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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.
غربی که مدعی آزادی بیان است!

 احمد قدیری: »در برخی نقاط از واشــنگتن اینترنت قطع شــده است و 
اکثر توییت های دعوت به اعتراض نیز فورا حذف می شــود. حکومت نظامی، 
 خونریزی و اکنون  اینترنت. لیبرال ها سوژه دیگری برای بزک غرب باید پیدا 

کنند.«
از سوریه رفتیم آمریکا؟!

 امین نیکدل: » آمریکا اعالم کرده ایران در شــلوغیای آمریکا نقش داشته! 
بزرگوار مگه شما نمی گفتید ترور ســردار سلیمانی باعث عقب نشینی ایران 
شد؟! مگه شما نبودید می گفتید ایران از سوریه خارج شده؟! چی شد پس؟! 

از سوریه اومدیم آمریکا؟!«
نتیجه مذاکره و مقاومت

 دانیال معمار: »نتیجه مذاکره با کدخدا شــد تحریم  و زورگویی بیشــتر، 
نتیجه قوی شــدن هم شد ســرنگونی پهپاد آمریکا، دستگیری ملوانان و در 
هــم کوبیدن بزرگ ترین پایگاه نظامی  شــان در منطقــه و در نتیجه حضور 
مقتدرانه نفتکش های ایرانی در حیاط خلوت ایاالت متحده و صادرات بنزین 

به آمریکای التین؛ کدام  نتیجه بهتر بود؟«
سکان اقتدار

 حاج حیدر با انتشــار این تصویر نوشــت: »پنج نفتکش غول پیکر، بدون 
هیچگونه اســکورت نظامی، فقــط با یک تّکه پارچه مقــدس، به نام پرچم 
جمهوری اســالمی ایرانFlag of Iran بنزین را بــه ونزوئال صادر کردند و دو 
فروندشــان در حال بازگشت به میهن عزیز هســتند. آمریکا هم تا توانست 

عربده کشید، ولی هیچ، تاکید می کنم هیچ غلطی نتوانست انجام دهد.«

التماس ظالم را گستاخ می کند
 حجت االسالم علیرضا پناهیان: » جان کندن مظلومانه جورج نشان می دهد 
التمــاس به ظالم باعث رهایی از ظلم نمی شــود. رفتار آن مامور ســنگدل 
نمونه ای از ظلم ســردمداران فاســد آمریکا بر ملت های مظلوم جهان است. 
مظلومان آمریکا باید برای رهایی خود و ســایر ملت های مظلوم قیام کنند. 

التماس، ظالم را گستاخ تر می کند، باید ایستاد وتسلیم نشد.«

پایان عمر 
ظروف 

یکبارمصرف

در یونــان همزمان با شــیوع کرونا،  یونان
پالستیکی«  ظروف  بدون  »یونان  کمپین 

رونق گرفته است.
به گزارش اسپوتنیک، وزیر محیط زیست 
و انــرژی یونان کمپین »یونــان بدون ظروف 

پالستیکی یکبارمصرف« را آغاز کرد.

»هاستیس حاجیداکسیس« همراه هواداران این کمپین به پالژ »شینیا« 
در شــرق آتیکا رفــت و گفت: ما طرح هــای خــودداری از مصرف ظروف 
یکبارمصرف را پیشــنهاد می کنیم. این کمپین با سیاست اتحادیه اروپا جور 
درمی آید و ما به این سیاست باور داریم. این سیاست سبز است و برای دفاع 

و محافظت از محیط زیست اجرایی می شود.
بر طبق اطالعات منتشرشده، ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف 
پالستیکی شامل 9 نوع از این وسایل خواهد شد، ظروف پالستیکی )بشقاب، 

قاشق و چنگال و کارد(، گوش پاک کن، نی های ویژه نوشیدنی ها و غیره.
این قانون از ژوئیه ســال 2021 ممکن اســت در یونــان به اجرا درآید. 
در بخش دولتی خارج کردن تمام ظروف پالســتیکی یکبارمصرف از گردش 
مصرفی 6 ماه زودتر آغاز خواهد شد یعنی از ژانویه سال 2021. هر شهروندی 
که شیشه های پالستیکی را به مراکز اعالم شده تحویل بدهد در ازای هر یک 

از آنها چند سنت یورویی دریافت خواهد کرد.
هرسال در اروپا بیش از 26 میلیون تن زباله پالستیکی جمع می شود که 
کمتر از یک ســوم آنها پردازش می شود. بر طبق داده های اتحادیه اروپا،85 
درصد زباله دریایی، پالســتیک اســت و 50 درصد آنها ظروف یکبارمصرف 

پالستیکی و 27 درصد وسایل ماهیگیری است.
در یونان روزانه حدود یک میلیون اســتکان پالستیکی مصرف می شود، 
به عنوان مثال برای قهوه یا چای، 350میلیون استکان و لیوان پالستیکی در 

سال مصرف می شود.

استفاده از صندوق 
بازنشستگی برای 

پرداخت قبوض

اســترالیایی ها برای پرداخت قبوض استرالیا
خود به اندوخته صندوق های بازنشستگی 

رو آورده اند.
بسیاری از مردم استرالیا که از همه گیری 
ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها درآمد خود 
را از دســت داده اند، برای پرداخت قبوض خود 

مجبور به برداشت از صندوق های بازنشستگی خود شدند.
به گزارش تســنیم، در پی همه گیری ویروس کرونا در استرالیا و اعمال 
محدودیت ها، شهروندان این کشور از لحاظ کسب درآمد با مشکالتی روبه رو 
شدند؛ بیشــتر اســترالیایی ها برای پرداخت قبوض خود از صندوق ذخیره 

بازنشستگی پول دریافت کردند.
پایگاه خبری »SBS« نوشــت؛ نزدیک به سه نفر از هر پنج نفری که در 
اســترالیا مجبور به دریافت پول از صندوق بازنشســتگی خود شده اند، قصد 
دارند از این پول برای پرداخت قبوض خانگی، وام، اجاره و ســایر بدهی های 

خود استفاده کنند.
داده های اداره آمار استرالیا نشــانگر آن است که 57 درصد از این افراد 
قصد دارند این پول را صرف پرداخت صورتحساب های گوناگون کنند؛ این در 
حالی اســت که 36 درصد از دریافت کنندگان این پول نیز تصمیم داشتند تا 

این پول را به پس انداز خود اضافه کنند.
»رایان فلســمن« اقتصاددان ارشد از موسســه »CommSec« می گوید: 
اطالعاتی که از خرده فروشــان دریافت شده اســت، شواهدی وجود دارد که 
اســترالیایی های جوان تر، از پرداختی های دولتی موسوم به »JobKeeper« و 
حق دسترســی به اندوخته صندوق های بازنشستگی خود برای خرید کفش 

استفاده کرده اند! 
وی افزود: وقتی افراد تحت فشــارهای مالــی قرار می گیرند، گزینه های 
اندکی پیش روی خود دارند؛ مردم باید درباره برداشــت پول از صندوق های 

بازنشستگی خود بسیار محتاط باشند.
از ابتــدای بحران ویروس کرونا در اســترالیا، بیــش از 13 میلیارد دالر 
از 1/62 میلیون حســاب پس انداز بازنشســتگی استخراج شده است؛ حدود 
 یک ســوم از افرادی که این پول را برداشــت کرده اند کمتر از 30 سال سن 

دارند.
گفتنی اســت، دولت اســترالیا به عنوان بخشی از اقدامات خود با هدف 
مبارزه با تاثیرات منفی همه گیری ویروس کرونا، به استرالیایی ها اجازه داده 
اســت تا در سال مالی کنونی تا سقف 10 هزار دالر و 10 هزار دالر دیگر در 

سال مالی بعدی از صندوق های بازنشستگی خود، پول برداشت کنند.

معاون درمان وزیر بهداشت: 
کمبود کیت تشخیص کرونا 

در کشور وجود ندارد
معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: کمبودی از نظر کیت های 
تشــخیص کرونا در کشــور وجود ندارد و بخشی در داخل تولید و 

بخشی نیز وارد می شود. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمانشاه، قاســم جان بابایی در ستاد 

مدیریت و کنترل کرونای استان کرمانشاه اظهار داشت: 
درخصوص افراد  مســن و دارای بیماری  زمینه ای، بایســتی حساسیت 
بیشتری وجود داشته باشد و از حضور این افراد در مکان های شلوغ خودداری 

شود.
وی افــزود: به منظور کاهــش مرگ و میر موضــوع غربالگری بیماران 
کرونایی در دســتور کار قرار گرفت تا پیش از آنکه وضعیت این افراد به حد 
بحرانی برســد و یا افراد دیگر را آلوده کنند، شناسایی شده و تحت مراقبت 

قرار گیرند.
جان بابایی با بیان اینکه افراد شناســایی شده باید ایزوله شوند گفت: در 

همین راستا نقاهتگاه ها می تواند کمک کننده باشد.
وی افزود: عدم اســتقبال از نقاهتگاه هــا به دلیل کمبود امکانات رفاهی 
اســت و زمانی می توان انتظار داشت افراد به این مراکز مراجعه داشته باشند 

که امکانات رفاهی برای آنها فراهم شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه نگرانی بابت تجهیزات درمانی 
و حفاظتی کرونا در کشور وجود ندارد، گفت: خوشبختانه عمده این تجهیزات 
در داخل کشــور تولید می شود و  کمبودی در این زمینه وجود ندارد و حتی 

در برخی اقالم امکان صادرات وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از کیت های تشخیصی در داخل تولید و بخشی 
نیز وارد می شــود عنوان کرد: در روزهای اول تنها یک آزمایشگاه تشخیصی 
کرونا در کشور فعال بود اما اکنون تعداد این مراکز به 150 مورد رسیده است.
جان بابایی با اشاره به پایین بودن آمار مرگ و میر مبتالیان کرونای باالی 
70 سال در کشور نسبت به آمریکا و سایر کشورهای اروپایی گفت: دلیل این 
امر نگهداری از ســالمندان در خانه است در حالی که عمده مرگ و میر این 

افراد در آمریکا و اروپا مربوط به آسایشگاه های سالمندان است.
شهردار تهران:

طرح ترافیک از 17خرداد
 اجرا می شود

شــهردار تهران از اجرای طرح ترافیک از شــنبه 17خرداد در 
پایتخت خبر داد.

بــه گزارش فارس، پیروز حناچی در گفت وگویی تلویزیونی با  اشــاره به 
اجرای طرح ترافیک از روز 17 خرداد ماه گفت: تدابیری اندیشیده شده است 
تا ساعت طرح ترافیک به گونه ای باشد تا کارمندانی که قصد دارند با خودروی 

شخصی به محل کار خود بروند برایشان مشکلی ایجاد نشود.
وی در پاســخ به این ســؤال که این هماهنگی انجام گرفته است اظهار 

داشت: بله این هماهنگی انجام شده است.

کمک 7۳ میلیاردی خیرین
 برای آزادی زندانیان در ماه رمضان

خیرین کشــور در ماه رمضان و در جشــن گلریزان مبلغ 73 
میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند.

به گزارش ستاد دیه کشور، با این مبلغ تاکنون 861 نفر آزاد شده و 12 
هزار و856 زندانی جرایم غیرعمد همچنان در زندان ها حضور دارند.

کشته شدن 
11نفر

 در پی طوفان

السالوادور مقامات السالوادور، جمهوری واقع در 
آمریکای مرکزی از کشته شدن 11 نفر در 

پی وقوع طوفان »آماندا« خبر دادند.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم مرکز ملی 
طوفان آمریکا، این طوفان  از بین رفته است اما 
پیش بینی می شــود طی چند روز آینده منجر 

به بارندگی های شدید در سراسر السالوادور، جنوب گواتماال، غرب هندوراس 
و جنوب مکزیک شود.

طوفان همچنیــن منجر به رانش زمین در 3۴ منطقه و جاری شــدن 
سیالب در 23 منطقه شده است.

در بین قربانیان یک کودک هشت ساله نیز بوده است.
سان سالوادور، پایتخت السالوادور بیشترین آسیب را در جریان این حادثه 
طبیعی دیده اســت. به گفته وزیر کشور الســالوادور، این طوفان  50 خانه را 
در کالنشــهر سان سالوادور تخریب کرده و 23 خودرو نیز در سیالب ها غرق 
شــده اند. در مجموع حدود 900 خانوار در این طوفــان  خانه های خود را از 

دست داده و آواره شده اند.
 رئیس جمهور این کشــور نیز به منظور ترمیم خسارات ناشی از طوفان 

»آماندا« به مدت 15 روز اعالم وضعیت اضطراری کرده است.

صفحه 10
سه شنبه 1۳ خرداد 1۳۹۹
10 شوال 1۴۴1 - شماره ۲۲۴۸0

وزیر بهداشــت گفت: درخصــوص اجرای طرح 
ترافیک در تهران گفت: اگــر ببینیم حتی 2 درصد 
افزایش مســافر مترو و اتوبــوس داریم قطعا اعالم 
می کنیم و شــخصا می گویم که دوباره طرح  ترافیک 

باید لغو شود.
به گزارش وبدا، ســعید نمکی در حاشــیه آغاز اجرای 
کشــوری برنامه هر خانه یک پایگاه ســالمت که به صورت 
ویدیوکنفرانس برگزار شــد، اظهار داشت: متأسفانه ناوگان 
مترو و اتوبوســرانی اضافه نشــد و اســتفاده از ماسک را در 
نــاوگان حمل و نقل عمومی اجبــاری کرده ایم اما وقتی در 
فصل گرما، زن یا مرد ســالمندی که ماســک خود را برای 
تنفس راحت تر برمی دارد، در حال انتشار ویروس کرونا است.

نمکی افــزود: وقتی نــاوگان حمل و نقــل عمومی را 
نتوانسته ایم  ترمیم کنیم، تعداد اتوبوس هایی که گفته می شد 
به ناوگان حمل و نقل اضافه نشــده، ما قطعاً به عنوان متولی 
سالمت جامعه می ایستیم که حداقل مردم بتوانند از وسایل 
نقلیه شخصی خودشان استفاده کنند. شهردار تهران و وزیر 
کشور در جلســه ای که داشتیم عنوان کردند که در ساعات 
رفت و بازگشــت شــاغالن و کارمندان، دوربین های طرح 
 ترافیک خاموش می شــود و مانع ورود پالک های شهرستان 
می شویم که به راحتی وارد محدوده طرح  ترافیک می شوند 
و نظــم را بهم می ریزند. وی ادامه داد: در آن جلســه گفتم 
که چنــد روزی با شــما همراهی می کنیم بنــده در مورد 
ســالمت مردم با احدی رودربایستی و شــوخی ندارم. اگر 
ببینیم حتی دو درصد افزایش مســافر مترو و اتوبوس داریم 
و فاصله گذاری ها بهم می ریزد، قطعا اعالم می کنیم و شخصا 

می گویم که دوباره طرح  ترافیک باید لغو شود.
 کرونا چموش تر شده است

همچنین به گزارش ایسنا وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از 
عادی انگاری کرونا از ســوی مردم و برخی مسئوالن و فشار 
برای برخی بازگشــایی ها، درباره وضعیت کرونا در کشور و 
همچنیــن در پایتخت، گفت: در روزهــای اول کرونا دیدیم 
که پزشــک و پرستاران ما با سختی کار می کنند، متأسفانه 
عده ای این دســتاورد بزرگ را ساده انگاشتند و تصور کردند 

که به راحتی همه چیز مهار شد و دیگر کرونا نداریم.
 انتقاد از رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی

 در سفر هوایی
نمکی افزود: من به مشــهد مقدس مشرف شدم و واقعاًً 
در رفت و برگشت صحنه های غم انگیزی دیدم. در هواپیمایی 

وزیر بهداشت:

اگر با اجرای طرح  ترافیک فاصله گذاری ها  
در مترو و اتوبوس به هم بریزد، دوباره آن را  لغو می کنیم

سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی از افزایش موارد کرونا در کشور خبر داد.

به گزارش وبدا، کیانوش جهانپور  دیروز در تشــریح 
آخرین آمار کرونا در کشور گفت: از 11 تا 12 خرداد و بر 
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 979 بیمار 

جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد.
جهانپور با اشــاره به این کــه از بین مبتالیان جدید، 
652 مــورد بســتری و دو هزار و 327 مــورد از افراد در 
تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند، افزود: مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به 15۴ هزار و ۴۴5 نفر رسید.

وی بــا بیان این که متاســفانه در طول 2۴ ســاعت 
گذشــته، 81 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند، 
ادامه داد: مجمــوع جان باختگان این بیماری به 7 هزار و 
878 نفر رسید. ســخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: 
خوشبختانه تاکنون 121 هزار و چهار نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
جهانپور با اشــاره به این که دو هــزار و 578  نفر از 
بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند، افزود: تا کنون 955 هزار و 865 

آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

 موارد ابتال و فوت افزایش یافت

شناسایی 2979 مبتالی جدید 
و مرگ 81 بیمار کرونایی دیگر

سوار شدم که مردم کیپ تا کیپ نشسته بودند، گرچه ماسک 
را هــم همکاران پرواز می دادند، اما از آنجایی که یک ربع تا 
پرواز طول کشید، ماسک ها را برمی داشتند و در فضایی دم 
کرده با یکدیگر صحبت می کردند، هرکسی از سرزمینی آمده 
بــود. تمام این وضعیت به روح و روان من مانند شــالق بود 
که این چگونه نشستن و فاصله گذاری است. در صحن حرم  

مطهر هم به نحو دیگری غصه خوردیم.
 با این روال، دقیقه ۹۰ گل می خوریم

وی ادامه داد: متأسفانه دو اتفاق بد در حال وقوع است؛ 
یکی اینکه مردم فکر می کنند که کرونا تمام شده است. این 
تصور مردم برای ما دو پیام دارد؛ یکی اینکه وقتی مردم دل 
به دریا می زنند، خاطرشــان جمع است که حکومت، دولت  و 
وزارت بهداشت کنارشان هست و برای ما پیامی  مثبت است 
که مردم به دولت و وزارت بهداشت شــان اعتماد دارند، اما 
یک پیام منفی هم دارد و آن اینکه مردم نمی دانند که کرونا 
می تواند به همین راحتی بازگردد. بارها این را اعالم کرده ام 
که با این روالی که اکنون می بینم، ما دقیقه 90 از گوشه های 
زمین گل خواهیم خورد و این را به رئیس جمهور هم عرض 
کردم که یکی از نگرانی های عمــده من عادی انگاری کرونا 
از ســوی مردم است. وزیر بهداشــت تأکید کرد: دوم اینکه 
متأسفانه برخی مســئوالن هم تصور کرده اند که کرونا تمام 

شده و همواره به من فشــار می آورند که اینجا و آنجا را باز 
کنیم. آقایی از فالن ستاد یا فالن وزارتخانه باورشان شده که 
همه چیز عادی  اســت، همه جا را راه بیندازیم. فالن لیگ را 
راه بیندازیم و...؛ این طور نیســت، کرونا نه تنها تمام نشده، 

بلکه هر لحظه ممکن است دچار پیک خطرناک شویم.
کرونا با گرما از بین نمی رود

نمکی ادامه داد: از طرفی یک باور غلط شکل گرفته بود 
که در فصل گرما کرونا جمع می شود که این باور غلط به دلیل 
نگاهی بود که به اجداد قبلی این ویروس مانند سارس و مرس 
داشــتیم که روز اول به همکارانم گفتم که این ویروس هیچ 

شباهتی به همکارانش ندارد و فریبش را نخورید.
 5۰ درصد مرگ  و میر کرونا طی روز 

گذشته برای 3 استان بود
وی گفت: اکنون در اســتان های سیستان و بلوچستان، 
کرمانشاه، هرمزگان گرفتار پیک هســتیم. ما مرگ ها را به 
زیر 30 کاهش داده بودیم و این یعنی واقعاًً نفس مان گرفته 
شــد تا این اتفــاق افتاد؛ آن هم در اوج تحریــم؛ اما دو روز 
پیش 50 درصد از مرگ هایمان برای سه استان بود. حال اگر 
خدایی نکرده این اتفاق استمرار پیدا کند، مرگ ها می تواند 
دوباره سه رقمی شــود، تعداد قابل توجهی از عزیزان مان را 

از دســت بدهیم و آبرویی که در عرصه بین المللی داریم، از 
دست دهیم.

 هرچه گفتیم، کسی گوش نکرد
وزیر بهداشــت افزود: هرچه از مردم خواهش کردیم که 
عروســی و عزا برگزار نکنید، اما گوش نکردند و در استانی 
مانند خوزستان  همه مراســمات را برگزار کردند و قبیله ای 
آمدند و رفتند و روبوســی و هلهله کردند، اما ما می دانستیم 
که این یک زنگ خطر اســت برای شیون های آینده. هرچه 

هم گفتیم متأسفانه کسی گوش نکرد.
 به جان خودتان و همکارانم رحم کنید

نمکی اظهار داشــت: ما همزمان با اینکه داریم کرونا را 
جمع می کنیم، گیر سایر بیماری های عفونی و هر ساله هم 
می افتیم. وقتی همه خوشــحالند که امسال در سیستان و 
بلوچســتان بارندگی خوب بوده، مــا گرفتار آب های راکد و 
ماالریا هم می شــویم. باید همه اینهــا را ببینیم و نمی توان 
از یکی از این مســائل غفلت کرد. بــه همین دلیل از مردم 
خواهــش می کنم که کمی  به ما و همــکاران من و به جان 
خودشان رحم کنند، فاصله گذاری را جدی بگیرند، استفاده 
از ماسک را جدی بگیرند. حتی می بینم که برخی از اصحاب 
رسانه هم ماســک را جدی نمی گیرند. زیرا هوا گرم است و 
خســته می شوند. ما هم خسته می شــویم. فکر کنید که ما 
چقدر باید در طول شبانه روز تحمل کنیم. خواهشم این است 
که مردم بدانند که کرونا تمام نشده و هر لحظه ممکن است 

دوباره ما را غافلگیر کند.
 افزایش کرونا در تهران

وی افــزود: در تهران عالئمی  از افزایش را به ما گزارش 
می کنند. البتــه همه ما در برج هــای مراقبت متعددی که 

طراحی کردیم، شبانه روز وضعیت را دیده بانی می کنیم.
وزیر بهداشــت با  اشــاره به برخی اظهــارات مبنی بر 
ضعیف تر و آرام تر شدن فعالیت کرونا، گفت: این ویروس نه 
تنها آرام تر و نجیب تر نشــده، بلکه به مراتب نانجیب تر شده 
اســت. ما در خوزســتان می بینیم که جوان از بین می رود. 
در سیســتان و بلوچستان افراد 32 ســاله و ۴0 ساله را از 
دست دادیم. ســه روز پیش در بندرعباس پرستار ۴2 ساله 
ما فوت کــرد، هیچ بیماری زمینه ای هم نداشــت و از بین 
رفــت. بنابراین ویروس نه تنها آرام نشــده بلکه یک چهره 
چموش تری را هم در برخــی جاها از خودش بروز می دهد. 
بنابراین مسئله بســیار جدی است و خواهشم این است که 

مردم کرونا را جدی بگیرند.

نتیجه  کشــور  کل  بازرســی  رئیس ســازمان 
بررسی های این سازمان در دو موضوع تخریب آلونک 

زن کرمانشاهی و کم آبی در غیزانیه را اعالم کرد.
به گزارش میزان، حجت االســالم حســن درویشــیان 
در جلسه روز گذشــته شــورای عالی قوه قضائیه پیرامون 
بررســی های سازمان بازرســی در زمینه تخریب آلونک در 
کرمانشــاه که منجر به فوت یکی از شهروندان این شهر شد 
اظهار داشــت: به محض اطالع از این موضوع، هم ســازمان 

بازرسی و هم دادگستری استان کرمانشاه ورود کردند.
درویشــیان به بیان چند نکته در این زمینه پرداخت و 
گفت: در اینکه زمین اوقافی بوده و تصرف شده و کاربری آن 
فضای سبز است و ساخت و ساز در آن از هر جهت غیرمجاز 
بوده، تردیدی وجود ندارد، ولی برخورد ماموران شهرداری با 

این خانم و تعدادی از بســتگانش که در محل حاضر بودند، 
غیرقابل قبول اســت. وی افزود: مطابق بررسی های سازمان 
بازرسی و دادگستری، ماموران شهرداری برای اینکه مقاومت 
متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل 
غیرمجاز اســتفاده کرده اند که با همین عنوان، تحت تعقیب 

دادگستری قرار گرفتند و قرار برای آنها صادر شده است.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ماموران 
شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند، گفت: البته این 
افراد به دســتور کلی یکی از سرپرســتان نواحی دادسرای 
عمومی و انقالب کرمانشــاه که ســال گذشته و برای مدت 
یک ســال صادر شده بود و هنوز مهلت آن به اتمام نرسیده، 
اســتناد کرده اند و این درحالی است که مجوز مذکور صرفاً 
برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز صادر شده و برای 

تخریب نبوده که این موضوع هم یکی از موارد اتهامات است.
درویشــیان خاطرنشــان کرد: به دنبال این پیگیری ها، 
شهردار منطقه و مدیر و معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه 
برکنار و از خدمت تعلیق شده اند و پرونده ای برای رسیدگی 
به مسئله تحت عنوان سببیت در قتل شبه عمد در شعبه 2 
بازپرسی دادستانی کرمانشاه تشکیل شده و موضوع در حال 

پیگیری است.
کوتاهی مسئوالن مربوطه 

در موضوع آب شرب غیزانیه
وی همچنین به تشریح پیگیری های سازمان بازرسی در 
مورد وضعیت آب شــرب دهستان غیزانیه پرداخت و گفت: 
مطالعات در این زمینه از سال 80 شروع و پروژه در سال 9۴ 
با اعتباری که از صندوق توســعه ملی تخصیص یافته، آغاز 

شــده اســت، ولی هنوز به بهره برداری نرسیده و 90 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته ولی در به ثمر نرسیدن آن شاهد 
کوتاهی هایی بوده ایم در حالی که این پروژه به مراتب زودتر 

از این قابل اتمام بود.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: بررسی ها از کوتاهی های 
مسئوالن مربوطه در حوزه های مختلف از جمله آب و فاضالب 
و شرکت های نفت و گازی که این پروژه در مسیر آنها بوده و 

به موقع اجازه اجرای پروژه را ندادند، حکایت دارد.
رئیس قوه قضائیه در این جلسه در واکنش به این گزارش 
موارد مطرح شــده را قابل توجه دانست و گفت: در موضوع 
خوزستان اگر دستگاه های مربوطه به موقع اقدام می کردند، 
کار به اعتراضات نمی کشید و ما نباید نسبت به این کوتاهی ها 

و قصور و تقصیرها بی تفاوت باشیم. 

گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره کم آبی غیزانیه و مرگ یک زن در کرمانشاه

مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران از کمک ۸3 
میلیارد تومانی مردم استان در رزمایش ایران همدل 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد استان تهران، 
سید ابوالفضل پرپنچی با اشاره به اقدامات کمیته امداد استان 
در ماه مبارک رمضان گفت: با آغاز ماه مبارک رمضان و پیرو 
فرمایشــات مقام معظم رهبری و دعوت از همگان به منظور 
ایجاد رزمایش همدلی، مواســات و کمک مومنانه در استان 
تهران با همکاری گروه های جهادی، بسیج و خیران اقدامات 

خوبی برای کمک رسانی به نیازمندان و فقرا انجام شد.

پرپنچی ادامه داد: یکی از این اقدامات توزیع غذای گرم 
بین نیازمندان بــود در قالب طرح اطعام مهدوی و در 101 
آشــپزخانه غذای گرم طبخ و قبــل از افطار بین خانوارهای 
نیازمند توزیع می شــد کــه در همین راســتا 955هزار و 
 7۴5 پــرس غذای گــرم در مــاه مبارک رمضــان توزیع 

شد.
 وی، ارزش ریالی غذاهای گرم توزیع شده را 12 میلیارد 
و ۴09 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: ۴۴8 هزار و 53 سبد 

کاال بین نیازمندان توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران خاطر نشان کرد: 

عالوه بــر توزیع غذای گرم و ســبد کاال کــه به صورت غیر 
نقدی انجام شــد با کمک و همراهــی خیران بیش از چهار 
میلیارد تومان نیز به صورت نقدی دریافت شد که برای امور 

مددجویان و نیازمندان اختصاص یافت.
پرپنچی ضمن تشــکر از همه خیران، بسیج، گروه های 
جهادی، رسانه های جمعی، سازمان ها، ادارات و همه کسانی 
که در ماه مبارک رمضان به یاری نیازمندان شتافتند، یادآور 
شــد: جمع کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نوع دوست 
اســتان تهران در ماه مبارک و در قالب طرح رزمایش ایران 

همدل 83 میلیارد تومان بوده است.

کمک 8۳ میلیارد تومانی مردم استان تهران به کمیته امداد 
در رزمایش ایران همدل

کشف 55 خودروی احتکاری 
به ارزش 1۲ میلیارد تومان در تهران

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از کشف 55 
دســتگاه انواع خودروهای داخلی و خارجی احتکار 
شده از دو پارکینگ در مرکز و غرب تهران به ارزش 

12۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارعلی ذوالقدری گفت: 
با دریافــت اخباری مبنی بر احتکار خــودرو در پارکینگ دو 
مجتمع تجاری در مرکز و غرب تهران ماموران وارد عمل شده 
و مشخص شــد که مالکان هر دو پارکینگ در حوالی میدان 
فردوســی و میدان حر تعداد قابل توجهــی خودروی ایرانی و 
خارجــی دپو و جمع آوری کرده اند تا در فرصت مناســبی آن 
را روانــه بازار کرده و به فروش برســانند. ذوالقدری افزود: در 
بازرسی ها در مجموع 55 دستگاه انواع خودرو خارجی و ایرانی 
شامل 9دستگاه پژو206، چهار دستگاه جک، 12دستگاه تیبا، 
ســه دستگاه دنا ، ســه دستگاه رانا، یک دســتگاه هایما، پنج 
دستگاه پژو۴05، یک دستگاه مزدا3، هشت دستگاه ساینا، 9 
دســتگاه پراید و دودســتگاه پژو پارس کشف شد. وی ارزش 

خودروهای کشف شده را 120 میلیارد ریال اعالم کرد.

آتش سوزی بوستان والیت تهران 
مهار شد

حادثه آتش ســوزی بوســتان والیت در جنوب 
پایتخت بدون مصدوم مهار شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران به ایرنا گفت: حوالی ســاعت 21 شــامگاه یکشــنبه 
 حادثه آتش ســوزی در بوستان والیت به سامانه 125 اعالم 

شد.
ســید جــالل ملکی افــزود: بــا حضور آتش نشــانان 
مشاهده شــد در قطعه زمینی ســه تا چهار هزار متری در 
قســمت انتهای بوســتان والیت علف های خشک هرزه در 
 یک فضــای متروکه و بدون اســتفاده دچار آتش ســوزی 

شد.
ملکی بــا بیان اینکــه بر اثــر این آتش ســوزی دود 
بســیار غلیظی مناطــق اطراف را فــرا گرفته بــود، ادامه 
داد: آتش نشــانان وارد عملیات شــدند و پــس از دقایقی 
 موفق شــدند این آتش ســوزی را بــدون مصدومیت مهار 

کنند.
وی با بیان اینکه معموال در فصل گرما شاهد وقوع چنین 
اتفاقاتی هستیم از شهروندان درخواست کرد در حفظ مراتع 
و محیط زیســت کوشا باشند و در فصل گرما از آتش روشن 

کردن در محوطه های باز خودداری کنند.

رئیس پایــگاه دوم پلیس آگاهــی پایتخت از 
دستگیری سه سارق که با تشکیل باندی، ۸۰ میلیارد 
ریال پوشاک و البســه از انبار یک فروشگاه بزرگ 

تجاری سرقت کرده بودند، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهزاد اختیاری 
اظهار داشــت: بیســتم اردیبهشــت ماه موضوع سرقت از 
 یک فروشــگاه بزرگ تجــاری در دســتور کار پلیس قرار 

گرفت.
اختیاری افزود: شــاکی پرونــده اعالم کرد که دو هفته 
پیش چند ســایت داخلــی را که در کار فروش البســه و 
پوشاک خارجی به صورت اینترنتی فعالیت داشت را بررسی 
می کردم که متوجه شدم برخی از محصوالت ما که به صورت 
انحصاری وارد شده، در این سایت ها در حال فروش هستند. 
برای بررسی موضوع یکی از این محصوالت را سفارش دادم و 
پس از دریافت محصول متوجه شدم بارکد درج شده بر روی 
آن در ســامانه انبار ما موجود اســت و از جمله اقالمی است 
کــه ما وارد کرده ایم. بالفاصله انبار فروشــگاه را بررســی و 

در انبارگردانی متوجه شــدم بیش از 10 هزار ثوب از انواع 
پوشاک و البسه در انبار نیست و با پیگیری بیشتر، دو تن از 
مسئوالن انبار به نام های »علی« و »سعید« ناپدید شدند و 

دیگر به شرکت مراجعه نکردند.
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشــت: 
کارآگاهان در بررســی ها متوجه شــدند علــی با ثبت یک 
شرکت واردات به نام همسر خود حدود ۴0 میلیارد ریال از 
محصوالت مال باخته را به واسطه فروشگاه های اینترنتی به 

فروش رسانده است.
وی با  اشاره به دســتگیری علی و همسرش در منطقه 
ســعادت آباد گفت: علی در اعترافات اعالم کرد که از 6 ماه 
پیش با همدســتی سعید محصوالت شرکت که انواع لباس 
خارجی بودند را سرقت می کردیم و برای فروش آن تصمیم 
گرفتیــم از طریق فضای مجازی اقدام کنیم که با ثبت یک 

شرکت صوری به نام همسرم اموال سرقتی را فروختیم.
بختیاری ارزش اجناس سرقتی را 80 میلیارد ریال اعالم 

کرد.

جریمه ۸00 میلیونی 
پزشک متخلف در تهران

از محکومیت  تعزیرات حکومتی  سخنگوی سازمان 
هشــت میلیارد ریالی یک پزشــک متخلف به دلیل 
گرانفروشی، تقلب و دریافت وجوه مازاد بر تعرفه پزشکی 

خبر داد.
به گزارش ســازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی 
گفت: با گزارش تخلف گرانفروشی، تقلب و دریافت وجوه مازاد 
بر تعرفه توســط یک پزشک به این سازمان، موضوع در دستور 
کار قرار گرفت و مشــخص شــد که صورتحســاب پالتین های 
اعالمی در مقایسه با عکسبرداری محل عمل جراحی ۴۴ بیمار 
مغایرت دارد و بر همین اساس این پزشک و مدیرعامل شرکت 
تامین کننده پالتین ها محکوم شــدند. رایگانی افزود: پزشــک 
متخلف و مدیرعامل این شــرکت به پرداخت 8 میلیارد و 87۴ 
میلیون ریال جزای نقدی محکوم و پزشــک به ممنوعیت شغل 
پزشکی به مدت چهار سال و ممهور کردن پروانه پزشکی به مهر 
تخلف مرتبه اول و اســترداد مبالغ اضافه دریافتی به شاکیان و 

بیماران به مبلغ 3۴۴ میلیون تومان محکوم شد.

دستگیری عامالن 
سرقت 8  میلیاردی لباس

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و 
بلوچستان  از رهایی گروگان 3۰ ساله از چنگال 
آدم ربایان در شهرســتان  »زهک« در کمتر از 

سه  ساعت خبر داد. 
سرتیپ »احمد طاهری« گفت: ساعت 12 ظهر 
روز یکشــنبه یک فقره گروگانگیری در خیابان امام 
خمینی)ره( شــهر زهک به مرکز فوریت های پلیسی 
110 گــزارش و بالفاصلــه مامــوران انتظامی برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افــزود: در بررســی های به عمــل آمده از 

شــاهدان عینی در محل حادثه مشخص شد چهار 
سرنشین یک دســتگاه پژو ۴05 جوانی 30 ساله را 
که به صورت پیاده در تردد بوده به زور سوار خودرو 

کرده و از محل متواری شدند.
وی تصریح کــرد: تیم های عملیات ویژه پلیس 
آگاهی زهک با بررسی اظهارات شاهدان عینی محل 
حادثه و ســرنخ های موجود تحقیقات گسترده ای را 
آغاز و یکی از گروگانگیران را شناسایی و در کمتر از 
یک ساعت در یکی از روستاهای حاشیه شهر زهک 

دستگیر کردند.

طاهری، عنوان کرد: دیگــر اعضای این باند که 
خود را در یک قدمی قانون گرفتار می دیدند گروگان 
را در کمتر از سه ساعت در یکی از روستاهای همان 

محدوده رها کردند.
این مقام ارشــد انتظامی خاطر نشــان کرد: در 
بازجویی های اولیه از متهم دستگیر شده این پرونده 
مشــخص شــد که انگیزه آنها از ایــن گروگانگیری 

اختالفات مالی بوده است.
وی اضافــه کــرد: تحقیقات برای دســتگیری 

همدستان متهم ادامه دارد.

رهایی گروگان از چنگال آدم ربایان

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه ششم 
 روابط عمومی اورژانس بابل، گفت: طی 
گزارشی ساعت 7 و 2۶ دقیقه روز یکشنبه 
)11 خرداد ماه( مرگ یک کارگر ساختمانی 
به مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه 
بابل )اورژانس 115( گزارش   علوم پزشکی 

شد.
غــالم نیا روشــن ، افزود: پــس از دریافت 

گزارش بالفاصله مرکز دیســپچ اورژانس 115 
بابل تکنسین های کمربندی امیرکال را به محل 

حادثه اعزام کرد.
او اضافــه کــرد: در ایــن حادثــه کارگــر 
ساختمانی که مرد ۴۴ساله در حال فعالیت بود 
از طبقه ششــم به پایین سقوط کرد و به علت 
 شــدت جراحات و خونریزی فاقد عالئم حیاتی 

بود.
وی ادامه داد: تکنســینهای اورژانس 115 
اقدامــات درمانی از جملــه CPR را انجام دادند 
کــه ثمری نداشــت با ایــن حال ایــن فرد به 
بیمارستان شــهید بهشتی بابل منتقل شد که  
 تالش های کادر درمانی بیمارستان هم موثر واقع 

نشد.


