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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 اگر باقری زبان دنیا رو بلد بود!
 کاربری نوشــت:»اروپاییا به باقری گفتن پیشنهاداتت با دیدگاه ما منطبق 
نیست؛ باقری هم گفته من براساس منافع کشورم پیشنهاد میدم نه دیدگاه 
شــما.اگه باقری زبان دنیا رو بلد بود اول باید دیدگاه اونا رو امضا می کرد بعد 

خودکارو پرت می کرد سمتشون!«
 دستاوردهای انقالب اسالمی

 باغی پور: »استقالل در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور، حرکت 
در مرزهای علم و فناوری، گسترش عدالت اجتماعی و رساندن ایران به عّزت 

و کرامت از دستاوردهای انقالب اسالمی برای ساختن ایران قوی است.«
 فرق داره کی رو انتخاب می کنیم

 نوید: »از چرا باید برای بیمارانی هزینه کنیم که عمر کوتاهی دارند )اشاره 
به صحبتهای وزیر بهداشــت دولت یازدهم( رسیدیم به حضور رئیسی بین 

بیماران خاص و اختصاص ردیف بودجه.«
  دنیای جالبیه!

 مصطفی عاشــوری: »واقعا دنیای جالبیه! تمام کشورهای عضو برجام که 
می خوان ایران رو از حق مســلّم هسته ای محروم کنن خودشون نه تنها ازش 
اســتفاده می کنن، بلکه سالح های زیادی هم ازش ساختن و حتی آمریکا بر 
علیه مردم ژاپن استفاده کرده! نکته دردآور اینجاست که عده ای در داخل این 

ظلم و تحمیل را می پذیرند!«
 راهکار حمایت از تولید

 عبدالرضا یعقوبی: »از جمله راه های حمایت از تولید، مشوق هایی از جنس 
بخشودگی مالیات و حمایت از بنگاه های متوسط و زود بازده )SME ها( است. 
جناب وزیر ان شــاءاهلل همزمان با مدیریت ارزش ریال، نگاهی هم به تقویت 

تولید جهت بهبود وضعیت GDP و نهایتا کنترل منطقی تورم دارند!«
 باور غلط

 رضا قریبی: »ربیعی سخنگوی سابق دولت در یادداشتی در روزنامه شرق، 
نزدیکی با آمریکا و غرب را علت پیشــرفت برخی کشــورها عنوان کرده، اما 
تجربه تاریخی دهها کشــور مانند مکزیک، مصر و ایراِن دوره پهلوی نشــان 
می دهد که این باور غلط از »توســعه وابســته« حاصلی جــز ماندن در تله 

عقب ماندگی نداشته است.«

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 تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.
با پرداخت ۳۵ میلیارد تومان دیگر توسط 
بنیاد مستضعفان برای اجرایی کردن تفاهم نامه 
احداث ۱۰ هزار واحد مســکونی مددجویان، 
 مبلغ پرداخت شده این بنیاد به کمیته امداد به

۸۵ میلیارد تومان رسید.
به دنبال امضای تفاهم نامه میان بنیاد مستضعفان، 
کمیته امداد و بنیاد مسکن به منظور احداث ۱۰ هزار 
واحد مســکونی و همچنین مذاکرات صورت گرفته 
میان رؤســای کمیته امداد و بنیاد مســتضعفان، با 

دستور سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، مبلغ 
۳۵ میلیارد تومان برای اجرایی شــدن گام دوم این 
تفاهم نامه و احداث واحد های مســکونی مددجویان 
فاقد مســکن این نهاد حمایتی، به حســاب کمیته 

امداد امام خمینی)ره( واریز شد.
این مبلغ در شرایطی از سوی بنیاد مستضعفان 
 به حساب کمیته امداد واریز شد که پیش از این نیز

۵۰ میلیارد تومان دیگر از ســوی بنیاد مستضعفان 
برای اجرایی شــدن گام نخســت این تفاهم نامه به 

کمیتــه امداد امام خمینی)ره( پرداخت شــده بود. 
تاکنون بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر از مددجویان واجد 
شــرایط دریافت مسکن در قالب این تفاهم نامه که 
برای احداث مسکن آنها پروانه ساخت اخذ شده احصا 
شده و احداث این واحد های مسکونی بر اساس برنامه 

زمانبندی از پیش تعیین شده در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، چهارم 
بهمن ماه سال گذشته، در جلسه ای با حضور رؤسای 
بنیاد مستضعفان و کمیته امداد، بنیاد مستضعفان در 

قالب اجرای تفاهم نامه احداث ۱۰ هزار واحد مسکن 
مددجویان کمیته امداد، حمایت ۵۰۰ میلیارد تومانی 
را عهده دار شــده بود و در نخستین گام اجرایی در 
اواخر شــهریور ماه، کلنگ احــداث این واحدها، در 
منطقه محروم گرمی استان اردبیل به زمین زده شد.
در این تفاهم نامه، بنیاد مستضعفان برای احداث 
هر واحد مسکونی حمایت بالعوض ۵۰ میلیون تومانی 
را عهده دار شده و قرار است این واحد ها طی ۱۸ ماه 

در ۶۲ نقطه کشور احداث شود.

در اجرای تفاهم نامه احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی

 بنیاد مستضعفان ۳۵ میلیارد تومان دیگر
 برای خانه دار شدن مددجویان کمیته امداد پرداخت کرد

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری 
با واکســن وزارت بهداشت، شرایط تزریق دز 
سوم واکســن کرونا به افراد باالی ۴۰ سال را 

تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، محســن زهرایی 
گفت: با توجه به اینکه هدف برنامه واکسیناســیون 
کرونا ایجاد حداکثر سطح ایمنی در بدن افراد است، 
مطالعات نشــان داده است که افراد به ویژه کسانی 
که واکسن با پلتفرم غیرفعال نظیر سینوفارم، برکت 
و بهارات تزریق کرده بودند، ممکن است بعد از مدت 
زمانی ســطح ایمنی بدن شان افت کند و الزم باشد 

دز سومی هم تزریق کنند. زهرایی افزود: ابتدا گروه 
سنی باالی ۶۰ ســال اعالم شد و با توجه به اینکه 
پیشرفت برنامه هدف ما است االن همه افراد باالی 
۴۰ سالی که در نوبت اول و دوم یکی از واکسن های 
 ســینوفارم، برکت و بهارات را تزریق کرده باشــند 
و ۳ ماه از تزریق دز دوم گذشــته باشــد را دعوت 
می کنیم مراجعه کنند و نوبت سوم را تزریق کنند.

به گفته وی، افراد باالی ۶۰ ســالی که واکسن 
اسپوتنیک یا آسترازنکا تزریق کرده باشند و ۶ ماه از 
نوبت دوم شان گذشته باشد، مشمول برنامه دریافت 

واکسن یادآور می شوند. 

فراخوان افراد باالی ۴۰ سال 
برای تزریق ُدز سوم واکسن کرونا

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
 بهداشت در اطالعیه ای از شناسایی سه هزار و ۱۰۹
بیمار جدید کووید۱۹ در کشــور در شبانه روز 

گذشته خبر داد.
 به گزارش وبــدا، در این اطالعیه آمده اســت: 
»تا کنــون ۵۸ میلیون و ۹۴ هزار و ۱۶۹ نفر ُدز اول، 
۴۸ میلیون و ۱۴۹ هــزار و ۷۹۱ نفر ُدز دوم و یک 
میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۱۱ نفر، ُدز ســوم واکســن 
کرونــا را تزریــق کرده اند و مجموع واکســن های 
 تزریق شــده در کشور به ۱۰۷ میلیون و ۵۳۱ هزار 
و ۷۷۱ ُدز رسید. در شبانه روز گذشته نیز ۳۸۸ هزار 
و ۶۱۴ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

از ۱۳ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، سه هزار و ۱۰۹ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۹۳ نفر از 
آنها بستری شــدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به ۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۴۶۵ نفر رسید.

متاسفانه در طول این مدت، ۷۶ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
ایــن بیماری بــه ۱۳۰ هزار و ۲۰۰ نفر رســید. در 
شبانه روز گذشته در ۹ استان کشور شامل کهگیلویه 
و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قزوین، بوشهر، 
ایالم، قم، کرمانشــاه، البرز و مازندران، هیچ موردی 
از مرگ و میر بیماران کرونایی، گزارش نشده است.

خوشبختانه تا کنون پنج میلیون و ۹۲۳ هزار و 
۳۱۶ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شــده اند. ســه هزار و ۲۴۹ نفر از بیماران 
مبتال بــه کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
 بیمارســتان ها تحــت مراقبت قرار دارنــد. تا کنون
۳۹ میلیــون و ۳۰۹ هزار و ۸۷ آزمایش تشــخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
 در حال حاضر دو شهر کشور در وضعیت قرمز،

۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ شهر در وضعیت زرد 
و ۲۸۴ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.«

اقدام یک مرد ۵۰ ســاله ایتالیایی 
که ســعی داشــت از روی یک پروتز 
واکسینه  کروناویروس  علیه  سیلیکونی 
 شــود موفقیت آمیز نبــود و بالفاصله 

لو رفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مرد که 
از اهالی شمال غرب ایتالیا است برای دریافت 

گذرنامه ســالمت به مرکز واکسیناسیون در محله زندگی خود مراجعه کرده 
بود و تالش داشــت با گمراه کردن پرســتار، واکســن کووید را روی بازوی 
مصنوعــی خود دریافت کند. این فرد با اطمینان از اینکه پروتز دســتش به 
جهت برخورداری از طراحی بسیار ماهرانه و حرفه ای می تواند کارکنان مرکز 

واکسیناسیون را گمراه کند، دست به چنین اقدامی زده بود.
این در حالیست که پرستار مسئول تزریق واکسن پیش از انجام ماموریت 
خود نســبت به رنگ پروتز و جنس آن دچار شــک و تردید شد و در نهایت 

مصنوعی بودن بازوی این مرد مشخص شد.
فــرد ایتالیایی که از ناحیه دســت معلولیت دارد پس از آن از پرســتار 
خواست طوری رفتار کند که گویی چیزی ندیده است اما پرستار به توصیه او 
گوش نکرد و مسئوالن مربوطه را در جریان ماجرا قرار داد.به گفته مسئوالن 
این فرد در برابر دادگاه پاسخگوی عمل و رفتار خود خواهد بود. ایتالیا الزام به 
همراه داشتن »گذرنامه فوق العاده سالمت« را برای بهره مند شدن از خدمات 
اجتماعی و رفاهی به اجرا می گذارد. تنها افراد واکســینه و درمان شــده از 
بیماری کووید۱۹ می توانند این گذرنامه را دریافت کنند و دارندگان آن مجاز 
خواهند بود پا به مراکز تفریحی، رفاهی و فرهنگی مانند ســالن های سینما، 

تئاتر، رستوران ها، مراکز بزرگ تجاری و نیز ورزشگاه ها بگذارند.

فرارازواکسن
بااستفادهاز

دستمصنوعی

ایتالیا

یک ســند تازه افشا شــده نشان 
پیام رســان های واتس اپ و   می دهــد 
مقــداری   )iMessage( مســیج  آی 
 از اطالعــات کاربــران را در اختیــار

»اف. بی. آی« قرار می دهند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارشی 
که نشریه رولینگ اســتون منتشر کرده، یک سند افشا شده »اف. بی. آی« 
نشــان می دهد واتس اپ )متعلق به فیس بوک( و آی مسیج )متعلق به اپل( 
میان پیام رســان ها بیشترین میزان اطالعات را در اختیار این آژانس دولتی 
قرار داده اند. ســند مذکور نشان می دهد واتس اپ، آی مسیج و الین براساس 
درخواست اف بی آی محتوای محدودی از پیام های کاربران را در اختیار این 
سازمان قرار داده است. البته باید در نظر داشت هرچند ارائه داده های محدود 

چندان چالش برانگیز نیست، اما اشتراک گذاری آن بی خطر نیست.
 واتس اپ فقط ســوابق اولیه کاربر را براســاس حکــم دادگاه در اختیار
اف بی آی قرار می دهد، اما به بیان ســاده تر این بدان معنا است که اف بی آی 
می تواند به داده های مربوط به فهرســت شــماره تماس هــای کاربر هدف و 

همچنین به داده های افراد حاضر در این فهرست دسترسی یابد.
این ســازمان دولتی می تواند منبع و مقصد پیام های ارسال شده در اپ 
را نیز ردیابــی کند. به عبارت دیگر اگر کاربر شــماره تماس فرد مورد نظر 
اف بی آی را ذخیره کرده باشــد، فهرست شماره تماس های او نیز در اختیار 
این ســازمان قرار می گیرد. این روند در »آی مســیج« حتی بدتر است. اگر 
پیام هــای کاربری در آی کلود ذخیره شــود، اف بی آی می تواند به محتوای 
پیام ها دسترسی یابد زیرا این شرکت ملزم است در صورت ارائه حکم دادگاه 

کلید رمزگذاری آی کلود را فاش کند.

جاسوسی»واتساپ«
برای

»اف.بی.آی«

آمریکا

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا)ص(، هلدینگ تخصصی 
دریایی، واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر سیراف پارس(

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی کانال دفع آب های ســطحی محدوده پیرامونی 
اسکله گوگرد

مهلت مناقصه: از تاریخ 1400/09/15 لغایت 1400/09/24)ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1400/09/25 و تاریخ بازگشایی پاکت 1400/09/27

مدت قرارداد: هفت ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 700/000/000 ریال)هفتصد میلیون ریال(.
بصورت ضمانت نامــه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی 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:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسسه عمران ساحل کارگاه بندر ســیراف پارس- امور قراردادها- آقای مهندس 

عبداله زاده- آقای مهندس مسعودی
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09017716518

تهران- تهران پارس اتوبان شــهید عباس دوران)اســبدوانی قدیم( میدان شــهید 
مهتدی- جنب نیروی دریایی سپاه- موسسه عمران ساحل

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اگر 
به ایران عشق می ورزید باید برای آینده ایران 

عزیزمان بحث جمعیت را جدی بگیریم.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، کمال حیدری در 
همایش روز جهانی داوطلبان ســالمت با محوریت 
شــعار »مشــارکت همه جانبه، کلید طالیی کنترل 
همه گیری کووید۱۹«، اظهارداشت: انقالب اسالمی 
با مشارکت مردم شکل گرفت و ما کشور را از خودمان 
می دانیم و انتطار داریم همانگونه که با مشارکت مردم 
انقالب رخ داد ان شاءاهلل با مشارکت و حضور مردم در 

سایر ابعاد هم فعالیت کنیم.

حیدری افزود: با تالش در حوزه ســالمت امید 
به زندگــی حدود ۲ دهه افزایش یافت اما االن باید 
به کیفیت زندگی بپردازیم. کیفیت زندگی به شدت 
تحت تهدید بیماری های غیرواگیر است و همچنین 
دغدغه مسئله جمعیت و سالمندی را داریم. موضوع 
جمعیت یک موضوع ملی و فراملی است که باید در 
آن سرمایه گذاری کرد.وی ادامه داد: اگر به ایران عشق 
می ورزید باید برای آینده ایران عزیزمان بحث جمعیت 
را جدی بگیریم چون جمعیت بحث بســیار بحرانی 
است و اگر غفلت کنیم پنجره شکوفایی را از دست 
می دهیم که تهدیدی برای توسعه کشور خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت:

باید برای آینده ایران موضوع جمعیت را جدی بگیریم

فوت 76 بیمار کرونایی دیگر
 و شناسایی 31۰9 مورد ابتالی جدید

 رئیس پلیس پایتخت گفت: اقدامات الزم برای 
ایجاد »شهر سالمت« با هدف بازگرداندن افراد درگیر 

اعتیاد به جامعه و کار و زندگی شروع شده است.
به گزارش ایســنا، سردار حســین رحیمی با اشاره 
بــه اقدامات انجام شــده برای تجهیز و گســترش مرکز 
نگهداری و درمان و کاهش آســیب های ماده ۱۶ سروش 
و ایجاد »شــهر سالمت«، اظهارداشت: اقدامات الزم برای 
ایجاد »شهر سالمت« شروع شده و ما طرح کامل و  هادی 
آن را ارائه داده ایم تا این شهرک ۱۰ هزار نفری به همراه 
مراکزی در آن مثل مرکز تفریحی و ســرگرمی و ورزشی 
و... راه اندازی شود و افراد درگیر اعتیاد آرام آرام به جامعه 

و کار و زندگی باز گردند.
رحیمــی کــه بــرای پیگیــری مصوبــات بازدید 
رئیس جمهوری بــه مرکز نگهــداری و درمان و کاهش 
آســیب های ماده ۱۶ سروش رفته بود، با حضور در جمع 
خبرنگاران بیان داشت: این همه پیشرفت در این مرکز با 
حداقل امکانات کار خوبی است. ارگان هایی مثل شهرداری 
و بهزیستی که در حوزه آسیب های اجتماعی دستی بر آتش 
دارند باید پای کار آیند، در حالی که بعضا در مسیرهایی 
اعتبارات حوزه های آســیب های اجتماعی هزینه می شود 
که هیچ آثار و برکات ندارد. به گفته وی، در مرکز سروش 
هیچ قرص و شربت دارویی نظیر متادون در فرآیند درمان 
به معتادان داده نمی شــود و در عین حال تالش شده تا 

به مددجویان این مرکز شغل و حرفه ای آموخته شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: اکثر قریب به 
اتفاق خانواده این مددجویان آنها را طرد و ترک کرده اند 
و حدود ۵۰ تا ۶۰ فرد در اینجا فاقد هویت هستند که 
باید گام هایی برای اتصال این افراد به حانواده هایشان 
برداشــته شود. ما در نهایت تمام مددجویان این مرکز 
را تحویــل خانواده خواهیم داد. با حداقل امکانات طی 
حدود دو سال گام های خوبی برداشته شده است. طی 
جلســه ای برای رئیس جمهوری، وزیر کشــور و حتی 

شــهردار هزینه های الزم برای تکامل پروژه این مرکز 
را توضیح داده ایم.

رحیمی با انتقاد از شــرایط فعلی بازپروری معتادین، 
تصریــح کرد: ما به فرایندهای بازپروری و اقداماتی که االن 
در خیلی از مراکز بازپروری اتفاق می افتد منتقد هستیم و 
باید اینها را اصالح کنیم . نباید عزیزان از این انتقادها ناراحت 
شوند و ما تا روزی که در این مقام هستیم پای کار ایستاده ایم.

 ایجاد ۳۰ خانه مهر در کنار مرکز سروش
وی در بخش دیگــر برنامه ضمن بازدید از خانه های 
مهری که در کنار این مرکز در حال ســاخت است گفت: 
 اقداماتــی را انجــام داده ایم تا با کمــک یکی از خیرین 
۳۰ خانــه مهر در کنار مرکز ســروش درســت کنیم تا 
اینگونه ارتباط بین معتاد و خانواده برقرار شود و در ادامه 
کار نیز بحث مراکز ورزشــی را به عنوان شهر سالمت در 
کنار خانه های مهر خواهیم داشت که در کنار این خانه ها 

درست خواهند شد.
رئیس پلیس پایتخت بــا بیان اینکه خانه های مهر با 
مرکز ســروش کامال فاصلــه دارد و در حال حاضر تعداد 
این خانه ها ۳۲ ســوئیت است، ادامه داد: در ادامه کار نیز 
بحث مراکز ورزشــی را خواهیم داشت که کنار خانه های 

مهر درست می شوند.
رحیمی در جریان بازدید خود از گلخانه پرورش گل و 
گیاه، کارگاه آهنگری، کارگاه صافکاری و نقاشی و کارگاه 
خیاطی و حسینیه این مرکز گفت: در حال حاضر حدودا 
هشــت الی ۹ شغل در این مرکز آموزش می دهیم. خیلی 
از ایــن مددجویان اینجا ایــن کارها را بلد نبودند و اینجا 
آموزش دیدند و مشــغول به کار شــدند. از همه کسانی 
که عالقمند به انسان ها و به ویژه آسیب دیدگان هستند 
درخواست می کنیم به این مرکز کمک کنند. این مرکز با 
رعایت تمام استانداردها و رعایت درست فرآیند های الزم 
برای نجات فرد از اعتیاد خانمان ســوز و بازگشت فرد به 

زندگی و خانواده ایجاد شده تا به جامعه باز گردد.

طرح پلیس تهران برای بازپروری معتادان
 با ایجاد شهر سالمت

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران 
از حذف محدودیت طبقه برای ساخت و ساز در 

جنوب تهران خبر داد.
به گزارش کیهان، حمیدرضا صارمی در یک برنامه 
تلویزیونی اظهار داشــت: آمار صدور پروانه در تهران 
کاهش پیدا کرده و عمال ســاخت و  سازی در تهران 

انجام نمی شود، در سه سال گذشته صدور پروانه تقریبا 
نصف شده است. صارمی با بیان اینکه محدودیت طبقه 
برای ساخت و ساز در جنوب تهران برداشته می شود، 
افزود: ساخت و ساز سه طبقه صرفه اقتصادی ندارد. 
وی ادامه داد: ۱۲۹ ساختمان ناایمن مثل پالسکو و 

۲۵۹ گود ناایمن نیز در شهر تهران داریم.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران:

محدودیت طبقه برای ساخت و ساز در جنوب تهران 
برداشته می شود

دادستان عمومی و انقالب قم از صدور حکم قاضی 
قالبی با نام مستعار »سید محمد مهدی خوانساری« 

در قم خبر داد.
 حجت االسالم غریب، در گفت وگو با خبرگزاری میزان از 
صدور حکم قاضی قالبی با نام مستعار »سید محمد مهدی 
خوانســاری« در قم خبر داد و گفت: کالهبرداری، غصب 
عنوان قاضی دادگاه، جعل ســند، استفاده از کارت جعلی 

قوه قضائیه، از عناوین اتهامی این متهم است. 
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری این متهم پس از 
شکایات متعدد و رصد اطالعاتی ضابطین حفاظت اطالعات، 
افزود: با وصول شــکایات مردمی و بازداشت متهم، تکمیل 
تحقیقات و بازجویی از متهم و رســیدگی به شــکایات در 
دستور کار کارکنان حفاظت و شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب قم قرار گرفت و دستور قضایی انتشار چهره 

متهم در رسانه ها برای شناسایی دیگر شاکیان صادر شد.
 غریب در تشریح اقدامات متقلبانه متهم بیان داشت: 

متهم با معرفی خود به عنوان قاضی دادگاه و استفاده از کارت 
جعلی قوه قضائیه و با مانور متقلبانه و دادن وعده های واهی 
دریافت وام از بنیاد شهید اقدام به اغفال و فریب شاکیان و 
اخذ مدارک هویتی و چک و سفته از شکات می کرد و مدعی 
بود که باید در ابتدا مبلغی به حساب وی واریز کنند تا بتوانند 
وام را دریافت کنند و از این طریق مبالغ متعددی را از ۱۴ نفر 
از شکات دریافت کرده است. دادستان عمومی و انقالب قم، 
رد مال مبالغ کالهبرداری شده به شاکیان، پرداخت جزای 
 نقدی به میزان مبلغ کالهبرداری شده در حق دولت، تحمل

۱۰ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی را از مجازات های 
مندرج در حکم صادره دادگاه برای این متهم برشمرد. وی بر 
ضرورت هوشیاری شهروندان در زمینه جعل عناوین مقامات 
و مشاغل دولتی و سوءاستفاده از باور ها و احساسات مذهبی 
افراد تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر 
گونه موارد مشــکوک، مراتب را برای پیگیری های قضایی 

گزارش کنند.

دادستان عمومی و انقالب قم خبر داد

 محکومیت قاضی جعلی به 1۰ سال حبس، رد مال شاکیان 
و پرداخت جزای نقدی 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه 
به اینکه ســاالنه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در 
قالب جابه جایی و انتقال در حال از دست رفتن است، 

اجرای قانون خاک از اهمیت باالیی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، علی سالجقه دیروز در 
نشست روز جهانی خاک با اشاره به قانون حفاظت از خاک 
و لزوم اجرای آن اظهار داشــت: قانون خاک در خردادماه 
۱۳۹۸ با ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره ابالغ شــد. این قانون هنوز 
ایراداتی دارد که در حال رفع شدن است. با توجه به اینکه 
ساالنه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در قالب جابجایی و 
انتقال در حال از دســت رفتن است، اجرای قانون خاک از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

سالجقه با اشاره به برنامه های سازمان حفاظت محیط 
زیســت برای حفظ خاک افزود: ســازمان حفاظت محیط 
زیست برای پایش، پاالیش و آالیش خاک در حال تدوین 
دســتور العمل اســت و اجرای این دستورالعمل مشارکت 
مردم، سمن ها و نهادهای مختلف را می طلبد. وی با تاکید 
بر شرایط خطرناک شور شدن خاک در ایران بیان داشت: 
در کشور ما روند شور شدن خاک به  صورت درجا در حال 
اتفاق افتادن است، یعنی همانجا که خاک تشکیل می شود، 
شــور می شود و کارایی خود را از دست می  دهد. ما باید در 
استفاده خود از آب در اراضی کشاورزی تجدید نظر کنیم 
همچنین مدیریت پسماند و استفاده از گیاه های شورپسند 

از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

ساالنه ۲/۵ میلیارد تن خاک کشور 
در جابه جایی و انتقال از دست می رود

رئیس شورای شهر تهران:
 حل ریشه ای آلودگی هوا 

در حل معضالت ترافیک و حمل ونقل عمومی است
 رئیس شورای شهر تهران گفت: باید حداقل دو هزار دستگاه اتوبوس 
 و هزار دستگاه واگن وارد شهر شود که در آن صورت می توان امید داشت

۳۰ درصد آلودگی هوا کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، مهدی چمران در پایان جلسه علنی دیروز 
شورای اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص 
تعطیلی نمایشــگاه های پر مخاطب در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 
گفت: شــب گذشــته با رئیس پلیس تهران صحبت کردم، قبال اعالم شــده 
بود که نمایشــگاه های پر مخاطب در این محل تشــکیل نشود. این موضوع 
عین توافقی اســت که در سال ۱۳۸۴ با حضور رئیس جمهور وقت، شهردار و 
رئیس پلیس وقت تهران امضا شد. یکی از اولین بندهای این توافقنامه این بود 

که نمایشگاه های پر ازدحام در آنجا برگزار نشود.
چمران ادامه داد: نمایشــگاه ها و فروشــگاه های بهاره و... که پر ازدحام 
هستند قرار بود در آنجا تشکیل نشود. البته برگزاری این نمایشگاه ها در مرکز 
شــهر هم فرقی نمی کند و ترافیک سنگینی ایجاد می کند. بر همین اساس 
مقرر شد شهرداری جایی را برای برگزاری نمایشگاه ها پیش بینی کند که بعدا 
با برنامه ریزی پس از ۱۳ ســال نمایشگاه شهر آفتاب ایجاد شد که متاسفانه 
در دوره گذشــته نیمه تمام ماند و آســیب های فراوانی دید و در حال حاضر 

نگهداری و تعمیر آن هزینه زیادی دارد تا آماده برگزاری نمایشگاه شود. 
وی دربخش دیگری از صحبت های خود در پاســخ به سؤالی درخصوص 
جلسه روز شنبه معاون اول رئیس جمهور با موضوع آلودگی هوا و مسئولیتی 
که به شــهرداری تهران محول شده است، گفت: در این جلسه از شورا کسی 
دعوت نشده بود. چرا که سیستم اجرایی بر عهده شهرداری تهران است، قطعا 
نتایج این جلسه توسط مدیریت شهری دنبال می شود و هر آنچیزی که قرار 

شده است شهرداری انجام دهد به خوبی انجام خواهد شد.
 رئیس شــورای شهر تهران در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه اقدامات 
در دســت انجام برای کاهش آلودگــی هوا تاثیرگذار خواهــد بود یا خیر؟ 
اظهارداشــت: اگر بخواهیم ریشــه ای به این کار بپردازیم باید ریشــه را در 
حمل ونقــل و ترافیک حل کنیم. تا وقتی به ایــن موضوع نپردازیم هر چند 
که این نشست ها خوب اســت اما تنها درصدی از مشکل را حل می کند اما 
موضوع ریشه ای حل نمی شــود. باید حداقل دو هزار دستگاه اتوبوس و هزار 
دستگاه واگن وارد شهر شود که در آن صورت می توان امید داشت ۳۰ درصد 

آلودگی هوا کاهش پیدا کند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:

شرکت دانش آموزان در کالس های حضوری 
اختیاری است

مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران گفت: هنوز ما حضور 
دانش آموزان در مدارس را الزامی نکرده ایم و شــرکت دانش آموزان 

در کالس های حضوری اختیاری است.
عبدالرضا فوالدوند در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما اظهارداشت: 
هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که غیبت دانش آموزان در کالس های حضوری 

در نمرات درسی آنها تاثیرگذار است.
فوالدوند افزود: آموزش و پرورش شــهر تهران با توجه به شــرایطی که 
دارد از ضوابط بازگشــایی مدارس سایر اســتان ها مستثنی است و در حال 
فراهم کردن مقدمات حضور دانش آموزان در مدارس هســتیم، اما نه از روی 
اجبار.ما حضور دانش آموزان در مدرســه ها را از همان ابتدای سال تحصیلی 
نیــز اجباری نکردیم که حاال بگوییم اختیاری اســت. به دانش آموزان اعالم 
کرده ایــم که مدارس آمادگی پذیرش حضــوری حداقل یک روز در هفته را 
دارند و باید تالش کنیم که اعتماد خانواده ها را برای حضور فرزندانشــان در 
مدرســه جلب کنند. وی ادامه داد: آلودگی فضای مدارس در حداقِل ممکن 
اســت و از خانواده ها می خواهیم که فرزندان خود را در کالس های حضوری 
شرکت دهند چرا که آموزش غیرحضوری نمی تواند جای آموزش حضوری را 
بگیرد. خانواده ها باید به این نتیجه برســند که حضور فرزندانشان درمدارس 
برای آموزش آنها بهتر اســت. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره 
امتحانات دانش آموزان نیز گفت: تا به امروز حضوری بودن امتحانات نیم سال 
اول پایه نهم و دوازدهم قطعی شده است و درباره امتحانات نیمسال اول سایر 

پایه ها نیز باید وزارت آموزش و پرورش تصمیم بگیرد.


