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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب به معنی 

تایید آنها از سوی کیهان نیست.
 دعا برای سالمتی

 سپهر عبداله پور با انتشار این تصویر نوشت: »دکتر ایرج حریرچی 
فوق  تخصص جراحی سرطان و استاد دانشگاه علوم  پزشکی تهران 
از پزشکان داوطلب حاضر در جنگ تحمیلی بوده است. او امروز به 
دلیل حضور در خط مقدم مقابله با کرونا، خود به این ویروس مبتال 
شده. برای بهبودی او، همه مبتالیان به این بیماری و موفقیت کادر 

درمانی کشور دعا کنیم.«

 آقای رئیس جمهور توان شما همین است؟
 محســن پورعرب: »ویروس کرونا بــه ایران آمده؛ دالر ۱۶ هزار 
تومن، ســکه ۶ میلیون تومن، گوشت ۱۶۰ هزار تومن و مرغ ۱۴ 
هــزار تومن. آقای رئیس جمهور یک ویروس خنده دار قرار اســت 
وضعیت کشــور را بحرانی کند؟ توان مدیریتی شما همین است؟ 
متوجه هســتید روان مردم پریشان و جیبشان خالی است؟ دقیقاً 

هیئت وزیرانتان چه می کنند؟«
 این رسالت من است

 زهره چخماقی: »خانم اســدی پزشــک جوان و فوق تخصص 
ریه که این روزها در بخش آی ســی یو بیمارستان امام خمینی از 
کرونایی ها مراقبت میکنه در شبکه خبر در پاسخ به اینکه خانواده 
نگران ســالمتی تون نیســتن؟ گفت: اونها معتقدن که من رو به 
حضرت ابوالفضل ســپردند، خدا محافظ من است ضمن اینکه در 

این شغل رسالتی دارم.«
 کرونا تنها یک ویروس است

 سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد: »در مدیریت بحران 
کرونا مواظب دوگانه سازی های جعلی باشیم: ایرانی و خارجی، چینی 
و غیرچینی، قمی و غیرقمی  و....؛ کرونا، تنها یک ویروس است و نه 
اعتیاد و اختالس. جهان در گیرودار این بیماری است، در کنار هم 

باشیم و آن را ریشه کن کنیم.«
دست مریزاد

 احمد خســروی هم با انتشار این تصویر نوشت: »گفتن تو این 
گرفتاری الاقل می تونیم یه دست مریزاد بگیم و تشکر کنم از کادر 
درمانی بیمارستان فرقانی قم و به بیماران روحیه بدیم؛ طلبه هایی 

که امروز بیمارستان رفتن.«

 بازداشت 
دختربچه ۶ ساله 

توسط پلیس

بازداشت یک دختربچه آمریکا تصاویر 
۶ ساله توسط پلیس در یک مدرسه 
در شهر اورالندو آمریکا منتشر شد.

  به گزارش خبرگزاری صداوســیما 
به نقل از آسوشــیتدپرس، پلیس شهر 

اورالنــدو این دختربچــه را که »کایا رولی« نام داشــت به علت 
بی انضباطی بازداشت و به اداره پلیس منتقل کرد. در حالی که این 
دختربچه به شدت  گریه می کرد پلیس به او دستبند زد. پلیس شهر 
 اورالندو این مأمور پلیس را که دنیس  ترنر نام داشت از کار برکنار 

کرد.

اخبار کوتاه اجتماعی

 24 شایعه پرداز درباره »کرونا« دستگیر شدند
پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا- رئیس پلیس فتا کشور با  اشاره به 
دستگیری 2۴ نفر که اقدام به شایعه سازی پیرامون بیماری کرونا 
و تشویش اذهان عمومی کرده بودند، افزود: رصد و پایش پلیس فتا 
درخصوص انتشــار هرگونه اخبار جعلی و کذب در فضای مجازی 
در این موضوع با جدیت تا ریشه کنی کامل این جریان ادامه دارد. 

 باران در تهران رکورد ۶9 ساله را شکست
ایسنا- رئیس سازمان هواشناسی دیروز با  اشاره به اینکه طی 2۴ 
ساعت گذشــته 55/5 میلی متر بارش در ایستگاه مهرآباد تهران 
ثبت شــده است، گفت: این ایستگاه در سال ۱۹5۱ تاسیس شده 
و این برای نخستین بار است که چنین رکوردی ثبت کرده است.

 استفاده از خودروهای آبپاش یگان ویژه ناجا 
برای ضدعفونی اماکن

پایگاه خبری پلیس- فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: یگان ویژه 
برای مهار و کنترل بیماری کرونا، خودرو های ضدشــورش آبپاش 
»راتــق« را در اختیار نهادهای درمانی و بهداشــتی و متولیان امر 
برای ضدعفونی کردن شهرها قرار می دهد تا شیوع این بیماری در 

کشور کاهش پیدا کند.
 امدادرسانی به ۱۵ هزار و ۷92 زلزله زده 

استان آذربایجان غربی
ایرنا- رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل  احمر با  اشاره 
به ارائه خدمات اســکان و تغذیه اضطراری به ۱5 هزار و ۷۹2 نفر 
از هموطنان زلزله زده اســتان آذربایجان غربی، گفت: چهار هزار و 
۸5۰ دســتگاه چادر، 22۴ تخته پتو، چهار هزار و 2۳ شعله والوور 
و چهار هزار و ۳۴۸ بسته غذایی ۷2 ساعته میان متأثران از زلزله 

توزیع شده است.
عملیات ضدعفونی کردن اتوبوس های پایتخت 

شبانه روزی شد
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران- مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران گفت: عملیات ضدعفونی کردن اتوبوس های شرکت واحد که 
از اول اسفند صرفاً در ساعات پایانی شب انجام می شد را شبانه روزی 
کرده ایم و عملیات شست وشوی اتوبوس ها طی ساعات روز در ابتدا 

و انتهای خطوط انجام می شود.
کشف ۵9۸ میلیون دینار تقلبی 

در فرودگاه امام)ره(
پایگاه خبری پلیس- فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور از کشف 
5۹۸ میلیون دینار ارز تقلبی توسط پلیس فرودگاه بین المللی امام 

خمینی )ره( خبر داد.
 لغو مراسم تاالرها 

بدون نیاز به پرداخت مبلغ بیعانه
ایسنا- معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: 
به دنبال احتمال شیوع ویروس کرونا و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه، 
برخی افرادی که برای مراســم های خود اقدام به رزرو تاالر کرده 
بودند تصمیم به لغو این مراسم ها گرفته اند که در این خصوص طی 
نامه ای به اتاق اصناف ابالغ شد که اتحادیه تاالرداران موظف هستند 

کل مبلغ بیعانه ای که برای رزرو دریافت کرده اند را بازگردانند.

 8 کشته 
و  مفقود 

 حاصل سیالب

اندونزی یک مقام آژانس مدیریت حوادث 
و فاجعه اندونزی دیروز از کشــته 
شــدن پنج نفر و مفقود شدن سه 
نفر دیگر در جریان سیالب های اخیر 
جاکارتا، پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی آژانس ملی مدیریت حوادث و بالیای 
اندونزی همچنین اعالم کرد که حدود 2۰ هزار نفر در جریان سیل 

روز گذشته جاکارتا مجبور به تخلیه خانه های خود شده اند. 
برخی از بخش های شــهر جاکارتا و اســتان های مجاور آن در 

غرب »جاوا« و »بانتن« همچنان تا دیروز زیر آب باقی مانده اند.
به گفته مقامات این کشــور، عملیات جست وجو و نجات افراد 

مفقود شده در این سیالب ها همچنان ادامه دارد.
ارتفــاع آب گرفتگی ها هنوز در بخش هــای مختلف پایتخت 

اندونزی و مناطق اطراف آن حداکثر تا یک متر باقی مانده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، طبق اعالم مقامات اندونزی، 
سه ساختمان مدرسه، یک مسجد و بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع 
برنج در جریان این ســیالب ها زیر آب رفته و کشاورزان خسارات 

مالی زیادی را متحمل شده اند.

دومین جلسه محاکمه »گروه عظام« برگزار شد

فرار مالیاتی 4۱۸ میلیاردی »عباس ایروانی« با بدهی ۱۵ هزار میلیاردی

صفحه ۱۰
پنج شنبه 8 اسفند ۱۳۹8
۳ رجب ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۱۶

 »مار« 
در کابینت 

خانه

یک زن انگلیســی که در حال انگلیس
بود  وســایل خود  به دنبال  گشتن 
ناگهان به یک مار قرمز در کابینت 

خود برخورد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 

»کسیا رادوکنسکا« که ساکن ساوسوارک در لندن است به منابع 
خبری گفت که به دنبال چند وسیله شست وشو در خانه بوده که 

این مار را در فضای خالی کابینت خود پیدا کرده است.
وی افزود: من در کابینت خود که وســایل را در آن نگهداری 
می کنم باز کردم و در کنار جاروبرقی خود توی یک فضای خالی، 
چیزی مانند یک طناب قرمز دیدم. ناگهان این طناب تکان خورد و 
من با خود فکر کردم، اوه خدای من این یک مار است. این شخص 
ســریعا به سازمان امنیت حیوانات انگلیس تماس گرفته و پس از 

مدتی، افسر سازمان مذکور به محل آمده است. 

 مرگ 
پیرترین 
گانگستر

آمریکا لقب  با  ارشد  فرانتســزه  جان 
»ســونی« یکی از مشــهورترین 
گانگســترهای آمریکا در سن ۱04 
نیویورک  بیمارســتان  در  سالگی 

درگذشت.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از اسکای نیوز، فرانتسزه به عنوان 
یکی از اعضای خانواده مافیایی »کلمبو« شهرت داشت که در ۳۳ 
ســالگی به آن پیوسته بود. وی تا اواسط دهه ۱۹۹۰، دارای مکان 

دوم در سلسله مراتب این خانواده بود.
 این گانگســتر از جمله به خاطر ســرقت بانک ها  و قتل بارها 
محاکمه شد. وی آخرین بار در سال 2۰۱۱ به حبس محکوم شد 

اما در سال 2۰۱۷ به دلیل کهولت آزاد شد.

زیرگذر کوی نصر )گیشــا( صبح دیروز با 
حضور استاندار و شــهردار تهران بازگشایی 
شــد و خودروها می توانند برای تردد از آن 

استفاده کنند.
معاون فنی و عمران شهرداری تهران در حاشیه 
مراسم بهره برداری از پروژه زیرگذر کوی نصر )گیشا(، 
با بیان این که خردادماه  امسال پل گیشا جمع آوری 
شد، اظهار داشت: از آن پس انجام عملیات اجرایی 
زیرگذر گیشــا در دستور کار قرار گرفت و براساس 
برنامه ریزی های اولیه مقرر شد که در خردادماه سال 
۱۳۹۹ ایــن زیرگذر افتتاح شــود، اما بنا به توصیه 
شــهردار تهران با برقراری شیفت های کاری بیشتر، 
افتتاح پروژه را به 2۹ اســفندماه کوتاه کردیم، اما از 
آنجایی که ترافیک شب عید برای مردم آزاردهنده 
است و از نظر ایمنی نیز این پروژه تکمیل شده است، 
تصمیم گرفتیم این پروژه را به صورت آزمایشی افتتاح 
کنیم و بعد از احصاء مشکالت در همان زمان از پیش 

تعیین شده، این زیرگذر را افتتاح رسمی کنیم. 
صفا صبوری دیلم با بیان اینکه افتتاح رسمی و 
کامل پروژه در تاریخ 2۹ اسفندماه جاری خواهد بود 
و یک سری اقدامات تکمیلی باید در مرور زمان انجام 

شود، افزود: همکاران ما در شب اقدامات تکمیلی را 
انجام خواهنــد داد و همچنین در طول روز هم به 
صورتی که برای شهروندان مزاحمتی نداشته باشد، 
اقدامات تکمیل می شوند، همچنین تمهیدات مسائل 
ایمنی به صورت کامل پیش بینی و اجرا شده است و 

مشکلی از نظر ایمنی برای تردد خودروها وجود ندارد.
صبوری دیلمی درباره اثرات ترافیکی پروژه نیز  
گفــت: به صورت معمول اثــرات ترافیکی پروژه در 
ماه های آینده بعد از بهره برداری نمایان خواهد شد.  
باتوجه به اینکه دو خط عبوری در پل عبوری گذشته 

وجود داشت اما در حال حاضر در هر الین ۳/5 متر 
عرض معبر افزایش یافته است، پیش بینی می شود 
که شهروندان تا میدان گل ها و اتوبان کردستان را به 
راحتی طی کنند، کسانی که می خواهند به بیمارستان 
شریعتی یا کارگر جنوبی دسترسی داشته باشند هم 

به سهولت تردد کنند.
وی با بیان اینکه بعید می دانم که ترافیک جدی از 
این پس در زیرگذر کوی نصر مشاهده شود مگر  اینکه 
پس زدگی ترافیک در معابر دیگر  مثل میدان گل ها 
یا پل آزمایش باشــد، در مورد محدودیت ترافیکی 
این  پروژه بیان کرد: از نظر مســیر تردد زیرگذر، نور 
و دیواره ها اقدامات کامل است، الیه آخر آسفالت در 
اواخر سال انجام خواهد شد و بنابراین محدودیت و 
مزاحمتی برای تردد خودروها وجود نخواهد داشت.

به گزارش شهرنوشــت،  عملیات جمع آوری پل 
فلزی کوی نصر که قرار بود براساس برنامه زمان بندی 
اولیه ظرف مدت ۶۰ روز انجام شــود، طی یک بازه 
زمانی 22 روزه به ســرانجام رسید و پس از آن فقط 
۸ ماه طول کشید تا مجموعه اقدامات باقی مانده به 
سرانجام برسد. هزینه تقریبی اجرای این پروژه حدود 

۸۰ میلیارد تومان اعالم شده است.

اقدام خوب شهرداری تهران برای کاهش ترافیک شب عید

زیرگذر گیشا زودتر از زمان بندی تعیین شده 
به بهره برداری رسید

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات »عباس 
ایروانی« و سایر متهمان پرونده »گروه عظام« 
در شــعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرائم اقتصادی به ریاســت قاضی صلواتی 

برگزار شد.
بــه گزارش میــزان، در این جلســه نماینده 
دادستان ادامه کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.

شــاه محمدی با اشــاره به ارائه تســهیالت 
غیرقانونی بانک مسکن به متهم ایروانی اظهار داشت: 
کمیسیون بانک مسکن چگونه 2۰ میلیون دالر و 
۳۰ میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولین 
بانک نه تنها دستورالعمل های بانک مرکزی را رعایت 
نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای 

تسهیالت ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.
وی افزود: گزارش کارشناســی زیان انباشته 
شرکت را افشــا نکرده است، همچنین کارشناس 
اعــالم نکرده که ریســک مالی شــرکت در چه 
وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیســیون بانک 
نیز قرار نگرفته است. مسئوالن بانک مسکن بدون 
ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه 

را صادر و اقدام نموده اند.
بــه گفته نماینده دادســتان، شــرکت »پویا 
خودرو شرق« در ســال ۸۹ با زیان انباشته بیش 
از 5۸ میلیارد ریال مواجه بوده اســت و از طرفی 
این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای 

سوال است که چگونه مسئوالن شعبه این شرکت 
را به عنوان ضامن پذیرفته اند؟

شاه محمدی گفت: مسئوالن شرکت با عدم ارائه 
پروانه سبز گمرکی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل 
قبول و با تبانی با شرکت های طرف قرارداد در دوبی 
به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نیز 

قادر به وصول مطالبات نمی باشند.
وی با اشــاره به روابط خانودگی متهم ایروانی 

با مســئوالن وقت بانک مســکن افزود: خانواده 
متهم ایروانی در تبانی با قدرت اله شــریفی، مدیر 
عامل وقت بانک مســکن، تســهیالت ارزی برای 
ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت 
نموده اند و از شرکتی واقع در دوبی خرید ها صورت 
گرفته است که این شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد 
سهام آن برای پسر عباس ایروانی است لذا ذینفع 

واحد بودن خریدار و فروشنده محرز است.

نماینده دادســتان در ادامه، تســهیالت ارزی 
شرکت های گروه عظام را قرائت نمود و گفت: در 
اغلب تسهیالت دریافتی اعتبارسنجی شرکت ها و 
صورت های مالی اخذ نشــده است و صوری بودن 
فاکتور های موجود در پرونده های تسهیالتی امری 

محتمل به نظر می رسد.
شاه محمدی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات 
از ســال ۹۰ تا ۹5 به شرکت »رویای آبی کیش« 
مبالغی بابت گشــایش اعتبارات اسنادی پرداخت 
نموده اســت، مدیران شــرکت هایی که به بانک 
توسعه صادرات معرفی شــده اند از اقوام سببی و 
نسبی و کارکنان عباس ایروانی هستند لذا ذینفع 
واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج 
ارز از کشــور محرز به نظر می رسد و صوری بودن 

فاکتور ها امری محتمل است.
پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی صلواتی 
با درخواســت وکیل مدافع متهم ایروانی مبنی بر 
اعالم ختم جلسه به دلیل وضعیت جسمی نامساعد 
موکلــش، موافقت کرد و زمان جلســه بعدی را 

یک شنبه آینده اعالم کرد.
همچنین قاضی صلواتی تاکید کرد: بدهی متهم 
عباس ایروانی ۱5 هزار میلیارد تومان بوده، این در 
حالی است که ســازمان امور مالیاتی تهران فرار 
مالیاتــی وی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعالم 

کرده است که جای تاسف دارد.

سرویس اجتماعی- 
نگاهی به آمارهــای جهانی بیماری کرونا 
نکات امیدوار کننده ای را نشان می دهد، از جمله 
روند رو به بهبود بیماران مبتال به این بیماری.

روز گذشــته طبق اعالم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی کشور، تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونــا به ۱۳۹ نفر افزایش پیدا کرد که از این تعداد 
متأســفانه ۱۹ نفر جان باخته اند. این در حالی است 
که 2۴ نفر از مبتالیان خوشبختانه بهبود پیداکردند. 
بــه عبارت دیگر از ۱۳۹ فرد مبتال به کرونا در ایران 
تاکنون پرونده ۴۳ نفر بسته شده است و این یعنی 
۴۴/۱۸ درصد پرونده های بسته شده منجر به مرگ 
و 55/۸۱ درصد پرونده منجر به بهبود قطعی بیماران 

منجر شده است.
مطمئنا در نگاه اول این آمار نگران کننده به نظر 
خواهد رســید و برخالف آنچه که تاکنون سازمان 
بهداشت جهانی درباره میزان کشندگی این ویروس 
گفته، تلقی خواهد شد. اما بررسی آمارها در مقیاس 

جهانی واقعیت دیگری را نشان می دهد.
داده هــای جهانی منتهی بــه 2۳ فوریه)چهارم 
اسفند( نشان می دهد تعداد مبتالیان به این ویروس 
۷۸ هزار و ۹۶۶ نفر بوده اســت که از این تعداد 25 
هزار و ۸۸۶ نفر پرونده هایشان بسته و 5۳ هزار و ۸۰ 

نفر هنوز پرونده هایشان باز بوده است.
در ادامه بررســی مشخص می شود از تعداد کل 
پرونده های بســته شــده، 2۳ هزار و ۴۱۸ نفر )۹۰ 
درصــد( بهبود پیدا کرده انــد و دو هزار و ۴۶۸ نفر 
)۱۰ درصد( جان باخته اند. عالوه بر این از تعداد کل 
پرونده های باز، ۴۱ هزار و 5۱۱ نفر )۷۸ درصد( روند 
رو بهبود را طی می کنند و ۱۱ هزار و 5۶۹ نفر )22 

درصد( در حالت وخیم به سر می برند.

همان طور که خبرها گویا است، ویروس کرونا در 
حال شــیوع در کشورهای دیگر است به گونه ای که 
اکنون این ویروس عالوه بر چین در ۴۳ کشــور دنیا 
مشــاهده شده اســت؛ از دیگر سو روند ابتال و جان 
باختن افراد به این ویروس نه تنها در ایران بلکه در 
کشورهایی چون چین، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن رو 

به افزایش است. اما واقعیت چیز دیگری است.
در این باره داده های جهانی منتهی به 2۶ فوریه-  

هفتم اســفند )تا زمان نگارش این گزارش( نشــان 
می دهد تعداد مبتالیــان به این ویروس ۸۱ هزار و 
2۶۳ نفر بوده اســت که از این تعداد ۳۳ هزار و ۹۳ 
نفر پرونده هایشان بسته و ۴۸ هزار و ۱۷۰ نفر هنوز 

پرونده هایشان باز بوده است.
در ادامه بررســی مشخص می شود از تعداد کل 
پرونده های بســته شــده، ۳۰ هزار و ۳2۳ نفر )۹2 
درصــد( بهبود پیدا کرده انــد و دو هزار و ۷۷۰ نفر 
)۸ درصــد( جان باخته اند. عالوه بر این از تعداد کل 
پرونده های باز، ۳۹ هزار و ۳۱۹ نفر )۸2 درصد( روند 
رو بهبــود را طی می کنند و ۸ هزار و ۸5۱ نفر )۱۸ 

درصد( در حالت وخیم به سر می برند.
بنابراین همان طور که مشــاهده می شود، آمار 
جان باختــگان 2 درصد کاهش و آمار بهبود یافته 2 
درصد افزایش پیدا کرده است، همچنین آمار افراد رو 
 به بهبود ۴ درصد افزایش و آمار افراد در حالت وخیم 
۴ درصد کاهش داشــته است که این شرایط بیانگر 

روند رو به بهبود این ویروس در جهان است.
بدون شک می توان نتیجه گرفت با وجود گسترش 
این ویروس در ســایر کشورهای جهان، می توان به 
بهبود افراد مبتال به این ویروس بیشتر امیدوار بود؛ 
الزم به یادآوری است که برای مبتال نشدن به کرونا 

بهترین راه پیشگیری است.

آمارهای جهانی از افزایش روند بهبود مبتالیان به ویروس کرونا خبر می دهند

26 فوریه )7 اسفند(23 فوریه )4 اسفند(عنوان
81/263 نفر78/966 نفرتعداد افراد مبتال

33/093 نفر25/886 نفرتعداد پرونده های بسته
2/770 نفر )8% ( 2/468 نفر )10 %(افراد جان باخته
30/323 )92 %(23/418 نفر )  9 %(افراد بهبودیافته

48/170 نفر53/080 نفرتعداد پرونده های باز
39/319 نفر )82 %(41/511 )78 %(افراد رو به بهبود

8/851 نفر )18 %(11/569 نفر )22 %(افراد در حالت وخیم

مدیــر واحــد ســاماندهي طرح ها و 
محدوده هاي ترافیکي شــهرداري تهران 
گفت: با تصویب شــوراي ترافیک تهران 
ســاعت اجرای طرح های ترافیکی تهران 
 از روز شــنبه بــه ۸ صبح تــا ۱۷ کاهش 

یافت. 
به گــزارش معاونت حمــل و نقل و ترافیک 
شــهرداري تهران، عمــار ســعیدیان فر با بیان 
اینکه در جلسه شوراي ترافیک تهران، پیشنهاد 
کاهش ساعت طرح ترافیک مطرح و بررسي شد، 
افزود: با تصویب این شــورا و به دنبال مشــاهده 
مــواردی از کرونا ویروس و درخواســت عمومی 
برای استفاده از وســایل نقلیه شخصی و پرهیز 
از محیط هــای بــا تجمع باال، طــرح ترافیک و 
کنترل آلودگی هوا از شــنبه ۱۰ اســفندماه تا 
 آخر هفتــه آینده از ســاعت ۸ تــا ۱۷ خواهد 

بود. 
پیش از ایــن زمان اجرای طــرح ترافیک و 
آلودگی هوا ۶:۳۰ دقیقه تا ۱۸ در نیمه دوم سال 
بود که حاال با تصویب شورای عالی ترافیک زمان 
اتمام یک ساعت زودتر و زمان آغاز نیز یک ساعت 

و نیم دیرتر خواهد بود.

با هدف افزایش امکان استفاده
 از خودرو شخصی

ساعت اجرای طرح های 
ترافیکی تهران کاهش یافت

هشدار پلیس درباره احتمال سرقت 
و کالهبرداری

تست »کرونا« مقابل دِر منازل 
انجام نمی شود

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشــگیری 
تهران بزرگ اعالم کرد که تســت های مربوط 
به کرونا به هیچ عنوان مقابل در منازل انجام 

نمی شود.
سرهنگ علیرضا ناصری نژاد درباره انتشار خبری 
مبنی بر ســودجویی و ســرقت برخــی از افراد از 
شهروندان در پوشش انجام تست کرونا در مقابل در 
منازل به ایسنا گفت:  برابر بررسی ها و پیگیری های 
انجام شــده از ســوی وزارت بهداشــت هیچ گونه 
تســت مربوط به بیماری کرونا در مقابل در منازل 
انجام نمی شــود و از این رو اگر شهروندان با چنین 
مواردی روبه رو شــدند باید بدانند که این مراجعات 
 از ســوی وزارت بهداشــت و دســتگاه های مجری 

نیست.
ناصری نژاد با بیان اینکه تاکنون گزارشی از چنین 
اقدامی در مراکز پلیس پیشگیری تهران بزرگ ثبت 
نشده است، خاطرنشان کرد:  در صورتی که شهروندان 
با چنین مواردی روبه رو شدند الزم است که اوال بدانند 
چنین مراجعاتی از سوی وزارت بهداشت وجود ندارد 
و نباید در را باز کنند و ثانیا حتما موضوع را از طریق 
تماس به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند 

تا با متخلفان برخورد شود. 

رئیس کل دادگستری اســتان بوشهر گفت: 
با تالش هــا و تمهیدات دســتگاه های متولی و 
بنزین  قضایی سهمیه بندی  یری های دستگاه  یگ پ
یارانه ای قایق های صیادی بوشهر بر اساس فرمول 

جهانی فائو تامین شد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، علی جمادی با  
اشــاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر و 
حضور ســرزده وی در اسکله بوشهر و بررسی مشکالت 
صیادان از نزدیک، اظهار داشــت: یکی از مشکالت مهم 
صیادان تالشگر در استان بوشــهر سهمیه بندی بنزین 
قایق های صیادی بود که معیشــت آنها را دچار مشکل 

کرده بود.
جمادی افزود: به دنبال پیگیری های قضایی و همکاری و 
همراهی دولت مشکل صیادان در استان بوشهر رفع گردیده 
و سهمیه بندی بنزین یارانه ای قایق های صیادی بر اساس 
 فرمول جهانی فائو تامین شد؛ در این فرمول مصرف بنزین 
بر اساس میزان دریاروی که حداکثر 2۱ روز در ماه است 

و قدرت موتور قایق تعیین می شود.
وی بیان کرد: بر این اساس سقف سهمیه بنزین یک  
هــزار و 5۰۰ تومانی قایق های صیادی یک  هزار و 2۰۰ 
لیتر در ماه تعیین شده  که بر این اساس قایق های صیادی 

برای دریافت سهمیه بنزین خود باید در سامانه تجارت 
آسان ثبت نام کرده باشند.

رئیس کل دادگســتری استان بوشــهر از صیادان 
به عنوان قشر زحمتکش و سخت کوش جامعه یاد کرد و 
گفت: مسئولین در راستای رفع مشکالت این قشر اهتمام 
ویژه داشته باشند که در همین راستا دستگاه قضایی هم 

در کنار آنها قرار خواهد داشت.
بنــا بر این گزارش، رئیس قوه قضائیه هفدهم بهمن 
به استان بوشهر سفر کرد و ضمن بازدید سرزده از اسکله 
صیادی جفره، با حضور در جمع صیادان و ملوانان، دیدار 
صمیمانــه و چهره به چهره با آنها داشــت و در جریان 
مشکالت این قشــر قرار گرفت؛ در این دیدار صیادان و 
ملوانان نسبت به مشکالت مختلف خود از جمله سهمیه 
سوخت، قطع شدن پیاپی سامانه ها، پیاده نشدن مناسب 
دولت الکترونیک در اســکله، عــدم بهره مندی از امتیاز 
ســختی کار، امتیاز آب و نداشــتن بیمه گالیه هایی را 

مطرح کردند.
وی از اســتاندار بوشهر خواست که این موضوعات را 
پیگیری کند و به صیادان اطمینان خاطر داد که مشکالت 
آنها بررسی و اگر در استان قابل حل بود از سوی استاندار و 
اگر در حوزه استانداری نبود، در تهران پیگیری خواهد شد.

پیرو سفر آیت اهلل رئیسی و پیگیری قضایی و همکاری دولت 

مشکل تامین سوخت قایق های صیادی 
استان بوشهر رفع شد


