صفحه 10
دوشنبه  ۳۰فروردین ۱۴۰۰
 ۶رمضان  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۷۲۶

جـامعـه
معاون استاندار:

زمینهای کشاورزی تهران
با «مجوزهای صوری» تغییر کاربری میشوند

آمریکا
در پی تیراندازی در ایالت ویسکانسین
آمریکا ،سه نفر کشــته و دو نفر زخمی
تیراندازی
شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل
مرگبار
از خبرگزاری اسپوتنیک ،پلیس آمریکا دیروز به
شبکه ســی ان ان اعالم کرد در پی وقوع یک
تیراندازی در یک رستوران در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین آمریکا ،سه
نفرکشته و دو نفر زخمی شدند.
بر اســاس این گزارش ،این حادثه صبح دیروز به وقت محلی داخل یک
رســتوران به وقوع پیوســت .دو فردی که در این حادثه زخمی شــدند ،به
بیمارستانی محلی منتقل شدند؛ اما جراحات آنها عمیق است.
مظنون حادثه دســتگیر نشده و فرار کرده است و پلیس در حال تعقیب
مظنون است.
واژگونی قطار در شــمال قاهره8 ،
کشته و بیش از  100مجروح بر جا گذاشت.
به گــزارش خبرگزاری فارس ،واژگونی قطار
در مســیر «قاهره» به شــهر «منصوره» ،هشت
کشته و  ۱۰۹زخمی به جا گذاشت .این قطار در
نزدیکی شهر «طوخ» در شمال قاهره واژگون شد.

مصر

8کشته
در حادثه
واژگونی قطار

مقامــات مصری نقص فنــی را عامل واژگونی این قطــار بیان کردهاند.
در پــی این حادثه دههــا آمبوالنــس و نیروهای امدادی بــه محل حادثه
اعزام شــده و مجروحین به بیمارســتانهای شــهر طــوخ و قاهره منتقل
شدند.
رســانههای مصری نیز نوشتهاند که راننده قطار و کمک راننده و هشت
مسئول راهآهن شهر «طوخ» در پی این حادثه بازداشت شدهاند.
 ۱۶فروردین ماه جاری نیز در پی برخورد دو قطار مســافربری در استان
«ســوهاج» مصر در کرانه غربی رود نیل ،دستکم  ۳۲نفر جان باخته و ۶۶
نفر مجروح شدند.
در یک ماه گذشــته چندین حادثه پیدرپی در مصر ،فضای سیاســی و
اجتماعی این کشور را مشغول به خود کرده است .بسته شدن کانال سوئز به
علت به گل نشستن کشتی باری ژاپنی ،برخورد مرگبار دو قطار و ریزش یک
ساختمان ده طبقه در قاهره با  ۲۰کشته و زخمی و اکنون نیز واژگونی قطار،
حوادثی است که مصر در یک ماه گذشته به خود دیده است.
چین

 2کشته در انفجار
کارخانه تولید
مواد شیمیایی

در پی وقــوع انفجار در یک کارخانه
تولید مواد شیمیایی در چین دو نفر کشته
و سه نفر مفقود شدند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل
از شبکه تلویزیون چین ( ،)CGTNدر پی وقوع
انفجاری در یک کارخانه تولید مواد شیمیایی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران
گفت :برخی افراد با گرفتن مجوزهای صوری ،اقدام
به تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ساخت و ساز
در این زمینها میکنند.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا چراغعلی در اولین جلسه
کارگروه زیربنایی ســال  ۱۴۰۰با اشاره به لزوم مقابله با

ســاخت و سازهای غیرمجاز اظهارداشــت :برخی افراد با
گرفتن مجوزهای صوری ،اقدام به تغییر کاربری زمینهای
کشاورزی و ساخت و ساز در این زمینها میکنند.
چراغعلــی افزود :مطابق بررســیهای صورت گرفته
برخی از افراد سودجو با توجیه ایجاد اشتغال و اخذ برخی
مجوزها از ســازمان جهاد کشاورزی و تایید سازمان نظام

کشاورزی نسبت به ایجاد ســازههای غیرمتعارف ،تغییر
کاربری اراضی کشــاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز اقدام
میکنند.
وی تاکید کرد :جهاد کشاورزی باید نسبت به نظارت
دقیق بر عملکرد نظام کشاورزی اقدام کند.
معاون استاندار تهران در بخش دیگری از این جلسه

گفت :با ایجاد پارک علمی و فناوری در شهر جدید پردیس
و همچنین ساخت شهرک سینمایی که به پیشنهاد صدا
و سیما بود ،موافقت شد.
گفتنی اســت ،مصوبــات کارگــروه زیربنایی پس از
تصویب در شــورای برنامهریزی اســتان به دستگاههای
اجرایی ابالغ و ضمانت اجرایی خواهد داشت.

بخشودگی جرایم رانندگی  2برابر شده تا پایان سال  ۹۹به شرط پرداخت تا دی ماه امسال
رئیسپلیس راهور ناجا گفت:تمام جرایمی که طی
سالهای گذشته به عنوان معوق مانده و مشمول دو
برابری شده بود و تا پایان سال  ۹۹جریمه شدهاند به
اصل خود بازگشتند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ،ســردار
ســیدکمالهادیانفر اظهارداشــت :از چهارم اردیبهشت ماه
مــردم میتوانند مراجعه کنند تا اصــل جریمه را پرداخت
کنند و تا پایان دی ماه سال  ۱۴۰۰میتوانند از این فرصت
استفاده کنند.
هادیانفــر افزود :اگر تا دی ماه از این فرصت اســتفاده
نکنند این جریمه دوبرابری دوباره اعمال خواهد شد.
تردد اهداکنندگان خون بدون محدودیت شبانه
وی دربــاره نحوه تــردد برای اهدای خون در ســاعت
محدودیت شــبانه اظهارداشــت:با توجه به نیــاز به کمک
هموطنــان در روزهــای مبارک ماه رمضان بــرای دریافت
خون که بعد از افطار انجام میشــود و این زمان هم تقریبا
به ســاعات محدودیت شبانه میرســد ،کسانی که مراجعه
میکنند به صورت هفتگی فهرســت خودرویشان را سازمان
انتقال خون به پلیس اعالم میکند و اگر در ساعات منع تردد
باشد ،برای حذف جریمه آنها اقدام میکنیم.
کالسهای آیین نامه اجباری نیست
هادیانفر درباره وضعیت آموزشــگاههای رانندگی گفت:

آموزشــگاهها در شهرهای قرمز تعطیل است و فقط امتحان
مهارتی گرفته میشود .کالسهای آیین نامه در هر شرایطی
اجباری نیست و در بحث آموزشگاههای آنالین پیشرفتهای
خوبی داشته ایم و امیدواریم سریعتر این شرایط آماده شود.
هشدار به مخدوش کنندگان پالک
رئیسپلیس راهور ناجا همچنین در گفتوگو با ایســنا
درباره پدیده مخدوش کردن پالک خودرو ،اظهارداشت :ابتدا
باید بگویم که طبق قانون هر فردی در ارقام و مشــخصات
ل نقلیه موتوری زمینی ،آبی یا کشاورزی تغییر
پالک وســای 
داده یا پالک وســیل ه نقلیه موتوری دیگری را ب ه آن الصاق
کند ،برای آن پالک تقلبی به کار برد یا چنین وســایلی را با
علم به تغییر یا تعویض پالک تقلبی مورد استفاده قرار دهد
به حبس از  6ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ســردار ســیدکمالهادیانفر با بیان اینکه طبق قانون
دستکاری و تغییر در ارقام و مشخصات پالک عنوان مجرمانه
دارد ،افزود :افرادی که به طور آگاهانه اقدام به این عمل کنند
دیگر یک تخلف رانندگی مرتکب نشده و بلکه مرتکب جرم
و تخلف توامان شــدهاند و قانونگذار نیز برای مجرم مجازاتی
عالوهبر جریمه رانندگی درنظر گرفته است .در همین راستا
نیز ماموران پلیس راهور با حضور در معابر شهری تمام کشور
چه در طول روز و چه در طول شــب با هرگونه پوشــاندن
پالک و تغییر در اعداد و ارقام پالک برخوردی جدی خواهند

داشت.
اشتباه جریمه نخواهید شد
هادیانفــر درباره یک نگرانی پیرامون جریمه اشــتباه با
تغییر ارقام پالک نیز گفت :شاید سالها پیش چنین احتمالی
وجود داشت ،اما در حال حاضر با توسعه هوشمندسازی در
پلیس راهور و اقداماتی که انجام دادهایم امکان اینکه با تغییر
پالک جریمه برای فرد دیگری صادر شود وجود ندارد.
وی در توضیح چرایی این موضوع بیان داشت :زمانی که
خودرویی شمارهگذاری میشود ،رنگ ،نوع ،مدل و یکسری
دیگر از مشخصات آن نیز در سامانه پلیس ثبت میشود .به
عنوان مثال پلیس قابلیت تشــخیص این موضوع را دارد که
یک پالک متعلق به خودروی پژو  ۲۰۶با رنگ و سال تولید
مشخص و ...است .در همین راستا نیز اگر رانندهای اقدام به
تغییر ارقام پالک خودروی خــود کند ،بالفاصله این پالک
جریمه نمیشــود ،بلکه ابتدا مشخصات خودرو با پالکی که
دوربین ثبت کرده تطبیق داده میشــود و سپس اگر همه
چیز درســت باشــد ،دیگر مراحل اجرایی خواهد شد .اگر
هم این خودرو از ســوی ماموران مشاهده شود ،پالکش در
کمترین زمان ممکن قابل استعالم بوده و همین اطالعات به
مامور داده خواهد شد.
شناسایی و معرفی پالک مخدوشها به مراجع قضایی
رئیسپلیس راهور ادامه داد :عالوهبر این و برای اطمینان

بیشــتر اخیرا ً نیز پلیس راهور یک ربات رایانهای را طراحی
کرده که قابلیت تطبیق ســریع شــماره پالک با مشخصات
خــودرو را داراســت و تاکنون اطالعات بیــش از ۷۵۰هزار
دســتگاه خودرو را بدون خطا تطبیق داده اســت .عالوهبر
این عامل انســانی و کارشناسان خبره و متخصص ما نیز در
مرحلهای دیگر بر این روندها نظارت دارند.
هادیانفر با تاکیــد دوباره بر اینکه مخــدوش کردن یا
تغییر در ارقام پالک نه یک تخلف بلکه جرم اســت ،گفت:
رانندگانی که دســت به انجام این اقــدام مجرمانه بزنند ،از
سوی پلیس شناسایی شده و به مراجع قضایی تحویل داده
میشوند.
ردیابی پالکهای مخدوش هم با دوربین
و هم ازسوی مامور
وی درباره پوشــاندن پالک و نیز امکان تشخیص پالک
اصلی ایــن خودروها نیز گفــت :با توجه بــه اینکه امکان
تشخیص پالک وجود دارد ،بنابراین پلیس این امکان را دارد
که پالک اصلی این خودروها را نیز با استفاده از ارکان وسیله،
تجهیزات و نوع آن شناســایی کند .از طرفی دیگر ماموران
پلیس راهور در تمام ســاعات شــبانهروز چه در طول روز و
چه در طول ســاعات اجرای طرح منع تردد شبانه از ساعت
 ۲۲تا  ۳بامداد در معابر شــهری مستقر بوده و بر این موارد
نظارت جدی دارند.

رئیسکمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

سازمان بازرسی به موضوع دریافت چند برابری عوارض شهری از شهروندان ورود کند
رئیسکمیسیون شهرســازی و معماری شورای
شهر تهران گفت :دریافت چند برابری عوارض شهری
از شهروندان زمینه فساد و رانت ایجاد میکند.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم ،محمد ســاالری در
جلســه دیروز شــورای شــهر تهران طی تذکری به حوزه
شهرســازی و معماری شــهرداری تهران ،اظهارداشت :در
مدیریت شهری دوره پنجم ،مجموعه اقدامات ارزشمندی
از سوی شــورا و شهرداری در حوزه شهرسازی و معماری،
به خصوص در توقف شهرفروشــی ،فسادزدایی ،رانتزدایی
و حذف امضاهای طالیی و شــفافســازی انجام شــده
اســت اما متاســفانه طی ماهها و هفتههای اخیر ما شاهد
اتفاقــات متخلفانــهای در برخــی از مناطــق  22گانــه
هستیم.
ســاالری با اعتراض شدید نســبت به اعالم دستی و
شــفاهی عوارض به شهروندان در برخی مناطق شهرداری،
افزود :هر روز ما شــاهد اعتراضــات مردمی در مراجعه به
شــورا یا صفحات مجازی اعضای شــورا ،مبنــی بر اینکه

شهرداریهای مناطق عوارض را بهصورت سیستمی اعالم
نمیکنند ،هســتیم و این منجر به فساد و رانت در مناطق
شده است که به هیچ عنوان با رویکرد مدیریت شهری دوره
پنجم مطابقت ندارد و لطمه اساسی به مهمترین دستاورد
مدیریت شهری این دوره میزند.
وی ادامه داد :من بارها و بارها این موضوع را به شهردار
تهران ،معاون شهرســازی و معماری شــهرداری ،مدیران
مربوطه و شهرداران مناطق گوشــزد کردهام اما متاسفانه
این رویه همچنان در حال افزایش اســت .ما مصوبات قابل
توجهی را در این دوره داریم که صراحتا اعالم میکند ،نحوه
محاسبه و اخذ عوارض صدور پروانه و نظارت فنی و تخلفات
ساختمانی باید مبتنی بر ساز و کار سیستمی و شفاف باشد
و برای تک تک آیتمها عوارض مشخص و معینی را مصوب
کردیم و گفتیم نحوه محاســبه عوارض در خود فرم اعالم
عوارض درج شود.
رئیسکمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر
تهران گفت :در ســال  97نیز در شــورا مصوب کردیم که

مصوبات حوزه عوارض بههنگامســازی و یکپارچهســازی
شــوند ،یعنی تمام بخشــنامهها و مصوبات قبلی را ابطال
کردیــم و تنقیحی در مصوبات این حــوزه انجام دادیم که
شهرداریهای مناطق دچار سردرگمی نشوند اما متاسفانه
از آنجایــی که رویکردهای جاری درخصوص اعالم عوارض
در حوزه شهرســازی منجر به ایجاد اقتدار مبتنی بر فساد
و رانــت در مناطق میشــود ،همچنان بــه آن دامن زده
میشود.
ســاالری با طرح این ســؤال که چرا وقتی شــورای
شــهر یک عدد و رقمی را تصویب کــرده و فرمول تعیین
عوارض هم مشــخص اســت ،چند برابر عوارض قانونی از
مردم پول دریافت میشــود؟ افزود :من از شهردار تهران،
نهادهای نظارتی شــهرداری تهران ،حراســت شهرداری و
ســازمان بازرســی تعجب میکنم که چرا در این خصوص
اقدامی انجام نمیشــود .من به عنوان مسئول کمیسیون
شهرســازی و معماری شــورا این موضوع را بارها و بارها
اعالم کردهام ،این مســئله به اعتبار و رویکرد شورای پنجم

لطمه میزند.
وی ادامه داد :من از شهردار تهران تقاضا دارم صراحتاً
دستور دهد ،هر شهردار و هر معاون شهرسازی و معماری
که نسبت به مصوبات شــورا تعدی میکند ،مورد مواخذه
قرار بگیرد .از ریاســت شورای شــهر نیز میخواهم علیه
خاطیان شکایت بشود.
این عضو شورای شهر تهران گفت :اکثر فرمهای اعالم
عوارض که به مردم داده میشود ،میزان عوارض اعالم شده،
مازاد بر مصوبات شــورا است و وقتی شکایات و فرمها برای
آنها ارسال میشود بالفاصله اعالم میکنند که اصالح شد،
این چه معنی میدهد؟ یعنی هر شــهروندی دسترسی به
جایی داشته و دادش به جایی برسد ،فرم او اصالح میشود
اما تکلیف مابقی شهروندان چه میشود؟ این مسئله خود
زمینه فســاد و رانت ایجاد میکند لذا از نهادهای نظارتی
شهرداری سازمان بازرسی کل کشور تقاضا میکنیم به این
حوزه نیز ورود کنند و تمام متخلفین را به مراجع قضایی و
تخلفات اداری معرفی کنند.

رئیسهیئتمدیره نظام پرستاری تهران:

 ۷۰درصد پرستاران هنوز واکسینه نشدهاند

در شــهر «تای اوان» مرکز ایالت شان شی در شمال این کشور دو نفر کشته
و سه نفر مفقود شدند.
اطالعات تکمیلی در این خصوص منتشر نشده است.

فراخوان مناقصه عمومي
یک مرحله اي
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در نظر دارد «خرید رایانه» مورد نیاز
خود را با مشخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد مناقصه ،از طریق برگزاری
مناقصه عمومی یک مرحلهاي و بر اساس مقررات قانون برگزاری مناقصات و
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تهیه نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت
عدم عضویت قبلی،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه و امضا دیجیتال اسناد محقق سازند.لذا
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای تائیدیه شورای عالی انفورماتیک
با رتبه  1تا  2در زمینه « تولید و ارائه رایانههای غیر »main frame
و « تولید وارائه قطعات و ملزومات» با اعتبار زمانی الزم دعوت بعمل میآید تا
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 -۱نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 -۱-۱نوع تضمین شرکت در مناقصه عبارتست از ارائه ضمانتنامه
معتبرمطابق آییننامه تضمین معامالت دولتی
 -۲-۱مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  5/260/000/000/ریال خواهد بود
 -۲زمان دریافت اسناد :از  1400/01 /30لغایت 1400/02 /04
 -۳محل دریافت اسناد :درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
www.setadiran.ir
 -۴مهلت تحویل و مکان تحویل پیشنهادات :تا روز شنبه مورخ 1400/02 / 18
ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir
 -۵اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر
درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :تهران ،میدان امام خمینی،
خیابان فردوسی ،خیابان کوشک مصری ،ساختمان شماره 2سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور ،طبقه سوم ،دبیرخانه اداره تدارکات و خدمات عمومی
شماره تماس66709944
 -۶زمان و محل گشایش پیشنهادها :ساعت  10روزیکشنبه مورخ 1400/02 / 19
در سالن جلسات ساختمان شماره  3ستاد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
واقع در طبقه چهارم
م الف ۲۵۷

شناسه آگهی۱۱۲۴۲۷۰ :

رئیسهیئتمدیره نظام پرســتاری تهران گفت:
یکی از راههایی که مســئوالن باید برای جلوگیری از
مهاجرت پرستاران در نظر بگیرند ،حذف قراردادهای
 ۸۹روزه است.
آرمیــن زارعیــان در گفتوگــو با خبرگــزاری میزان
درخصوص انعقــاد قرارداد  ۸۹روزه با پرســتاران گفت :در
صورتی که قرار باشــد مجددا با پرســتاران قرارداد  ۸۹روزه
منعقد شــود ،هیچ ضمانتی درخصوص مانــدگار بودن آنها
وجــود ندارد و ممکن اســت این پرســتاران باتوجه به نیاز
جدی که شیوع کرونا به ویژه در کشورهای اروپایی به وجود
آوردهاست ،مهاجرت کنند.
زارعیان با بیان اینکه در حال حاضر کشــورهایی نظیر
آلمان و اتریش بسیار به پذیرش این پرستاران راغب هستند،

افزود :یکی از راههایی که مســئوالن باید برای جلوگیری از
این موضوع در نظر بگیرند ،حذف قراردادهای  ۸۹روزه از هر
لحاظ و چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است.
وی ادامــه داد :در بخش دولتی ســهمیه اســتخدامی
 ۳۰هزار نفری داشــتیم که بخشــی از این نیروها از طریق
برگزاری آزمون اســتخدامی در سال گذشته جذب شدند و
استخدام مابقی آنها نیز حتما باید در اسرع وقت انجام گردد
تا پرســتاران امنیت شــغلی پیدا کنند چرا که در غیر این
صورت با توجه به فرسودگی ،خستگی و بار بسیار زیادی که
پرستاران در حال حاضر متحمل میشوند ممکن است ،راغب
به ادامه فعالیت نباشند.
رئیسهیئتمدیره نظام پرستاری تهران با بیان اینکه در
حال حاضر سه مســئله برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار

اســت که یکی از آنها واکسیناسیون کادر درمان و پرستاران
است ،گفت :دومین مسئله مهم برای ما در اختیار قراردادن
تجهیزات فردی نظیر ماســک ،گان و ...است و موضوع مهم
بعدی این اســت که وضعیت استخدامی پرستاران مشخص
شود و بهتر است این سه مورد فعال در اولویت قرار گیرد که
البته دو موارد اول مهمتر هستند.
نارضایتی از وضعیت واکسیناسیون پرستاران
زارعیان با اشــاره بــه اینکه وضعیت واکسیناســیون
پرستاران بســیار فجیع اســت ،توضیح داد :تنها  ۲۰تا ۲۵
درصد و فوقش  ۳۰درصد پرســتاران واکســینه شــدهاند
و  ۷۰تــا  ۸۰درصد آنها هنوز واکســن نزدهاند و هم اکنون
مشــغول فعالیت در بیمارستانها هستند و در شرایطی که
قدرت ســرایت بیماری به طرز وحشــتناکی باالرفته است

جوانان جویای کار به دام کالهبرداران افتادند

دستگیری ۳۳نفر در پرونده شرکت هرمی «کیونت»
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی تهران از دستگیری  ۳۳نفر در پرونده
شرکت هرمی «کیونت» خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری فــارس ،اوایل فروردین
ماه امســال چند پرونده مشــابه به معاون مبارزه با
جرایم جعــل و کالهبرداری پلیــس آگاهی تهران
ارجاع شــد که با تجمیع پروندهها مشــخص شد
که فرزندان شــاکیان ،در دام دو شرکت هرمی قرار
گرفتهاند .شاکیان در اظهارات مشابه اعالم کردند که
فرزندانشــان  ۴۰روز پیش برای استخدام و مشغول
به کار شدن در دو شــرکت کاریابی به تهران آمده
و مدتی بعد در تماس با خانوادههایشــان از آنها در
خواست  500میلیون تا یک میلیارد ریال پول برای
رهن خانه کردهاند.
این خانوادهها نیز به تصوراینکه ،فرزندانشــان

واقعــا برای رهن خانــه نیاز به پــول دارند ،مبالغ
درخواســتی را تهیه و به حساب آنها واریز کردهاند
اما فرزندان آنها پس از دریافت وجه ارتباطشان را با
خانوادههایشان قطع کردهاند.
با ارجــاع ایــن موضوع بــه پلیــس آگاهی،
کارآگاهــان در ادامــه تحقیقــات موفــق شــدند
مخفیــگاه ایــن شــرکتها را در محــدوده غرب
ی قضایــی ۱۶
تهــران شناســایی و بــا هماهنگــ 
فروردین ماه اعضای این دو شــرکت را دســتگیر
کردند.
معاون مبــارزه با جرایم جعــل و کالهبرداری
پلیس آگاهی تهران با بیان این اینکه در این رابطه
 33نفــر دســتگیر و فرزندان شــاکیان نیز در بین
دستگیر شدگان شناســایی شدهاند ،گفت :شرکت
«کیونت» در واقع همان شــرکت هرمی موسوم به

گلدکوئیست است.
کارآگاه جهانگیر تقیپور افزود :این شــرکت با
تغییر عنوان و رویه ،این بار تحت عنوان اســتخدام
در شرکتهای دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضا،
عمدتا جوان کرده و اعضای فعال در این شرکت به
بهان ه عدم امکان استخدام ،اعضای جدید شرکت را
به فعالیت در زمینه بازاریابی شبکهای تشویق کرده
و طی چندین جلســه آموزشــی مبالغی را دریافت
کردهاند .پس از دریافت مبالغ آنها را به بهانه دریافت
سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان ،بستگان
و یا ســایر اعضای خانــواده میکنند تا زمینه ادامه
فعالیت خود را فراهم کنند.
وی ادامه داد :کلیه افراد دســتگیر شــده برای
ســیر مراحــل قضائی بــه مراجع قضائــی معرفی
شدند.

آگهی فراخوان سرمایه گذاری بخش خصوصی
نوبت سوم
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی
درمانی کرمان در نظر دارد در راســتای تبصره () 10

مصوبه مورخ  95/03/18شورای اقتصاد موضوع تبصره
( )10ماده ( )2آیین نامه اجرائی ماده ( )27قانون الحاق
( )2شماره  586206مورخ  95/04/05سازمان محترم

برنامــه و بودجه کشــور ،طراحی ،احــداث ،تجهیز و
بهرهبــرداری از بیمارســتان  150تختخوابی جایگزین
شهرستان شــهربابک را از طریق ســرمایهگذار بخش

خصوصی واگذار نماید.

حجم ســرمایهگذاری با احتســاب تجهیز بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

حدود  2300میلیارد ریال بر اســاس مطالعات توجیه
اقتصادی پروژه میباشد.

کلیه متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر این آگهی به

مدت  15روز میتوانند با مراجعه به مدیریت حراســت
دانشگاه به نشانی :کرمان ،ابتدای بلوار هفت باغ علوی،

پردیس دانشــگاه علوم پزشکی نسبت به ارائه پیشنهاد
اقدام نماید.

تلفنهای تماس  034-31325990و 034-31325758

دانشگاه پس از بررسی اسناد دریافتی در رد یا قبول هریک از

پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

احتمال ابتالی آنها بسیار زیاد است ،ابتالی این افراد مساوی
با خروجشــان از نظام ســامت و مراقبتی و ابتالی ســایر
اعضای خانوادهاشــان به بیماری است .وی افزود :واکسنها
به شــکل ناعادالنهای توزیع شدهاند و بیشتر آنها در اختیار
نظام پزشــکی قرار گرفته اســت و بیشتر پزشکان واکسینه
شدهاند و این در حالی است که پرستاران از شرایط برخوردار
نیســتند و اینکه عواقــب این موضوع دامن چــه افرادی را
میگیرد مشــخص است؛ کرونا درمان ندارد و مراقبت نقش
بســزایی در آن دارد و شما فرض کنید  ۷۰درصد پرستاران
دچار این بیماری شــوند و از نظــام مراقبتی خارج گردند،
در آن صورت چه اتفاقی میافتد؟ اگر همین شــرایط ادامه
پیدا کند متاســفانه آمار مرگو میرهای روزانه چهار رقمی
میشود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

واکسن پولی
و خارج از نوبت نداریم
رئیسمرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و
دارو ،واکسیناسیون کرونا در کشور و در قالب پرداخت هزینه و خارج از
نوبت را تکذیب کرد.
کیانوش جهانپوربا تاکید بر اینکه واکسیناســیون پولی کرونا در کشور صحت
ندارد ،به ایســنا گفت :واکسیناســیون در چارچوب سند ملی واکسیناسیون علیه
کووید ۱۹به صورت رایگان تا رســیدن به نقطه هدف یعنی ایمنی جمعی ناشی از
واکسیناسیون انجام خواهد شد.
جهانپور تاکید کرد :وزارت بهداشــت هرگونه سیاست موازی یا دور زدن این
برنامه ملی تحت هر عنوان اعم از پرداخت هزینه واکســن را که ناقض برنامه ملی
واکسیناسیون باشد را تکذیب میکند .وی تاکید کرد :هر واکسن مجاز از هرجا وارد
کشور شود توســط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب برنامه واکسیناسیون
ملی علیه کووید ۱۹به صورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد.

کشف  ۵میلیارد تومان لوازم
یدکی خودرو قاچاق در کهریزک
رئیسپلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف دو هزار و  600قلم انواع
لوازم یدکی خودروی قاچــاق به ارزش پنج میلیارد تومانی در انباری در
محدوده کهریزک خبر داد.
سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی به خبرگزاری فارس گفت :با اطالع از
خبری مبنی بر تخلیه و نگهداری مقادیری لوازم یدکی خارجی قاچاق در دو باب
ســوله به آدرس کهریزک احمدآباد ،مامــوران پلیس طی یک عملیات همزمان و
منسجم به محل اعزام شده و پس از رصد اطالعاتی نامحسوس ،مشاهده کردند که
تعداد چهار دستگاه خودروی سواری موسوم به شوتی با انجام تغییرات فیزیکی در
خودرو و مخدوش کردن پالک به محل مراجعه و اقدام به تخلیه مقادیر معتنابهی
لوازم یدکی خارجی از نوع خودروهای هیوندا و کیا کردند.
گودرزی افزود :در تحقیقات اولیه رانندگان خودروهای شوتی اظهار داشتند که
در چند روز گذشته طی دو مرحله اقدام به تخلیه انواع لوازم یدکی خارجی در این
مکان نموده و مالک اصلی کاالها را از گناوه بدون هیچگونه اسناد و مدارک مثبته
گمرکی به مقصد تهران بارگیری کرده است.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان در رصد اطالعاتی پیچیده موفق شدند مالک
کاال را شناســایی کنند ،ادامه داد :با هماهنگی مقام قضائی تیمی از کارآگاهان در
یک عملیات پلیسی مالک کاالها را دستگیر کردند؛ متهم در بازجویی اولیه به جرم
ارتکابی اعتراف کرد و ضمن قبول مالکیت کاالهای مکشوفه بیان داشت کاالها از
گناوه خریداری و با خودروی شــوتی به انبار تهران فرستاده شده است؛کارآگاهان
نیز با تکمیل پرونده متهم را به مرجع قضائی معرفی کردند.
رئیسپلیس امنیت اقتصادی پایتخت با بیان اینکه کارشناســان ارزش ریالی
اموال کشف شده را  50میلیارد ریال برآورد کردهاند خاطرنشان کرد :شهروندان در
صورت مشاهده هرگونه کاالی قاچاق و احتکار کاال با پلیس  110تماس بگیرند.

گفتنی است ...
 405قربانی در یک روز
سوء تدبیر ،کرونای مهار شده را شعلهور کرد

در حالی که روند افزایشی تعداد فوتیهای کرونا در موج چهارم طی
هفتههای اخیر ادامه داشــته است ،جهش یکباره و  86نفره قربانیان و
رســیدن آمار روزانه به  405نفر نشان از ادامه زبانه کشیدن شعلههایی
است که بااندکی تدبیر قابل کنترل بود.
دیروز مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت اعالم کرد « :از  28تا  ۲۹فروردین
 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۱ ،هزار و  ۶۴۴بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار و  ۹۲نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به دو میلیــون و  ۲۳۷هزار و  ۸۹نفر
رســید و متاســفانه در این مدت ۴۰۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت
دادنــد و مجموع جــان باختگان این بیمــاری به  ۶۶هزار و  ۷۳۲نفر رســید.
خوشــبختانه تاکنون یک میلیون و  ۷۸۵هزار و  ۳۵۸نفر از بیماران ،بهبود یافته
یا از بیمارســتانها ترخیص شــدهاند و چهار هزار و  ۷۶۶نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۱۴میلیون و  ۳۸۶هزار و  ۴۲۳آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور
انجام شــده و در حال حاضر  ۲۵۷شهر کشــور در وضعیت قرمز ۱۲۹ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۵۱ ،شهر در وضعیت زرد و  ۱۱شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
تاکنون  ۳۸۹هزار و  ۲۶۶نفر ُدز اول واکسن کرونا و  ۱۲۷هزار و  ۵۹۴نفر نیز ُدز
دوم را تزریق کردهاند و مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور به  ۵۱۶هزار
و ُ ۸۶۰دز رسید».
هنوز به قله پیک چهارم نرسیدهایم
اما شاید برخی گمان کنند رسیدن آمار فوتیها به  405نفر نشان از رسیدن
یا نزدیک شــدن به اوج پیک چهارم و در نتیجه آغــاز فروکش کردن این موج
باشــد اما شرایط وقتی نگرانکنندهتر میشود که بشنویم تا رسیدن به قله موج
چهارم هنوز قریب دو هفته دیگر باقی مانده اســت! در همین زمینه سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا ،گفت :هنوز به قله موج چهارم کرونا نرسیده ایم .علیرضا
رئیســی ،موج چهارم کرونا را قابل مقایسه با موجهای قبل ندانست و افزود :این
موج بیماری با سرعت انفجاری سرایت میکند و ورودی بیمارستانها و بیماران
سرپایی بســیار باال رفته ،اما هنوز به قله این موج نرسیدهایم .پیشبینی ما این
است که این هفته و هفته آینده بیماری به همین سرعت پیش برود و احتماالً تا
هفته آینده به قله برســد ،اما از وضع قرمز این قله به زودی خارج نخواهیم شد.
رئیســی ادامه داد :تعداد موارد بستری کرونا در اوج پیک سوم کرونا به ۲۳هزار
نفر رســید اما هنوز بــا وجود اینکه به اوج و قله پیک چهارم کرونا نرســیدهایم
تعداد بســتریها به  ۴۳هزار نفر رســیده اســت .پیشبینی این است که تعداد
بســتریهای کرونا در اوج پیــک چهارم به  ۶۰هزار نفر برســد که یک رکورد
بیســابقه است .وی با انتقاد از کاهش رعایت پروتکلها گفت :در صورت رعایت
کامل پروتکلها تا اوایل خرداد میتوانیم بیماری را کنترل کنیم .رئیســی درباره
اقدامات وزارت بهداشــت برای مقابله و کنترل پیک چهارم کرونا اظهار داشت:
فعال فقط بحث تمدید محدودیتهای کرونا مطرح اســت ،محدودیتهای ابالغ
شده برای شهرهای قرمز و نارنجی این هفته هم تمدید شد و قرار است پنجشنبه
برای ادامه این محدودیتها و چگونگی آن در ستاد ملی کرونا تصمیمگیری شود.
احتماال محدودیتهای کرونا دو هفته دیگر تمدید میشود ،اما حتی اگر نمودار
صعودی کرونا در پیک چهارم ،ثابت شود و از حالت صعودی خارج شود یا حتی
نزولی شود ،حاال حاالها از وضعیت قرمز خارج نمیشویم.
چرا این چنین شد؟
رونــد نگرانکننده بیماری کرونا در کشــور در حالی اســت که تا پیش از
تعطیالت ســال نو و پس از پشــت سر گذاشتن پیک ســوم در پائیز سال قبل،
روند بیماری در مســیر کنترل و مهار قرار داشــت به نحوی که در شرایطی که
بســیاری از کشــورهای اروپایی و آمریکا با همه امکانات و تجهیزات در بدترین
و مرگبارترین شــرایط کرونایی قرار داشــتند ،در کشورمان طی دوره زمستان و
ماههای پایانی سال روند کاهشی و تثبیت تعداد فوتیهای روزانه در محدوده زیر
 100نفر ادامه داشت ،آن هم در شرایطی که احتمال سرایت بیماری در زمستان
به علت بسته بودن در و پنجرهها و عدم تهویه مناسب بیشتر پیشبینی میشد.
در این میان نباید از تمهیدات ســتاد کرونا از جمله اتخاذ محدودیت تردد شبانه
و ممنوعیت ســفر به سه استان شــمالی و همچنین تاثیرات اجرای طرح شهید
سلیمانی در کنار ایثارگریهای کادر درمان به راحتی گذشت .با نزدیک شدن به
تعطیالت سال نو و البته آغاز چرخش ویروس جهش یافته انگلیسی ،پیشبینیها
و هشدارهای مکرر کارشناســان و درخواستهای وزارت بهداشت مبنی بر لزوم
ممنوعیت سفرهای نوروزی از احتمال تشدید محدودیتهای سختگیرانه از سوی
ســتاد کرونا حکایت میکرد اما در اقدامــی عجیب و برخالف نظر صریح وزارت
بهداشــت و کارشناسان ،با اعالم ممنوعیت سفر به تنها  9شهر قرمز و  31شهر
نارنجی و برداشتن محدودیت ســفر به استانهای شمالی عم ً
ال مجوز سفرهای
نوروزی از سوی ستاد کرونا صادر شد! متاسفانه همانطور که پیشبینی میشد
افزایش سفرهای نوروزی در کنار اثرات ترددهای پیش از نوروز در بازارها و مراکز
خرید و دید و بازدیدهای نوروزی کار خود را کرد و با پایان تعطیالت کم کم روند
موج چهارم کرونا نمایان شــد که تا کنون ادامه دارد و همانطور که ذکر شد به
این زودیها نیز رفع نخواهد شــد آن هم در شرایطی که تعداد فوتیهای روزانه
زیر  100نفر در اواخر اســفند اکنون به بیــش از  400نفر و تعداد موارد جدید
ابتــای روزانه از  7 -6هــزار نفر پیش از نوروز به بیش از  20هزار و گاه بیش از
 25هزار نفر و تعداد شهرهای قرمز از  9شهر در  25اسفند به  257شهر در حال
حاضر رسیده است.
گفته بودم موج چهارم کرونا سهمگین است
در همین زمینه وزیر بهداشــت که از صریحترین مخالفان سفرهای نوروزی
بود ،دیروز با بیان اینکه یکی از سختترین دوران پاندمی کرونا را تجربه میکنیم،
گفت :قبل از عید گفته بودم که باید منتظر یکی از سهمگینترین امواج اپیدمی
در صد ســال اخیر باشــیم .نمکی افزود :آن موجی که پیشبینی میکردیم ،فرا
رســید و البته عواملی در تسریع و شــدت موج دخیل بودند که پرداختن به آن
دردی از ما دوا نخواهد کرد.
توجیه ،تناقض و موجسازی برای پنهان کردن اشتباهات
اما متاســفانه در شرایطی که تاثیر اشــتباه و بیتدبیری ستاد ملی کرونا با
محوریــت دولت در موضوع آزاد گذاشــتن ســفرهای نــوروزی و بیتوجهی به
هشدارهای کارشناسی بر کسی پوشیده نیست ،مدتی است که روندی اشتباه برای
سرپوش گذاشتن به این بیتدبیری به چشم میخورد .رئیسجمهور کشورمان که
مســئولیت ستاد ملی کرونا را بر عهدهدارد در حالی که خوشبینانه در سخنان 7
فروردین امســال از تمام شدن پیک کرونا در ایران و جهان خبر میداد ،با نمایان
شدن اثرات منفی ســفرهای نوروزی بر افزایش تلفات کرونا ،در سخنان روزهای
بعد از ورود به موج جدید کرونا خبر داد .در روزهای بعد در شــرایطی که همگان
از آزاد بودن ســفرهای نوروزی و نقش آن در موج چهارم کرونا انتقاد میکردند،
آقای روحانی عواملی همچون ورود ویروس انگلیســی از عراق ،ترددها و تجمعات
شــب عید در بازارها ،دید و بازدیدهای نوروزی ،عروسیهای ماه رجب و شعبان و
در نهایت سفرهای بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی را عامل موج چهارم کرونا
دانســت و البته در مورد سفرها گفت :از قبل اعالم کردیم سفر در مناطق قرمز و
نارنجی ممنوع است متاسفانه مراعات نشد؛ اما اگر در مناطق زرد و آبی هم سفر
انجام میشــد همه پروتکلها باید مراعات میشد .آقای روحانی اما چند روز بعد
اساســاً نقش سفرهای نوروزی در افزایش شــیوع کرونا را منکر شد و گفت :مگر
کشــورهای دیگر که درگیر موج کرونا هستند عید نوروز دارند؟! این سخنان در
حالی بود که اوال ایشان ظاهرا ً توجه نکردهاند که در ایام تعطیالت سال نو مسیحی
و کریســمس برخی کشــورهای اروپایی از جمله ایتالیا ،اسپانیا و ...محدودیت و
ممنوعیتهای دوهفتهای سفر در نظر گرفتند .از سوی دیگر اگر سفر باعث شیوع
کرونا و افزایش تلفات نمیشــود پس چرا ایشان دستور بسته بودن مرز با عراق و
تعطیلی ســفر به این کشــور را صادر کردهاند؟ اگر سفر باعث شیوع کرونا نیست
چرا ایشان مدتهاست سفرهای استانی خود و حتی معمولیترین برنامههای خود
را تعطیــل یا محدود کردهاند؟ اتفاق دیگر به راه افتادن موجی توســط برخی از
مسئوالن دولتی و برخی فعاالن همسو در فضای مجازی است که تالش میکنند
علت افزایش تلفات را چیزی به غیر از بیتدبیری ســتاد در باز گذاشــتن سفرها
معرفی کنند .در این میان موجی به راه افتاده است با محوریت اعتراض به کندی
واردات واکســن و تاثیر آن در موج چهارم کرونا و البته ضعف وزیر بهداشــت در
ایــن خصوص .در این زمینه باید گفت ایــن پریدن به پله دوم ،تاکتیکی قدیمی
برای فرار از مســئولیت است .ثانیاً مگر نه اینکه واکسن برای پیشگیری یا کنترل
مرگ و میر اســت ،چرا مســئوالن دولتی که محوریت ستاد کرونا را دارند از این
موضوع سخن نمیگویند که بیتدبیری آنها و باز گذاشتن سفرها باعث این موج
جدید شــده است؟ چرا دست نشــاندههای مجازی به جای زدن هشتگ استعفا
برای وزیر بهداشتی که پیش از این مخالفت کارشناسی خود با سفرهای نوروزی
را اعالم کرده و شــرایط کنونی نتیجه بیتوجهی رئیسجمهور و ســتاد کرونا به
این هشدارهاست ،فشار رسانهای خود را به سمت بانیان اصلی این وضعیت روانه
نمیکنند؟ درخصوص واکسن که تبدیل به اهرم فشار این جریان شده است باید
گفت در کنار تالش شــبانهروزی و موفق برای تامین واکسن توسط دانشمندان
داخلی ،تالش برای تامین واکسن مورد تایید خارجی از راههای مختلف از جمله
سبد کوواکس بهداشت جهانی و رایزنی با کشورهای موفق تولیدکننده ادامه دارد
و تاکنــون نیز مقادیری که امکانپذیر بوده وارد و تزریق به گروههای پرخطر آغاز
شده است ضمن اینکه اساســاً درصد تزریق واکسن در بسیاری از کشورها حتی
درکشورهای تولید کننده واکسن نیز هنوز درصد باالیی نیست .لذا این فشار ظاهرا
برای پنهان کردن بیتدبیریهای صورت گرفته در ســتاد کرونا است و شاید هم
تالشــی است برای به استعفا کشاندن وزیر بهداشت و معرفی وی به عنوان مقصر
ماجرا و پنهان شدن مقصران اصلی در پشت یک قربانی.
رعایت حال مردم واجب است
از ســوی دیگر برخی تنشها و مواضعی که این روزها مسئوالن ستاد کرونا
و دولت و وزارت بهداشــت در رد نظــرات یکدیگر به صورت طعنه و کنایه بیان
میکنند مطلوب نیســت و باعث دلسردی و نگرانی مردم در این شرایط میشود
که باید به شدت از آن پرهیز شود.
درخصوص تعطیلی اصناف و کسب وکارها نیز باید گفت آنطور که پیشبینی
میشــود این شرایط ادامهدار خواهد بود و اگراندکی تدبیر به خرج داده میشد
اکنون هم موج کرونا این چنین ســرکش و شــعلهور نشــده بــود و اینچنین
هموطنانمان جان خود را از دســت نمیدادند و هم شــاهد رکود و خسارت به
مشاغل و اصناف آن هم در این شرایط اقتصادی نبودیم.

