجب قطعی برق در
اکثر مناطق دیالی شد.به گزارش ایسنا ،یک
منبع امنیتی روز چهارشنبه از قطع جریان
برق در اکثر مناطق استان دیالی بر اثر انفجار

دو دکل انتقال برق از ایران خبر داد.این منبع
به پایگاه خبری «شفق نیوز» گفت :عناصر
گــروه تروریستی داعــش با بمب دو برج خط
انتقال مرصاد برای انتقال انرژی از ایران را در
اطراف منطقه اکباشی در ناحیه السعدیه (۶۰

کیلومتری شمال شرق بعقوبه) منفجر کردند.
وی افــزود :انفجار این دو دکل ،برق مناطق
گسترد های را در دیالی قطع کرد.برجهای
انتقال انرژی از ایران در دیالی همواره هدف
حمله قــرار میگیرد که اکثرا توسط داعش

انجام میشود و بحران کمبود برق به ویژه
در تابستان را تشدید میکند.روز گذشته
همچنین یک بمب در مسیر کاروان آمریکایی
در غرب عراق منفجر شد .یک منبع امنیتی
تاکید ک ــرد ،انفجار بمب کـــاروان ائتالف
بینالمللی را هدف گرفت که هیچ تلفاتی
نداشت.استانهای مرکزی و جنوبی عراق
از ما هها پیش شاهد انفجارهای بمب در
مسیر کاروانهای آمریکایی هستند.

۱۱
رد صالحیت  ۲نامزد شورای شهر
سیرجان در پی حیوان آزاری و
کاروان تبلیغاتی غیرمجاز

توکلی  -دو نــامــزد شـــورای شهر سیرجان
در آستانه انتخابات رد صالحیت شدند.به
گزارش خراسان ،رئیس کل دادگستری استان
کرمان گفت :در پی انجام دو مورد تبلیغات به
شیوه های غیرمجاز در شهرستان سیرجان،
صــاحــیــت دو نــامــزد انــتــخــابــات شــوراهــای
اسالمی شهر در ایــن شهرستان رد و در یکی
از مــوارد به لحاظ رفتارهای مجرمانه ،ستاد
تبلیغاتی نامزد انتخاباتی متخلف نیز پلمب
شــد .یــــدا ...مــوحــد اظــهــار کــرد  :دو پــرونــده
مربوط به رفتار بی رحمانه با یک حیوان و نیز
تشکیل یک کــاروان تبلیغاتی غیرمجاز بوده
اســت که در ایــن زمینه پــرونــده قضایی برای
متخلفان تشکیل شــده و در دســت رسیدگی
قرار دارد .وی افزود  :هشت پرونده در استان
کرمان مرتبط با جرایم و تخلفات انتخاباتی
کاندیداها و نامزدهای انتخابات تشکیل شده
است و در دست رسیدگی قضایی قــرار دارد.
ایــن گ ــزارش حاکی اســت  ،بــه دنــبــال انتشار
تصاویری از آویــزان کــردن یک گاو از جرثقیل
برای قربانی کردن در مقابل ستاد انتخاباتی در
سیرجان ،نامزد متخلف رد صالحیت شد.

ف های تهرانی از شنبه
آب پرمصر 
ی شود
قطع م 
مدیرعامل آبــفــای اســتــان تــهــران از قطع آب
مشترکان پرمصرف ساکن تهران از شنبه خبر
داد .بختیاری با اشاره به میزان مصرف آب در
کال ن شهر تهران و شهرهای آن گفت :امسال
به لحاظ کاهش بارندگی در کشور سال ویژهای
است.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب تهران
اظهار کرد :حجم مخازن سدهای تهران در سال
قبل یک میلیارد و  ۱۳۴میلیون متر مکعب بوده،
ولی امسال  ۷۵۰میلیون متر مکعب کاهش به
ثبت رسیده است که حــدود  ۳۰۰میلیون متر
مکعب حجم بارندگی کاهش داشته است

