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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 همه آنها از سوی کیهان نیست.
 فرق ایران و سعودی

 علی عبدالسالم العجری: »ایران کمتر از یک میلیون دالر هزینه 
کرد و به فضا رسید. عربستان بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر هزینه کرد 

و حتی به صنعا نرسید.«
 خاک سپاری 7 هزار عضو قابل پیوند

 پریسا حیدری: »روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به دلیل انجام نشدن پیوند 
عضو از دنیا می روند! این اتفاق درحالی رخ می دهد که تنها در سال 
گذشته، ۷ هزار عضِو قابل پیوند به خاک سپرده شدند. هر فرِد دچار 
مرگ مغزی می تواند ۸ عضو و ۵۳ بافت را اهداء کند. برای دریافت 

کارت اهدای عضو، شماره ملی خود را به ۳۴۳۲ پیامک کنید.«
 اصرار شهرداری بر اجرای طرح ترافیک؛ چرا؟

 امیــر پروســنان: »در حالی که وزارت بهداشــت می گوید لغو 
طرح ترافیک هیچ تأثیری در شاخص کیفیت هوای تهران در بازه 
زمانی مشابه سال قبل نداشته، همچنان شهرداری تهران به دنبال 
اجرای طرح ترافیک است. چه دلیل علمی، منطقی، اجتماعی برای 

اجرای آن در شرایط شیوع کرونا وجود دارد؟! هیچ!!«
 سردار هنوز پشت حاج قاسم است

 میالد فیضی: »یه نکته جالب در مورد سردار قاآنی بگم؛ ایشان 
به احترام حاج قاســم هنوز پشت میز ایشان نمی نشینند، بلکه در 
اتاق ایشان روی صندلی های مدعوین به امور رسیدگی می کنند!«

 مردم افغانستان قابل احترامند
 محمد پازوکی: » طبق شــواهد عملیات تفرقه اندازی بین مردم 
ایران و افغانستان فعال شده! از خبرسازی های دروغ معاندین گرفته 
تا ســکو های فیک ایرانی یا افغانستانی برای ایجاد اختالف و نزاع. 
مواظب باشیم در پازل دشمن بازی نکنیم. به کوری چشم دشمنان، 
مردم افغانستان بیش از همیشه برای ما ایرانی ها قابل احترامند.«

 پیام الکاظمی
 عبداله گنجی هم با انتشــار این تصویر نوشت: »پوشیدن لباس 
حشد الشعبی از ســوی الکاظمی  و ابراز خادمی  نسبت به آن پیام 
روشــنی را منتقل می کند. )البته به شــرط اینکــه با نیت خوانی 

هجوش نکنیم(«

 این هم نتیجه شخم زدن عین االسد
 دانیال معمار هم با انتشار این تصویر نوشت: »نفتکش ایرانی در 
دوران تحریم با پرچم جمهوری اسالمی در حال عبور از اقیانوس 
اطلس اســت. محموله بنزین و مقصد ونزوئالست. ناوگان دریایی 
ایاالت متحده در اقیانوس اطلس حضور دارد،  اما جرئت تعرض به 
نفتکش  ایرانی را ندارد. آنهایی که دنبال دیدن نتیجه شــخم زدن 

عین االسد بودند حاال وقت دیدن است.«

 سقوط
 جنگنده

 اف- ۲۲ 

نیروی هوایی آمریکا از ســقوط آمریکا
یک فروند جنگنده رادار گریز اف - ۲۲ 

این کشور خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از سی ان ان، 
نیروی هوایی آمریکا از سقوط یک فروند 

جنگنده رادار گریز اف - ۲۲ این کشــور در جریان پرواز آموزشی 
خبر داد.

ایــن حادثه در ایالت فلوریدا رخ داد و خلبان آن جان ســالم 
به در برد.

اگرچــه آمریکا فقط ۱۸۳ فروند از این هواپیما در اختیار دارد، 
اما اف - ۲۲ یکی از پیشــرفته ترین جنگنده های آمریکایی است و 

تحقیق پیرامون علت این حادثه ادامه دارد.
قیمت هر فروند از این جنگنده ها که تولید آن در ۲۰۱۱ متوقف 

شد، حدود ۱۴۳ میلیون دالر است.

۲4 کشته در 
تصادف مرگبار 

کامیون

ایالت هند در  کامیــون  دو  تصادف 
شــمالی »اوتار پــرادِش« هند ۲۴ 
کشته و شمار دیگری زخمی  بر جای 

گذاشت.
به گزارش ایسنا، این تصادف دیروز 
در منطقــه »اوریا« واقع در حدود ۲۰۰ 

کیلومتری »لکهنو«، مرکز ایالت »اوتار پرادش« به وقوع پیوست.
یکــی از کامیون ها حامل مهاجرانی بود که شــغل خود را در 
جریــان اعمال قرنطینــه خانگی به خاطر کرونا از دســت داده و 
از ایالت هــای راجســتان و  هاریانا عازم خانه هــای خود در بیهار، 
جارکند و بنگال غربی بوده اند.مقامات هند ضمن اعالم تســلیت 
به خانواده های قربانیان این حادثه، دســتور بررسی و تعیین علت 
حادثه و همچنین رســیدگی به زخمی ها را صــادر کردند. بنا بر 
گزارش اســپوتنیک، محدودیت هایی که دولت هند برای مقابله با 
همه گیری کووید-۱۹ وضع کرده، باعث شده است که بسیاری از 
مهاجران کارگر به خانه های خود برگردند. گاهی اوقات این کارگران 
از طریق کامیون ها و وسایل نقلیه دیگر که برای حمل و نقل افراد 
مناسب نیست، اقدام به بازگشت می کنند. در نتیجه، هند با افزایش 

شدید تعداد تصادفات مرگبار رو به رو شده است.

هشدار پلیس در مورد سرقت اطالعات بانکی 
در سایت های شرط بندی

رئیس  مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا از شگرد جدید شیادان برای سرقت اطالعات 

بانکی در سایت های شرط بندی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی محمد رجبی گفت: 
گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی کاربرانی را که برای بار اول 
وارد سایت می شوند، کامال حساب شده مبلغ اندکی برنده می کنند 

تا فرد را برای سرمایه گذاری های بیشتر ترغیب سازند. 
رجبی با اشاره به شعارهای تبلیغاتی از جمله چند برابر کردن 
پول و پولدار شدن یک شبه از سوی سایت های قمار و شرط بندی 
افزود: شــیرینی بردهای اولیه باعث می  شــود به رغم باخت های 
بعدی، شخص همچنان به دنبال بازی باشد تا بتواند برنده شود در 
حالی که دیگر امکان برنده شدن کم و کمتر می شود. در سایت های 
شرط بندی وقتی از مبلغی فراتر می رود، برنامه طوری پیش می رود 
که برگه هایی که به فرد داده یا تاس هایی که برای او ریخته می شود 

به گونه ای است که کاربر می بازد.
وی با اشاره به اینکه درگاه های بانکی کشور مستقیماً در اختیار 
قمار بازان قرار نمی گیرد، اظهار داشت: سایت های شرط بندی اقدام 
به اجاره درگاه بانکی می کنند. برخی از مجرمان ســایبری نیز در 
قالب سایت های شرط بندی و قمار اقدام به سرقت اطالعات حساب 
بانکی قربانی کرده و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطالعات کارت 
بانکی که توســط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می شود 

اقدام به برداشت از حساب بانکی وی می کنند.

انفجار مهیب 
در کارخانه  

مواد شیمیایی

ایتالیا وقوع انفجار شدید در یک کارخانه 
منطقه ای  در  واقع  مواد شــیمیایی 
صنعتی در شهر ونیِز ایتالیا منجر به 
ستون های  برخاستن  و  آتش سوزی 
دود در آسمان اطراف محل حادثه شد.

به گزارش ایسنا، این انفجار مقامات ایتالیا را بر آن داشت تا به 
مردم دستور دهند که در خانه مانده و از باز کردن درها و پنجره ها 

خودداری کنند.
یک کارگر نیز در این حادثه زخمی  شد.

نیروهای آتش نشــانی و امدادگران بالفاصله پس از وقوع این 
حادثه به محل انفجار اعزام شدند.

بنا بر گزارش رویترز، تصاویر تلویزیونی منتشــر شــده از این 
حادثه ســتون هایی از دود را نشــان می داد که از چند کیلومتری 

قابل مشاهده بودند.

صفحه 10
یک شنبه ۲۸ اردیبهشت 1۳۹۹
۲۳ رمضان 1441 - شماره ۲۲4۶۸

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

مناقصه  بین المللی تأمین مالی )فاینانس خارجی(، بازرسی و بازسازی خطوط اصلی، 1
252099001434000001-1-99نیمه اصلی و انتقال شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب اصفهان

2- کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه:  تاریخ 99/2/24 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

توضیحتاریخروزساعتعنوان
یک ماه پس از انتشار99/3/29پنج شنبه14:00مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی

دو ماه پس از انتشار99/4/29یکشنبه8:00مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد استعالم ارزیابی کیفی
آدرس: اصفهان- خیابان فردوسی- ساختمان آب و فاضالب اصفهان- دفتر مجری طرح بازسازی شبکه فاضالب اصفهان تلفن: 32223700 )31 98+( فاکس: 32228800

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
4-1- مرکز تماس:  41934-021                              4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی

نوبت اول

سخنگوی وزارت بهداشت:

تعداد فوتی های روزانه کرونا بعد از ۷۰ روز 
به کمتر از ۴۰ مورد رسید

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعالم آخرین آمار 
کرونا در کشور، نحوه برگزاری راهپیمایی روز قدس و 

نماز عید فطر را اعالم کرد.
به گزارش وبدا، کیانوش جهانپور دیروز گفت: از ۲6 تا ۲۷ 
اردیبهشت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و 
۷۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.
جهانپور افزود: از بین مبتالیان جدید، ۳۲۵ مورد بستری 
و هزار و ۴۳۲ مورد سرپایی از افراد در تماس با مبتالیان بودند 
که شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 

۱۱۸ هزار و ۳۹۲ نفر رسید.
وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵ 

بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به 6 هزار و ۹۳۷ نفر رسید ضمن اینکه 
بعد از ۷۰ روز، تعداد موارد فوتی روزانه به کمتر از ۴۰ مورد 
رســید. رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت یادآور شد: 
خوشــبختانه تا کنون ۹۳ هزار و ۱۴۷ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و ترخیص شده اند و البته دو هزار و ۷۱6 نفر از بیماران 
مبتــال به کووید۱۹ در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
وضعیت خوزستان همچنان قرمز است

بــه گفته جهانپور، تا کنــون 6۷۲ هزار و 6۷۹ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شــده اســت اما از 

ســوی دیگــر وضعیت خوزســتان همچنان قرمز اســت و 
 این اســتان بیشــترین میزان بســتری و غربالگــری را نیز 

دارد.
وضعیت کرونایی کشور و جهان عادی نیست

وی افزود: با وجود روند مدیریت شده بیماری در کشور، 
اما به هیچ وجه در وضعیت عادی این بیماری به سر نمی بریم. 
هیچ کجای جهان و از جمله ایران وضعیت عادی با این ویروس 
ندارد. البته در اغلب شهرستان های استان خوزستان وضعیت 
را حتی فوق العاده اعالم می کنیم. بنابراین رعایت بهداشــت 
فردی و اجتماعی کماکان با جدیت باید تداوم یابد تا بتوانیم 

به مسیر مهار بیماری نزدیک شویم.

 نحوه برگزاری راهپیمایی روز قدس 
و نماز عید فطر

ســخنگوی وزارت بهداشت با  اشــاره به نحوه برگزاری 
راهپیمایی روز قدس بر اســاس مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، راهپیمایی روز 
قدس و تجمعات، در مناطق سفید به صورت تجمع در محل 
نماز جمعه ها و در شهر تهران به صورت کاروان خودرویی و با 
هدایت ســپاه پاسداران انقالب اسالمی خواهد بود. نماز عید 
فطر نیز به صورت تجمعات مرسوم هر ساله در مصلی ها برگزار 
نخواهد شد، بلکه با رعایت پروتکل های بهداشتی در مساجد 

نماز عید فطر برگزار خواهد شد.

شکوائیه50 هزار فرهنگی بازنشسته خطاب به رئیس جمهور

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی گفت: از بعد از ظهر یکشــنبه با نفوذ 
جریانات خنک شــمالی بارش باران و کاهش دما در 

برخی مناطق کشور پیش بینی می شود.
صادق ضیائیان در گفت وگو با ایســنا با  اشاره به اینکه 
بعد از ظهر امروز با نفوذ جریانات خنک شــمالی بارش باران 
و کاهش دما در نوار شــمالی کشور به ویژه استان های واقع 

در سواحل دریای خزر و استان های خراسان شمالی و شمال 
خراســان رضوی رخ می دهــد و در دامنه های جنوبی البرز 
واقع در اســتان های قزوین، البرز و تهران نیز بارش پراکنده 
خواهیم داشت، اظهار داشت: همچنین طی روز دوشنبه در 
استان های واقع در سواحل دریای خزر و برخی نقاط شمال 
شرق و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده همراه با رعد و برق و 

وزش باد پیش بینی می شود.

پیش بینی بارش باران و کاهش دما در برخی نقاط کشور

وزیر بهداشــت اعالم کرد فعالیت باشــگاه های 
ورزشی انفرادی و غیرگروهی که ارتباط فردی زیادی 
ندارد، با رعایت دســتورالعمل بهداشتی برای کلیه 

شهرها مجاز است.
بــه گزارش وبــدا، وزیر بهداشــت در نامــه ای به وزیر 
ورزش و جوانــان اعالم کرد: فعالیت باشــگاه های ورزشــی 
انفــرادی و غیرگروهی کــه ارتباط فردی زیــادی ندارد، با 
رعایت دســتورالعمل بهداشــتی برای کلیه شــهر ها مجاز 

اســت. در متــن این نامه آمده اســت: »پیــرو مصوبه بند 
۹ هجدهمین جلســه ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا 
مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ فعالیت باشــگاه های ورزشــی انفرادی 
و غیرگروهــی کــه ارتباط فــردی زیادی نــدارد با رعایت 
دســتورالعمل بهداشتی برای کلیه شــهر ها مجاز می باشد. 
الزم به ذکر است که دستورالعمل مربوطه در سایت معاونت 
 بهداشــت، مرکز ســالمت محیط و کار در دسترس عموم 

می باشد.«

وزیر بهداشت اعالم کرد

آغاز فعالیت باشگاه های ورزشی انفرادی و غیرگروهی

اســالمی  انقالب  مســتضعفان  رئیس  بنیاد 
از حمایــت ۳۶0 میلیارد تومانــی این بنیاد برای 
 خانه دار شــدن ۱۴ هزار خانــواده پرمعلول خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مســتضعفان، ســید 
پرویز فتاح در حاشیه جلسه تکمیل احداث ۱۴ هزار واحد 
مسکونی پرمعلول که با حضور وزیر تعاون، رئیس سازمان 
بهزیســتی برگزار شد، با  اشاره به نتایج این جلسه اظهار 
داشت: براساس توافق قبلی به منظور احداث مسکن برای 
خانواده های پرمعلول، تا امروز بیش از هشت هزار واحد 

مسکونی تکمیل و تحویل داده شده است.
فتاح افزود: ســهم بنیاد مســتضعفان در این توافق، 
حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بود که سهم ما از احداث ۱۴ 
هزار واحد مسکن خانواده های پرمعلول را تشکیل می داد.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر از میــان حدود 
پنج هــزار واحد مســکونی باقی مانــده در این توافق، 
هزار و 6۰۰ واحد روســتایی تکمیل نشــده باقی است 
و ســه هزار و ۵۰۰ واحد شــهری که حدود ۵۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارند؛ لذا مقرر شد بنیاد مستضعفان 
مبلــغ ۱۵۰ میلیــارد تومــان را بــه صــورت نقدی و 

بالعوض و همچنیــن ۷۰ میلیارد تومــان را به صورت 
 وام قرض الحســنه برای تکمیل ایــن واحدها اختصاص 

دهد.
رئیس بنیاد مســتضعفان با ابراز امیدواری نسبت به 
تکمیل احداث تمامی ۱۴ هزار واحد مسکونی خانواده های 
دارای دو معلول و بیشــتر گفت: براساس برآورد سازمان 
بهزیستی کشور، الزم اســت چهار هزار واحد مسکونی 
دیگر برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر احداث 
 شــود که بــرای تامین این تعــداد هم اعــالم آمادگی 

کردیم.

با پیگیری مصوبات ســفر رئیس قوه قضائیه به 
زنجان، شــرکت  ترانســفو به چرخه تولید بازگشت 
و مبالغ قابل توجهی از خســارات وارده به دولت و 

بیت المال جبران شد.
به گزارش میزان، شــهریور سال گذشــته و در جریان 
ســفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان گروهی از کارگران 
شرکت ترانســفو که به علــت واگذاری نادرســت به بخش 
خصوصی، با مشــکالت مالی و معوقات طوالنی مدت رو به رو 
شده بودند، با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیدار و مشکالت 
خود را مطرح کردند. بر اساس این گزارش، با اقدامات قاطع 
قضایی و حقوقی، این شــرکت به چرخه تولید بازگشت و 
موجبات  اشــتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در 
اوخــر ســال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در ســال ۹۹ و 
جبــران مبالغ قابل توجهی از خســارات وارده به دولت و 

بیت المال فراهم شد.
گفتنــی اســت، شــرکت ایران ترانســفو یکی از 
شرکت های مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است 
که تامین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس های برق کشــور 
بــوده و به گفته رئیس کل دادگســتری زنجان وجود 
مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش ها 
هم مشــکالتی به وجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد 
کشور آســیب خواهد دید. این شرکت در پی واگذاری 
۲۳/۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیت های 
بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی 
و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رئیس 
قوه قضائیه، دادگســتری استان زنجان به این موضوع 

ورود کرد و مشکالت آن را پیگیری نمود.

با پیگیری  مصوبات سفر استانی
 رئیس قو ه قضائیه به زنجان

شرکت» ایران  ترانسفو« 
با بیش از 700 نیروی کار جدید 

به چرخه تولید بازگشت

با مواد مخــدر تهران  رئیس  پلیس مبــارزه 
بــزرگ گفت: بین ۸00 تا هــزار معتاد متجاهر زن 
 در پایتخت داریم که ظرفیــت نگهداری از آنها را 

نداریم.
ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند در گفت وگو با مهر، 
با  اشــاره به آمار معتادین متجاهــر زن در پایتخت اظهار 
داشت: برآورد ما حدود ۸۰۰ تا هزار نفر معتاد متجاهر زن 

در حوزه شهر تهران است.
حســنوند افزود: علی رغم اینکه ایــن افراد باید برای 

بازپــروری و توانمندی به مراکز نگهــداری تحویل داده 
شوند، اما در پایتخت مرکزی که بتواند تمامی این افراد را 

در خود جای دهد، نداریم. 
وی بــا  اشــاره به اینکه بــا توجه به ایــن موضوع از 
ابتدای ســال تــا االن معتــاد متجاهــر زن در پایتخت 
جمــع آوری نشــده اســت، گفــت: بــا توجه بــه رصد 
میدانــی می تــوان گفت کــه آمــار معتــادان متجاهر 
 زن نســبت به ســال گذشــته تفاوت چندانی نداشــته 

است.

رئیس  پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت:

ظرفیت نگهداری 
از معتادان متجاهر زن را نداریم

معــاون اجتماعی پلیس فتــا گفت: اخیرا 
کالهبردارانی در فضای مجازی با سوء استفاده از 
پویش مردمی کمک های مومنانه اقدام به تبلیغات 
 و گرفتن پول از مردم برای منافع شخصی خود 

کرده اند.
ســرهنگ رامیــن پاشــایی در گفت وگــو بــا 
خبرگــزاری صدا و ســیما  اظهارداشــت: ایــن افراد 
ســودجو به هیچ عنوان این کمک ها را برای رزمایش 
مومنانــه و کمــک به اقشــار کــم درآمــد در نظر 
 نگرفته اند بلکــه از این طریق کالهبــرداری از مردم 

می کنند.
پاشــایی افزود: اخیرا شــخصی بــا همین ترفند 
توانســته بود یک میلیارد تومان از مردم کالهبرداری 
کند که متهم شناســایی و ضمن مســدودی حساب 

تحویل مراجع قضایی شد. 
وی از مردم خواست مراقب این ترفند کالهبرداران 
باشــند و کمک های نقــدی و غیرنقدی خــود را از 
مسیر های صحیح و شماره حســاب های معتبر که از 
سوی رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی اطالع رسانی 

می شود، واریز یا ارسال کنند.

 هشدار درباره کالهبرداری 
در فضای مجازی با نام کمک های مومنانه

ســاخت یک ایســتگاه تقاطعی جدید با کدعملیاتیG۳ در تقاطع 
خیابان ولی عصر )عج( و امام خمینی )ره( در دستور کار شهرداری تهران 

قرار گرفت.
مدیرعامــل شــرکت متــرو تهــران و حومــه در گفت وگــو بــا شهرنوشــت، 
بــا تأکید بــر اینکه بایــد خطوط متــرو ایســتگاه های تقاطعی داشــته باشــند، 
افــزود: ایســتگاه های تقاطعــی بــرای مســافران شــبکه مترو بســیار کارســاز و 
 ضــروری اســت چــرا کــه ســبب جابه جایی مســافران بــه ســهولت در خطوط 
می شــود. علی امــام، اظهار داشــت: طــرح اولیه ســاخت خطــوط ۲ و ۳، دارای 
یــک ایســتگاه تقاطعی در محــل تقاطــع خیابــان ولی عصر )عج( و خیابــان امام 
خمینــی )ره( در حوالــی دانشــگاه افســری امــام علی)ع(، بــوده اســت.  همان 
 ســال ها بــه علت وجود یک ســری مشــکالت، این ایســتگاه از طــرح اولیه حذف 
شد. امام با بیان اینکه 6 گزینه مختلف طراحی شده تا در نهایت یک گزینه برای اجرای ایستگاه 
 انتخاب شود، یادآور شد: اجرای این ایستگاه با تمام مشکالت موجود در دستور کار قرار گرفته 
اســت.وی دربــاره مشــکل اساســی اجــرای ایــن طــرح، توضیــح داد: یکــی 
از مشــکالت اساســی ایــن ایســتگاه، گــرم بــودن خــط ۲ و ۳ اســت چــرا 
 کــه  قطــار داخــل خطــوط حرکــت می کنــد و فعالیــت را بســیار ســخت تر 
می کند.اما اجرای این طرح جزو ضرورت های شهر است. مدیرعامل شرکت مترو تهران 
و حومه در پاســخ به این پرســش که چه زمانی این طرح اجرا و تکمیل خواهد شد، 
 گفت: اگر امسال  ایستگاه G۳ آغاز به کار کند، حدود دو سال زمان برای تکمیل نیاز 

دارد.

مدیرعامل مترو تهران خبر داد
جایگذاری یک ایستگاه مترو جدید 

در تقاطع خیابان ولی عصر )عج( و امام خمینی )ره(
جانشین رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ از پلمب چهار سفره خانه 
متخلف که اقدام به پذیرایی و عرضه 

قلیان کرده بودند خبر داد.
ســرهنگ جلیل موقوفه ای به ایسنا 
گفت: مأموران پلیس در راستای نظارت 
بر مصوبات ســتادملی مقابلــه با کرونا و 
پس از اطالع از فعالیت چهار ســفره خانه 
در شــرق تهران، متوجه شدند متصدیان 
این چهار ســفره خانه اقدام به پذیرایی از 
مشتریان خود کرده و حتی قلیان نیز به 
مشتریانشان عرضه می کنند که در نهایت 

اقدام به پلمب آنها کردند.
به گفته موقوفه ای، در بررســی های 
انجام شده از سوی مأموران مشخص شد 
که این سفره خانه ها روزانه از حدود ۱۰۰ 

تا ۱۵۰ نفر پذیرایی هم می کردند.
وی با بیان اینکه متصدیان این چهار 
سفره خانه نیز دستگیر شدند، افزود: این 
افراد با تشــکیل پرونده  برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

پلمب 4 سفره خانه 
قانون شکن در تهران

برنامه زمان بندی ثبت نام دانش آموزان در 
مدارس شاهد مشخص شد.

به گزارش ایســنا، خانواده های معظم شــهدا، 
جانبازان، ایثارگران و ســایر افراد متقاضی ثبت نام 
در مدارس شاهد می توانند از طریق سامانه »سجا« 
به نشــانی saja.medu.ir طبق برنامه زمابندی اعالم 

شده برای ثبت نام اقدام کنند.
بر این اســاس، مهلت ثبت نام ورودی مدارس 
شاهد در پایه اول ابتدایی از یکم خرداد آغاز می شود 
و تا هفدهم همین ماه ادامه دارد. همچنین ثبت نام 
دانش آموزان پایه هفتم از یکم تا ۱۴ تیر و پایه دهم 

از ۵ تا ۲۱ تیر خواهد بود.

به همت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

۱۴هزار خانوار دارای ۲ فرزند معلول خانه دار می شوند

جمع زیادی از معلمان بازنشسته سال 9۸ که به 
محروم مانــدن از مزایای نظام رتبه بندی و افزایش 
50 درصدی حقوق معترض هستند با انتشار نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری به 

مشکل خود شده اند.
به گزارش کیهان در بخشی از این نامه که از سوی ۵۰ 
هزار بازنشســته فرهنگی سال ۹۸ خطاب به آقای روحانی 
منتشر شده و یک نسخه از آن در اختیار کیهان قرار گرفته 
آمده است: » قاطبه فرهنگیان بازنشسته سال ۹۸ ، همگام با 
سایر بازنشستگان کشوری مراتب اعتراض و نارضایتی خود 
را از نقض پی در پی قوانین جاریه و مصوبات مجلس شورای 
اسالمی تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری توسط 
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور که سال هاست 
به بهانه عدم وجود بودجه اعتباری - حقوق و معیشت بیش 
از یک و نیم میلیون نفر جمعیت بازنشســته مظلوم ورنج 
کشیده کشور را تحت تأثیر قرار داده است اعالم می کنیم.

ما بازنشســتگان فرهنگی سال ۹۸ شکوائیه خود را به 
شــرح زیر تقدیم نموده تا شاهد احقاق حق قانونی پایمال 

شده خود باشیم: 
۱( عدم پرداخت پاداش آخر خدمت پس از گذشــت 

چندین ماه.
۲( افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم شــاغلین با ابالغیه 
۳۰ بهمن ۹۸ آقای دکتر نوبخت و عدم اجرای این افزایش 
برای بازنشســتگان که در تضاد آشــکار با ماده 6۴ قانون 
خدمات کشوری می باشد که در ماده 6۴ دقیقا قانون گذار 

به صراحت اشعار داشته است.
۳( ماده 6۴ نظــام پرداخت کارمندان دســتگاه های 
اجرایی بر اســاس ارزشیابی عوامل شــغل و شاغل و سایر 
ویژگی های مذکور در مواردی خواهد بود که امتیاز از نتایج 
ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، 
مبنــای تعیین حقوق و مزایای کارمنــدان قرار می گیرد و 
برای بازنشســتگان و موظفین و مســتمری بگیران نیز به 

همین میزان تعیین می گردد.
به عبــارت قانون گذار؛ هرنوع افزایــش امتیازی برای 
شــاغلین در اجرای ماده 6۴ )فصل دهم( و تبصره ۴ ماده 

۱۰۹حق تاهل و اوالد، مشــابه شــاغلین می بایست برای 
بازنشستگان را در پی داشته باشد.(

باتوجه بــه عدم اجرای این افزایــش طبق ماده 6۴ و 
تبصره ۴ ماده ۱۰۹ از ســوی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و براســاس اصول ۳ بنــد ۹ و اصل ۱۲6 قانون اساســی، 
کانون های بازنشستگان شکایت خود را بر عدم اجرای موارد 
مذکور تقدیم ریاســت محترم جمهوری نموده اســت که 
ریاســت محترم جمهوری طی نامه ای به شماره ۱6۰۸۸۹ 
مورخ ۹۸/۱۲/۱۹ به ریاست سازمان برنامه و بودجه ارسال 
و این سازمان با قانون شکنی و تضییع حقوق بازنشستگان 
علی الخصوص فرهنگیان و به ویژه فرهنگیان بازنشسته ۹۸ 
تواماً با عدم پرداخت پاداش آخر خدمت، سختی عید سال 
۹۹ در اوج مبــارزه با ویروس منحــوس کرونا را دوچندان 

سخت تر کرد.
۴( عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشــوری 
و عدم اجرای تبصره ذیل ماده 6۴ که اشعار می دارد: ضریب 
ریالــی مذکور در این ماده با توجه به شــاخص هزینه های 
زندگــی در الیحه بودجه ســاالنه پیش بینی و به تصویب 

مجلس شورای اسالمی رسیده است. 
۵( باتوجه به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض 
و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی 

و معنوی.
6( افزایش حقوق با میزان تورم ساالنه : حدودا از سال 
۸۸ اجرای قانون مدیریت خدمات کشــوری تاکنون اجرا و 
عملی نشــده که در این اثنا و فاصله زمانی نرخ تورم بیش 
از ۸۰ درصد ســنوات گذشته که طبق قانون می بایست به 

بازنشسته پرداخت شود.
۷( اجــرای طرح رتبه بندی بر اســاس بندهای )پایه 
ارشد، خبره و عالی( که تابع سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش می باشــد و تســری از افزایش حقوق و افزایش 
سنواتی می باشد همچون شاغلین به ویژه برای بازنشستگان 
فرهنگی سال ۹۸ که بودجه آن قبال در نظر گرفته و دستور 
اجرا داده شده بود و آموزش و پرورش عملی ننمود. عالوه بر 
اینکــه بودجه رتبه بنــدی برای کل ســال ۹۸ در وزارت 
آموزش و پرورش منظور گردیده اســت و کلیه کارکنان را 

مشمول رتبه بندی می نمود چرا برای بازنشستگان نیمسال 
اول محاسبه و اجرا نگردیده است و بازنشستگان نیمه دوم 
ســال ۹۸)نه از اول بلکه از دوم مهر( از دســتورالعملی که 
قانون گذار و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و 
پرورش مجوز آن را صادر کرده اند مشمول موکد می شوند؟

لذا محروم کردن بازنشستگان فرهنگی نیمسال اول ۹۸ 
توسط سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای دکتر نوبخت 
تضاد آشکار با دســتورالعمل وزارتین کار و امور اجتماعی 
و آموزش و پرورش در حق فرهنگیان بازنشســته نیمسال 
اول ۹۸ می باشــد، که در همین راستا نظر حضرتعالی رابه 
دســتورالعمل وزارت آموزش و پرورش به مدیران معطوف 

می دارد.
در دستورالعمل شماره۲۴۰۵ /۲۵6۰ مورخه ۸/۲/ ۹۹ 
آمده اســت : »شایسته است نسبت به ارسال اصالحیه فرم 
۵۸۰ مشمولین که بعد از تاریخ ۹۸/۷/۱ بازنشست شده اند 
جهت احاله به صندوق بازنشستگی به منظور اصالح حکم 
بازنشستگی ایشان اقدام فرمایید.« )چرا برای بازنشستگان 

فرهنگی نیمه اول سال ۹۸ اجرا نشود(؟؟
و نیز در همین راستا در دستورالعمل تاریخ۹۹/۲/6وزارت 
کار و امور اجتماعــی مبنی بر تایید رتبه بندی فرهنگیان 

آمده است:
» نظام رتبه بندی معلمان در ســامانه سیستم احکام 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی تعریف گردیده است.لذا 
در صورت کسور متعلقه شامل مقرری ماه اول ۲۲/۵ درصد 
سهم مســتخدم و کارفرما صدور و تائیدیه احکام برقراری 
حقوق بازنشســتگی واصالحیه اشــخاص مشمول افزایش 
مذکور قرار گرفته اند با رعایت سایر مقررات بالمانع است.«

حال سؤال اینجاســت، چرا این دستورالعمل مالی که 
بایــد از ابتدای ســال مالی وزارت اجــرا و عملی گردد در 
نیمســال دوم اجرا شد و بازنشســتگان نیمسال دوم ۹۸ 
رتبه بندی بگیرند ولی بازنشستگان نیمسال اول ۹۸ و حتی 
با اختالف یک روز )اول و دوم مهر( رتبه را نگیرند و محروم 

باشند؟
۸( در موارد بیمه و پرداخت هزینه های پزشکی مترتب 
و کمرشکن که شامل حال ویزیت و دارو و درمان می باشد و 

نیاز مبرم به درمان و بیماری های العالج سرپایی می باشند 
که در دوران بازنشستگی و کهولت سن مراقبت های ویژه و 
خاص دوران خودش را دارد بازنگری و همچون سایر ادارات 

و موسسات برای فرهنگیان فراهم گردد.
لذا از مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی تقاضا داریم 
شکایت مذکور را در اسرع وقت رسیدگی و نیز احقاق حق 

این قشر زحمت کش را فراهم فرمایید.«
کوتاهی آموزش و پرورش 

در پیگیری طرح رتبه بندی و افزایش حقوق بازنشستگان
در همین زمینه سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 
در گفــت وگو با خبرگــزاری خانه ملت، از هیئت رئیســه 
مجلس شــورای اسالمی خواســتار اعالم وصول طرح سه 
فوریتی همسان سازی حقوق بازنشستگان در نشست علنی 
هفته جاری شــد و گفت: تعیین تکلیف طرح سه فوریتی 
همسان سازی حقوق بازنشستگان گامی مناسب برای بهبود 
وضعیت فرهنگیان است و مجلس دهم می تواند با تصویب 

آن برای خود افتخار کسب کند.
ســیدحمایت میــرزاده با تاکیــد بر اینکــه مجلس 
دهم باید بــرای تعیین تکلیف طرح ســه فوریتی حقوق 
بازنشستگان ســریع تر تصمیم گیری کند، ادامه داد: اعمال 
رتبه بندی معلمان هم باید مــورد توجه جدی قرار گیرد؛ 
از رئیس ســازمان برنامه و بودجه برای پیگیری ها تشــکر 
می کنیــم هر چنــد وزارت آموزش و پرورش و ســازمان 
بازنشستگی کشور متولی پیگیری اعمال رتبه بندی معلمان 
و افزایش حقوق بازنشســتگان هســتند اما متاســفانه در 
پیگیری هــا کوتاهی کردند و در این رابطه از آنها گالیه مند 

هستیم.
میرزاده تصریح کرد: وضعیت امروز فرهنگیان نامطلوب 
است که باید برای بهبود وضعیت فردای آنها چاره اندیشی 
شود؛ متاســفانه بررسی ها نشــان می دهد میزان افزایش 
حقوق کارمند بیشتر و معلم کمتر و هر چه مدرک و سابقه 
معلم باالتر است میزان افزایش حقوق کاهش یافته و میزان 
افزایش حقوق با نزدیک شدن به بازنشستگی صفر می شود 
 و این تبعیض آشــکار و خالف اصل ســوم قانون اساسی 

است.

آغاز ثبت نام مدارس شاهد از اول خرداد

به گفته ضیائیان، روز سه شــنبه عالوه بر تشدید بارش 
در ســواحل دریای خزر، در نقاطی از استان های آذربایجان 
شرقی، اردبیل، تهران، قزوین، زنجان، قم، اصفهان، غرب یزد، 
کرمان و دامنه های زاگرس در استان های مرکزی، همدان و 
کردســتان بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد و در 

مناطق مستعد بارش تگرگ رخ می دهد.
وی بــا بیان اینکــه روز چهارشــنبه در ارتفاعات البرز 
مرکزی و کرمان بارش پراکنده همراه با رعد و برق خواهیم 
داشــت،ادامه داد: امروز نیز دریای خزر مــواج خواهد بود. 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره 
وضعیت جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز صاف تا کمی 
ابــری همراه با وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای 
۳۱ درجه ســانتیگراد و فردا نیز کمــی ابری در بعد از ظهر 
همراه با افزایــش ابر و وزش باد و احتمــال بارش پراکنده 
بــا حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۹ درجه ســانتیگراد 

پیش بینی می شود.


