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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 با پرســه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم که 
مورد توجه کاربران قرار گرفته اســت. انتشار این مطالب به معنی تایید همه 

آنها از سوی کیهان نیست.
هفت سال طالیی

 افســانه: »هشدار رئیس انجمن مطالعات خانواده در ایران، ایران به سرعت 
پیر می شــود و مســئوالن فقط نگاه می کنند! برای اصالح هرم جمعیتی و 
جلوگیری از روند پیری جمعیت کشور فقط ۷ سال فرصت داریم! حتی چین 

یک میلیاردی سیاست دو فرزند برای هر زوج را تغییر داد.«
حسرت یک رسانه جهانی

 علی با انتشــار این تصویر نوشت: »اگه رسانه جهانی داشتیم االن نشسته 
بودیم ســر قبر آمریکا خاطرات ۴۱ ســال تهدید و تحریم شو برا هم تعریف 

می کردیم می خندیدیم.«

نظاره گر اعمالمان باشیم
 فاطمه یوســفی: » یک جاسوس اسرائیلی اجیر شد شهید چمران رو ترور 
کنه. بعد از یه هفته تعقیب و مراقبت عاشــق رفتار و کردار شــهید چمران 
شــد. انصافاً یک هفته مراقب ما باشن چطور میشه! عاشق دین و مذهب ما 

میشن یا...؟!«
عزت نفس یعنی...

 حســین اقبالی: »عزت نفس این نیست که فکرکنی از همه بهتری. عزت 
نفس یعنی اصال نیازی نداشته باشی خودت رو با بقیه مقایسه کنی.«

تلنگری به خانواده ها
 سمیرا مقدسی، وکیل دادگســتری: »هر وقت کانون اصالح تربیت میرم 
مضحک ترین کلمه برایم »آبرو« می شــود. اکثراً دخترای شهرستانی که به 
خاطر یک اشــتباه عمد یا سهو، تحت فشار روحی یا جســمی خانواده قرار 
گرفتند و فرار  کردند و مرتکب جرم جدید شدند. نمی دانم آبرو چقدر ارزش 

دارد که یک دختر را به جای اصالح تا طرد شدن و  مجرم شدن می برد.«
فراتر از فاصله طبقاتی

 کاربر دیگری با انتشــار این تصویر نوشت: »ست کالسکه و کریر رو قیمت 
گرفتم گفت ۱۸ میلیون تومن! اونوقت من می خواســتم با هزار بدبختی ۲۰ 
میلیون وام جور کنم یه پراید بخرم تا زمستون سرما نکشم! این دیگه فاصله 

طبقاتی نیست....«

عمل قانون راه ساماندهی مسکن است
 جــواد نیک بیــن: »قابل توجه وزیر محترم راه و شهر ســازی؛ راه کاهش 
قیمت مسکن فقط نخریدن مردم نیست بلکه عمل کردن شما به قانون است 

همچون قانون مالیات بر خانه های خالی که از سال ۹۵مصوب شده است.«

 افشای اطالعات 
معترضان در همکاری 

گوگل با دولت 

پس از شدت گرفتن اعتراضات علیه آمریکا
نژادپرستی در آمریکا حاال گوگل به کمک 
دولت آمریکا آمــده و اطالعات کاربران 
معتــرض را در اختیار دولــت و مقامات 

قضایی می گذارد.
به گزارش تســنیم، پس از شدت گرفتن 

اعتراضات علیه نژادپرستی در آمریکا، پلیس اقدام به دستگیری های گسترده 
و رهگیری افراد شــرکت کننده در اعتراضات کرده  اســت. حاال شرکت های 
فناوری و ارائه دهنده خدمات اینترنتی مانند گوگل که همواره خود را متعهد 
به حفظ حریم خصوصی کاربرانشــان معرفی کرده اند، به همکاری با دولت و 
مقامات قضایی پرداخته، اطالعات و موقعیت مکانی کاربران را در اختیار آنها 

قرار می دهند.
این اقدام گوگل که از طریق گوشــی های هوشــمند معترضان صورت 
می گیرد با مجوز پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا و با استفاده از امکانات و 

تجهیزات آنها صورت گرفته است.
بررســی های بنیاد غیرانتفاعی مرزهای الکترونیک آمریکا نشان می دهد 
که پلیس آمریکا با استفاده از امکان رهگیری معترضان هزاران نفر را دستگیر 

کرده و اطالعاتشان را مورد بازیابی و بررسی قرار داده است.
گوگل پیش از این هم نشــان داده بود که با همکاری مقامات قضایی و 
پلیس آمریکا حاضر اســت تمام اطالعات کاربران خود را در اختیار آنها قرار 

دهد.

 افراد طاس 
بیشتر کرونا 

می گیرند!

نتایج اسپانیا گفت:  براون  دانشــگاه  استاد 
دو تحقیق ما در اســپانیا نشان می دهد 
از  بیشتر  که »طاس« هستند  مردانی  که 

سایرین به کرونا مبتال می شوند!
به گزارش تسنیم، براســاس اعالم پایگاه 
خبری »مترو« تحقیقات جدید نشان می دهد 

مردانی که موی ســر کمتری دارند بیشتر در معرض خطر ابتال به کرونا قرار 
خواهند داشت.

»کارلوس ومبیر« اســتاد دانشگاه براون با تایید این مطلب گفت: نتایج 
دو تحقیق ما در اسپانیا نشان می دهد که مردانی که طاس هستند بیشتر از 
ســایرین به کرونا مبتال می شوند. در تحقیق اول مشخص شد که ۷۱ درصد 
از مردانی که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان های اسپانیا بستری بوده اند، 
طاس هستند و در تحقیق دوم در سطح بیمارستان های مادرید مشخص شد 

که ۷۹ درصد از  مردان مبتال به کرونا طاس بوده اند.
به گفته محققان، مشخص شدن دلیل ابتالی بیشتر افراد طاس به کرونا 

به بررسی های بیشتری نیاز دارد.

فروش اعضای 
بدن پناهجویان 

سوری

ترکیه از فروش  آلمانی  برخی رســانه های 
اعضای بدن پناهجویان سوری در ترکیه 

به منظور امرار معاش خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، برخی 
رســانه های آلمانــی از فروش اعضــای بدن 
پناهجویان ســوری در ترکیه به منظور امرار 

معاش خبر دادند.
پایگاه اینترنتی »تی دبلیو تودی« با انتشــار این مطلب افزود: به نوشته 
روزنامــه دویچه وله، این پناهجویان به واســطه دالل هایی به این کار اقدام 
می کنند که با بهره برداری از موضوع اهدای عضو، این امر را به تجارت پرسود 

اعضای بدن انسان تبدیل کرده اند.
به گزارش دویچه وله، یکی از پناهجویان ســوری که چهار سال است در 
ترکیه زندگی می کند، گفت: چند ســال پیش یکی از کلیه هایش را پس از 
توافــق با دالل های تجارت اعضای بدن انســان به مبلغ ۱۰ هزار دالر به آنها 

فروخت تا خانواده اش را ار تنگنای مالی نجات دهد.
وی افــزود: با تجار اعضــای بدن از طریق پســتی در یکی از گروه های 
فیس بوک آشــنا شد که در آن یکی از دالالن نوشته بود: ارائه کننده خدمات 
مالی به اهداکنندگان عضو به همراه تسهیل در اقدامات الزم برای بیمارستان.
در حالی که تجارت اعضای بدن در ترکیه ممنوع است، اهدای عضو بین 
افرادی که با یکدیگر روابط خویشــاوندی دارند، مجاز است و دالالن تجارت 
اعضای بدن از همین مسئله سودجویی می کنند. با موافقت پناهجوی سوری 
برای اجرای عمل جراحی، کادر بیمارستان از وی می خواهند به طور شفاهی 
بگوید که با گیرنده عضو نســبت فامیلی دارد. در برخی موارد نیز از اســناد 

جعلی برای این امر استفاده می شود.
این پناهجو تاکید کرد: پس از پایان عمل تنها نصف مبلغ مورد توافق را 

دریافت کرد و دیگر شخص دالل را ندید.
روزنامه دویچه وله با اشــاره به موارد مشابه دیگر افزود: یکی از این افراد  
مادری اســت که ســه فرزند دارد، در ازای چهار هزار دالر و برای پرداخت 

اجاره بهای دو سال خانه خود، نیمی از کبدش را فروخت.

صفحه 10
یک شنبه 1۸ خرداد 1۳۹۹
1۵ شوال 1۴۴1 - شماره ۲۲۴۸۲

شــرکت تولیدی و صنعتی آواپزشــک قصــد دارد نمایندگی فروش 
محصوالت تولیدی حوزه دامپزشــکی خود را در ســطح کشــور از طریق این 

فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان با ارائه مستندات الزم در خصوص توانمندی مالی و فروش در این 
حــوزه می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 1399/03/27 
درخواست خود را به صورت مکتوب به دفتر مدیریت این شرکت به نشانی میدان 
آرژانتین، خیابان وزرا، خیابان بیست و سوم، پالک 8، طبقه پنجم تحویل نمایند. 
بدیهی است این شرکت در قبول یا رد درخواست های واصله مختار خواهد بود.

فراخوان اخذ نمایندگی فروش 
محصوالت حوزه دامپزشکی 

شرکت آواپزشک

از کلیه ســهامداران شرکت ساختمانی شــالوده )سهامی خاص( دعوت به 
عمل می آید ســاعت 10 صبح روز یکشــنبه مورخ 1399/4/8 در محل دفتر مرکزی 
شرکت واقع در میدان هفت تیر- خیابان شهید مفتح- خیابان شهید موسوی )بختیار(- 

پالک 14 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 1398

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- سایر موارد دیگر که در صالحیت مجمع می باشد

هیئت مدیره شرکت ساختمانی شالوده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت ساختمانی شالوده )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۸6۹6 و شناسه ملی 10100۳7100۸

فرمانده ســتاد مقابله با کرونــا در تهران گفت: 
بخشی از موج جدید ابتال به کرونا که ممکن است در 

تهران رخ دهد به دلیل سفرهاست.
به گزارش تسنیم، علیرضا زالی در گفت وگویی تلویزیونی
اظهار داشت: در دو بیمارســتان تهران افرادی بستری 
شدند که در ۱۰ روز گذشته دارای تماس با بیماران کرونایی 
بوده اند و سفر عامل اصلی این انتقال بوده است و طبق یکی 
از مطالعــات ما در یکی از بیمارســتان های ارجاعی تهران، 
6۰ درصد افراد بستری شــده، سابقه مسافرت به استان های 
دیگر را داشتند که نشان می دهد بخشی از موج جدیدی که 

ممکن است در تهران به وقوع بپیوندد به دنبال سفرهاست.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران تأکید کرد: سفرها 
می توانند خطرآفرین باشند و روند کنترل بیماری در تهران 

را تحت الشــعاع قرار دهند؛ ماه خرداد تعطیلی زیادی داشته 
است و ممکن است ما را دچار مشکالت و چالش های فراوانی 

در زمینه درمان بیماران مبتال به کرونا کند.
زالــی درخصوص برقراری طــرح ترافیک گفت: ما یک 
بررســی و مدل سازی در تهران انجام داده ایم؛ حتی اگر پنج 
هزار نفر از کســانی که از مترو و اتوبوس استفاده می کنند از 
ماسک استفاده نکنند بیماری گســترش می یابد و این امر 
می تواند به شدت نگران کننده باشد؛ طبق گفته وزیر بهداشت 
طرح ترافیک به صورت آزمایشــی اجرا خواهد شــد و حتماً 
این امر مورد تحلیل قرار می گیرد؛ اگر ناوگان عمومی شــهر 
تغییرات شــگرفی پیدا کند یا مشکالتی در زمینه گسترش 
بیماری پیش بیاید با تصویب ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
درخصوص بازنگری طرح ترافیک تصمیمات جدیدی اتخاذ 

خواهد شد.
آمار مبتالیان به کرونا در تهران 

به ۱۲ درصد رسیده است
فرمانده ســتاد مقابله با کرونای استان تهران همچنین 
عصــر دیروز در جمع خبرنگاران با  اشــاره به اینکه طی ۲۴ 
ساعت گذشــته ۱۴۲ مورد جدید در بخش های عادی و 6۷ 
بیمار نیز با تشــخیص کرونا و بــا وضعیت اختالل در وضع 
تنفسی و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های استان 
تهران به عنوان موارد جدید بستری شده اند اظهار داشت: در 
مجموع سهم کسانی که به حوزه بهداشت و درمان طی این 
مدت مراجعه کرده اند و نیاز به بســتری داشــتند با افزایش 

روبرو بوده ایم.
بــه گزارش مهــر، علیرضا زالی افــزود: روز جمعه آمار 

مراجعیــن ۱۰ درصد اعالم شــده بود و امــروز این عدد به 
۱۲ درصد افزایش یافته که نشــان می دهــد مراجعین در 
بخش هــای عادی و ویژه مورد بســتری قــرار گرفته اند که 
این موضوع نیازمند یک تحلیل خاص اســت و زمینه الگوی 

مراجعین را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی، دلیــل افزایش مراجعیــن را دو علت عنوان کرد و 
بیان داشت: دلیل اول این است که بار مراجعین جدیدی که 
از حال نامساعدتر برخوردار هستند ممکن است تغییر پیدا 
کرده باشــد و دلیل دوم نیز این است که ممکن است میزان 
معیارهای ما در رابطه با پذیرش بیمارســتان ها در روزهای 
اخیر با تغییراتی روبرو شده باشد اما در کل ما به عنوان نکته 
هشدار دهنده به آن نگاه می کنیم و در کل امیدواریم با نظر 
همکاران همه گیرشناسی تحلیل مناسب تری را ارائه نمائیم.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران:

60 درصد مبتالیان کرونا در یک بیمارستان »سابقه سفر« داشتند!

در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کالن ارزی مطرح شد

فروش ارز های دولتی برای خرید »هفت تپه«! 

رئیس اورژانس کشور  تأکید کرد: اصال نباید ترس 
مــردم از کرونا از بین برود، بلکه باید روزبروز اهمیت 

بیشتری به رعایت بهداشت در این شرایط بدهند.
پیرحسین کولیوند در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات 
اورژانس کشــور در حــوزه مقابله با کرونــا، گفت: تیم های 
عملیات ویژه اورژانس کشــور همچنــان اقدامات مربوط به 
انتقــال بیماران کرونایی را در صــورت نیاز انجام می دهند. 
عالوه بر ایــن کل کارکنــان اورژانس کشــور، کار خدمات 
فوریت های پزشــکی پیش بیمارستانی را نیز در این شرایط 

انجام می دهند.
کولیوند با بیان اینکه ۴۰۰ تیم عملیات ویژه در کشــور 
وجود دارد که هر تیم از تعداد قابل توجهی از تکنیسین های 
آموزش دیده تشــکیل شــده اســت، افزود: بنابراین نه تنها 
اقدامات مان در حوزه کرونا کاهش پیدا نکرده، بلکه تیم های 

عملیات ویژه اورژانس همچنان فعال هســتند و اقداماتشان 
تا زمانی که شرایط کامال عادی نشود، همچنان ادامه دارد.

وی که چندی پیش به کرونا مبتال شــده بود و در حال 
حاضر بهبود یافته اســت، با اشاره به خطر عادی  شدن کرونا 
برای مردم، اظهارداشــت: توصیه ام به مردم این اســت که 
مردم تا جایی که می توانند نسبت به رعایت بهداشت فردی 
و اجتماعی دقت کرده و مســائل بهداشــتی و فاصله گذاری 
فیزیکی را رعایت کنند و به بحث بهداشــت و سالمت شان 

اهمیت دهند تا گرفتار بیماری نشوند.
رئیس اورژانــس کشــور  گفت: هرچه بیشــتر در حوزه 
پیشــگیری اقدام کنیم و بیشتر به این حوزه اهمیت دهیم، 
مطمئناً ضمانت برای حفظ ســالمت مان بیشتر است. اصال 
نباید ترس مــردم از کرونا از بین برود، بلکه باید روز به روز 

اهمیت بیشتری به رعایت بهداشت در این شرایط بدهند.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مربوط به 
کرونا در کشور را اعالم کرد.

به گزارش ایســنا، کیانوش جهانپور دیروز با بیان اینکه 
در بازه زمانی ۱6 تا ۱۷ خردادماه، بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، دو هزار و ۲6۹ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ 
در کشور شناسایی شده است که ۵۲۷ مورد بستری شده اند. 
جهانپور افزود: مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 

۱6۹ هزار و ۴۲۵ نفر رسید.
وی با بیان اینکه متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۷۵ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دســت دادند، ادامه داد: 
بر این اســاس مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ هزار و 

۲۰۹ نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشــت اظهار داشت: خوشبختانه 

تاکنون ۱۳۲ هزار و ۳۸ نفــر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.

به گفته جهانپور، دو هــزار و ۵۷۸ نفر از بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.
وی افــزود: تا کنون یــک میلیون و 6۰ هــزار و ۱۲6 

آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا بیان اینکــه وضعیت 
خوزســتان همچنان قرمز است، گفت: استان های هرمزگان 

و کرمانشاه نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.  
جهانپور تاکید کرد: در عین حال در ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۵ اســتان فاقد فوتی و 6 استان فقط یک مورد فوتی بر اثر 

کووید-۱۹ داشته اند.

۱3۲ هزار مبتال بهبود یافتند

شناسایی ۲۲۶۹ بیمار کرونایی جدید
 و فوت 75 بیمار دیگر

رئیس اورژانس کشور:

عادی شدن کرونا برای مردم خطرناک است

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری گفت: در 7۴ روز گذشته، ۲۴۰ مورد 
آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع ۱۱ استان کشور 

روی داده است.
به گزارش تســنیم، سرهنگ علی عباس نژاد دیروز با 
بیان اینکه عرصه های جنگلی و مرتعی جزو سرمایه های 
ملی است و از ارزش بسیار باالیی برخوردار هستند، اظهار 
داشــت: آموزش و ارتقای آگاهی عمومی تأثیر بســزایی 
 در پیشــگیری از وقوع حوادث ناگــوار در این عرصه ها

 دارد.  
عباس نژاد با اشــاره به احتمال ادامه آتش سوزی در 
جنگل هــا و مراتع افزود: با توجه به بارش های مناســب 
فصلی که منجر به افزایش پوشــش گیاهی شده است و 
از طرفی فرا رســیدن فصل گرما و ســهل انگاری مردم و 
گردشــگران داخلی در حفظ ســرمایه های ملی احتمال 
وقوع مجدد آتش ســوزی در محیط های یاد شده دور از 

ذهن نیست.

وی با اشــاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی توســط 
شــهروندان ادامه داد: کوچکترین سهل انگاری و خطای 
انسانی و هرگونه اقدام نسنجیده حتی جزئی می تواند به 
وقوع حوادث ناگوار و ایراد خســارت های جبران ناپذیر در 

محیط زیست منجر شود.
این مقام انتظامی با اعالم اینکه در ۷۴ روز گذشــته 
۲۴۰ مورد آتش ســوزی در ۱۱ اســتان کشور روی داده 
اســت، گفت: با حضور به موقع و تالش های شبانه روزی 
محیط بانان، جنگل بانان و ســایر نیروهای مردمی بیشتر 

آتش سوزی ها مهار شده است.
عباس نــژاد بــا اشــاره به موانــع موجــود در مهار 
آتش سوزی ها خاطرنشان کرد: به دلیل وسعت زیاد آتش، 
صخــره ای و صعب العبور بودن منطقه، شــیب باالی ۷۰ 
درجه و عدم برخورداری ســازمان های متولی از امکانات 
مناســب برای مهار آتش و جلوگیری از گســترش آن، 
صدمات قابل توجهی به بخش عظیمی از طبیعت وارد و 

منجر به سرایت آن به سایر مناطق شده است.

از واژگونی  سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
یک دستگاه مینی بوس در جاده خاوران خبر داد.

ســیدجالل ملکی درباره جزئیات این حادثه به تسنیم 
گفت: ساعت 6:۱۱ صبح دیروز )شنبه( حادثه واژگونی یک 
دســتگاه مینی بوس در مسیر شرق به غرب بزرگراه خاوران، 
نرســیده به میدان آقانور به ســامانه ۱۲۵ اعالم شد که به 
سرعت آتش نشــانان دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه 

اعزام شدند.
ملکی ادامه داد: با حضور آتش نشــانان در محل حادثه 

مشاهده شد یک دستگاه مینی بوس شخصی، حین حرکت 
به دلیل نامشخصی پس از برخورد با جدول های کناری جاده 

)بلوک های نیوجرسی( واژگون شده است.
وی با اشاره به حضور سه سرنشین مرد داخل مینی بوس 
افزود: آتش نشانان ضمن ایمن ســازی الزم، هر سه نفر را از 
خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند، دو نفر از 
سرنشینان دچار مصدومیت شدید شده اما نفر سوم )راننده 
۴۵ ســاله( به تأیید عوامل اورژانس به علت شدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داده بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها خبر داد

وقوع ۲۴۰ مورد آتش سوزی 
در جنگل ها و مراتع کشور در 7۴ روز گذشته!

یک کشته و ۲ مصدوم
 بر اثر واژگونی مینی بوس در جاده خاوران

رئیس  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:
طرح »ارتقای اعتبار سندرسمی« 

زمینه کالهبرداری را 
از بین می برد

تفاهم نامه مشترک بین ســازمان ثبت اسناد و 
نیروهای  امالک کشور و وزارت دفاع و پشــتیبانی 
مســلح با موضوع تثبیت مالکیــت اراضی و امالک 
نیروهای مسلح و تســریع در صدور اسناد مالکیت 

کاداستر امضا شد.
به گزارش میزان، رئیس  ســازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور در مراســم امضای این تفاهمنامه با اشــاره به برنامه 
این ســازمان برای تســریع در اجــرای طرح کاداســتر با 
اولویت مستندســازی اراضی ملی و دولتی گفت: طبق آمار 
نزدیــک به یک میلیــون هکتار از اراضی نیرو های مســلح 
جانمایی شــده و الزم اســت در ســامانه کاداســتر ثبت و 
 ضمن صدور سند کاداستری در اختیار نیرو های مسلح قرار 

گیرد.
ذبیح الــه خداییان افزود: با این اقدام بخشــی از اراضی 
دولتی که در اختیار نیرو های مســلح است مستند می شود 

و امکان مدیریت آن نیز فراهم خواهد شد.
وی در حاشــیه این مراسم با اشاره به اینکه طرح ارتقای 
اعتبار سندرســمی، زمینه کالهبرداری ها و فروش مال غیر 
را از بین می برد، اظهار داشــت: در ســال گذشــته بیش از 
۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم ســند رسمی 
اموال غیــر منقول و خودرو در مراجع قضایی داشــتیم که 
 این آمار، آمار باالیی اســت و بــه صورت روزانه افزایش پیدا 

می کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک تاکید کرد: با اجرای 
ایــن طرح نقل و انتقال یا هر گونه معامله یا عقدی نســبت 
به اراضی و امالکی که ســابقه ثبتــی دارند، باید به موجب 
سند رسمی باشد. دیده شده که برخی افراد امالک و اراضی 
را به صورت وکالتی می فروشــند و چون در ســابقه ثبتی، 
ثبت نمی شــود ما بــا معامالت معارضی مواجه میشــویم 
 کــه از یک طــرف صاحب اصلــی و از طــرف دیگر وکیل 

می فروشد.

گفت:  پایتخت  مخدر  مواد  با  مبارزه  رئیس پلیس 
تاکنون چهار هزار و ۶۰۰ نفــر از معتادان متجاهر به 

مراکز ماده ۱۶ منتقل شده اند.
ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند در گفت وگو با فارس 
درخصوص آخرین رونــد جمع آوری معتادان متجاهر اظهار 
داشت: جمع آوری معتادان متجاهر با اولویت مناطقی چون 
شــوش، دروازه غار و هرندی در دســتور کار پلیس بوده و 
سایر نقاط آلوده سطح پایتخت همچون پل چوبی، فرحزاد، 
تجریش و بزرگراه های ســطح شــهر نیز هفتــه ای چند بار 

پاکسازی می شوند.
وی بــا بیــان اینکه روزانــه ۳۰۰ نفر معتــاد متجاهر 
جمع آوری می شــوند، افزود: تاکنون چهار هزار و 6۰۰ نفر از 
معتادان متجاهر جمع آوری شده و به مراکز ماده ۱6 منتقل 

شده اند.
 ابتالی 5۴ معتاد متجاهر به کرونا

در ۱۱ استان کشور
مدیرکل پیشگیری و درمان ســازمان بهزیستی کشور 
گفــت: طی ۴۱ مرحلــه 6 هزار و ۷۰۰ نفر در ۱۱ اســتان 
 کشــور جمع آوری و ســاماندهی شــده و به مراکز معرفی 

شده اند.
فرید براتی ســده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
از چهار هزار و ۵۰۰ نفر از این معتادان تســت کرونا دریافت 
شــده اســت، افزود: از این تعداد تاکنون ۵۴ معتاد به کرونا 
مبتال بوده اند که بیشــترین آمار با ۳۴ نفر مربوط به استان 

تهران است.
وی با بیــان اینکه از 6 هــزار و ۷۰۰ معتاد جمع آوری 
شده، چهار هزار و ۹6۸ نفر به مراکز ماده ۱6 منتقل شده اند، 
اظهار داشــت: بقیه افراد یا معتاد متجاهــر نبودند یا اینکه 
جزو معتادانی بودند که شــرایط پذیرش در مراکز ماده ۱6 
را نداشــتند، یعنی یا جزو اتباع بیگانه بودند یا اینکه زیر ۱۸ 

سال سن داشتند.

ششمین جلسه رســیدگی به پرونده ۱۸ جلدی 
تخلفات ارز های دولتی در شــعبه سوم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به 

ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش میزان، در این جلســه متهم مهرداد رستمی 
به دســتور قاضی مسعودی مقام در جایگاه حاضر شده و به 

دفاع از خود پرداخت.
وی مدعی شد: در ســال ۹۴ اختالف ارز در بازار آزاد و 
بانک مرکزی چندان نبوده است. ۴۸۸ میلیون یورو از بانک 
انصار و بانک شهر خرم آباد ارز دریافت شده که در این میان 
یک ریال هم تعهدات ارزی وجود ندارد و ۳۸۰ میلیون دالر 

ارزی که از اقتصاد نوین گرفته شده معوق شده است.
این متهم افزود: در ســال ۹۴ کار شرکت دریای نور را 
آغاز کردیم. در سال ۹۵ متوجه شدیم که شرایط هفت تپه 
مساعد اســت، لذا اقدام به خرید این شرکت کردیم که ۳۵ 
درصد من و ۳۵ درصد اسد بیگی آورده داشتیم. زمانی که ما 
به شرکت هفت تپه ورود کردیم متوجه شدیم برخالف آنچه 

به ما گفته شد مشکالتی وجود دارد.
متهم رســتمی ادامه داد: اســد بیگی هر جا خواســت 
امتیــاز بگیرد، گفت که هفت تپه برای خودش اســت و هر 
کجا خواســت امتیاز بدهد اعالم کرد که هفت تپه برای من 

و رستمی است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم رستمی گفت: 
شما مغز متفکر این کار مجرمانه بوده اید و بهتر است بگویید 

که در پرونده قبلی به چه اتهامی در زندان بودید؟
شاه محمدی افزود: بانک مرکزی به شما ارز دالری داده 
اســت امروز بانک مرکزی به ما اعالم کرده که شما بدهکار 
هســتید چرا که به شــما دالر داده است لذا شما رفع تعهد 

نکردید.
وی با اشــاره به ادعای متهم رســتمی کــه برای خرید 
شــرکت هفت تپه پول نقد نداشتم لذا اسد بیگی پذیرفت تا 
پول را پرداخت کند و در ازای آن من نیز بدهی اســد بیگی 
نزد چینی ها را بر عهده گیرم، اظهار داشت: این صحبت های 
شما درست نیست چرا که فروش ارز های دولتی از سوی شما 

محلی برای خرید هفت تپه بوده است.
نماینده دادستان گفت: شما در بانک اقتصاد نوین برای 
اخذ ارز افتتاح حســاب انجام دادید و در این افتتاح حساب 
شــماره اســد بیگی را اعالم کردید چرا که چنین روزی را 
می دیدید. شما طرح های توجیهی را برای اسد بیگی ارسال 

می کردید و اقدام به جعل را با همکاری او انجام می دادید.
در ادامه نماینده دادســتان سند مربوط به واریزی وجه 
به حساب متهم رســتمی از طریق ارز ها در بانک مسکن را 
نشان داد و گفت: بر اساس این اسناد شما نمی توانید بگویید 
که مطلع نبوده و ســودی نبردید چرا که شــما از این ارز ها 

منفعت بردید.
اقدام به جعل برای رفع تعهدات ارزی

وی در مورد جعل برگ ســبز گمرکی و نامه گمرک از 
سوی متهم رستمی گفت: شما نامه گمرکی خرم آباد را جعل 

کردیــد و در ســال ۹۴ نیز مجدد با جعــل همان نامه رفع 
تعهد کردید و کسی هم متوجه نشد. به همین ترتیب برای 
شــرکت زئوس نیز از همین ترفند اســتفاده کردید و گمان 
نمی کردید روزی استعالم شــود. اگر شما گناهکار نیستید 
پس چرا چندیــن ماه متواری بودیــد و در آخر در یکی از 

استان ها دستگیر شدید؟
نماینده دادستان ادامه داد: از گوشی رستمی چت های 
وی با اسد بیگی در مورد موضوع ارز را مشاهده کردیم. این 
در حالی است که وکیل وی مدعی شده ما شنود کردیم، اما 
همین االن نیز این چت ها در گوشــی موجود است، شما و 
اسد بیگی ذی نفع بودید و پیامک هایتان نشان می دهد که 
گفته اید »من جعل کردم، شــاهکار انجام دادم، برو اقتصاد 

نوین«.
شــاه محمدی گفت: ۵6۷ فقره ثبت ســفارش صورت 
گرفته که رستمی با حذف پروسه های بانکی آنها را تبدیل به 
سه فقره ثبت سفارش کرده است که یک فقره از آن از فکس 

گمرک و دو فقره از گروه آریاک بوده است.
در این جلســه همچنیــن اظهارات روناک پورســیف، 

کارمند گمرک و رئیس گمرک درباره این متهم پخش شد.
در ادامه نماینده بانک مســکن در جایگاه حاضر شده و 

شکایت خود از این متهم را قرائت کرد.
نماینــده بانک مســکن گفت: ســال ۹۸ بر حســب 
گزارش هــای وزارت خانه های اطالعات و اقتصاد شــکایت 
نامه ای از ســوی بانک مسکن تنظیم شد که نام متهمان را 

ذکر کرد که اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است و ما در 
حال تکمیل اطالعاتمان هستیم.

در ادامه نماینده دادســتان میزان کل ارز های تخصیص 
یافته به شــرکت زئوس و وضعیت ارز های تخصیص یافته از 
بانک اقتصاد نوین به تفکیک نوع ارز را در جلســه دادگاه به 

نمایش گذاشت.
وی گفت: یک قسمت از تامین ریال و خرید حواله های 
ارزی از شــرکت زئوس و یک قســمت برای اسد بیگی بوده 
اســت و ارز نیز از بانک اقتصاد نویــن به ذی نفع خارجی و 
داخلی صورت گرفته است، ثبت سفارش به نام شرکت ترک 
بوده، اما به شــرکت دیگری پرداخت شــده است در اینجا 
تخلف محرز است. در مورد ذی نفع داخلی هم ارز را فروخته 
اید و تغییر ذی نفــع داخلی و خارجی مربوط به ۱۱۴ پیام 

سوئیفت است.
نماینده دادستان پیام سوئیفتی را در دادگاه به نمایش 

گذاشت که نشان می داد از شرکت دریای نور بوده است.
همچنین وی ســندی را در دادگاه نشان داد که نشان 
می داد اســد بیگی نامه ای را به بانک اقتصاد نوین زده مبنی 
بر اینکه از حســاب وی ریال برداشت شــود. در این اسناد 
نشان داده می شد رفع تعهدات هم کامال جعلی و با همکاری 

رستمی بوده است.
با پایان سخنان نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام 
ختم جلسه را اعالم کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا 

اعالم می شود.

جمع آوری 
روزانه ۳00 معتاد متجاهر 

از سطح پایتخت

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ 
توضیحاتی درخصوص اجرای طرح ترافیک ارائه کرد.

ســردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با شبکه خبر 
در رابطه با اجرای طرح ترافیک اظهار داشــت: این طرح در 

تمامی ایام هفته به جز جمعه ها اجرا می شود.
مهمانــدار افزود: هم طرح ترافیــک و هم طرح کاهش 
آلودگی هوای پایتخت از ساعت ۸:۳۰ آغاز می شود و افرادی 
که طرح ندارند، می توانند قبل از این ساعت وارد طرح شوند.

وی با بیان اینکه طرح ساعت ۱6 خاتمه می یابد، یادآور 
شد: افرادی که در داخل محدوده هستند می توانند از ساعت 
۱۴ به بعد از محدوده طرح خارج شــوند و خروج برای آنها 

آزاد است.
رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران بزرگ 
اظهارداشــت: ظرف دو هفته ارزیابی هــای الزم را از اجرای 
آزمایشــی این طرح انجام می دهیم و اگر نیاز بود تغییراتی 

را اعمال خواهیم کرد.

ســردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی 
نیروی انتظامی شد.

بــه گزارش فــارس، با پیشــنهاد فرمانــده نیروی 
انتظامــی و تایید فرماندهی کل قوا، ســردار احمدعلی 

 گــودرزی به ســمت فرمانــده مرزبانی ناجــا منصوب 
شد.

گفتنی اســت، پیش از این سردار گودرزی جانشین 
فرمانده مرزبانی ناجا بود.

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی اســتان کرمان گفت: یکی از سربازان غیور قرارگاه 
عملیاتی ابوذر در درگیری مسلحانه با کاروان موتوری  اشرار و قاچاقچیان 

مواد مخدر به فیض شهادت نائل آمد. 
ســردار »عبدالرضــا ناظری« اظهار داشــت: رزمنــدگان قــرارگاه عملیاتی 
ابــوذر فرماندهــی انتظامی اســتان کرمــان در محــدوده بخش »ماهــان« با 
چند گــروه موتورســوار  اشــرار و قاچاقچیان مســلح مواد مخدر درگیر شــده 
 و یــک نفــر از آنــان را بــه هالکــت رســانده و یک نفــر دیگر را نیــز زخمی 

کردند.
وی با  اشــاره به اینکه طی این درگیری قاچاقچیان موتورسوار که عرصه را بر 
خود تنگ دیده بودند به ســمت ماموران تیراندازی کردند، افزود: در این درگیری 
یک نفر از سربازان فرماندهی انتظامی استان به نام »ابوالفضل مهدی زاده« به فیض 

شهادت نائل آمد و به کاروان شهدا پیوست.
ناظــری تصریح کرد: در پاکســازی از منطقه، مقادیری ســالح و مهمات، دو 
 دســتگاه موتورســیکلت، ۱۴۵ کیلوگرم حشــیش و ۱۹کیلوگرم  تریاک کشف 

شد.

شهادت سرباز وظیفه 
در درگیری پلیس با  اشرار

جنگل های بلوط باغملک آتش گرفت
رئیس  اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری باغملــک گفت: آتش در 

جنگل های بلوط منطقه ابوالعباس این شهرستان شعله ور شده است. 
بهروز کی شــمس، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: از صبح دیروز آتش در 

جنگل های بلوط و مراتع ارتفاعات منطقه ابوالعباس باغملک شعله ور شده است.
وی افزود: از همان ســاعات اولیه نیروهای منابع طبیعی،تشــکل های مردمی 
دوستدار محیط زیست، کوهنوردان و مردم محلی برای خاموش کردن آتش راهی 
منطقه شــدند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باغملک ادامه داد: متاسفانه 
وزش باد و وقوع آتش سوزی در مناطق سخت گذر کار مهار این آتش سوزی را سخت 
کرد. کی شمس با بیان اینکه پوشش گیاهی این منطقه را جنگل های بلوط تشکیل 
می دهد تاکید کرد: متاســفانه در اکثر آتش ســوزی های اینچنینی عوامل انسانی 
دخالت دارند، البته اکنون نمی شود با صراحت درباره دلیل این اتفاق صحبت کرد.

با پیشنهاد فرمانده ناجا و  تأیید فرمانده کل قوا

سردار »احمدعلی گودرزی« به سمت 
فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی منصوب شد

توضیحات رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت 
درباره طرح ترافیک


