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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

سایه جنگ
 جعفر بلوری: »ترامپ اعالم کرده، اگر رقیبش )جو بایدن( در انتخابات پیروز 
شــود، آشوب، هرج و مرج و خونریزی سراسر آمریکا را فرا می گیرد. یاد سایه 

جنگ خودمون افتادم...! می گفتند اگر رئیسی پیروز شود، جنگ می شود!«
 نتیجه بخش بودن مهم است نه عکس یادگاری

 مهدی قاسم زاده: »بعد از چندین هفته اعتراض کارگران هفت تپه و چندین 
ماه عقب افتادِن حقوق هایشــان، گویا برخی از نمایندگان تهران در جمع شان 
حاضر شده اند تا صدایشان را از نزدیک بشنوند؛ شاید برخی این اقدام نمایندگان 
را نوعی شــوآف و موج ســواری بر روی هشتگی قلمداد کنند که در چند روز 
اخیر در فضای مجازی )در حمایت از این کارگران( شــکل گرفته و یا شــاید 
حتی راه انداختِن آن هشــتگ را نوعی فضا سازی برای بیشتر دیده شدِن اقدام 
این نمایندگان بدانند اما مهم اینســت که اوال بعد از مدتها نمایندگان تهران 
درخصوص مشکالت شهرستانی ها احساس مسئولیت کرده اند و درثانی الاقل 
گویا مســئولین کشورمان به این نتیجه رسیده اند که برای انجام هر کاری نیاز 
به یک پیوست رسانه ای نیز می باشد! فقط باید امیدوار بود که اینگونه اقدام ها 

به نتیجه نیز منجر گردد و صرفا به گرفتِن چند عکس یادگاری ختم نشود!«
کمک مومنانه

 مجید بامری: »  گروه جهادی راهیان شهادت سپاه تهران بزرگ، به دور از 
هیاهو، از چند روز قبل ساخت دو مدرسه ۶ و ۴ کالسه در شهرستان دلگان 
سیستان و بلوچستان رو آغاز کردند. این گروه سال قبل هم یک مدرسه پنج 

کالسه در منطقه محروم »حیط کلیر« این استان ساخت.«
جریان تحریف

 میثم: »  یک خروجی جریان تحریف، کارگران هفت تپه است! اینها از عمد 
الی زخم را باز گذاشــتند تا مگس های معاند بی روزی نمانند وگرنه حقوق 
عقب افتــاده آنها هزینه یه قطره از دریای ارز ۴۲۰۰ بود که در کیســه نور 
چشمی ها ریختند. گوش هایتان چقدر کر شده و چشم هایتان چقدر کور که 

فریاد این مظلومان را نمی شنوید.«
قصه غدیر

 کاربری نوشــت: » غدیر را محصور یک زمان خــاص کردن، جفا به غدیر 
است. غدیر موهبتی دائمی است که هر چه از آن گفته شود کم است. غدیر 

می گوید: پایان عبادت ها به سیاست ختم می شود.«
خود تحقیری

 پیمان علیشاهی با انتشار این کاریکاتور نوشت: »اولین تحریف دشمن بر علیه 
ایران خود تحقیری هستش که چوب الی چرخ اقتصاد و پیشرفت کشوره.«

پایان 
آزمایش های بالینی 

واکسن کرونا

وزیر بهداشــت روســیه اعالم کرد روسیه
آزمایش های بالینی واکســن نوع جدید 
ویروس کرونا )کوویــد 19( که در مرکز 
گامالیا در مسکو ساخته شده را به پایان 

رسیده است.
به گزارش اســپوتنیک، میخائیل موراشکو 

در پاسخ به ســؤالی درباره زمان پایان رســمی آزمایش های بالینی واکسن 
کووید 19 گفت: آزمایش های بالینی واکســن بیماری ناشی از ویروس کرونا 

که توسط موسسه گامالیا ساخته شده، به پایان رسانده است.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون بسته اسناد برای ثبت این واکسن در حال 

تهیه است.
پیشــتر معاون وزیر دفاع روسیه اعالم کرده بود نخستین واکسن کووید 
19 با مشــارکت متخصصان نظامی و دانشمندان مرکز تحقیقاتی »گامالیا« 

طراحی و آماده تولید شده است.
مرکز گامالیا آزمایش های بالینی واکسن را به طور مشترک با کارشناسان 
بیمارســتان نظامی N.N.Burdenko انجام داد. در تاریخ ۲۰ ژوئیه ، گروه 
دوم از ۲۰ داوطلب از آنجا مرخص شــدند. وزارت دفاع تأکید کرد که نتایج 
آزمایش های به طور مشخص و واضح نشان می دهد که پاسخ ایمنی در همه 
داوطلبان وجود دارد، عوارض جانبی، مشکالت یا واکنش های نامطلوب وجود 

ندارد و داوطلبان هیچ گونه شکایتی درمورد وضع سالمتی خود نداشته اند.

آموزش سگ 
برای شناسایی 

کرونا

پــس از اینکه اقــدام انگلیس برای شیلی
آموزش سگ ها نتایج اولیه رضایت بخشی 
داشت، پلیس شیلی نیز سگ هایی را برای 

تشخیص کرونا تربیت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از شــبکه تلویزیونی رویترز، چهار ســگ برای 

آموزش های اولیه انتخاب شده اند و برای شناسایی کرونا در مراحل اولیه و از 
روی بوی عرق افراد آموزش می بینند. هدف از این آموزش این است که کرونا 
در مراحل اولیه و پیش از پیشرفت تا مرحله ای که قابل شناسایی با ابزار های 

متعارف باشد، تشخیص داده شود.
ســگ ها برای شناسایی مواد مخدر، مواد منفجره و افراد شهرت دارند و 
همچنین در گذشته برای شناسایی دیگر بیماری ها از جمله ماالریا، سرطان 

و پارکینسون آموزش دیده بودند.
مدیر آموزشگاه آموزش تخصصی پلیس گفت: سگ ها بیش از سه میلیون 
گیرنده بویایی دارند که بیش از ۵۰ برابر حس بویایی انســان ها اســت و به 

همین علت از آنها برای کمک به مقابله با ویروس کرونا استفاده می شود.
کریستین آسدو یانز افزود: این سگ ها می توانند نقش بسیار حیاتی ایفا 
کنند، زیرا شیلی تصمیم دارد به تدریج مدارس و مغازه ها را باز کند و مردم 

به سر کار بازگرداند.
وی ادامه داد: نقش پلیس این اســت که توانمندی ها را برای شناسایی 
کرونا تقویت کند. تصمیم داریم از این سگ ها در مناطق شلوغ مثل مدارس، 
ترمینال های اتوبوسرانی و فرودگاه ها استفاده کنیم و به این ترتیب افراد مبتال 
به کرونا را در همان مراحل اولیه بیماری شناسایی و آنها را قرنطینه، آزمایش 

و از انتقال گسترده این ویروس جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست:
۸۰ درصد آلودگی هوای کالنشهرها 

مربوط به خود مردم است!
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۸۰ درصد آلودگی 
هوای کالنشــهرها مربوط به خــود مردم و ۲۰ درصــد مربوط به 

تکنولوژی هاست.
به گزارش ایسنا، رئیس ســازمان محیط زیست که در یک برنامه رادیویی 
صحبت می کرد، اظهار داشت: آلودگی هوای کالنشهرهای ایران به فرهنگ نحوه 
مصرف برمی گردد. کالنتری، آالینده ازن ســطح پایین را از آالینده های بسیار 
خطرناک برشمرد و افزود: تابش نور خورشید و گرمای باالی ۳۰ درجه و سوخت 
ناقص پمپ بنزین ها اکسیژن پایین را به ازن تبدیل می کند و این آالینده قباًل 
جزو فاکتورهای اندازه گیری روزهای ناسالم نبود. وی ادامه داد: تهران در تیرماه 
امسال 11 روز هوای ناسالم را به دلیل آالینده ازن سطح پایین تجربه کرد از این 
رو تاکید کردیم که کلیه پمپ بنزین ها تا سال 1۴۰۰ به طرح »َکهاب« بپیوندند 

تا فّرارهای آالینده را به سیستم بنزین و گازوئیل کشور برگردانند.
بهانه ای درخصوص بنزین نداریم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عامل اصلی آلودگی هوا در تولید 
ذرات آالینده را ناشــی از حرکت خودروها و موتورســیکلت ها عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر بیش از 9۰ درصد بنزین ما اســتاندارد یورو۴ و یورو۵ 

است و لذا بهانه ای درخصوص بنزین نداریم.
بهانه خودروسازان برای گول زدن مردم و مسئوالن 

کالنتری تصریح کرد: خودروســازان اول بهانه می آوردند و مردم و مسئوالن 
را گــول زده بودند که ما به خاطر تحریم ها تکنولوژی نداریم اما بعدها مشــخص 
شــد که تکنولوژی داشــتند ولی به خاطر اینکه حدود 1۰ میلیون تومان برای 
آنها آب می خورد می خواستند با سالمتی مردم معاوضه کنند که قبول نشد. وی 
افــزود: وزارت نفت اعالم کرده که در زمســتان نمی تواند همزمان صددرصد گاز 
مصرفی مردم و گاز نیروگاه ها را تأمین کند بنابراین اگر مردم در مصرف گاز خانگی 
صرفه جویی کنند و درجه حرارت آبگرمکن و شوفاژ منزل را پایین بیاورند بخش 
زیادی از این مشــکل حل می شود. کالنتری معتقد است که ۸۰ درصد آلودگی 
هوای کالنشهرها مربوط به خود مردم و ۲۰ درصد مربوط به تکنولوژی هاست. اگر 
مردم درست رفتار کنند، ما می توانیم هوای پاکی داشته باشیم و اگر رعایت نکنند 
باید آلودگی هوا را هم در کنار دیگر مسائلشان بپذیرند. گفتنی است، دادن سهم 
۸۰ درصدی به مردم در آلودگی هوا در شرایطی است که مردم چاره ای جز مصرف 
خودورهای داخلی بعضاً کم کیفیت ندارند. بهتر اســت در این شــرایط سازمان 
محیط زیست تالش بیشتری برای افزایش استانداردهای خودروسازان و کاهش 
مصرف سوخت در خودروها که مورد تاکید رهبر انقالب هم بود از خود نشان دهد.

2 کشته و 50 
مجروح در 

تصادف قطار

پرتغال در حادثه برای یــک قطار در مرکز 
پرتغال دســت کم دو نفر کشته و 5۰ نفر 

دیگر مجروح شدند.
به گــزارش فارس، تلویزیون پرتغال اعالم 
کرد که این حادثه در پی برخورد قطار با یک 
لکوموتیو تعمیر و نگهداری روی داده است. در 

این قطار مسافربری ۲۸۰ نفر حضور داشتند.
روزنامه »دیاریو دی نوتیســیاس« پرتغال نوشت که این قطار در محور 
شمالی از خط خارج شده و دست کم دو واگن آن به بیرون ریل افتاده است.
رســانه ها خبر داده اند که پنج نفر از مجروحان در شــرایط وخیمی قرار 

داشته و ۳۰ نفر نیز جراحات اندکی داشته اند.

مرگ نماینده 
مجلس در 

سقوط هواپیما

آمریکا یــک قانون گذار ایالتــی آمریکا به 
همراه 6 نفر دیگر بر اثر برخورد دو فروند 

هواپیما در آسمان آالسکا کشته شدند.
به گزارش فارس، منابع محلی در آالسکا 
خبــر دادنــد که در پــی برخــورد دو فروند 
هواپیمای خصوصی کوچک در آسمان، هفت 

نفر جان خود را از دست دادند.
به نوشــته روزنامــه »نیویورک تایمز«، بر اثر این ســانحه هوایی که در 
شــهر »ســولدوتنا« رخ داد، عالوه بر ۶ نفر دیگر، »گری نــاپ« قانون گذار 

جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالت آالسکا نیز کشته شد.
رئیس دفتر منطقه ای هیئت ایمنی حمل ونقل در آالســکا گفت که ناپ 
بــه تنهایی خلبان یک هواپیما بــوده و ۶ نفر نیز در هواپیمای دیگر بودند و 
علیرغم کامال مساعد بودن شرایط آب وهوا، این دو هواپیما به دلیل نامعلومی 

با هم برخورد می کنند.
مســئوالن مربوطه در حال بررســی علت این حادثه هستند و تا کنون 

جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

عضو شورای شهر خبر داد

مرگ روزانه 1۰۰ تهرانی بر اثر کرونا

صفحه 10
یک شنبه 12 مرداد 1۳۹۹
12 ذی الحجه 1۴۴1 - شماره 2252۸

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.

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا در نظر 
دارد خرید یک دســتگاه جرثقیل سقفی برقی 10 تنی 
دو سرعته خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شــرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند با واریز 
مبلغ 200/000 ریال به حســاب مهر گســتر شماره 
30165570 بانک کشاورزی به نام شرکت و یا پرداخت 
نقدی به امور مالی شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه 
از تاریخ 99/05/06 لغایت 99/05/15 به نشانی: اهواز- 
کیلومتر 23 جاده دغاغله شرکت کشت و صنعت نیشکر 
 دهخدا- اداره امور قراردادها و فروش، مدیریت بازرگانی

)با شــماره تمــاس 06133136094-8( 
مراجعــه نمایند. ضمنا کلیه هزینه های کارشناســی و 
چــاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد 

بود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

آگهی مناقصه عمومی 
خرید یک دستگاه 
جرثقیل سقفی برقی

10 تنی دو سرعته 
شماره 1۹-1-7111-۹۹   نوبت دوم

شهرداری کرج
آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 
بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال 
بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع 
در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در 
مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد به ارائه پروانه بهره برداری یا گواهینامه با صالحیت تولید قطعات بتنی پیش ساخته 

از وزارت صنعت و معدن و تجارت یا سازمان استاندارد و معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی الزامی می باشد.
* شرکت کنندگان می بایست دارای شرایط ذیل بوده و اسناد مثبت مبنی بر داشتن شرایط زیر را در پاکت »ب« ارائه نمایند:

الف- داشتن کارخانه دارای تولید مکانیزه، حمل و باراندازی قطعات بتنی پیش ساخته الزامی است.
ب- بهره گیری از بچینگ سیستم توزین مکانیزه مصالح الزامی است.

ج- داشتن محوطه سرپوشیده و تجهیزات الزم برای عمل آوری مناسب قطعات بتنی الزامیست هـ- داشتن آزمایشگاه کنترل کیفی مقیم فعال با تجهیزات استاندارد الزم
9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج 
است. 11- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28 به آدرس کرج- میدان 
توحید- بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.12- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 99/5/29 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه 
اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418 - 35892421 - 026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

مبلغ پروژه به شرح پروژهردیف
ریال

مبلغ سپرده به 
درصد غیرنقدی صالحیت الزمریال

قرارداد

1
تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و خرید قطعات بتنی 

نیوجرسی و دیوار پیش ساخته- سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری- تا سقف اعتبار

11/000/000/000550/000/000
ارائه پروانه بهره برداری یا گواهینامه با صالحیت 
تولید قطعات بتنی پیش ساخته از وزارت صنعت و 

معدن و تجارت یا سازمان استاندارد الزامیست.
% 81/82

واکنش سخنگوی وزارت بهداشت به شایعه سازی رسانه های بیگانه:

گزارش دهی کرونا در ایران مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است
اساس  بر  ایران  بهداشت گفت:  سخنگوی وزارت 
موارد مرگ ومیر  بهداشــت،  تعریف سازمان جهانی 
کرونا را اعالم می کند و سیســتم گزارش دهی کرونا 
در ایران از همان روزهای نخست با معیارهای سازمان 

جهانی بهداشت انجام و تایید شده است.
سیما ســادات الری در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
بهداشت درباره برخی موارد مطرح شده در رسانه های بیگانه 
درخصوص آمار فوت به علت کرونا در کشور با  اشاره به خط 
تبلیغاتی این رسانه ها از آغاز اپیدمی کرونا، اظهار داشت: اگر 
تعاریف و شــاخص ها تغییر کند، همــه آمارهای دنیا با هم 
تغییر می کند و می تواند بر اساس تعریف جدید و معیارهای 
متفاوت، کم یا زیاد شــود. مثال ســؤال جدي در دنیا مطرح 
اســت کــه comorbidity  هاي همراه بیمــاري کرونا چگونه 

محاسبه مي شوند. 
الری ادامــه داد: ما اگر دنبــال پنهان کاری بودیم مثل 
بسیاری از کشــورها از جمله در اروپا موارد اولیه با هفته ها 
تاخیر اعالم می شد یا موج دوم کرونا را بسان برخی کشورها 
با مالحظات سیاسی و اغلب اقتصادی پنهان می کردیم، ولی 
کامال شفاف عمل کردیم و این موضوع برای شاهدان عینی 
وضعیت بیماری در مقایســه با کشــورهای منطقه و برخی 

کشورهای حتی توسعه یافته کاماًل محرز شده است.
وی افزود: به طور طبیعی گاهی آمارها نوسان دارد؛ این 
نوسانات در همه کشورها از جمله در اروپا و آمریکا هم وجود 

دارد و می توان این  اشکاالت را البته در آمارهای همه کشورها 
مشاهده کرد.

 سخنگوی وزارت بهداشــت گفت: متأسفیم که برخی 
بر اســاس اعالم منابع ناشــناس و ابهام گویی و بیان جمله 

»چنین به نظر می رسد« و با یک متدلوژی غیرعلمی  سعی در 
ایجاد  تردید دارند، اما ما قاطعانه مســیر علمی  و مورد تایید 
ســازمان جهانی بهداشت را دنبال می کنیم و اکیدا پیشنهاد 
مي کنیم افراد و رسانه ها با اغراض سیاسي به مباحث علمي 

ورود نکنند.
الری اظهار داشت: پیشــنهاد می کنیم رسانه هایی که 
این مــوارد را مطرح کرده اند، به ده ها گزارش از  اشــکاالت 
و آمارهــای مرگ ومیر در انگلســتان به ویــژه در خانه های 
ســالمندان که مورد  تردید رسانه های انگلیس واقع شده یا 
آمارهاي برخي از کشــورهاي منطقه کــه حتي 1۰ درصد  

مرگ را اعالم نکرده اند بررسی کنند.
 بی اعتنایی اروپا به موارد قطعی ابتال از دسامبر  

وی افزود: متأســفانه امروز برای ما مشــخص است که 
موارد قطعی ابتال در کشــورهای اروپایی از دســامبر به هر 
دلیل مورد اعتنا قرار نگرفته اســت، این در حالیســت که 
به عنوان یکی از آخرین کشــورهایی که در نیمکره شمالی 
درگیــر این ویــروس شــدیم همچنان از زمره نخســتین 
کشــورهای اعالم کننده این موضــوع بودیم و در هفته های 
اخیر نیز قرارگرفتن در موج دوم بیماری را فارغ از مالحظات 
سیاسی و اقتصادی سریع تر و شفافتر از بسیاری جوامع دیگر 
اعالم کردیم، اگرچه این مالحظات غلط نتوانست و نخواهد 
توانست نهایتا وضعیت گسترش مجدد آنها را پنهان نماید و 
کماکان به عنوان کشور پیشرو در این زمینه توصیه جدی ما 
به همه این است برای حفظ و ارتقای وضعیت موجود و جلب 
مشارکت وسیع اجتماعی در کشور خود،  گریز و گزیری جز 
 شــفافیت و ثبات در ارائه آمار و اطالعات خود در این زمینه 

ندارند.

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

به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز گفت: از 1۰ 
تا 11 مردادماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۵۴۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــور 

شناسایی شد که یک هزار و ۶۷ نفر از آنها بستری شدند.
الری با اشــاره به این که مجمــوع بیماران کووید19 
در کشــور به ۳۰۶ هزار و ۷۵۲ نفر رســیده است، افزود: 
متاســفانه در طول این مدت، ۲1۶ بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 1۶ هزار و 9۸۲ نفر رسید.
وی با بیان این که خوشــبختانه تاکنون ۲۶۵ هزار و 
۸۳۰ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 

شده اند، اظهار داشت: چهار هزار و 11 نفر از بیماران مبتال 
به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ادامــه داد: تاکنون دو 
میلیون و ۴۸۲ هزار و ۵۵۳ آزمایش تشخیص کووید19 در 

کشور انجام شده است.
به گفته الری، استان های تهران، مازندران، گلستان، 
فارس، آذربایجان شــرقی، اردبیل، اصفهــان، البرز، ایالم، 
خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان 
و هرمــزگان در وضعیــت قرمز و اســتان های آذربایجان 
غربی، خوزســتان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، 
همــدان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، یزد، گیالن و قم 

در وضعیت هشدار قرار دارند.

۲ هزار و 5۴۸ مورد ابتالی جدید شناسایی شد

فوت ۲16 بیمار کرونایی دیگر طی ۲۴ ساعت

سیزدهمین جلســه دادگاه رسیدگی به اتهام 
و 1۴  پتروشیمی   بازرگانی  مدیرعامل سابق شرکت 
متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 

شد.
به گزارش میزان، در این جلســه وکیل مدافع متهم 

عالیی رحمانی گفت: موکل بی گناه است.
قاضی مســعودی مقام گفت: موکل شما در ارتباط با 

شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد.
وکیل مدافع گفت: در کیفرخواســت به صراحت قید 
شــده تحصیل مال نامشــروعی وجود نــدارد و در مورد 

»آی تی اس« اتهامی متوجه موکل نیست.
قاضی مســعودی مقام اظهار داشت آن چه در دو ماه 
آخر 9۰ می گویند منظور این اســت که در دو ماه آخر 9۰ 
تفاوت ایجاد شده و در قبل از 9۰ تفاوتی نبوده و نه اینکه 
فروش ارزی صورت نگرفته اســت. بلکه فروش ارز صورت 
گرفته و میان آنچه که بازار و قیمت ریال بوده تفاوت وجود 
نداشته و به همان خاطر در مورد آن بحث ۷1۳ هزار دالر، 

محاسبه آن بر اساس عدم تفاوت بوده است.
وی بــا بیان اینکــه تأکید عدم وجــود تفاوت دلیلی 
بــر ورود ارز نیســت و این بحث ها قابل پذیرش نیســت، 
عنوان کرد: آنچه »پی سی ســی« تایید کرده و اســناد آن 
موجود است فروش ارز در سال منتهی به ۸9/1۲/۲9 سه 
میلیــارد و ۳9۵ میلیون و ۷91 هزار، فروش ارز منتهی به 
9۰/1۲/۲9 دو میلیارد و ۸1۳ میلیون و ۸9 هزار و در سال 
91، ۳۳9 هزار و ۷۴۴ میلیون که مجموعا می شــود ۶/۶ و 
آنچه که شما نتیجه گیری کردید اصال نیازی به آن نیست.

قاضی بیــان کرد: یک میلیارد و انــدی از ۸9 به 9۰ 
منتقل شده این رقم ها غلط است. آنچه که شما می خواهید 
زیر ســوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می کنید 

به نتیجه نخواهد رسید.
وکیل مدافع گفــت: در گزارش مشــایخی و صورت 
جلســه،  اشاره ای به یک میلیارد نیســت. آنچه که تا حاال 
به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته 

درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.
قاضی گفت: شما بخشــی از حسابرسی را می گویید 
و بخشــی از اسناد را نمی گویید. شــما نمی توانید بگویید 
اسناد حسابرسی غلط اســت. هیچ تفاوتی بین ارز دولت 
و بخش خصوصی نیســت و 99 درصد واســطه گری بوده 
است. مستندات شما با مال ما فرق می کند. گزارش نهایی 
را نمی خوانید؛ اما می روید ســراغ نامه هایی که ســه سال 

بعد از این اتهامات صادر شــده اســت. این پرونده ســاده 
نیســت و االن هم این اقدامات انجام می شــود و خیلی از 
صورتجلسه ها و تصمیمات منشــا حقوقی نداشته و قصد 

داشتند برخی چیز ها را پاک کنند.
در ادامه جلسه دادگاه  اشــراقی نماینده شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه 
با اینکه طبق مصوبات کمیته مالی ارز فروخته شــده، این 
موضوع را رســما اعالم می کنم در هیچ مصوبه ای  اشاره به 
فروش ارز نشــده است. در هیچ مصوبه کمیته مالی بحث 
فروش ارز مطرح نشده اســت و بودجه شرکت های تابعه 
را ما مدیریت می کردیم. در رابطه با نامه هایی که  اشــاره 

شد اصال بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود 
داشــته بحث جابه جایی بوده است. در کمیته های مالی ما 

دعوت نامه می دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل رحمانی گفت: ۲۶ فقره 
نامه صراحتا وجود دارد که می گوید ارز را نفروشید، درباره 
آن چه توضیحاتی داریــد؟ ۲۶ نامه وجود دارد که ارز ها را 
باید بدهید، این متهمیــن برای اینکه ارز را به خزانه واریز 

نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده اند.
وی خطاب به این وکیل گفت: به موکلین شما دستور 
داده بودند که ارز را نفروشــید چرا بــه آن عمل نکردند؟ 
اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشــان دهید. ۶/۶ 
میلیارد یورو حاصل فروش است، 1 میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
یورو اساســاً فاقد سوئیفت اســت و اصال وارد نشده است. 
خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته اند و با 
آنچه شــما می گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد 

که حرف های شما را نقد می کند.
قاضی افزود: مستندات را ارائه نمی کنید، خود آقایان 
هــم می گویند ما ارز را از داخل تامیــن کردیم. اظهارات 
متهمیــن را خوانده اید پرونــده را مطالعــه کرده اید؛ اما 
نتیجه گیــری غیر می کنید. این موضوع از یک وکیل بعید 
اســت. آن اســنادی که شما از شــرکت پی سی سی ذکر 
می کنید بــا آنچه ما داریم متفاوت اســت. یک میلیارد و 
۳۴1 میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام 
مشــخص است، مســتندات پرونده کاماًل وجود دارد و در 
پرونده بار ها و بار ها تأکید شــده اســت که حق فروش ارز 

نداشته اند.
قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعالم ختم جلسه 
بیان کرد: جلسه بعدی ساعت 9 صبح مورخ 1۳ مردادماه 

برگزار خواهد شد.

در سیزدهمین جلسه دادگاه فساد پتروشیمی  مطرح شد

پرداخت ریالی ارزهای پتروشیمی  به خزانه 
توسط متهمان برای دور زدن دولت

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با اشاره 
به ضرورت نذر ماسک در ایام محرم اظهار داشت: از 
ابتدای شــیوع کرونا ۸6۰۰ تهرانی بر اثر ابتال به این 

بیماری جان باخته اند.
ناهید خداکرمــی، درباره وضعیت کرونــا در پایتخت، 

به فارس گفت: تهران همچنــان در وضعیت قرمز به لحاظ 
شــیوع کرونا قرار دارد ولی شــهروندان نسبت به قبل بهتر 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند بر همین اساس تا 

دو هفته دیگر پیش بینی می شود آمار مبتالیان کمتر شود.
خداکرمی افزود: در آســتانه برگــزاری عید غدیر خم و 

ماه محرم هســتیم بر همین اساس از شــهروندان تهرانی 
درخواســت داریم نذورات خود را به جای ارائه غذا به سمت 
توزیع ماســک رایگان اختصاص دهند چرا که در دسترس 
گذاشتن ماسک به ویژه در ایستگاه های مترو و اتوبوس سبب 

کاهش شیوع کرونا می شود.
وی ادامه داد: همچنین از شهروندان تهرانی درخواست 
داریم نذورات خود را در ماه محرم به ســمت و سوی مسائل 
اجتماعــی و فرهنگی مقابله با کرونا پیش ببرند و امســال 
رویکرد متفاوتی را شــاهد باشــیم. همچنیــن این موضوع 
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است.
رئیس کمیته سالمت شــورای شهر تهران بیان داشت: 
حتی مــردم می توانند نذورات بزرگ خــود را  برای خرید 
دســتگاه های اکسیژن ســاز و تجهیزات مورد نیاز مقابله با 
کرونا اختصاص دهند و آن را به بیمارستان های دانشگاهی و 
خیریه ای ارائه دهند که به نظرم نذورات هدفمند، حماسه ای 
بزرگ جهت مبارزه با کرونا ایجاد می کند و از حیات انسان ها 

نیز محافظت خواهد کرد.
خداکرمی با اشــاره بــه اینکه آمار متوفیــان کرونا در 
پایتخــت در حال حاضر همچنان حــدود 1۰۰ نفر و حتی 
باالتر به صورت روزانه اســت،  گفت: تخت های مراقبت های 
ویــژه کامال اشــغال اســت و افزایــش آمــار مبتالیان به 
دلیــل کمبود امکانــات این چنینــی فاجعه بار می شــود 
بنابر ایــن باید با همت مــردم و رعایت فاصلــه اجتماعی 
 و اســتفاده از ماســک به طرف کاهش شــیب ابتال پیش 

رویم.
وی اعالم کرد: از ابتدای شــیوع کرونا تا دو هفته پیش 
هفــت هزار و 1۶9 نفر در تهران جــان خود را به دلیل این 
بیماری از دســت داده بودند که طی دو هفته اخیر تاکنون 
این رقم به هشت هزار و ۶۰۰  مورد رسیده است، همچنین 
چندیــن برابر آمار متوفیان، آمار بســتری در بیمارســتان 

داشته ایم.

در تماس با کیهان مطرح شد
گالیه شهروندان از 

شرایط نامناسب برخی 
اتوبوس های شرکت واحد 

در اوج کرونا و گرما
در  مناسب  سرمایشــی  سیســتم  وجود  عدم 
این روزهــای گرم ســال، گریبانگیر بســیاری از 
 مسافران اتوبوس های شــرکت واحد در تهران شده 

است.
از ســال های پیش تاکنون، یکی از مشــکالت اساسی 
مسافران ناوگان اتوبوســرانی این بوده است که در روزهای 
گرم ســال سوار بر اتوبوسی شوند که به هر علت از سیستم 

سرمایشی مناسبی برخوردار نباشد.
برخی اوقات به دلیل فرســودگی اتوبوس، گاهی به دلیل 
عدم انجام ســرویس مناسب سیستم سرمایشی و گاهی هم 
به دلیل عدم تمایل راننده به اســتفاده از کولر، بســیاری از 
مســافران مجبور به تحمل گرما در طول سفر درون شهری 

خود هستند.
تعــدادی از شــهروندان در تماس با کیهان، خواســتار 
رســیدگی به وضع نامناسب سیستم سرمایشی اتوبوس ها و 
همچنین عدم رعایت نظافت مناسب فضای داخلی و نگرانی 
از رعایت نشــدن مسائل بهداشــتی در این شرایط کرونایی 

شدند.
هرچند به گفته مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی پایتخت، 
بســیاری از ناوگان اتوبوسرانی دچار  فرسودگی شده است و 
دولت نیز به درستی وظیفه خود را در این زمینه انجام نداده 
اســت، شایسته است مســئوالن ذی ربط در این شرایط که 
طبق بررســی ها حمل و نقل عمومی سهم باالیی در ابتالی 
افراد به کرونا دارد، نظارت و همت بیشتری در رعایت نظافت 
داخلــی اتوبــوس و همچنین انجام به موقع ســرویس های 
دوره ای سیستم های سرمایشی و الزام در استفاده از سیستم 

خنک کننده انجام دهند.

اســتاندار تهران با  اشاره به تشــدید نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی از تمدید دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه های اجرایی استان 

تهران در هفته جاری خبر داد.
طبق اعالم پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، انوشیروان محسنی بندپی در 
حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با  اشاره به به تصمیم های جدید این ستاد 
برای استان تهران اظهار داشت: طی هفته جاری طرح  ترافیک در پایتخت به حالت 

تعلیق درآمده و بقیه محدودیت   ها همچون هفته های گذشته پابرجاست.
محســنی بندپی ادامــه داد: حضور و تجمع مــردم در اماکن مختلف به ویژه 
سیستم حمل ونقل عمومی به شیوع گسترده تر این ویروس در تهران منجر شد و 

امید است تعلیق طرح  ترافیک نقش مهمی  در مدیریت این جریان داشته باشد.
وی تأکید کرد: دورکاری و کاهش یک ســومی کارکنان دستگاه های اجرایی 

استان تهران این هفته نیز تمدید شد.
اســتاندار تهران افزود: ساکنان و شــهروندان استان تهران از حضور در اماکن 
شلوغ و پرجمعیت خودداری کرده و در صورت حضور تمامی پروتکل های بهداشتی 
از جمله استفاده از ماسک را رعایت کنند. محسنی بندپی خاطرنشان کرد: نظارت 
جدی بر رعایت پروتکل ها و اســتفاده از ماسک به ویژه در اماکنی همچون پاساژ ها 
و مراکز شلوغ تشدید می شود و از شهروندان و اصناف مختلف درخواست می شود 

پروتکل های بهداشتی را به خوبی رعایت کنند.

تمدید دورکاری یک سوم 
کارکنان دستگاه های اجرایی استان تهران

میزان- یافتن جای پارک کنار خیابان در شــهر های بزرگ به خودی خود مشــکل اســت و این مشکل زمانی به اوج 
می رسد که برخی مغازه داران و ادارات با گذاشتن موانعی مثل کله قندی، انسان ترافیک زده را کالفه تر می کنند. قرار دادن 
موانع از ســوی کسبه، نگهبانان ادارات یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک 
خودرو های دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی و خالف قانون است. )طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند طرق 

و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید.(

جای پارک اختصاصی با کله قندی!


