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اعتراف به قدرت مقاومت
 علی صمدزاده: »الیجا مگنیر، خبرنگار و تحلیلگر مشــهور مسائل منطقه 
 907kg غرب آسیا با اشاره به استفاده صهیونیست ها از بمب های سنگرشکن
آمریکایــی GBU-31: هیــچ تعادلی بیــن قدرت نظامی فلســطین و رژیم 
صهیونیســتی وجود ندارد اما غزه برای اولین بار بازدارندگی خود را به دست 

آورد و از قدس دفاع می کند.«
لطفا با عقل و درایت رای بدید

 زینــب مرزوقی با انتشــار 
ایــن تصویر نوشــت: »ما تو 
خوزستان داریم با این کیفیت 
می کنیــم...  زندگــی  آب  از 
عزیزانی که میخوان رای بدن، 
این عکــس و تصاویر بی آبی 
سیستان و بلوچستان رو چاپ 
کنن که دیگه با عقالنیت رای 
بدن نه بخاطر چهارتا شعار و 

هیجان.«
در تاریخ ثبت کنید

 محمد پازوکی: » در تاریخ ثبت کنید کســانی که 12 ســال پیش قصد 
براندازی نظام جمهوری اســالمی را داشــتند و آسیب های جدی به مردم و 
کشور زدند که حکمشان هم اعدام بود، امروز 27اردیبهشت ماه 1400 واکسن 

کرونا زدند! عجب نظام جنایتکاری!«
 عباس کالهدوز: »نرگس موســوی، فرزند میرحســین موســوی و زهرا 
رهنورد، خبر داده که پدر و مادرش امروز واکســن زدند. در تاریخ ثبت کنید 
جمهوری اســالمی حتی قبل از مسئوالن خودش، رهبر براندازان حکومتش 

رو واکسینه کرد.«
اقدام انقالبی رئیس قوه قضائیه

 کمال لطفــی: »در حالی که در تمامــی ادوار انتخاباتی، هیچ منعی برای 
پوشش اخبار رؤسای قوا وجود نداشت و حتی کاندیداها از همین فرصت اندک 
برای تبلیغات بیشــتر بهره می گرفتند، امروز آقای رئیســی از رســانه ملی 
خواســت تا پایان انتخابات، پوشش اخبار جلســه هفتگی شورای عالی قوه 

قضائیه با حضور ایشان انجام نشود.«
یکی سخت مشغول کار، یکی در مرخصی انتخابات!

 محمد نصوحی: »تو این اوضاع فجیع اقتصادی یکی بدون تعطیلی درحال 
پیگیری پرونده های مردمی و احیای کارخونه هاست، حتی جلسات شو واسه 
اینکه تبلیغ نشــه اجازه نمیده توی تلویزیون پخش بشه! یکی دیگه هم که 
معاون اول ریاست جمهوریه، از رئیسش درخواست مرخصی می کنه! یه نمونه 

از تفاوت مدیریت انقالبی و غیرانقالبی! «
بگو دزدیم!

 شیما: »یه اسرائیلی تو بی بی سی میگه، خیلی سخته برای بچه هام توضیح 
بدم که این انفجارها برای چیه! خیلی راحت توضیح بده عزیزم، بگو خونه ای 

که توش زندگی می کنیم دزدیه، بابات دزده.«
عمق جنایات رژیم صهیونیستی را ببینید

 رائفی پور: »تراکم جمعیتی غزه )۵32۸ تن در هر کیلومتر مربع( اســت 
و تنها دو نقطه در جهان )ماکائو و ســنگاپور( تراکم جمعیتی بیشتری دارند! 
بنا بر گزارش 201۸ ســازمان ملل، غزه از سال 2020 به بعد دیگر مناسب 
زندگی نیست. حاال شاید عمق فاجعه ۸0 حمله هوایی اسرائیل در30 دقیقه 

به باریکه غزه را بتوان فهمید!«

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.

معاون کل وزارت بهداشت:

 هر واکسنی که خارج از سیستم بهداشت کشور باشد 
حتمًا تقلبی است

پرونده کودکان در بیش از ۱۷هزار مهد کودک کشــور به وزارت 
آموزش و پرورش واگذار شــد و از این پــس صدور و تمدید مجوز 

فعالیت مهدها توسط آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ســنیم، سرانجام مسئولیت مهدهای کودک پس 
از کش وقوس های فراوان به وزارت آموزش و پرورش تحویل شــد و بر همین 
اســاس از این پس صدور و تمدید مجوز مهدهای کــودک از طریق وزارت 

آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.
همچنین براساس نامه ای که در تاریخ 27 اسفند ماه 99 از سوی قبادی 
دانا، رئیس ســازمان بهزیستی کشور به ادارات بهزیستی سراسر کشور ارسال 
شده است از این پس این سازمان هیچ نقشی را در ارتباط با صدور، تمدید و 

نظارت بر مهدهای کودک ندارد.
جلســه ای نیز با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و ســازمان 
بهزیســتی برگزار شده است و در این جلســه به موضوع واگذاری مسئولیت 

مهدهای کودک به صورت صددرصد به آموزش و پرورش تأکید شده است.
براساس آمار، بالغ بر 17 هزار و ۵00 مهدکودک و روستامهد در سراسر 
کشــور فعال هســتند که تا پیش از این صدور مجوز و تمدید آن و نظارت 
توسط بهزیســتی انجام می شــد که از این پس تمامی این فرآیند از سوی 

آموزش و پرورش صورت می گیرد.
این در حالی است که تعدادی روستامهد تحت پوشش سازمان بهزیستی 
قرار داشــتند که از ســوی وزارت رفاه یک وعده غذای گرم در روستامهدها 
توزیع می شــد که با واگذاری مسئولیت این مهدها، تکلیف توزیع یک وعده 

غذای گرم هنوز مشخص نیست.
ســعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
کشــور نیز پیش از این از واگذاری صفر تا صد مسئولیت مهدهای کودک به 
وزارت آموزش و پرورش با تشــکیل ســازمان ملی کودکان و نوجوانان خبر 

داده بود.

مسئولیت مهدهای کودک به آموزش و پرورش 
واگذار شد

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
اعالم کرد به منظور زمــان بندی و نوبت دهی تزریق 
واکسن کووید ۱۹، نیازی به مراجعه حضوری به مراکز 

بهداشتی یا ثبت نام اینترنتی نیست.
به گــزارش وبدا، در این اطالعیه آمده اســت: »نظر به 
تســریع فرآیند واکسیناســیون کرونا و آغاز واکسیناسیون 
هموطنان گروه ســنی باالی 7۵ ســال در سراسر کشور و 
انتشار شــایعات و اطالعات نادرست درخصوص نحوه اطالع 
یابــی و مراجعه افراد واجد شــرایط برای واکسیناســیون 
بدینوسیله به اطالع هموطنان گرامی می رساند، تنها مرجع 
ارائه اطالعات در مورد واکسن کرونا و فرآیند واکسیناسیون 

علیــه بیماری کووید19، اطالعیه های رســمی مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی است که از پایگاه خبری و اطالع رسانی وبدا به نشانی 
behdasht.gov.ir و در رسانه ها و خبرگزاری های رسمی کشور، 

منتشر خواهد شد.
در این رابطه همان گونه که پیش از این نیز به استحضار 
هموطنان عزیز رســیده، به منظور زمان بندی و نوبت دهی 
تزریق واکسن کووید 19 بر اساس سند ملی واکسیناسیون 
برای گروه های ســنی اعالم شــده، به هیچ وجه نیازی به 
مراجعه حضوری به مراکز بهداشــتی یــا ثبت نام اینترنتی 
نیســت و تنها در پایــان هر مرحله از واکسیناســیون، در 

صورت عــدم دریافت پیامک یا تماس تلفنــی، صرفا افراد 
جامانده گروه  های اعالم شده برای نوبت گیری تزریق واکسن 
می توانند از طریق درگاه اینترنتی salamat.gov.ir نسبت به 
ثبت نام و درج کد ملی، تاریخ تولد و بروزرسانی شماره تلفن 
همراه خود اقدام کــرده و ظرف روزهای بعد، زمان و محل 
تزریق واکسن از طریق پیامک به تلفن همراه ایشان ارسال 

خواهد شد.«
دریافت دومین محموله واکسن کرونای خریداری  شده 

از طریق سازوکار کوواکس 
ایران به عنوان یکی از کشــورهای مشارکت کننده در 
ســازوکار کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، دومین 

محموله از واکســن کرونای آســترازنکا را بــه تعداد یک 
میلیون و 4۵2 هزار ُدز از طریق کوواکس دریافت کرد.

محموله واکسن  آســترازنکای ارسالی به ایران که در 
شرکت کاتاالنت آنانی ایتالیا ســاخته شده  است، شامگاه 
یکشــنبه در فرودگاه بین المللی امام خمینی و در حضور 
تیم های فنی یونیســف و سازمان جهانی بهداشت تحویل 

نمایندگان وزارت بهداشت شد.
ایران شــانزدهم فروردین ماه ســال جاری از طریق 
ســازوکار کوواکس اولین محموله واکسن آسترازنکا تولید 
کره جنوبی شــامل 700 هزار و ۸00 ُدز، را دریافت کرده 

بود.

اطالعیه وزارت بهداشت:

برای نوبت دهی تزریق واکسن کرونا نیازی به مراجعه حضوری یا ثبت نام اینترنتی نیست

 رســانه های صهیونیستی از زخمی 
شدن ده ها تن از یهودیان حاضر در یک 
کنیسه واقع در شهرک جفعات زئیف بر 
اثر فرو ریختن سکوی محل استقرار آنها 

در این کنیسه خبر دادند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از 
الجزیره، منابع صهیونیســتی از زخمی شــدن 213 نفر در پی فرو ریختن 
سکوی داخل کنیسه در شرق قدس خبر دادند که حال 1۵ نفر از آنها وخیم 
اعالم شــده است. بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی، در این کنیسه ۶00 
نفر حضور داشته اند. برخی منابع خبری نیز از مجروح شدن دست کم 100 

نفر در این حادثه خبر داده  بودند.

۲۱۳زخمی
درحادثهفروریختن

سکویکنیسه

فلسطین اشغالی

یک پیرایشــگر به دلیل خراب کردن 
موی سر مشتری توسط پلیس بازداشت شد.

باشــگاه خبرنــگاران جوان،  به گزارش 
والدین یــک کودک 10 ســاله چینی که از 
پیرایش مــوی فرزند خود ناراضــی بودند از 
پلیس خواســتند تا برای حل اختالف آنها با 

پیرایشگر مداخله نماید. پس از آنکه این کودک به دلیل خراب شدن موهایش 
توســط پیرایشگر شروع به گریه کرد والدین او با پلیس تماس گرفتند. ظاهرا 
این کودک خواهان انجام مدلی روی مو های خود بود که پیرایشــگر به دلیل 
متوجه نشــدن منظور وی، مدل دیگری را روی ســر او پیاده کرده بود. این 
حادثه اوایل این هفته و در منطقه »آنشــون« واقع در گوئیژو رخ داد. پلیس 

محلی چین پس از حضور در محل حادثه اقدام به بازداشت پیرایشگر کرد.

بازداشت»پیرایشگر«
بهدلیل

اصالحبدمویسر

چین

معاون فرهنگی دانشــجویی وزارت بهداشت از واکسیناسیون 
تمامی دانشجویان دو حوزه وزارت بهداشت و علوم تا اواخر شهریور 

ماه خبر داد. 
سیما ســادات الری در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب افزود: 
برنامه وزارت بهداشت این است که در مهر ماه آموزش حضوری در دانشگاه ها 
داشته باشــیم چرا که آموزش مجازی علی رغم موفقیت در برخی موارد، به 
دانشــجویان ضربه وارد کرده است بنابراین ما باید هر چه زودتر به وضعیت 

عادی آموزش که همان حضور دانشجویان در دانشگاه ها است برگردیم.
الری ادامه داد: برنامه ریزی وزارت بهداشــت این است که قبل از پایان 
شهریور ماه دانشــگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان واکسیناسیون شوند تا 

بدون مشکل در دانشگاه ها حضور داشته باشند.
وی درخصوص واکسیناســیون دانشجویان علوم پزشکی تا پایان خرداد 
ماه نیز خاطر نشــان کرد: در حال حاضر حدود ۸0درصد دانشــجویان علوم 
پزشــکی که بر بالین بیمار حاضر می شوند، واکسینه شده اند مگر اینکه خود 

این دانشجویان مایل به تزریق واکسن نبوده باشند.

 واکسیناسیون تمامی دانشجویان
 تا اواخر شهریور

معاون کل وزیر بهداشت گفت: هر کسی خارج از 
سیستم بهداشت کشــور واکسن دریافت کرد، حتمًا 

بداند که تقلبی است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، ایرج حریرچی 
اظهارداشــت: پیــک چهارم کرونا شــروع خیلی شــدید و 
اوج گیری بســیار سریعی نســبت به پیک های قبلی داشته 
اســت. در نمودارها، پهنا و عرض پیک چهارم نسبت به اوج 
گیری های قبلی کــه چند هفته ای زمان می برد کمتر طول 
کشــید، در حال حاضر ســرعت نزول این پیک نســبت به 

پیک های قبلی فزاینده تر است.
حریرچی ادامه داد: ســطح گردش ویــروس کرونا در 
جامعه به اندازه ای باالست که در صورت انجام ندادن اقدامات 

مناسب، مجدد فزاینده می شود.
وی با بیان اینکه مردم نباید خود را درگیر ســویه های 
کرونا کنند، تاکید کرد: رســانه ها بایــد ظرفیت خود را در 
پوشش اخبار سویه های کرونا کنار بگذارند، در کشور انگلیس 
که خاســتگاه سویه انگلیسی بوده، ســویه غالب آن هندی 

اســت. این تصور باطلی اســت که می گویند با دیوارکشی 
مرزها می توان از ورود ســویه های مختلف کرونا جلوگیری 
کرد. روش مقابله با همه ویروس های جهش یافته یکی است.

معاون کل وزارت بهداشــت گفت: نکته مهم این است 
که روش مقابله با ویروس ها به صورت یکسان مانند؛ رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و انجام واکسیناسیون مناسب است 

که دو روش بسیار مهم در مقابله با این واریانت ها هستند.
 تا یکی دو هفته آینده

 به بیش از ۵۰۰ هزار تزریق روزانه خواهیم رسید
حریرچی درباره وضعیت واکسیناســیون عمومی بیان 
داشت: در حال حاضر واکسیناسیون عمومی سرعت مناسبی 
را پیدا کرده اســت. روز شــنبه به رکورد 1۶2 هزار واکسن 
تزریقی در روز رسیدیم و طی چند روز آینده به 300 هزار و 
تا یک الی دو هفته آینده به بیش از ۵00 هزار تزریق روزانه 

خواهیم رسید.
 نوبت واکسن هیچ فردی سوخت نمی شود

وی افزود: واکسیناســیون مردم بر عهــده ما بوده و از 

جمله وظایف ماست بنابراین از آنها خواهشمند هستیم که 
برای تزریق واکســن حتما با نظم به مراکز درمانی مراجعه 
کنند. نوبــت هیچ فردی به علت تاخیر در تزریق واکســن 
کرونا کنسل نخواهد شــد.معاون کل وزارت بهداشت ادامه 
داد: وزارت بهداشت برای تزریق واکسن کرونا برنامه منظمی 
دارد و افراد باید در زمان مناسبی که اعالم می شود به مراکز 
درمانــی مراجعه کنند. از مردم درخواســت داریم که بدون 

دعوت به هیچ عنوان مراجعه نکنند.
 اکثر پیام های تبلیغاتی دریافت واکسن بدون نوبت 

از خارج ارسال می شود
حریرچــی با بیان اینکه اکثر پیام های تبلیغاتی دریافت 
واکســن بدون نوبت از خارج ارسال می شود، تاکید کرد: هر 
کسی خارج از سیستم بهداشت کشور، واکسن دریافت کرد 

حتماً بداند که تقلبی است.
وی اظهارداشــت: روزانه از سطح کشور تا سطح وزارت 
بهداشت و مراکز درمانی واکسن های توزیع شده را به شماره 
کد ملی ثبت می کنیم؛ بنابراین اخبار منتشــر شده در این 

زمینه برای دریافت برای مثال واکســن روسیه با پنج ُدز و 
مبلغ 20 میلیون یا مبالغی دیگر شایعه است و محتوی آنها 

چیزی جز جو بی اعتمادی در بین مردم نخواهد بود.
 شیوه نامه جدیدی برای برگزاری امتحانات 

دانش آموزان ابالغ نمی شود
معــاون کل وزارت بهداشــت درباره رســیدگی جدید 
برای امتحانات پایــان ترم حضوری گفت: به هیچ عنوان در 
برگزاری امتحانات پایان ترم شیوه نامه جدید ابالغ نمی شود 
و مطابــق گفته های قبلی، امتحانــات پایه نهم و دوازدهم و 
کنکور سراسری به صورت حضوری در تاریخ های اعالم شده 

برگزار خواهند شد.
حریرچی افزود: شــیوه نامه های بهداشــتی در مدارس 
برای برگزاری امتحانات حتماً رعایت می شــود و حضور هر 
دانش آموز در هر کالس بســیار کم خواهــد بود. خانواده ها 
باید بدانند که مدارس در دوران کرونا، امن ترین جا خواهند 
بود چرا که تمامی شــیوه نامه های بهداشتی در آنجا رعایت 

می شود.

ارز  بزرگ ترین  بیت کویــن،  قیمت 
دیجیتال جهان، پــس از توئیت »ایالن 

ماسک« به شدت سقوط کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از 
سی ان بی ســی، قیمت بیت کوین، بزرگ ترین 
ارز دیجیتال جهــان، در معامالت دیروز، پس 
از توئیت ایالن ماســک 
تسال  شرکت   بنیان گذار 
کرد.  ســقوط  شدت  به 
ایالن ماســک در توئیتر 
اعــالم کــرد که تســال 
احتماالً دارایی بیت کوین 
خود را فروخته اســت و باقی آن را هم به فروش خواهد رساند. به دنبال این 
توئیت قیمت بیت کوین ۸ درصد سقوط کرد و به حدود 44 هزار دالر رسید. 
در ماه فوریه تســال اعالم کرده بود که 1.۵ میلیارد دالر بیت کوین خریداری 

کرده است.

سقوط
»بیتکوین«
بایکتوئیت

آمریکا

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خانم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره بارج 4000 تا 6000 تنی و یدک کش دو موتوره با قدرت 

هر موتور 1000 اسب بخار
مهلت مناقصه: از تاریخ 1400/2/28 لغایت 1400/3/5 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1400/3/6 و تاریخ بازگشایی پاکت 1400/3/8
مدت قرارداد: چهار ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 1/700/000/000 ریال )به حروف: یک 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال(.

بــه صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیر بانکی کــه دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر - شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی - تمبک - امور قراردادها - 

آقای مهندس عبداله زاده - آقای مهندس مسعودی
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09017716518
تهران - تهران پارس اتوبان شــهید عباس دوران )اســبدوانی قدیم( میدان شهید 

مهتدی - جنب نیروی دریایی  سپاه - موسسه عمران ساحل

آگهیمناقصهعمومی-یکمرحلهای
نوبتدوم

معاونتتوسعهمنابعانسانيوپشتیباني
جمعیتهاللاحمرجمهورياسالميایران م الف: ۶۴۳

شناسه آگهی: ۱۱۳۵۹۵۱

- مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/2 
- مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱2 

- زمان تحویل پیشنهادات: تا پایان ساعت اداری مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۳/۱8

نشانی و شماره تماس: تهران- خیابان ولي عصر)عج(- باالتر از خیابان میرداماد- نبش خیابان رشید یاسمي- ساختمان صلح جمعیت هالل احمر- طبقه اول- دبیرخانه کمیسیون 
معامالت و تلفن 8۵۶۳2۰۴۴-۰2۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵۱۹۳۷۶8

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران پیرو مناقصه شماره 200000۵014000001 در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات فیزیوتراپی مورد نیاز خود به شرح جدول 
ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله اي و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و با امضاء الکترونیکی انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ ۱۴۰۰/2/2۹ می باشد.

نوع تضمینتضمین شرکت در فرایند ارجاع کارتعدادواحدموضوعردیف

ضمانت نامه بانکی۷8۴/8۰۰/۰۰۰ ریال8دستگاهلیزر پرتوان۱

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
نوبت اولشماره:۲۰۰۰۰۰5۰۱۴۰۰۰۰۰۳

جمعیت هال ل احمر
جمهوری اسالمی ایران

بزرگ  تهران  اقتصــادی  امنیت  رئیس پلیس   
گفت: صرافی های داخل کشــور مجــوزی برای 
معامالت رمزارزها ندارند اما تعدادی از صرافی ها با 

هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می دهند. 
 به گزارش ایســنا، ســرهنگ علی ولیپور گودرزی 
در نشست خبری اظهارداشــت: پلیس امنیت اقتصادی 
از جدیدترین یگان ها در مجموعه ناجاســت که وظایف 
متعــددی را برعهده داشــته و با وجــود عمر کمی که 
داشته، اقدامات بزرگی انجام داده است.  مقابله با جرائم 
اقتصــادی مانند زمین خواری، تبانی در معامالت دولتی، 
رصد بازارهای ســرمایه، رصد بازار ارز و سکه، بازداشت 
بدهکاران کالن بانکی و... از جمله وظایف این پلیس است.

 راه اندازی پلیس گمرک تهران، به زودی
گــودرزی بــا بیان اینکــه در ســال 99 این پلیس 
دســتاوردهای خوبی داشــته و بــه پرونده های مهمی 
رسیدگی کرده اســت، افزود: در سال گذشته حدود 32 
میلیــون انواع کاالی قاچاق و حدود دو میلیون لیتر انواع 
فرآورده های نفتی قاچاق توســط پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ کشف شد، همچنین بیش از پنج هزار متهم 

درباره کاالی قاچاق بازداشت شدند.  وی با تاکید بر اینکه 
در سال گذشته نسبت به ســال 9۸، بیش از ۸0 درصد 
افزایش کشــفیات داشتیم، گفت: در سال گذشته پلیس 
گمرک در ناجا راه اندازی شد و امسال نیز راه اندازی پلیس 
گمرک تهران به تصویب رســید که بــه زودی راه اندازی 

خواهد شد.
کشف یک میلیون و ۷۴۱ هزار انواع کاالی قاچاق 

طی دو ماه اخیر
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از اجرای 
طرح هــای مقابله با قاچاق به صــورت هفتگی و ماهیانه 
خبر داد و افزود: این طرح ها با مشــارکت سایر رده های 
پلیس مانند یگان امداد و پیشــگیری اجرا می شود و در 
دو ماه گذشــته حــدود یک میلیون و 741 هــزار انواع 
کاالی قاچاق و 130 هزار فرآورده نفتی کشــف شــده و 
2۶ دســتگاه خودروی حامل کاالی قاچاق توقیف شده 
است همچنین در این رابطه 170 متهم بازداشت شدند 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3۸ درصد افزایش 

کشفیات داشتیم.
ولیپور گودرزی با بیان اینکه در پیگیری پرونده های 

اقتصــادی تعامل خوبی میان پلیس و دســتگاه قضایی 
وجود دارد، گفت: در  ســال گذشته بیش از 100 متهم 
را که در ســنوات قبل اقدام به ثبت شرکت های صوری 
کرده بودند، بازداشت کردیم. برخی از این متهمان با اجیر 
کردن افراد کم بضاعت مــدارک آنها را گرفته و اقدام به 

اخذ کارت بازرگانی و ثبت شرکت صوری کرده بودند.
استخراج بیت کوین غیرقانونی است

وی بیان داشــت: در سال گذشــته بحث بازداشت 
دالالن ارزی را داشتیم و خوشــبختانه با اقدامات انجام 
شــده امســال این بازار به ثبات رسیده اســت. البته با 
همــکاری اتحادیه مربوطه، پایش تصویری در حال انجام 
است و با افراد خاطی برخورد می شود. رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به موضوع خرید و فروش 
رمز ارزها  گفت: شهروندان برای انجام این معامالت باید 
به صرافی های مورد تایید و اعالم شــده از ســوی بانک 

مرکزی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه اســتخراج بیت کویــن غیرقانونی 
است، افزود: با افرادی که این کار را انجام دهند، برخورد 

می شود.

احتمال از دست رفتن سرمایه مردم در رمز ارزها 
بسیار باالست

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: از ابتدای 
ســال جاری در تهران، برای 10 نفر به دلیل استخراج غیرقانونی 
بیت کوین پرونده تشکیل شــده، این افراد این کار را در مزارع یا 
ساختمان های مسکونی انجام می دادند.  شهروندان به این موضوع 
نیز توجه کنند که با توجه به اینکه بســتر این معامالت در خارج 
از کشور است، ممکن است سرمایه گذاران در این حوزه، در مدت 
کوتاهی سودی کنند اما احتمال از دست رفتن مال آنها نیز بسیار 
باالســت.در همین راستا توصیه می کنیم هموطنان به دلیل عدم 
اشراف موجود، در بازار رمز ارزها سرمایه گذاری نکرده و پول های 

خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند.
صرافی های داخل کشور

 مجوزی برای معامالت رمزارزها ندارند
گودرزی گفت: صرافی های داخل کشــور مجوزی برای 
معامالت رمزارزها ندارند اما تعدادی از صرافی ها با هماهنگی 
بانک مرکزی این کار را انجام می دهند اما هنوز مجوزی برای 
معامالت ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است البته به 

دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت:

هنوز مجوزی برای معامالت ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است

خیرین خداجو با کمک هــزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی خود در ماه 
مبارک رمضان زمینــه آزادی هزار و 2۱۶ نفــر از زندانیان جرایم 

غیرعمد را  فراهم کردند.
به گزارش ستاد دیه کشور، علی رغم محدودیت های ناشی از ویروس کرونا 
هموطنان نوعدوســت از طریق مشارکت در جشن های گلریزان تلویزیونی و 
آیین های آزادی برگزار شــده در فضای مجازی زمینه آزادی 10 زندانی زن 
و هزار و 20۶ محکوم مالی مرد را فراهم نمودند که این میزان از اســتقبال 

عمومی در طی یک ماه بی سابقه بوده است.
کمک خیرین برای آزادی ایــن زندانیان رقمی بالغ بر یک هزار و ۵00 
میلیارد ریال که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که مبلغی در حدود 740 

میلیارد ریال جمع آوری گردید، رشد صد درصدی داشته است.
با اهتمام نیکوکاران و با احتساب آزادی های صورت گرفته در مبارک ماه 
رمضان جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد در شرایط فعلی به تعداد چهار هزار 

و 93۸ نفر کاهش یافت.

آزادی ۱۲۱۶ زندانی بدهکار غیرعمد 
با گلریزان های مجازی در ماه رمضان

دادستان عمومی و انقالب شهرستان ری از بازداشت سه نفر از 
ماموران ســد معبر که اقدام به ضرب و شتم یک دستفروش کرده 

بودند، خبر داد.
غالمرضا نوفرســتی به خبرگزاری میزان گفت: پس از انجام بررسی های 
قضایی، سه نفر از ماموران سد معبر که اقدام به ضرب و شتم یک دستفروش 
کرده بودند، بازداشت شدند و تحقیقات درخصوص دستگیری نفر چهارم نیز 

در حال انجام است.
نوفرســتی با اشــاره به اعالم شکایت شــاکی افزود: شاکی ضمن اعالم 

شکایت خواستار رسیدگی به موضوع ضرب و شتم و تخریب اموالش شد.
وی با بیان اینکه شاکی چند سال به صورت سیار در مقابل مغازه ای اقدام 
به عینک فروشــی می کرده است، اظهار داشت: متهمان به صورت هفتگی از 
افراد دستفروش مبلغی پول دریافت می کردند تا اجازه دهند که دستفروشان 
فعالیت کنند. شاکی به دلیل اینکه چهار هفته اخیر فروشی نداشته در نتیجه 
نتوانســته تا مبلغ مورد نظر ماموران سد معبر شهرداری را بپردازد؛ به همین 
دلیل مورد ضرب و شــتم آنها قرار گرفته اســت. دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان ری تاکید کرد: رسیدگی های قضایی درخصوص این پرونده ادامه 

دارد و با جدیت با عوامل آن برخورد خواهد شد.
 ماموران شهرداری تهران حق برخورد فیزیکی با دستفروشان را ندارند

شهردار تهران با اشــاره به فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر 
درگیری ماموران سدمعبر شــهرداری با یک دستفروش گفت:کسی اجازه و 
حق برخورد فیزیکی با دستفروشــان را ندارد. به گزارش ایرنا، پیروز حناچی 
افزود: طبق قانون، برخورد با سدمعبر در شهر بر عهده شهرداری است و گاه 
اگر سد معبر را کنترل نکنیم، برای عابران مشکل تردد ایجاد می شود. حناچی 
ادامه داد: در مواقعی مانند روزهای کنونی که با شرایط دشوار اقتصادی مواجه 
هســتیم به مدیران بخشنامه و ابالغ شده اســت که اگر دستفروشان و سد 
معبرجمع آوری می شود، جای دیگری برای آنان تعیین شود و اگر برخوردی 
باشد، با ضابطه و مدیریت انجام گیرد. وی یادآور شد: اتفاق هفته گذشته در 

منطقه 20 تهران بالفاصله پس از اطالع برخورد و پیگیری شد.

 بازداشت ۳ نفر از ماموران سد معبر
 در پی ضرب و شتم یک دستفروش در شهرری

مدیرکل تعزیرات اســتان تهران گفت: هرچند 
مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت نان نداشــتیم اما 
برخی نانوایان راسا قیمت را افزایش دادند که تخلف 
بوده و ما ناچار به تشکیل پرونده و رسیدگی هستیم.

محمدعلی اســفنانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملــت، درباره گرانی نــان، اظهارداشــت: تاکنون موضوع 
افزایش نان تصویب نشده است؛ برآوردی از رشد هزینه ها 
و درخواســت افزایش قیمت به سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان که متصدی تعیین قیمت از نظر قانونی اســت، 

ارائه شده تا این سازمان درباره افزایش قیمت نان تصمیم 
گرفته و در صورت لزوم این موضوع در ســتاد تنظیم بازار 

تصویب شود.
اســفنانی با تاکید بر اینکه تاکنون مصوبه ای مبنی بر 
افزایش قیمت نان نداشتیم، افزود: معموال براساس سیاست 
دولت، قیمت نان به دلیل اینکه جزو کاالهای اساســی و 
قوت الیموت مردم اســت، هر ساله طبق تورم و هزینه ها 
افزایش نمی یابد و پس از گذشت چند سال یک باره بهای 
نان بیشتر می شود و این مهم مطلوب نیست؛ به طور مثال 

اگر سالی 10 درصد قیمت نان افزایش یابد بهتر از شرایطی 
اســت که دفعتی پس از گذشت 3 سال حدود 40 درصد 
قیمت افزایش یابد زیرا این تصمیم موجب فشــار به مردم 

می شود.
وی ادامــه داد: از آنجــا که در حال حاضــر یکی از 
مهم تریــن مواد مصرفــی خانوار، نان اســت افزایش ۵0 
درصدی بهای آن قابل پذیرش برای مردم نیست، هرچند 
مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت نان نداشــتیم اما برخی 
نانوایان راســا قیمت را افزایش دادند که تخلف بوده و ما 

ناچار به تشکیل پرونده و رسیدگی هستیم.
گفتنی اســت، این نوع مدیریت ماجرای گران شدن 
باعث نارضایتی مردم شــده است. اینکه نانوایی ها با توجه 
به افزایش هزینه ها نیازمند افزایش قیمت نان هســتند یا 
نه باید پیش از این آشــفتگی که برخی قیمت را افزایش 
داده و برخی منتظر ابالغ قیمت جدید هستند مشخص و 
تصمیم گیری شود. در شرایط فعلی مردم نیز تکلیف خود 
را نمی دانند و ادامه همان روند افزایشی و صرفاً بیان اینکه 

افزایش قیمت غیر قانونی است مشکلی را حل نمی کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

افزایش قیمت نان تصویب نشده است، با نانوایان گرانفروش برخورد می شود 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در اطالعیه ای، جدیدترین آمار ابتال و فوت ناشــی از 

کووید ۱۹ در کشور را اعالم کرد.
به گــزارش وبدا، در این اطالعیه آمده اســت: » از 2۶ 
تــا 27 اردیبهشــت 1400 و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، 14 هزار و 319 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشــور شناسایی شد که دو هزار و 94 نفر از آنها بستری 
شدند و مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 

7۶۵ هزار و 4۸۵ نفر رسید.
متاسفانه در طول این مدت، 2۸۶ بیمار کووید19 جان 
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به 77 هزار و 222 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون دو میلیون 

242 هزار و 23 نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.

پنج هزار و 2۶4 نفر از بیمــاران مبتال به کووید19 در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 

دارند.
تاکنــون 1۸ میلیــون و 1۵1 هــزار و 4۸7 آزمایــش 
تشــخیص کووید19 در کشور انجام شــده است و در حال 
حاضر 3 شهر کشور در وضعیت قرمز، 2۶2 شهر در وضعیت 

نارنجی، 1۸3 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
تاکنون دو میلیون و 32 هزار و 1۶2 نفر ُدز اول واکسن 
کرونا و 3۸۸ هــزار و ۸21 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به دو میلیون و 

420 هزار و 9۸3 ُدز رسیده است.«
کاهش بیش از ۱۵ درصدی بیماران بستری کرونا در کشور

همچنین ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره وضعیت 
بیماری کووید 19 گفت: در هفته گذشته شاهد کاهش 1۵.2 
درصدی در تعداد بیماران بستری کرونا، کاهش 9.۵ درصدی 
در تعداد بیماران فوت شده به علت کرونا و همچنین کاهش 
1۶.۶ درصدی در موارد سرپایی مثبت شناسایی شده نسبت 

به هفته قبل تر در کشور بودیم.
سیماســادات الری ادامه داد: استان های ایالم، همدان، 
چهارمحــال و بختیــاری، تهران و لرســتان در هفته ای که 
گذشت دارای بیشــترین میزان بروز موارد مثبت بستری و 
اســتان های مرکزی، البرز، قم، همدان و آذربایجان شــرقی 

دارای بیشــترین میزان بــروز موارد مرگ و میر ناشــی از 
بیماری بوده اند.

الری افزود: روند کاهشــی در موارد بســتری بیماران 
کووید 19 در کشور در استان تهران بسیار کند و ناچیز بوده 
و  وضعیت در استان تهران حساس و ناپایدار است و هرگونه 
سهل انگاری در عمل به توصیه های بهداشتی می تواند نمودار 

موارد بیماری در این استان را دوباره صعودی کند.
وی تأکید کرد:  گذر از خیز چهارم بیماری در کشــور و 
خروج بسیاری از شهرستان ها از وضعیت قرمز و نارنجی نباید 
موجب ساده انگاری شرایط شود.  میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور در حال حاضر با حد مطلوب فاصله زیادی 

دارد.

گذر از خیز چهارم بیماری نباید موجب ساده انگاری شرایط شود

فوت ۲۸۶ بیمار مبتال به کووید ۱9 در شبانه روز گذشته

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک گفت:برگ سبزی که در نیروی 
انتظامی صادر می شود سند عادی است نه رسمی. 

به گزارش خبرگزاری تســنیم، ذبیح اله خداییــان، در برنامه تلویزیونی 
»عیار« در پاسخ به سؤالی در مورد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن، 
با بیان اینکه همه دســتگاه ها و مردم باید تابع قانون باشند، اظهارداشت: به 
موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید 

در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
خداییان ادامه داد: در این قانون مشــخص شــده که قبل از صدور سند 
رســمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پالک و تسویه جرایم و اصالت 
خودرو استعالماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود 
ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نســخ کرده است، در 

حالیکه دیوان عدالت اداری صالحیت نسخ قانون را ندارد.
وی با بیان اینکه برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می شود سند 
عادی است نه رسمی، افزود: در سال گذشته، نزدیک به 79 هزار پرونده الزام 
به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام 
معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشــکالتی مواجه و ناچار به طرح 

دعوی در محاکم شده بودند.
گفتنی اســت، موضوع کافی بودن یا ناکافی بودن برگ سبز خودرو در 
معامالت تبدیل به یک چالش مزمن و چند ســاله شــده که باید برای رفع 
همیشــگی و پایان دادن به این مجادله بین ثبت اســناد و نیروی انتظامی 

فکری اساسی شود.

 تأکید رئیس سازمان ثبت اسناد 
بر ناکافی بودن برگ سبز خودرو در معامالت

 سال گذشته، 79 هزار پرونده
 الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شد

حمله با چاقــو در »یکاترینبورگ« 
روسیه سه کشته بر جای گذاشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از خبرگزاری تاس، پلیس مردی را که با چاقو 

به مردم حمله کرده بود، بازداشت کرد.
بیست و یکم اردیبهشت هم تیراندازی دو 

فرد مسلح در مدرسه ای 
در کازان مرکز جمهوری 
کشته   11 تاتارســتان 
این  برجای گذاشت. در 
هم  نفر  چند  تیراندازی 
زخمــی شــدند. بنا به 

اعالم منابع محلی یکی از ضاربان که فردی 17 ســاله بود، از سوی نیرو های 
پلیس بازداشت شد.

قتل
۳نفر
باچاقو

روسیه


