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بیشرف تر از BBC هست؟

 کاربری با انتشــار این تصویر نوشــت: »مگه بیشرف تر از BBC هم داریم؟ 
حکم کســی که سردســته  اشــرار منطقه بوده و توی اغتشاشات با شلیک 
مستقیم زده یه جوون ۲۲ ساله رو شهید کرده غیر از اعدامه؟ همیشه برامون 

جای شهید و جالد رو عوض میکنن.«
امام هادی)ع( که بود؟

 زینــب رباطجزی: » مرجعیت تقلید، نیابت عام از امام زمان )ع( و پایه های 
والیت فقیه به صورت جدی، با تالش های آقام  امام هادی)ع( پایه گذاری شد. 
او هدایت کننده جان هاست! و ما امروز در زندان غیبت و نبوِد فرزندش اسیر 

مانده ایم.  هادی اگر تو باشی، قلبی به گمراهی نمی رود.«
گشایش پر ابهام

 علی قلهکی: » روحانی: هفته آینده یک گشایشــی در اقتصاد کشــور به 
وجود خواهد آمد؛ پی نوشت: عموما به اقدامات اقتصادی این دولت خوش بین 
نیســتم؛ ولی اعالم پیش از موعد یک کار قبل از اینکه مطمئن از اجرای آن 
باشــی بوی خوبی نمی دهد! شاید هم به دنبال گرفتن مجوزی هستند که با 

اعالم رسانه ای آن، فشار وارد کنند!«
ابر حریف

 علــی رحیمی: »روزنامــه آمریکایی یواس ای تودی به نقل از اندیشــکده 
آمریکن اینتر پرایز می نویسد: »بزرگترین مشکل آمریکا در ایران حضور یک 
»ابر حریف« به نام آیت اهلل خامنه ای است که نقشه راه را می شناسند و مردم 

به او اعتماد آمیخته با اعتقاد دارند«.
تحمل جبهه کفر به تنگ آمده است

 سعید قاسمی: »منطقه آبستن حوادث بزرگی است. جبهه رسانه ای غرب 
بعید نیســت بخواهد از این حادثه علیه جریان مقاومت استفاده کند. تحمل 

جبهه کفر از دستاوردهای مقاومت به تنگ آمده است.«
ما را ببخشید

 امیرحسین ثابتی: » مسلمانان عزیز  کشمیر! ما را ببخشید که در این سال ها 
دیپلمات هایمان به جای دیپلماسی فعال برای ممانعت از کشتار شما، دنبال 
مذاکره با آمریکا بودند. کمتر از یک سال به پایان انحراف هفت ساله ای که در 

جهت گیری های دیپلماسی ما به وجود آمد، باقی مانده.«
کشمیر را نجات دهید

 مهربانو: »ســال ها به دروغ بــه ما گفتند هند ســرزمینی که هر هزاران 
 ادیان با صلح و آرامش کنار هم زندگی می کنند. پس این چه مسلمان کشی 

است؟«

طوفان مرگبار و 
قطعی برق گسترده 

در اوج کرونا

طوفان گرمسیری مرگبار »ایسایاس« آمریکا
کارولینای شــمالی،  در  وقــوع  از  پس 
ایاالت  را در ساحل شرقی  نفر  میلیون ها 

متحده آمریکا با قطع برق مواجه کرد.
به گزارش ایسنا، در پی وقوع این طوفان و 
برخورد بادهای شدید به یک خانه سیار، دو نفر 

جان خود را از دســت دادند. دست کم دو نفر دیگر نیز در نیویورک و مریلند 
در این طوفان جان باخته اند.

مرکز ملی طوفــان آمریکا )NHC( در مورد احتمــال افزایش خطرناک 
شدت این طوفان و تلفات بیشتر ناشی از آن هشدار داده است.

این طوفان با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت به وقوع پیوست.
این نهمین طوفان نام گذاری شده در سال جاری میالدی )۲۰۲۰( است.
ایســایاس از کارولینای شــمالی تا نیویورک بیش از ۳/۴ میلیون نفر از 
ساکنان را با قطعی برق مواجه کرده است. این طوفان باعث ایجاد گردبادها، 
ســقوط درختان، خســارت دیدن خانه ها و ســاختمان ها و ایجاد ســیل و 

آتش سوزی شده است.
بنا بر گزارش شــبکه خبری بی بی ســی، با توجه به همزمانی وقوع این 
طوفان با همه گیری کرونا در آمریکا، آژانس های مقابله با فجایا در آمریکا به 
مردم هشدار داده اند که کیت های بهداشتی آماده داشته باشند تا در صورت 

لزوم تخلیه برای مقابله با کرونا به مشکلی برنخورند.

 تخلیه بیش از 
۲۰۰ نفر در پی 

آتش سوزی

مقامات فرانسه از تخریب ۸۰۰ هکتار فرانسه
از پوشــش های گیاهی در نزدیکی شهر 
جنوبی مارســی و تخلیه اجباری بیش از 
نفر در پی آتش سوزی روز سه شنبه   ۲۰۰

خبر دادند.
بــه گزارش ایســنا، بــا اســتقرار ۱۲۰۰ 

آتش نشان و بالگردهای آبپاش برای مهار این آتش سوزی، حریِق غرب مارسی 
تلفاتی نداشته است.

حدود ۲۲۵ نفر عمدتاً گردشــگر با قایق به روســتایی در نزدیکی محل 
حادثه تخلیه شــده و سپس با اتوبوس به سمت پناهگاه های پیش ساخته به 

شهر مرتیگ منتقل شدند.
طبق اعالم سرویس آتش نشانی فرانسه، این آتش سوزی ظرف دو ساعت 

از هشت کیلومتر عبور کرد و در اثر وزش باد، شدت یافت. 
بــه گفته مقامات، هفت فروند هواپیمای آبپــاش و تعدادی بالگرد برای 

پشتیبانی از آتش نشان در محل آتش سوزی  مستقر شدند.
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانســه، در پی وقوع این آتش سوزی گسترده 

بخشی از بزرگراهی از مارسی تا مرتیگ بسته شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران از بازداشــت یک هزار 
و ۴۷۲ خرده فروش مــواد مخدر و جمع آوری یک هزار و ۱۹۶ معتاد 

متجاهر در ۱۰ روز اخیر خبر داد.
به گزارش تســنیم، ســرهنگ عبدالوهاب حســوند اظهار داشــت: در 
راســتای ارتقاء امنیت اجتماعــی و برخورد با هنجارشــکنان جامعه، طرح 
امنیــت محله محور، پــس از برگــزاری جلســه توجیهی بــرای کارکنان 
و شناســایی مناطــق جرم  خیــز و آلــوده، بــا اقتــدار کامــل در چندین 
 مرحله در ســطح شــهر تهــران به ویــژه مناطق مرکزی شــهر بــه اجرا 

درآمد.
حســوند افزود: تیم هــای عملیاتــی پایگاه های پلیس  مبــارزه با مواد 
مخــدر تهــران به همــراه مأموران یــگان امــداد و کالنتری های ســطح 
حــوزه اجــرای،  در۱۰ روز گذشــته موفــق به دســتگیری یــک هزار و 
۴7۲ خرده فــروش و توزیع کننــده و ۱۴ قاچاقچــی مــواد مخدر شــدند 
 و از آنهــا حــدود 7۰ کیلوگرم انواع موادمخدر ســنتی و صنعتی کشــف 

شد.
وی بــا بیــان اینکه در این طــرح یک هــزار و ۱96 معتــاد متجاهر 
جمع آوری شــدند، گفت: اجرای طرح امنیت محلــه  محور با هدف برقراری 
 نظم و امنیت پایدار به صورت مســتمر در ســطح شــهر تهران اجرا خواهد 

شد.

نجات کودک 
با وجود سقوط 

از طبقه پنجم

چین کودکی که با باالرفتن از پنجره طبقه 
پنجم ساختمان به پایین سقوط کرده بود 
به شکلی وحشتناک در حفاظ آهنی یکی 

از طبقات گیر کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، یک 
کودک پنج ساله در شهر »زائویانگ« واقع در 

استان هبئی چین به طرزی معجزه آسا از مرگ  گریخت.
والدین کــودک که دختر خود را تنها در خانــه رها کرده بودند چیزی 
نمانده بود با حادثه ای غم انگیز روبه رو شوند. این کودک پس از رفتن به بالکن 
به پایین سقوط کرد و به شکلی وحشتناک میان حفاظ آهنی یکی از طبقات 
پایینی این ساختمان از ناحیه گردن در هوا آویزان ماند. ویدئویی که توسط 
یکی از شاهدان عینی و با تلفن همراه تهیه شده این دختر را در حالی که در 

ارتفاع حدود ۱۵ متری در هوا آویزان است نشان می دهد.
تعدادی از همســایگان پــس از دیدن این صحنه وارد عمل شــده و با 
شکســتن درب خانه توانستند این دختر را پیش از خفه شدن نجات دهند. 
همچنین یکی از همسایگان نیز باالرفتن از نرده های طبقات پایینی ساختمان 
تالش کرد خود را به کودک برســاند. در ویدئوی منتشــر شده همسایگان 
در حال بیرون کشــیدن این دختر از البالی نرده های آهنی هســتند دیده 

می شوند.
بنا به گزارش رســانه های محلی چین، والدین کودک پس از قفل کردن 
درب خانــه و تنها رها کردن فرزند خود به بیرون رفته بودند. این کودک در 
حالی که در بالکن مشغول بازی بود ناگهان به پایین سقوط کرد. خوشبختانه 

این کودک در این حادثه دچار آسیب جدی نشد.

صفحه 1۰
پنج شنبه 16 مرداد 1۳۹۹
16 ذی الحجه 1۴۴1 - شماره ۲۲۵۳۲

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.

از شــرکت های واجد شــرایط دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شــهرداری منطقه دو به نشانی: اهواز کیانشهر انتهای بلوار امام رضا)ع( به 
شــماره تلفن تماس )33790887( و یا به مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشــانی: اهواز- خیابان انقالب نبش خیابان غزنوی جنب ساختمان پزشکی قانونی- ساختمان 

شماره سه شهرداری- تلفن: 3774062- 3799160 مراجعه نمایند.
پیمانکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت  peymankar.ahvaz.ir نسبت به ثبت نام و خرید اسناد به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی مورد تایید اداره کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
- ارائه یک قرارداد خرید در حوزه ثبت تخلفات رانندگی ایستا طی 7 سال گذشته در کشور

- ارائه رضایت نامه از کارفرمای قبلی در خصوص قرارداد فوق
هزینهانتشارآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه منطقه 2 شهرداری به آدرس: کیانشهر انتهای بلوار 
امام رضا)ع( می باشد. )حداکثر تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/5/29 می باشد(.

2- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه فوق الذکر می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده 700840282324 نزد بانک شهر شعبه انقالب اهواز به نام منطقه دو شهرداری جنب منطقه 2 شهرداری.
ب- به صورت ضمانت نامه بانکی به نام منطقه دو شهرداری و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

ج- چک تضمین شده بانکی به نام منطقه دو شهرداری
تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شــهرداری )منابع داخلی( بوده و فقط ضمانت نامه های معتبر بانکی با عنوان شــرکت در مناقصه مورد قبول می باشد. در غیر این 

صورت پاکات ب و ج بازگشایی نخواهد شد. )ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار مربوط به آیین نامه تضمین معامالت دولتی بوده و مورد قبول نمی باشد(
4- تاریخ برگزاری کمیســیون مناقصه در ســاعت 14/45 ظهر روز شنبه مورخ 99/6/1 در دفتر امور قراردادها منطقه 2 به آدرس فوق الذکر می باشد. حضور پیشنهاددهندگان در 

جلسه مجاز می باشد.
5- نتیجه  کمیسیون برابر ماده 18 آئین  نامه معامالت شهرداری کالنشهرها به برنده اعالم خواهد شد. تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.

6- به اســتناد بند 5 ماده 11 آئین  نامه معامالت شهرداری کالنشــهرها میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10٪ مبلغ پیشنهادی پیمانکار می باشد که پس از تحویل موقت آزاد 
خواهد شد.

7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- بر اســاس ماده 10 قانون اصالح و تسری آیین  نامه معامالت شــهرداری تهران به کالنشهرها، شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری 
می باشد.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

مبلغ سپرده شرکت مبلغ اولیه ریالموضوعردیف
در مناقصه )ریال(

مدت اجرای پروژه

خرید، نصب و راه اندازی سامانه شناسایی۱
 و پالک خوانی تخلفات ایستا در منطقه دو شهرداری

۶۰ روز۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰۹5/۰۰۰/۰۰۰

شهرداری منطقه دو اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی
نوبتدوم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

ممنوعیت های  برخی  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
مراســم محرم به ویژه در استان هایی که مراسم های 

خاص با تجمع زیاد دارند را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، ایرج حریرچی درباره شیوه نامه های 
تهیه شــده درخصوص عزاداری های ماه محرم، گفت: چون 
شــیوه نامه های تهیه شــده با هماهنگی هیئت ها، متولیان، 
سازمان تبلیغات اســالمی و... بوده است کاماًل بومی  و قابل 
اجرا اســت، البته خطوط قرمز آن به خوبی مشــخص شده 
اســت. اصل تجمع خالف دســتورالعمل است؛ اما همه این 
موارد رعایت شــده و مــا به مردم اطمینــان می دهیم که 
هیئت ها و مراســم های عــزاداری کاماًل موازیــن را رعایت 
خواهند کرد و تشکل های مذهبی بهترین نمونه برای رعایت 

مسائل بهداشتی خواهند بود.
حریرچی با  اشاره به تنوع شیوه عزاداری در نقاط مختلف 
کشــور، تأکید کرد: ضمن لحاظ کردن تمــام موارد برخی 

مراسمات نیز ممنوع شده اســت. قالی شوران، نخل گردانی، 
دســته جاتی که در بوشهر و خوزســتان می دیدیم، مراسم 
تشــت گذاری در اردبیــل و زنجان و... را امســال در محرم 
نخواهیم داشت. بهترین ناظر ما در این مسئله خود هیئت ها 
خواهنــد بود و برای هرکدام به فراخور منطقه گرم ســیر یا 
سردســیر موارد رعایت می شــود. وی که در یــک برنامه 
تلویزیونی صحبت می کرد، دربــاره نحوه نظارت بر فعالیت 
هیئت ها، اظهار داشــت: حدود ۸۰ هزار هیئت رســمی  در 
کشــور داریم که هماهنگی ها و مذاکراتی با آنها شده است. 
آقای قمی  رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی مسئولیت اعالم 
موارد و نظارت را خواهند داشت و از همه بهتر با ما همراهی 
می کنند. بر اســاس آیین نامه اصل کسانی که باید نکات را 
رعایت کنند مســئولین هیئت ها هستند و پس از آنها مردم 
رعایــت خواهند کرد. این در حالی اســت که حدود ۸ هزار 
ناظر از وزارت بهداشت بر نکات مختلفی نظارت خواهند کرد.

 بستری بیماران اخیراً روند نزولی داشته است
معاون کل وزیر بهداشــت با  اشــاره به اجباری شــدن 
زدن ماســک از ۱۵ تیــر، بیان کرد: همان طــور که از قبل 
گفته ایم ۵ الی 7 روز بعد از یک رفتار درســت یا نادرســت 
اجتماعی تعداد موارد ســرپایی کاهش یا افزایش می یابد و 
 ۲ الی ۳ هفته بعد موارد بســتری و ۴ الی 6 هفته بعد موارد 
مرگ و میر تغییراتی خواهد کرد. بستری بیماران اخیرا روند 
نزولی داشته است. از مردم خواهش می کنیم خسته نشوند؛ 
همان گونه که رئیس ســازمان بهداشت جهانی اعالم کردند 
این بیماری تا چند دهه آثار خود را بر جای می گذارد و هیچ 

راه حل کوتاه مدتی برای گذر از آن وجود ندارد.
حریرچی افزود: تاکنون موفق ترین واکسنی که صحبت 
از ساخت آن می شــود می تواند ایمنی 7۳ روزه ایجاد کند؛ 
این در حالی اســت که بر اساس آمارهای مختلف حدود ۱۴ 
درصــد از افرادی که پیش تر به کرونا مبتال شــده بودند نیز 

مجدداً به بیماری مبتال شدند. مهم ترین نکته صحیح کردن 
رفتار اجتماعی و بهداشتی است.

 از بازارگردی و مسافرت شمال
 تا دغدغه عزاداری محرم

همچنین به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما، 
حریرچی در  این گفت و گو افزود: با سرلوحه قراردادن شعار، 
هر خانه یک حسینیه، اشکالی ندارد که مداحان معروف ما به 
خانه های ایثارگران رفته و در جمع ۲ یا ۳ نفره روضه خوانی 
کنند، بهتر است که از روش های نوین عزاداری استفاده شود 
به گونه ای می توان گفت شــیوه های نوین عزاداری راهکاری 

برای جلوگیری از شیوع کروناست.
وی اظهار داشت: هستند کسانی که بازارگردی، سفر به 
شمال و مهمانی شان به راه است اما دغدغه محرم دارند. بهتر 
اســت همه با هم همدل و یکرنگ باشیم و از چند دستگی 

فاصله بگیریم.

پنجمین جلســه دادگاه برخی از مدیران سابق 
بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 

شد.
بــه گزارش میــزان، در ابتــدای جلســه دادگاه متهم 
کحال زاده در جایگاه قــرار گرفت و گفت: برخی از اتهامات 

را می پذیرم و برخی را قبول ندارم.
وی با بیان اینکه جعلی انجام نشده، افزود: ثبت سفارش 
بابت خرید های خارجی به طور مثال از یک کشــور اروپایی 
به این نحو اســت که برای تخصیص ارز مراجعه می کنیم و 
آنها عنوان می کنند که پنج نــوع ارز داریم. به خاطر همین 
از شرکت هایی اســتفاده می کنیم که در آن بانک ها حساب 
دارند، این شرکت ها کاری به وام و مسائلی از این قبیل ندارند 
و فقط پول را جابجا می کننــد و در این باره ما جعلی انجام 

نداده ایم.
در ادامه این جلســه دادگاه نماینده دادســتان با نشان 
دادن مهر های جعلــی که مربوط به شــرکت های مختلف 
بوده اســت، گفــت: بصیرانی و متهم هــای دیگر می گویند 
این مهر ها را شــما ساخته اید، اما شــما می گویید که شما 
جعلی را انجام نداده اید. متهــم بصیرانی می گوید مهری به 
 کحال زاده و اســدبیگی نداده اســت، آیا این مهر ها را شما 

ساخته اید؟
متهــم کحال زاده پاســخ داد: مهر ها را من نســاختم و 

بصیرانی به من نداده است.
نماینده دادســتان ادامــه داد: از ایــن مهر ها برای چه 

مواردی استفاده می کردید؟
متهم پاسخ داد: پروفرم هایی که به صورت خام می آمدند 

اطالعات را پر می کردیم و باید مهر می شدند.
 قرار نبوده کاالیی وارد شود

نماینده دادســتان خطاب به متهم کحال زاده گفت: در 
جلســات اول رسیدگی هم بیان شــد که تا سال 9۳، ۵۰۰ 
میلیــون دالر مجموعه کاال هایی بوده اســت کــه برای برد 
الکترونیکی انجام شــده اســت؛ اما شــرکت دریای زئوس 

۳۴۰ میلیــون دالر ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته اســت؛ 
اسناد نشــان می دهد ارز در همان بازه زمانی فروخته شده 
و از آن سوءاستفاده شده است. شرکت ذینفع اصاًل مشخص 
نیســت، این ارز ها در بازار فروخته شــد، نمایندگان شرکت 
زوکان نیز شکایت کرده است و گفته است که از مهر جعلی 
سوءاستفاده شده است. شــما پیش فاکتور را ارائه کردید، از 
اســدبیگی می پرسند که از کدام شرکت ها وارد می کنید که 
پاسخ های متناقض می شــنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است 

کاالیی وارد شود.
متهم پاســخ داد: این طور نبوده اســت که کاالیی وارد 

نشود اگر قرار بود کاالیی وارد نشود من قبول نمی کردم.
نماینده دادســتان ادامه داد: ســؤالی که اینجا مطرح 
می شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دالر ذی نفع کجا 

بوده و ارز کجا رفته است.
متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت تپه بوده است.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اسدبیگی و 
پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می کردید.

متهم پاســخ داد:  ترخیص با ما بوده است و کنترل این 

موضوع با آنها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پولی اصاًل 
واریز نشده است و قرار نبوده که کاالیی بیاید، اسنادی وجود 

دارد که این ارز در بازار فروخته شده است.
نماینده دادستان گفت: قصد اولیه، ثانویه و نهایی معتمد 

پارسه و زئوس، خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.
وی افزود: گفتید سود اسدبیگی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان 

ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.
کحال زاده گفت: ۱۰/۵ درصد ســود بــوده و 7۰ تا 9۰ 

میلیون آن فروخته شده است.
نماینده دادســتان گفت: ما از یک صرافی به این آقایان 
رسیدیم و اسناد فروش ارز در صرافی کاظمیانی کشف شد. 
قســمت های عمده ارز ها به برخی شرکت ها فروخته شده و 

ریال دریافت شده است.
وی بیان کــرد: نه کاالی مربوط به بردهای الکترونیکی 
و نه کاالی مرتبط به دنیای معتمد پارســه وارد نشده و بعد 
از چهار ســال ذی نفع مشخص نیســت. امروز نه شما و نه 
اســدبیگی نمی تواند ذی نفع واقعی را مشخص کند؛ چراکه 

قرار نبوده کاالیی وارد شود.
شاه محمدی ادامه داد: ارز در کشورهای خارج به فروش 
رســیده و از ماحصل خرید و فروش غیرقانونی ارز استفاده 

کردند.
کحــال زاده درخصوص اتهام ارتشــاء گفــت: محمدی 
کارمند ثبت سفارش در وزارت صمت است. سال 9۵ شرکت 
ما جزو شــرکت هایی بود که گنــدم وارد کرد. جلوی کارت 
بازرگانی ما را بستند و همه چیز متوقف شد که وزارت صمت 
گفت تعرفه اشتباه شده تا اینکه بیرانوند گفت مشکل را حل 
می کنــم. بیرانوند گفت ۲۰۰ میلیون تومان می گیرم جلوی 
کارت را باز می کنم، ۱۵۰ میلیون تومان چک دادیم و فشار 

آوردیم کارت را باز کردند.
نماینده دادســتان گفت: ۱۲ هزار دالر، ۵۰ هزار دالر و 
۱۰۰ هزار دالر و تعدادی ســکه به حساب شما منظور شده 

است.
کحال زاده اظهار داشــت: این صورتحســاب را برای ما 
فرســتاده بودند که نمی دانســتیم بابت چیست. من دقیق 

نمی دانم به حساب که بوده است.
نماینده دادســتان بیان داشت: آیا شــما این پول ها را 
دریافت کرده ایــد؟ درخصوص ۱۰۰ هــزار دالر، پرونده در 
دادسرا مفتوح اســت. درخصوص ۱۲ هزار دالر که پرداخت 
به صالحی و ۵۰ هزار دالر که مربوط به توســلی اســت، به 

حراست بانک اعالم کردند.
وی ادامه داد: اســدبیگی رشوه های پرداختی خود را به 
معتمد پارســه واریز می کرده است. این در اوراق حسابداری 
بابت معتمد پارسه منظور شده است و اسدبیگی در بازپرسی 
گفته که ۱۲ هزار دالر و ۱۰۰ سکه به صالحی داده است که 

اسناد آن نیز کشف شد.
در ادامه نیز وکیل کحال زاده و متهم دربانی و وکیلش به 

اظهار برخی موارد پرداختند.
قاضی مسعودی مقام ضمن اعالم ختم جلسه گفت: زمان 

تشکیل جلسه بعدی متعاقبا اعالم خواهد شد.

ممنوعیت برگزاری برخی مراسم های خاص با تجمع زیاد در محرم

حریرچی: هیئت ها بهترین نمونه 
برای رعایت مسائل بهداشتی خواهند بود

در پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی مطرح شد

فروش 3۴۰ میلیون دالر ارز ویژه واردات بُرد الکترونیکی در بازار

 رئیس جمعیت هالل احمر گفــت: تیم امدادی 
و درمانی هالل احمر در لبنان مســتقر می شود و با 
احصای نیازها و مشکالت موجود، ارسال محموله های 

امدادی به این کشور ادامه می یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمر، 
کریم همتی اظهار داشــت: پس از وقــوع حادثه انفجار در 
لبنان و گفت  وگو با رئیس صلیب سرخ لبنان و رئیس منطقه 
شــمال آفریقا )منا(، بالفاصله هماهنگی های الزم با ســفیر 
کشورمان در لبنان برای ارسال کمک های فوری هالل احمر 
شــامل کمک های دارویی و غذایی انجام شد. همتی افزود: 
کمک های بشردوســتانه هالل احمر به ظرفیت 9۵ تن مواد 
غذایــی و دارویی به همراه یک بیمارســتان صحرایی آماده 
برای کمک به آســیب دیدگان حادثه سه شنبه به وسیله دو 

هواپیمای باری به بیروت ارسال شد.
وی تاکید کرد: بیشــتر داروهایی که ارســال می شود 
ویژه حوادث اینچنینی و شــامل داروهای تروما، شکستگی 
و ... می شــود.  رئیس جمعیت هالل احمر اظهار داشت: تیم 
امدادی و درمانی هالل احمر در لبنان مســتقر می شــود و 
با احصای نیازها و مشــکالت موجود، ارســال محموله های 

امدادی به این کشور ادامه می یابد.
همتی با اشــاره بــه اعزام تیم ۳7 نفــره درمانی هالل 

احمر شامل پزشــکان متخصص و جراح، ارتوپد و بیهوشی 
به لبنــان گفت: تیم پزشــکی ما اقدامات اولیــه درمانی و 
عمل های جراحــی انجام خواهند داد و عــالوه بر آن اقالم 
زیســتی با توجه به شــرایط آب و هوایی منطقه و گرمای 
هوا و تجربه های امدادرســانی در این کشور، ارسال خواهد 
شــد. عالوه بر این اگر امکان درمان مجروحان و مصدومان 
حادثه به دلیــل کمبود امکانات در لبنان میســر نباشــد، 
 تعدادی از بیماران برای ادامــه روند درمان به ایران منتقل 

می شوند.
وی بــا تاکید بر اینکه بیشــترین کمک ها اقالم دارویی 
و زیســتی خواهد بود، افزود: اگر در منطقه حادثه دیده نیاز 
به اسکان اضطراری وجود داشته باشد جمعیت هالل احمر 
ایران آماده کمک رسانی و اعزام امدادگران متخصص به این 
کشــور اســت. امروز هم یک تا دو محموله اقالم دارویی و 
زیستی و کمک های غذایی 7۲ ساعته به کشور لبنان ارسال 

می کنیم.
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان این که هماهنگی های 
الزم برای جمع آوری کمک های مردمی انجام شــده است، 
گفت: در این زمینه فراخوان عمومی نداریم و فقط شــماره 
حساب جمعیت هالل احمر به اعضا و خیران جمعیت داده 

شده است.

رئیس جمعیت هالل احمر ایران خبر داد

ارسال محموله ۹5 تنی دارو و مواد غذایی به لبنان

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
تهران از احتمال تعطیلی پاساژهای پُرتردد که 
در آن پروتکل های بهداشــتی به صورت کامل 

رعایت نمی شود، خبر داد.
بــه گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ نادر 
مرادی گفت: با توجه به شــیوع مــوج دوم ویروس 
کرونــا و تعطیلی مجدد برخی از صنوف در دو هفته 
اخیر، متاســفانه در برخی از اماکن مانند پاســاژها، 
پروتکل های بهداشتی به صورت کامل و جامع رعایت 
نمی شود که این امر موجب افزایش نگرانی مردم شده 

است.
مرادی افزود: در بررسی های صورت گرفته پاساژ 
»عالءالدین« و پاســاژ »رضا« در میدان ارگ  که از 
اماکن صنفی پُرتردد هســتند بر اساس مشاهدات و 
بررســی های صورت گرفته پروتکل های بهداشتی را 
به درســتی رعایت نکرده که این امر احتمال افزایش 

شیوع این بیماری را در مردم افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه تذکرات الزم درجلسه با رؤسای 
اتحادیه به آنها ابالغ شــده است، ادامه داد: مسئوالن 
این پاســاژها و سایر پاســاژها دقت کنند اگر اصول 

بهداشــتی از قبیل پاکســازی محیط، رعایت فاصله 
فیزیکی و ماسک زدن رعایت نشود احتمال تعطیلی 
 آنها برابر دســتور ســتاد ملی مقابله بــا کرونا وجود 

دارد.
معــاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت 
پایتخت خاطرنشــان کــرد: شــهروندان عزیز باید 
درخصوص مســئله ای به این مهمــی آگاهی الزم را 
داشــته و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشــتی، از 
شیوع گســترده تر این بیماری جلوگیری و سالمتی 

خود و جامعه پیرامون خود را حفظ کنند.

وزیر بهداشــت گفت: حداقل پنج گروه بســیار 
برجسته ایرانی روی ساخت واکسن کرونا کار می کنند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سعید نمکی اظهار 
داشت: در حال حاضر حداقل پنج گروه بسیار برجسته ایرانی 
بر روی ساخت واکسن کرونا در ایران کار می کنند و خیلی زود 
قرار است که مطالعات بالینی این واکسن ها بر روی انسان آغاز 
شــود. همچنین در طول پاندمی کرونا در جهان، در ایران بر 

روی بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های قلبی و عروقی، 
دیابت و سایر بیماری های شایع، کار گسترده ای در نظام ارائه 
خدمات در حال انجام است. وی افزود: در ایران مراکز درمانی 
ارائه خدمات به بیماران کرونا از ســایر خدمات مجزا هستند 
و تمام خدمات درمانی و پیشگیرانه و مراقبت های مورد نیاز 
گروه های مختلف جامعه از جمله واکسیناسیون و مراقبت از 

مادر و کودک به خوبی ارائه می شود.

وزیر بهداشت:

مطالعات بالینی واکسن های ایرانی کرونا 
روی انسان به زودی آغاز می شود

در صورت رعایت نکردن کامل پروتکل های بهداشتی
احتمال تعطیلی پاساژهای ُپرتردد وجود دارد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو 
طرح ترافیک در هفته آینده بر اساس تصمیم ستاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران، ســید مناف هاشمی دیروز در حاشیه جلسه 
کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت کرونا 
گفت: به رغم اینکه لغو طرح تاثیری در کاهش مســافران مترو 
و اتوبوس نداشته و در حد ۳ یا ۴ درصد بوده، اما به دلیل قرمز 

بودن تهران و شرایط روانی موضوع مقرر شد که هفته آینده نیز 
طرح ترافیک تهران اجرا نشود.  به گفته هاشمی، طبق مطالعات 
کارشناسی لغو طرح ترافیک فقط ۳ تا ۴ درصد به کاهش شیوع 
بیماری کرونا کمک کرده اســت، اما مدیریت شهری برای لغو 
طرح ترافیک همکاری های الزم را با ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
خواهد کرد. وی افزود: در حال حاضر استفاده از ماسک در مترو 
به 99 درصد رســیده است، اما در اتوبوس این شرایط هنوز به 

شکل ایده آل وجود ندارد و باید فرهنگ سازی شود.

معاون شهردار تهران:

طرح ترافیک هفته آینده هم اجرا نمي شود

بیان  ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا 
آخرین آمار شــیوع کرونا گفت: میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور پس از کاهش 
محســوس در خردادماه دوباره روند صعودی 

گرفته است.
به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز گفت: 
از ۱۴ تا ۱۵ مردادماه و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، دو هزار و 697 بیمــار جدید مبتال به 
کووید۱9 در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۳۱ 

نفر از آنها بستری شدند.
الری با بیان این که مجمــوع بیماران کووید۱9 
در کشور به ۳۱7 هزار و ۴۸۳ نفر رسیده است، افزود: 
متاســفانه در طول این مــدت، ۱۸۵ بیمار کووید۱9 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱7 هزار و ۸۰۲ نفر رســید. وی با بیان 
این که خوشــبختانه تا کنون ۲7۴ هزار و 9۳۲ نفر از 
بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده 
اند، اظهار داشــت: چهار هــزار و ۱۲9 نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: 
تاکنون دو میلیون و ۵۸7 هزار و ۸۳ آزمایش تشخیص 

کووید۱9 در کشور انجام شده است.
به گفته الری، استان های مازندران، تهران، گلستان، 

خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، 
کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیالن 
در وضعیت قرمز و اســتان های فارس، ایالم، لرســتان، 
هرمزگان، زنجــان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشــهر، 
همدان، قــم، چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویه و 

بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
رعایت ۸۲ درصدی پروتکل های بهداشتی 

در اداره ها
سخنگوی وزارت بهداشت، درباره میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در اماکــن عمومی گفت: در 
حــال حاضر اداره ها با ۸۲/۳۵ درصد و آرامســتان ها 
با ۸۲/۱۰ درصد، بیشترین میزان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را به خود اختصــاص داده اند. پس از آن، 
رســتوران ها با 77/۲7 درصــد و داروخانه ها با 76/۵ 

درصد رعایت پروتکل های بهداشتی قرار دارند.
وی ادامــه داد: همچنــان نانوایی ها و پاســاژها 
درصدهای کمی از رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اماکن عمومی را داشته و تقاضای ما این است که به 

این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
الری درباره میزان افزایش اســتفاده از ماســک 
افزود: تــا ۲۴ تیرماه مردم در مراکز و اماکن عمومی 
حدود 66/۸۴ درصد از ماسک استفاده می کردند که 
ایــن میزان تا اول مرداد به 6۸/۲۳ درصد و در هفتم 

مردادماه به 7۲/9۸ درصد رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: همچنان 
افراد شــاغل و کارمندان در اداره ها و موسســه ها و 
بانک ها بیشترین میزان استفاده از ماسک در کشور را 
دارنــد، به طوری که این میزان تا ۲۴ تیر ماه، ۸۲/۳۱ 
درصد بــود و در اول مردادماه به ۸6/۲7 و در هفتم 

مرداد ماه به ۸7/۵6 درصد رسیده است.
الری دربــاره روند میزان رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در کشــور نیــز گفــت: درصــد رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور تا ۲7 اردیبهشت ماه 
حدود 77/۵7 درصد بود که این میزان تا ۱۵ خرداد 
ماه به حــدود ۲۲/66 درصد و تــا ۲۱ خردادماه به 
۱7/۵9 درصد رســید. این روند با توجه به نگرانی ها 
و ارائه آموزش ها و تشــدید بازرســی ها به مرور روند 
صعودی گرفت و تا ۴ تیرماه به ۲6/۳6 درصد و تا اول 
مرداد ماه به ۴۵ درصد و تا هفتم مرداد ماه به ۵۱/۸۱ 
درصد رسیده اســت. وی افزود: رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک 
و همچنین شست وشــوی مداوم دست ها، سه اصل 
مورد تاکید وزارت بهداشت برای پیشگیری از ابتال به 
ویروس کرونا است. از همه اصناف و مردم می خواهیم 
که این موارد را جدی بگیرند تا با همکاری و همراهی 

یکدیگر، زنجیره انتقال ویروس را قطع کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی  گفت: یکی از موضوعات مهمی که در ســند 
چشم انداز بیست ساله کشــور به آن توجه شده امنیت فضای سایبری 

است و اولویت ناجا نیز سالم سازی این فضا است.
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارحســین  اشتری در همایش سراسری 
روســای پلیس فتا استان ها و معاونان حوزه مرکزی که به صورت ویدئو کنفرانسی 
برگزار شد، اظهار داشت: پلیس فتا، کارنامه درخشانی در نیروی انتظامی  و کشور 

دارد و هر ساله شاهد پیشرفت های مطلوبی در این مجموعه پلیس هستیم.
اشــتری با  اشــاره به اینکه امروز زندگی مردم با فضای مجازی عجین شــده 
است، افزود: مردم به واســطه کسب و کار و همچنین حوزه های علمی، پژوهشی 
و تحقیقاتی با فضای مجازی در ارتباط هســتند و هر روز وابستگی جامعه به این 
فضا بیشتر می شود. وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که در سند چشم انداز 
بیست ساله کشور به آن توجه شده، امنیت فضای سایبری است و اولویت ناجا نیز 
سالم سازی این فضا اســت. فرمانده نیروی انتظامی  با بیان اینکه امروز پلیس فتا، 
یک پلیس پاسخگو و موثر در تامین امنیت سایبری شهروندان است، گفت: مردم 
عزیز ما به پلیس فتا اعتماد دارند و در تمامی زمینه ها )راهنمایی گرفتن در امور و 
حل مشکالت ( به این پلیس مراجعه می کنند. وی اظهار داشت: باید از ظرفیت های 
موجود در پیشــرفت کارها و حل و فصل امــور و جلوگیری از بروز تهدیدات بهره 
 الزم را ببریــم و فضای مجــازی را برای مردم امن کنیم چرا کــه آنها از ما توقع 

دارند.

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به حدود 5۲ درصد رسید

شناسایی ۲۶۹۷ مبتالی جدید و فوت ۱۸۵ بیمار کرونایی دیگر
فرمانده نیروی انتظامی: 

سالم سازی فضای سایبری اولویت پلیس است

بازداشت بیش از 
۱۴۰۰ خرده  فروش مواد مخدر 

در تهران طی ۱۰ روز اخیر


