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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اخبار کوتاه اجتماعی

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 آنها از سوی 

کیهان نیست.
هر برگه رای 200 میلیون تومان!

 حجت اله عبدالملکی: »هموطن عزیز، مجلسی که با حدود ۴۰ میلیون رای 
سرکار می آید، طی چهار سال حدود ۸ میلیون میلیارد تومان بودجه تصویب 
می کند، یعنی به ازای هر رای ۲۰۰ میلیون تومان! این یعنی در واقع هر برگه 
رای من و شــما یک ورقه بهادار است، به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان! متوجه 

باشیم آن را چگونه خرج می کنیم!« 
 رای ندادن با یک فرمول بی منطق

 محمد سلیمی: »برای تغییر اوضاع، به جای اینکه به منتقدان وضع موجود 
رای بدهنــد، به توصیه مســببین وضع موجــود، رای نمی دهند! همین قدر 

مسخره و بی منطق!!«
 اهمیت حضور حداکثری

 حجت: »میزان مشارکت در انتخابات کم اهمیت تر از انتخاب افراد انقالبی 
نیســت، با قلم زیبا و انقالبی همه را دعوت کنیم به حضور پای صندوق های 

رأی. مراقب باشیم شرمنده خون حاج قاسم نشویم.«
فاطمه علی احمدی: »مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند چون امر کوچکی 
نیست، مسئله انتخابات مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امکانات کشور 

به یک نفر و یک مجموعه است.«
 بایکوت به علت یک گزارش؟! 

 مصطفی کبیری، معاون اخبار باشگاه خبرنگاران جوان: »شاید باور نکنید، 
تیم رســانه ای دولت رسما مانع ورود خبرنگار باشــگاه خبرنگاران به حیاط 
دولت و پوشش اخبار کابینه شــد. یاد آن جمله معروف افتادم؛ پناه می برم 
به خدا از بستن دهان منتقدان. باشگاه خبرنگاران جوان در همه این سال ها 
حتی در قامت منتقد صرف ظاهر نشــده. پس مشکل کجاست؟ جویا شدم 
مشــکل از کجا آب می خوره، فهمیدم 6 سال پیش، باشگاه تنها روی سایت 
خود )نه ســایر بازوهای رسانه ایش( درباره مدرک تحصیلی روحانی گزارشی 
داده، از آن زمان تا امروز این خبرگزاری سه رئیس عوض کرده و تقریبا همه 
مدیریت هایش جابه جا شــده اند. اما اثر آن گــزارش از ذهن تیم دولت پاک 
نشده. با آمدن سخنگوی جدید برآورد باشگاه این بود که شاید بازی های آن 
تیم امنیتی رسانه ای مهار شود اما گویا هنوز بازی ادامه دارد؛ پناه می برم به 

خدا از بستن دهان منتقدان.«
 از کرونا نترسید

 مهدی براری: »ولی این ویروس کرونا چون جهانیه و سروصدای رسانه ایش 
زیاده اینجوری شناسایی و قرنطینه می کنن. آنفوالنزای H1N1 که اخیرا تو 
کشور اپیدمی  شــده بود به مراتب کشنده تر و خطرناک تر بود. ضمن رعایت 

نکات بهداشتی، زیادی نترسید.«

برخورد
 2 هواپیما 
در آسمان

با یکدیگر استرالیا در پی برخورد دو هواپیما 
در آسمان استرالیا، دو خلبان و دو مسافر 

کشته شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از خبرگزاری فرانســه، برخــورد دو هواپیمای 
سبک در آسمان استرالیا به کشته شدن چهار 

نفر منجر شــد. تکه های خرد شده دو هواپیما در سراسر منطقه ای روستایی 
در شمال ملبورن پخش شد.

پلیس اعالم کرد این دو هواپیمای دو موتوره، هر کدام یک خلبان و یک 
مسافر داشتند و در ارتفاع 1۲۰۰ متری بر فراز منطقه ای در 1۲۰ کیلومتری 

شمال ملبورن باهم برخورد کردند.
پلیس می گوید این دو هواپیما قانونی پرواز می کردند، اما بررسی درباره 

این حادثه ادامه دارد.

 آتش سوزی 
مرگبار

 یک خودرو

پلیس اســترالیا از کشته شدن چهار  استرالیا
نفر از جمله سه کودک در پی آتش گرفتن 
یک خودرو در شهر »بریزبِن« این کشور 

خبر داد.
اجساد این  امدادگران  ایســنا،  به گزارش 
کــودکان را کــه همگی زیر 1۰ ســال ســن 

داشته اند، داخل این خودروی آتش گرفته پیدا کردند.
جســد یک مرد که از آشــنایان این کودکان بوده نیز داخل خودرو پیدا 
شــد، هم چنین یک زن که به شدت دچار سوختگی های جدی شده بود به 
بیمارســتان منتقل شد. پلیس می گوید که محل حادثه در »کمپ هیل« در 

شرق شهر بریزبن را به عنوان صحنه جرم محصور کرده است.
امدادگران هم چنین از امدادرســانی به عابر پیاده ای خبر دادند که تمام 
تالش خود را برای دسترســی به سرنشینان این خودرو و نجات آن ها انجام 
داده بود. ســخنگوی اورژانس کوئینزلند اظهار داشت که این عابر پیاده نیز 

دچار سوختگی در ناحیه صورت شده و به بیمارستان منتقل شده است.
شــاهدان عینی حاضر در محل حادثه اعالم کرده انــد در پی وقوع این 
حادثه یک زن در حالی که در آتش می سوخته از خودرو خارج شده است. به 
گفته شاهدان، این زن فریاد می کشیده که »او بنزین روی من ریخته است.«
پلیس اعالم کرده که برای تأیید جزئیات مربوط به هویت قربانیان هنوز 
خیلی زود اســت و هم چنین از اظهار نظر درباره ســواالت مربوط به امکان 

خشونت خانوادگی در این حادثه خودداری کرد.
بنابر گزارش شبکه خبری بی بی سی، بسیاری از مقامات استرالیا از جمله 
نخست وزیر استرالیا، برخی نمایندگان مجلس و رئیس پلیس این کشور، وقوع 

این حادثه را تسلیت گفته اند.

هزینه 52 میلیارد تومانی
 برای نگهداری افراد معتاد در استان تهران

فارس- دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر استان تهران گفت: در 1۰ ماهه نخست 
امســال 15 هزار معتاد متجاهر را نگهداری کرده ایم که هزینه آن حدد 5۲ 

میلیارد تومان بوده است.
 2 میلیون ایرانی از ابتالی خود به دیابت بی خبرند!

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران با اشــاره به اینکه حدود 5 
میلیون نفر در ایران مبتال به دیابت هستند، گفت: حدود ۲ میلیون نفر از این 

افراد هنوز از ابتالی خود به این بیماری، مطلع نیستند.
وارد خطوط بی آرتی نشوید

شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران با صدور اطالعیه ای با اشاره به اینکه ورود 
خودرو های غیر مجاز، موتورســیکلت ها و عابران پیــاده به خطوط بی آرتی، 
عالوه بــر ایجاد اختالل در تردد اتوبوس ها در این خطوط، جان مســافران را 
نیز به خطر می اندازند، از عموم شهروندان درخواست کرد از ورود به خطوط 

بی آرتی خودداری کنند.
تخفیف 50 درصدی هتل های تهران در ایام نوروز

فــارس- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
تهران گفت: از ۲5 اســفند تا 15 فروردیــن، 5۰ درصد هتل ها و ۲۰ درصد 
سفره خانه ها و مراکز گردشگری به مناسبت ایام نوروز از تخفیف برخوردارند.
ضرورت نظارت سختگیرانه تر نمایندگان مجلس یازدهم 

بر قوانین زیست محیطی
ایسنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: نمایندگان مجلس 
باید عالوه بر تصویب قوانینی به نفع محیط زیســت بــه  ویژه در زمینه آب و 
خاک ، بر قوانینی که از قبل تصویب شده است، سختگیرانه تر نظارت کنند.

ماجرای کرونا و ماهی قرمز عید
ایسنا- عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا با اشاره به برخی از نگرانی ها در رابطه 
با ورود ماهی هــای قرمز چینی در ایام نوروز و احتمال انتقال بیماری از این 
طریق، عنــوان کرد: تا جایی که می دانــم واردات کلیه محصوالت غذایی و 
حیوانی از کشور چین ممنوع شده و هیچ منطقی وجود ندارد که در شرایط 

اپیدمی موجود محصوالت غذایی و یا حیوانی از چین وارد شود.

پرداخت مالیات 
برای جلوگیری 

از چاقی

لهستان پارلمان لهستان برای مقابله با چاقی 
در بین لهستانی ها الیحه مالیات جدیدی 
را برای نوشیدنی های حاوی شکر تصویب 

کرد.
به گزارش خبرگزاري صداوسیما ، براساس 
این الیحه جدید به ازای هر بطری نوشــیدنی 

که به میزان ۳۰۰ میلی لیتر فروخته می شــود، مبلغ یک زلوتی )یک ســوم 
قیمت دالر( به مالیات پیشــین اضافه خواهد شد و مبلغی معادل ۷۰ تا ۸۰ 
گروشــه )یک ســنت( برای یک نوشیدنی دارای شــکر به مالیات آن اضافه 

می شود.
عــالوه بر ایــن هزینه هایــی بــرای تبلیغــات مکمل هــای غذایی و 
 نوشــیدنی هــای شــیرین نیــز از تولیدکننــدگان دریافت خواهد شــد.
درآمــد حاصــل از مالیــات جدیــد به عنــوان بخشــی از تــالش دولت 
بــرای ترویج مصــرف کننده هــای طرفــدار ســالمتی و تأمیــن بودجه 
 برنامه هــای آموزشــی و مقابلــه بــا مشــکل چاقی تعیین شــده اســت.

به گفته وزیر بهداشت لهستان، هر لهستانی ساالنه 1۰۰ لیتر نوشیدنی شیرین 
مصرف می کند. این مقررات جدید از اول آوریل امسال اجرایی می شود.

صفحه ۱۰
پنج شنبه اول اسفند ۱۳۹۸
2۵ جمادی الثانی ۱۴۴۱ - شماره 22۴۱۰

سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها( در نظر دارد بهره برداری تعدادی از غرف خود را از طریق مزایده عمومی برای مدت یک 
سال شمسی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجدالشرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

مدتمحل واگذاریمبلغ سپرده )به ریال(موضوعردیف
یکسالجنب قطعه 150/000/00051غرفه فروش تنقالت1
یکسالجنب قطعه 150/000/000307غرفه فروش تنقالت 2
یکسالمجتمع عروجیان720/000/000غرفه فروش ترمه3
یکسالمجتمع عروجیان480/000/000غرفه چاپ اعالمیه ترحیم4
یکسالدرب باب الشهدا420/000/000غرفه فروش سنگ5
یکسالمحوطه بیرونی عروجیان مغازه 4-150/000/0004غرفه فروش سنگ6
یکسالمحوطه بیرونی عروجیان مغازه 5-150/000/0004غرفه فروش سنگ7
یکسالجنب قطعه 202 و پارکینگ عروجیان150/000/000مکان غرفه فروش تنقالت8
یکسالجنب قطعه 280/000/00070غرفه فروش تنقالت9
یکسالمحوطه بیرونی عروجیان180/000/000غرفه فروش تنقالت و ساندویچ سرد و گرم10

الف( شــرایط متقاضی: 1- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی یا تصویر 
 ثبت نــام گواهی صالحیــت ایمنی از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

2- ترجیحا دارای سوابق کاری مرتبط با موضوع مزایده
ب( محل دریافت اســناد و قبول پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای 
خرید اســناد مزایده می توانند با در دســت داشــتن فیش واریــزی به مبلغ 
500/000 ریال )بابت هر ردیف( به شماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه 
بهشت زهرا)ســالم ا...علیها( به جاده قدیم تهران، قم ساختمان اداری شماره 

یک سازمان، اداره قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست به شرح جدول فوق 
سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت 
زهرا)س( با اعتبار حداقل ســه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حســاب 
1003 بانک شــهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به 

همراه اسناد مزایده در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار ارائه نماید.

د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت 
و تکمیل و تحویل اسناد مزایده می باشد. )تحویل اسناد مزایده تا پایان ساعت 

اداری آخرین روز میسر است(.
ه  ( هزینه آگهی در روزنامه همشــهری و کیهان و هزینه کارشناسی به عهده 

برنده مزایده می باشد.
بدیهی است شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در )اســناد مزایده و نمونه قرارداد( بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشــروح شــرایط مزایده در اســناد و نمونه قرارداد درج می باشــد که 
شــرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولــی امضاء نموده و در 

پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها(
www.beheshtezahra.ir

آگهی مزایده عمومی شماره: ۹۸/۱2
شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی تجدید مناقصه عمومی۹۸/۳۳ شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها( در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت 
به عمل می آید.

الف( شــرایط متقاضی: 1- دارای حداقل رتبه 5 ابنیه یا راه و باند از ســازمان برنامه و بودجه 2- کارت پیمانکاری دارای اعتبار از معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران 
3- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری یا فرم تاییدیه ثبت نام

ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 
1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک سازمان- اداره قراردادها مراجعه نمایند. 

ج( ســپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت  زهرا)س( با اعتبار 
حداقل ســه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گزار ارائه نمایند.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. ) ساعت پایان تحویل پاکت تا پایان 

وقت اداری می باشد.( 
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمنا مشــروح شــرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ امضاء  نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. 

امضاء اسناد مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد. 

مبلغ سپرده شرکت در موضوع مناقصهردیف
مناقصه به ریال

مدت 
مبلغ تقریبی برآورد به محل اجراقرارداد

ریال

9.471.186.100سازمان بهشت زهرا)س(9 ماه473.560.000انجام عملیات خاکبرداری قطعه 303 و 1325

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

نوبت دوم

چهارمین جلســه رســیدگی به اتهامات متهم 
داریوش »امان کی« و متهمان دیگر در شــعبه سوم 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست 

قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش میزان، در این جلسه ابتدا وکیل مدافع متهم 

کفیلی با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت.
اعتراض وی به بازداشت موقت موکلش با واکنش قاضی 

مسعودی مقام مواجه شد. 
قاضــی دادگاه اظهار داشــت: به تشــخیص دادگاه و 
طبق مستندات متهمان می خواســتند اقدام به فرار کنند. 
صدور قرار بازداشــت موقت از ناحیه دادگاه قطعی اســت 

سفسطه بازی و بحث نکنید.
پــس از پایان دفاعیــات وکیل مدافــع متهم کفیلی، 
نماینده دادســتان در جایگاه حاضر شــد و به سخنان این 

وکیل مدافع پاسخ داد.
در ادامه یکــی از مطلعین پرونــده، متهمان کفیلی و 
ذکاوت با حضور در جایگاه به سؤاالت قاضی مسعودی مقام 

پاسخ دادند.
بعد از متهم کفیلی، نماینده بانک سرمایه با حضور در 
جایگاه اظهار داشــت: اوراقی که بابت آن تسهیالت گرفته 
شده، تاییدیه نداشته اســت. علیرغم ادعاها موسسه آرمان 

اوراق را تایید نمی کند و در واقع اوراق واهی است.
*استفاده از خیریه برای پولشویی

نماینده دادستان نیز با اشــاره به اتهام پولشویی گفت: 
متهمان امان و آذرخش یک موسسه خیریه به نام کودکان 

اعظم اصفهان دارند که اسامی افرادی که داخل این خیریه 
هســتند قابل توجه است، اما از این خیریه به عنوان کانون 

پولشویی استفاده می شد.
این ســخن قهرمانی مــورد اعتراض متهــم امان واقع 
شــد که قاضی مسعودی مقام در پاســخ به اظهارات متهم 
گفت: ردیابی ها وجود دارد. یکی از شــیوه های پولشــویی 
 در خیریه ها اســت، به جــای اینکار ها پول هــای بانک را 

برگردانید.

با پایان سخنان نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام 
ختم جلسه را اعالم کرد و گفت: جلسه بعدی دوشنبه آینده 

برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت، داریوش امان کی و چهار همدست وی 
متهم به اخالل در نظام اقتصادی از طریق تحصیل منفعت 
نامشروع به مبلغ 69 میلیارد تومان و همچنین مشارکت در 
کالهبرداری به مبلغ 11۳ میلیارد تومان می باشــند که در 

قالب پرونده بانک سرمایه در حال محاکمه هستند.

در چهارمین جلسه محاکمه »داریوش امان کی« و شرکایش

 قرار وثیقه متهمان پرونده بانک سرمایه 
به بازداشت موقت تبدیل شد

مدیر کل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش از آغــاز رزرو اینترنتی اســکان نوروزی 

فرهنگیان از نهم اسفند خبر داد.
گودرز کریمی فر درباره اســکان نــوروزی فرهنگیان به 
فارس گفت: در طرح اسکان نوروزی فرهنگیان با حضور ۲۴ 
هزار نفر از عوامل اجرایی در تعداد ۷۰5 پایگاه در سراســر 
کشور به صورت شــبانه روزی تا پایان تعطیالت نوروزی به 

مسافران فرهنگی خدمات رفاهی ارائه می  شود.
کریمی فر با بیان اینکه آموزش و پرورش در طرح اسکان 
نوروزی آمادگی اســکان 1۲ میلیون نفر روز را دارد، افزود: 
در طرح اســکان نوروزی ۳9۸ مرکــز رفاهی )خانه معلم( با 
ظرفیت 16 هزار و ۸۰۰ تختخواب و 5۰ پردیس دانشگاهی 
با دارا بــودن دو هزار خوابگاه به انضمام ۳۰۰ اردوگاه مجهز 
در قالب سه هزار سوئیت و همچنین 11 هزار مدرسه تجهیز 
شده در قالب 1۰5 هزار کالس درس  برای فرهنگیان فراهم 

می شود.
وی ادامه داد: سامانه رزرو اینترنتی برای تمام فرهنگیان 
شاغل و بازنشسته به آدرس  www.eskan.medu.ir از تاریخ 9 
اسفند آغاز به کار می کند و تا ۲۳ اسفند نیز فعال است، بعد 
از تاریخ مذکور، هرگونه پذیرش مسافرین فرهنگی صرفاً به 

صورت حضوری انجام می شود.
مدیــرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: تمام مســافرین فرهنگی به همراه اعضای خانواده در 
تمام ستادهای اسکان در ایام تعطیالت نوروزی تحت پوشش 

بیمه حوادث قرار می گیرند.

جزئیات اسکان نوروزی 
فرهنگیان اعالم شد

پیش بینی کاهش
 ۵ تا ۸ درجه ای دما 

در غرب و جنوب کشور

امکان صدور »دیپلم المثنی« 
فراهم شد

اعتراف باند سارقان لوازم 
خودرو به ۹۰۰ فقره سرقت

دستگیری عامل ۱۷۰ 
کالهبرداری با جعل عنوان

 یک نهاد امنیتی

هشدار پلیس فتا  درباره  
کالهبرداری از طریق ادعای 

فروش داروی »کرونا«

رئیس پلیس تهران بزرگ از خنثی سازی چند 
مورد امنیتی درخصوص انتخابات خبر داد و گفت: 
سه نفر در این رابطه دستگیر شده که دو نفر از این 

افراد سابقه دار هستند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی 
در جلسه آموزش مسئوالن امنیت انتخابات اظهار داشت: 
در حوزه انتخابیه تهران، شــمیرانات و شهرری چهار هزار 
و 55۲ شــعبه اخذ رای پیش بینی شده است. رحیمی با 
اشاره به حضور پلیس در برقراری امنیت انتخابات افزود: 

حضــور 1۴هزار نیــرو در تیم های ویــژه اطالعاتی برای 
انتخابات پیش بینی شده اســت، همچنین تامین امنیت 
صندوق های انتخابات و ترافیک و نظم و امنیت را برعهده 
دارد. وی با بیان اینکه به طور کامل نیرو پیش بینی شده 
تا انتخابات خوبی را داشته باشیم، ادامه داد: در این مدت 
چند مورد امنیتی داشتیم که این اقدامات در برخی موارد 
نــاکام و در برخی موفق بوده اند. البته در این رابطه پلیس 
ســه نفر را دســتگیر کرده اســت که دو نفر از این افراد 

سابقه دار بوده اند.

تامین امنیت انتخابات  تهران با حضور ۱۴هزار پلیس

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان گفت: براساس 
نیاز آبی کشــاورزان برای کشــت پاییزه به مدت 
۱۸ روز آب در بســتر کانال ها از دیروز در اختیار 

کشاورزان شرق و غرب این استان قرار گرفت.
رودخانــه زاینــده رود در دهه هــای اخیــر به دلیل 
خشکســالی، تراکــم جمعیــت و افزایــش برداشــت و 
بارگذاری های غیراصولی، به یک رودخانه فصلی تبدیل شد 
و در پایین دست در بیشتر ایام سال به ویژه فصول گرم با 
خشکی مواجه می شود که این موضوع مشکالت بسیاری را 
برای بخش های آشامیدنی، صنعت، کشاورزی، گردشگری 

و محیط زیست استان اصفهان به وجود آورده است.
مســعود میــر محمد صادقــی، در جلســه کارگروه 
ســازگاری با کم آبی استان در اســتانداری افزود: با توجه 
به کشــت پاییزه آبان و آذر و عدم بارش مفید در اســتان 
و براســاس گزارش جهاد کشاورزی و نیاز آبی کشت های 

انجام شده مقرر شد برای نجات کشت ها آب توزیع شود.
وی بیان کرد: در سال جاری و تاکنون متاسفانه وضع 

بارش ها در حوضه زاینده رود چه در اســتان چهارمحال و 
بختیاری و چه استان اصفهان وضعیت مطلوبی ندارد.

صادقــی ادامــه داد: ما اکنون نســبت بــه میانگین 
بلندمدت حدود ۴۰ درصد کمتر بارش داشتیم. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز 
افزود: درباره برخورد با برداشت های غیرمجاز و پلمب هایی 
که به تازگی در اســتان چهارمحال و بختیاری شکســته 
شــده اســت از طریق آب منطقه ای موارد شناسایی شده 
و دادســتان مکاتباتی با رئیس  قــوه قضائیه پیرامون این 

موضوع داشته است.
حجت اهلل غالمی، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد 
اســتان اصفهان ۲9 درصد نســبت به میانگین بلندمدت 
کمتر بــارش دریافت کرده اســت. وی تصریــح کرد: از 
کشــاورزان می خواهیم حداقل امســال برای کشت برنج 

برنامه ریزی نکنند که با کاهش آب روبه رو خواهیم شد.
وی تصریح کرد: اکنون در شرایط موجود کشت جدید 
نداریم و تنها حفظ کشت موجود در اولویت ما قرار گرفته 

است.

آب کشت پاییزه کشاورزان اصفهان 
از دیروز توزیع شد

رئیس  مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آموزش و پــرورش از امکان صدور گواهینامه 

المثنی پایان تحصیالت دوره متوسطه  خبر داد.
خسرو ســاکی به ایســنا گفت: به منظور ساماندهی و 
افزایش اعتبار صدور و تایید مدارک تحصیلی دانش آموزان، 
براساس آیین نامه ساماندهی صدور و تایید مدارک تحصیلی، 
مصوب جلسه 91۷ شورای عالی آموزش و پرورش، اقدام به 
طراحی و چاپ گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوســطه 
با اعمال بیش از شــش آیتم دارای اســتانداردهای امنیتی 
شده است. ساکی افزود: این امر قطعا اقدام مؤثری در جهت 

پیشگیری از جعل و مقابله با سوءاستفاده گران است.
وی ادامه داد: ترتیبی اتخاذ شده تا کسانی که به دالیل 
موجه گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه شان مفقود 
شده اســت، به درخواست کتبی آنها توســط ادارات محل 

تحصیل مربوطه رسیدگی و گواهینامه المثنی صادر شود.

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناسی با  اشاره به فعالیت سامانه بارشی در نیمه 
غربی کشــور از کاهش 5 تا ۸ درجه ای دما در جنوب 
غرب، غرب و بخش هایی از جنوب کشــور طی امروز 

خبر داد.
صادق ضیاییان به ایســنا گفت: امروز )پنجشــنبه( با 
تقویت سامانه بارشی، گستره فعالیت آن نیمه غربی کشور، 
دامنه و ارتفاعات زاگرس، بخش هایی از مرکز کشور، دامنه و 
ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر و به تدریج بخش هایی از 
شمال شرق کشور را فرا  می گیرد، همچنین از بعدازظهر امروز 
تا روز جمعه در مناطق شــرق و جنوب شــرق کشور گاهی 

وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.
ضیاییان افزود: شــدت بارندگی امروز در بخش هایی از 
لرستان، ارتفاعات استان های البرز، تهران، قزوین، چهارمحال 
و بختیاری، ارتفاعات شمال شــرق خوزستان، غرب استان 
مرکزی، همدان و زنجان به شــکل باران و برف و در برخی 
مناطق استان های خوزســتان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد 
و اســتان فارس بارش به صورت رگبار و رعد و برق همراه با 

وزش باد شدید موقتی خواهد بود.
وی ادامــه داد: امروز دمای هوا در جنوب غرب، غرب و 
بخش هایی از جنوب کشــور به طور متوســط 5 تا ۸ درجه 
کاهش می یابد. جمعه با تضعیف این سامانه فعالیت بارشی 
آن محدود به دامنه های البرز شــرقی و شمال شرق کشور 
خواهد بود. شــنبه آینــده نیز در اغلب مناطق کشــور جو 
نســبتا آرامی حاکم خواهد بود و از بعدازظهر شنبه سامانه 
بارشــی جدیدی از ســمت غرب وارد کشور خواهد شد، در 
روز یکشــنبه نیز در مناطق شمال غرب و غرب کشور بارش 

پراکنده انتظار می رود.

معاون اجتماعی پلیس فتا هشــدار داد با افرادی 
که در فضای مجازی اقدام به شایعه پراکنی با ادعای 

فروش داروی مقابله با کرونا کنند، برخورد می شود.
ســرهنگ رامین پاشــایی با اشــاره به اظهارات وزارت 
بهداشت مبنی بر اینکه داروی مشخصی برای کرونا ویروس 
جدید وجود نــدارد، به میزان گفت: افــرادی که در فضای 
مجازی اقدام به شــایعه پراکنی یا اقدام به فروش دارو به نام 
»داروی مقابله با کرونا« کنند، توســط پلیس فتا شناسایی 

می شوند.
وی افزود: بنابر اعالم رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت، برای ویروس کرونــا تاکنون هیچ 
واکسن و دارویی تولید نشده است و مهمترین اقدام در برابر 

این بیماری، پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی است.

سخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: آمار اقالم 
کمبود دارویی کشــور حدود یک سوم فهرست زمان 
مشــابه در سال گذشته اســت و در مناطق مختلف 

کشور به ۱۹ تا 2۱ قلم می رسد.
بــه دنبال ارائه آماری مبنی بر کمبود ۳5۰ تا ۴۰۰ قلم 
دارو در کشور از سوی سازمان هالل احمر، سخنگوی سازمان 
غذا و دارو به ایســنا گفت: آمار اقالم کمبود دارویی کشــور 
حدود یک سوم فهرست زمان مشابه در سال گذشته است و 

در مناطق مختلف کشور به 19 تا ۲1 قلم می رسد. 
 کیانــوش جهانپور افزود: در عین حــال توزیع دارو در 
شــرکت های پخش ظرف ماه های اخیر در اســتان ها تحت 
کنترل مستقیم دانشــگاه های علوم پزشکی و در کل کشور 
تحت نظارت ســازمان غذا و دارو بوده است و اجازه انباشت 

دارو در داروخانه ها داده نخواهد شد.
وی در واکنش به اظهارات یکی از مدیران هالل احمر در 
مورد فهرست کمبودهای دارویی، با غیرکارشناسانه خواندن 
این اظهارات گفت: مرجع نظارت و پایش کمبودهای دارویی، 
اداره کل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و داروســت 
که از منابع چندگانه بازار دارویی کشــور را رصد می کند. از 
طرفی تعریف کمبود دارویی هم مشخص است.  اینکه برند 
خاصــی از داروی خاصی در بازار موجود نباشــد یا زنجیره 
داروخانه های متصل به یک ســازمان، داروهایی را به اندازه 
کافی نداشته باشد و یا اقالم تک  نسخه ای و خارج از فهرست 
دارویی کشــور و انواع مکمل ها در بازار نباشــند، هیچ کدام 
به منزله ضرورت ورود این اقالم به فهرســت دارویی کشور 

نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کمبود ۴00 قلمی دارو در کشور صحت ندارد

رشت- خبرنگار کیهان : 
فرمانده انتظامی آســتانه  اشرفیه از مرگ 
نگهبان یک شرکت  بر اثر آتش سوزي خبر داد. 
ســرهنگ »حمیــد محمدی نســب« گفت : در 
پی اعــالم مرکز فوریت های پلیســی 11۰ مبنی بر 
آتش سوزی نگهباني یک شرکت در روستای کینچاه، 

بالفاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
این مقــام انتظامــی افزود: با حضــور پلیس و 
تیم هــاي امدادي در محل اعالمي مشــخص شــد 
کانکس نگهبانی یک شرکت پیمانکاری دچار حریق 
شده و نگهبان ۲۲ ســاله که داخل آن خواب بود بر 

اثر آتش سوزي و شدت سوختگی جان  باخته است.

وی افــزود: برابــر اعالم کارشناســان علت این 
حادثه بی احتیاطی در اســتفاده از وسایل گرمایشی 

غیراستاندارد بوده است.
فرمانده انتظامی آستانه  اشرفیه خاطرنشان کرد: 
جســد متوفی با هماهنگی قضایی به پزشکي قانوني 

منتقل شد.

نگهبان یک شرکت بر اثر آتش سوزي جان باخت

معاون مبارزه با سرقت وسائل  نقلیه پلیس آگاهی از 
بازداشت اعضای یک باند سرقت خبر داد که تاکنون به 

۹00 فقره سرقت اعتراف کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ شــمس الدین 
میرزکی گفت: این باند پنج نفره شــامل متهمان سابقه داری 
اســت که از ابتدای ســال تاکنون به تنهایی بخش بزرگی از 
ســرقت خودرو و لوازم آن را انجــام داده اند.  میرزکی افزود: با 
شناســایی تمامی اعضای باند و مخفیــگاه آنها، همه متهمان 
در تهران، صفادشــت و مالرد دستگیر شــدند و در بازرسی از 
مخفیگاه آنها اموالی شــامل انواع پخش، باند، خازن، آمپلی و 
باطری خودرو و نیز دو دستگاه خودرو پراید مسروقه کشف شد. 
وی اظهار داشــت: متهمان در بازجویی به ارتکاب حدود 9۰۰ 
فقره سرقت و خرید و فروش لوازم، قطعات و محتویات خودرو 
در تمام مناطق تهران مخصوصاً محدوده های تهرانسر، شهرک 
آزادی، دهکده المپیک، شهرک دریا و نیز مناطق جنوبی تهران 
اعتراف کردند. به گفته معاون مبارزه با ســرقت وســائل  نقلیه 
پلیس آگاهی، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از مالباختگان شناسایی 

و اموال مکشوفه به آنها مسترد شده است.

فرمانده انتظامی »مهاباد« از دســتگیری اعضای 
باند کالهبرداری شمش های طالی تقلبی در »مهاباد« 

خبر داد. 
ســرهنگ »برزو تجاری« اظهار داشــت: در پي کسب 
خبــري مبني بــر معامله شــمش های طــال در »مهاباد«، 
رســیدگي به موضوع در دســتور کار ماموران انتظامی قرار 

گرفت.
این مقام انتظامي با اشــاره به اینکه بــا انجام اقدامات 
اطالعاتي، محل فعالیت متهمان شناسایي و پس از هماهنگی 
با مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه مورد بازرسی قرار 
گرفت، افزود: در بازرســی از محل و داخل خودرو، ۲۴ عدد 
شمش طالی یک کیلوگرمی کشــف شد، افزود: برابر اعالم 

کارشناسان شــمش های طال تقلبی بوده و صاحب آن قصد 
کالهبرداری و فروش آن به عنوان طالی اصلی را داشتند.

فرمانده انتظامی مهاباد با بیــان اینکه در این رابطه دو 
خودرو سواری توقیف و سه متهم دستگیر شدند، خاطرنشان 
کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

دستگیری اعضای باند کالهبرداری شمش های طال

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: فردی که با 
جعل عنوان مامور یک نهاد امنیتی در هشت استان 
کشــور مرتکب ۱۷0 فقره کالهبرداری شده بود در 
پی شکایت تعدادی از شهروندان سمنانی و اقدامات 

پلیس اطالعات و امنیت عمومی دستگیر شد. 
ســرتیپ عبداهلل حســنی ، در ســمنان ابراز داشــت: 
کالهبرداری این فــرد دارای ارزش 1۰ میلیارد ریال برآورد 

شده است.
وی ادامــه داد: در پی شــکایت تعدادی از شــهروندان 
سمنانی مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان مامور 
یک نهاد امنیتی با ظاهری موجه از آنان کالهبرداری کرده، 
پیگیری این پرونده در دســتور کار پلیس اطالعات و امنیت 

عمومی و پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با توجه به حساســیت موضوع و پس 
از انجــام اقدامات اطالعاتی و فنی، محل تردد متهم در یکی 
از شهرســتان های شمالی کشور شناســایی و در عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیر شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازجویی های صورت 
گرفته، متهم به انجام 1۷۰ فقره کالهبرداری در استان های 
تهران، خراســان رضوی، خراســان شــمالی، قم، مرکزی، 
گلستان، مازندران و ســمنان به ارزشی بالغ بر 1۰ میلیارد 

ریال اعتراف کرد.

2 مامور انتظامی در کرمان
 به شهادت رسیدند

رئیس  شــورای تامین رودبار جنوب کرمــان از واژگونی خودروی 
انتظامی این شهرستان خبر داد و گفت: در این سانحه دو مامور انتظامی 

شهید و دو نفر مجروح شدند. 
محمود قانعی، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: طبق گزارش اولیه، یک تیم 
پلیس در حال برگشــت از ماموریت در سطح شهرستان بود که متاسفانه دچار 

سانحه  شدند.
فرماندار رودبار جنوب اظهار داشت: علت سانحه در دست بررسی است.

در این ســانحه، امین رحیمی و حجت صداقت به درجه رفیع شهادت نائل 
آمدند.

مجروحان علیرضا امیری در بیمارســتان رودبار جنوب تحت درمان است و 
علی حاتمی نیز به بیمارستان کهنوج اعزام شده است. 

26۵ روستای آذربایجان  غربی 
همچنان در محاصره برف 

مدیــرکل راهداری و حمل  و نقل جــاده ای آذربایجان غربی گفت: 
هم اکنون راه 2۶5 روستا در این استان مسدود است و تالش شبانه روزی 

راهداران برای بازگشایی راه ارتباطی این روستاها ادامه دارد. 
ارسالن شکری ، در گفت وگو با ایرنا افزود: از این ۲65 روستا، تعداد 61 روستا 
در ارومیه، 1۴ روستا در سلماس، ۸5 روستا در پیرانشهر، ۲۰ روستا در مهاباد و 

15 روستا در خوی قرار دارد.
وی اضافــه کرد: همچنین بر اثــر بارش برف و کوالک راه ۲5 روســتا در 
چالدران، 15 روستا در  اشنویه، ۲5 روستا در سردشت، سه روستا در شاهین دژ، 

یک روستا در هر کدام از شهرستان های تکاب و چایپاره بسته است.
وی بیان کرد: بارش برف و کوالک راه دسترســی 5۲۰ روســتای استان را 
در هفته جاری بســته بــود که با تالش راهداران در کمتر از ۲۴ ســاعت ۲55 
راه روستایی بازگشایی شد و تالش راهداران با وجود بارش مداوم برف و کوالک 
در 6۸ راهدارخانه  ثابت و ســیار برای بازگشایی مســیرها ادامه دارد و راه های 

روستایی به ترتیب اولویت بازگشایی می شود.

مرگ یک متجاوز 
در درگیری با نیروهای مرزبانی 

فرمانده مرزبانی اســتان کرمانشاه گفت: تعدادی متجاوز مرزی که 
قصد شکستن حریم ممنوعه منطقه مرزی در پاوه را داشتند در رسیدن 

به اهداف خود ناکام ماندند. 
سرهنگ »یحیی الهی« اعالم کرد: مرزبانان هنگ مرزی پاوه حین حراست 
و پاســداری از مرزهای غرب کشور، با تعدادی متجاوز که قصد شکستن حریم 

امنیتی مرزهای کشور را داشتند، برخورد کردند. 
وی افزود: مرزبانان با فرمان ایست و اخطار نسبت به متواری کردن متجاوزان 
مرزی اقدام کردند که متجاوزان با بی توجهی به فرمان مأموران به راه خود ادامه 
دادند. وی ادامه داد: مرزبانان که از شکســتن حریم امنیتی مرزهای کشورمان 
توسط متجاوزان اطمینان حاصل کرده بودند، با رعایت قانون بکارگیری سالح به 
سمت متجاوزان تیراندازی کردند که در پی این تیراندازی چهار متجاوز مجروح 

و یک نفر نیز کشته شد.
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