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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

بانکهاچهمیکنند؟!
 میرهادی رهگشای: »بانکی را تصور کنید که سپرده های مردم 
را بــه جای تســهیالت دهی به تولید، صرف ســاختن برج و مال 
 کرده است.این بانک برای جبران ضرر ناشی از پرداخت سودهای
 25 تا 30 درصدی به سپرده گذاران، راهی جز بیش برآورد قیمت 
امالک خود ندارد و اینگونه است که بانک ها بزرگترین ذی نفعان 

افزایش قیمت ملکند. «
مثالسیاسینیستیم!

 مهدی خانعلی زاده با انتشار تصویر مصاحبه با »گروسی« نوشت: 
»از مدیرکل آژانس پرســیدیم که نظرت درباره  تســلیحات اتمی 
اســرائیل چیه. گفت ما یه نهاد فنی هستیم؛ سیاسی نیستیم ولی 
از همه  کشــورها دعوت می کنیم برای عدم گسترش سالح اتمی، 
کمک کنن. گفتیم همین لحن مالیم شما در برابر اسرائیل و لحن 

محکمتون در برابر ایران، سیاسی نیست؟ لبخند زد... «
اگهبچهخودتهمبودازقاتلدفاعمیکردی؟

 حسام الدین کاظمی با اشاره به خبر هدفمند بی بی سی فارسی 
از قصاص آرمان عبدالعالی نوشــت:» واقعا اگه یه پسر ۱۷ سال و 
3۶۴ روزه دختر خودتون رو هم بکشــه و جسدش رو بندازه توی 

سطل زباله بهش میگین کودک مجرم؟«
غوغایروحانینگر!

 صمصام:»انتقاد رشیدپور به دولت رئیسی منصفانه نبود که اگر بود 
جای اشکال نداشت اما این افراد در 8 ساله رئیس جمهوری کسی 
که براش خوندن »روحانی دوست داریم« ساکت بودن و گاهی فقط 
در حد یه توئیت طنز بســنده می کردن االن باور خیر خواهیشون 
برای مردم سخته! غوغای روحانی با مردم و کشور چیکار کرد؟!«

اثراتخوشخیالی
 فواد ایزدی:»لیر ترکیه امروز ۱0 درصد ســقوط کرد، 3 روز بعد 
از گفت وگوی تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و اسرائیل برای ارتقای 
هرچه بیشــتر روابط. از ابتدای ســال لیر ترکیه ۴0 درصد سقوط 
کرده.روابط خوب با آمریکا یا رژیم صهیونیستی مشکل اقتصادی 

کشوری را حل نمی کند.«
چراساکتید؟

 کاربری نوشــت: »اون پروفســورهایی که ریشه همه مشکالت 
اقتصادی ایران رو تحریم  و ارتباط خصمانه با آمریکا و تنها راه عالج 
رو سازش با آمریکا میدونن، هنوز درباره سقوط بی سابقه ارزش لیر 

ترکیه تحلیلی ندادن؟ «

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.

رئیسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت:
افراد باالی ۱۸ سال باید ُدز سوم واکسن کرونا را 

دریافت کنند
طبقتاکیدکمیتهملیواکسنکشوردرجلسهروزدوشنبهاول
آذرماه،افرادباالی۱۸سالبهشرطاینکهازنوبتدومتزریقواکسن

آنهاحداقلچهارماهگذشتهباشد،بایددزسومرادریافتکنند.
رئیس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت ضمن اعالم 
ایــن خبر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا افزود: این موضوع از ســوی کمیته 
به مســئوالن مربوطه توصیه شده اســت تا در صورت فراهم شدن شرایط و 
امکانات این کار با برنامه ریزی مناسب و با اولویت بندی گروه های سنی انجام 
شود.  محمد مهدی گویا ادامه داد: حدود یک ماهی است که تزریق دز سوم 
)بوستر( در کشور آغاز شده است و تاکنون ۷50 هزار دز بوستر واکسن کرونا 
تزریق شده است. بیشتر این تعداد واکسن به کادر بهداشتی و درمانی کشور 
تزریق شــده است و در ادامه این کار تصمیم گرفته شده بود که گروه سنی 

باالی ۶0 سال حتما دز سوم را دریافت کنند.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا نیز در حاشیه جلسه دیروز این کمیته 
درباره تزریق دز ســوم واکسن به افراد باالی ۱8 ســال اظهار داشت: نتایج 
مطالعات نشان داده است تقریبا ۶ تا هشت ماه بعد از دریافت دز دوم واکسن 
سطح آنتی بادی در خون پایین آمده و ایمنی می تواند از بین برود؛ در نتیجه 

نیاز به دز بوستر یا یادآور بسیار ضروری به نظر می رسد. 
حمیدرضا جماعتی ادامه داد: توصیه می شــود بعد از دریافت دز دوم بر 
اســاس پروتکل دز بوستر را تزریق کنیم و چند وقتی است تزریق دز بوستر 

کارکنان بهداشت و درمان آغاز شده است. 
جماعتی با بیان اینکه برای افراد باالی ۱8 ســال هم این پروتکل وجود 
دارد، ابــراز امیدواری کرد که این مورد به زودی از طریق وزارت بهداشــت 
اعالم شود و وارد موضوع دز بوستر برای این افراد شویم. وی افزود: بر اساس 
مطالعات حداقل باید ۶ ماه از تزریق دز دوم گذشته باشد تا دز سوم را تزریق 
کنیم. در حال حاضر بیش از ۶0 درصد افراد جامعه دز دوم واکسن را تزریق 
کرده اند؛ بنابراین هنوز برای آغاز دز یادآور زود اســت اما احتماال باید از یکی 

دو ماه آینده تزریق این دز را به افراد باالی ۱8 سال آغاز کنیم.
ابتالیهمزمانآنفلوآنزاوکووید۱۹شدیدومرگبارخواهدشد

 همچنیــن رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت در 
گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور، گفت: 
موارد آنفلوآنزا در کشــور در حال افزایش است و تاکنون بیش از 200 مورد 
ثبت شده با تایید آزمایشگاهی به ما گزارش شده است. البته در زمینه موارد 
آنفلوآنزا هنوز به حد آســتانه هشــدار نرســیده ایم، اما به نظر می آید که به 
زودی به این حد آستانه می رسیم. راه های پیشگیری از آنفلوآنزا کامال مشابه 
پیشــگیری از کووید۱۹ است. گویا تاکید کرد: ما از همراهی این دو بیماری 
یعنــی آنفلوآنزا و کووید۱۹ نگرانی داریم. ثابت شــده که اگر این دو بیماری 

همزمان در کسی رخ دهد، بیماری شدیدتر و مرگبارتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اکنون آنفلوآنزای فصلی نوع H3N2 شایع است، گفت: 
توصیه ما این اســت که موارد پیشگیرانه را مانند شستن مداوم دست، حفظ 

فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و.... را رعایت کنند.

یکروزنامهکویتیازســرقت
آمریکا ارتش نیروهای مراقبت برج
اخیر رزمایش از اینکشورپس در
بانیروهایسعودیوکویتیخبرداد.
 به گزارش خبرگزاری فارس، برخی 
منابع امنیتی کویت گــزارش دادند که 
برج مراقبت نیروهای ارتش آمریکا توسط 

افراد ناشناس به سرقت رفته است. روزنامه کویتی »الرأی« به نقل از 
این منابع امنیتی نوشــت که کارآگاهان مرکز پلیس الجهراء در حال 
جست وجوی ســارقان برج مراقبت نیروهای ارتش آمریکا در األدیرع 

هستند.
به گفته این منابع، افســران ارتش آمریکا ابالغیه ای از نیروهای 
ارتــش آمریکا درخصوص ســرقت برج مراقبت به طــول ۱3 متر از 

اردوگاه آنها در منطقه األدیرع دریافت کرده اند.
این منابع گفتند که افســران ارتش آمریــکا حین بازدید از این 
اردوگاه متوجه ســرقت برج مراقبت شــده اند و پس از اعالم سرقت، 
نیروهای امنیتی و تحقیقات پلیسی اجرای تحقیقات و اقدامات مربوط 

به دستگیری سارقان را آغاز کرده اند.
روزنامه الرأی همچنین نوشت که پنجشنبه گذشته پس از پایان 
رزمایش خلیج فارس 202۱ که با مشارکت نیروهای کویتی، سعودی 
و آمریکایی برگزار شــد، تعدادی از تجهیزات و جنگ افزارها از جمله 
برج مراقبت به سرقت رفته، از منطقه رزمایش به این اردوگاه انتقال 

داده شده بود.
بنابر این گزارش، سارقین با سوءاستفاده از نبود دوربین های مدار 

بسته در اردوگاه، توانسته اند برج مراقبت مذکور را به سرقت ببرند.

سرقت
برجمراقبت
ارتشآمریکا

کویت

شبکههای سوء اثرات از نگرانی
اجتماعیبررویکودکاندرانگلیس
تابدانحدافزایشیافتهکهمقامات
ممنوعکردن دنبال به کشــور این
توســط مســتقیم پیام ارســال

بزرگساالنبرایکودکانهستند.
به گزارش خبرگــزاری فارس به نقل از تایمز، ســازمان تنظیم 
مقررات رسانه ای انگلیس موسوم به آفکام به دنبال ممنوعیت ارسال 
پیام مســتقیم در شــبکه های اجتماعی از ســوی بزرگساالن برای 

کودکان است.
مدیر اجرایی این سازمان، هشدار داده افرادی که این ممنوعیت را 
لغو کرده و به آن بی اعتنایی کنند باید با مجازات مواجه شوند. »دیم 
مالنی داوز« افزوده که پلتفرم هایی مانند اینستاگرام و تیک تاک باید 
بازمهندسی شــوند تا بتوانند از جوانان محافظت کنند. قرار است با 
وضع قوانینی گســترده و مفصل در این زمینه در انگلیس در ســال 
2023 برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در شــبکه های اجتماعی 

برنامه ریزی شود.
داوز، قابلیت ارســال پیام مستقیم شبکه های اجتماعی را یکی از 
قابلیت هایی دانســته که رگوالتوری انگلیس باید آن را از نزدیک زیر 

نظر بگیرد.
به گفته مارک بانتینگ مدیر سیاســت گــذاری امنیتی آنالین 
آفکام، خدمات پیام رســانی شبکه های اجتماعی دروازه هایی هستند 
که از ســوی نفوذگران و مزاحمان کودکان برای شناسایی و برقراری 
تماس های اولیه با آنها استفاده می شوند و در مراحل بعدی تماس های 
دو طرف از طریق اپلیکیشــن های پیام رسان رمزگذاری شده برقرار 

می شود.

صیانت
ازحقوقکاربران
درفضایمجازی

ا نگلیس

نخستین میزبان حالی در اســپانیا
موجســرماوطوفانزمستانیشدهکه
تا دمایهوادربرخیمناطقاینکشور

۱۲درجهزیرصفرکاهشیافتهاست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از نشریه 
بِینته مینوتوس، موج ســرما، طوفان و برف و 
باران مناطق وســیعی از اسپانیا را در بر گرفته و دمای هوا در برخی مناطق 

این کشور را تا ۱2 درجه زیر صفر کاهش داده است.
عالوه بر کاهش دما در سراسر اسپانیا، طوفان و موج سرما موجب جاری 
شدن سیل، سقوط درختان و همچنین تاخیر و مشکالتی در تردد خودروها 

در برخی مناطق این کشور شده است.
بارش برف به اندازه ای شــدید بود که ۱0 منطقه اسپانیا از جمله آراگون، 

کاستیا- ال مانچا، لئون و ال ریوخا در حالت آماده باش قرار گرفتند.
این طوفان همچنین منجر به بارش باران سیل آســا در استان آلیکانته 
در منطقه والنسیا و جنوب کاتالونیا شده است. بارش شدید باران در منطقه 

تارراگونا، روز دوشنبه را به بارانی ترین روز نوامبر از سال ۱۹20 تبدیل کرد.
طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اسپانیا، جریان هوای سرد زمستانی 

تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.
از طرفی شدت گرفتن سرمای زمستان می تواند موجب افزایش نگرانی ها 
از تشدید بحران و افزایش بهای انرژی شود که بیش از هرچیز بر دوش مردم 

عادی سنگینی خواهد کرد.
موج ســرما در حالی دوباره راه اسپانیا را در پیش گرفته است که بارش 
سنگین برف سال گذشــته در مادرید پایتخت این کشور، جان چهار نفر را 
گرفت و باعــث ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در شــبکه حمل ونقل در این 

کشور شد.
ارتفاع برف در شهر مادرید بین 25 تا 50 سانتی متر گزارش شد و آژانس 
هواشناسی دولتی اسپانیا اعالم کرد این سنگین ترین برف در مادرید از سال 

۱۹۶3 تاکنون بوده است.

بارشبرف
نیممتریوموج
سرمایشدید

اسپانیا

آگهیمناقصهعمومی
شرکتملیساختمان در نظر دارد خرید،حملونصبپلههای
پنجگانهاسپیرالاضطراریروتاندوهایپروژهترمینالجدید
فرودگاهبینالمللیجزیرهکیش را از طریق مناقصه عمومی به 

صورت یک مرحله ای واگذار نماید.
لذا از کلیه شــرکت های واجد شــرایط و دارای تخصص و سوابق 
مرتبط دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱0 با در دست داشتن 
معرفی نامه/کارت شناسایی معتبر به دبیرخانه شرکت ملی ساختمان 
به آدرس تهران، شــهرک قدس )غرب(، خ ایران زمین، خ گلستان 

جنوبی، پالک ۷، طبقه همکف مراجعه نمایند.
- مهلت ارائه پیشــنهادها به واحد دبیرخانه شرکت ملی ساختمان 

حداکثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱۶می باشد.
-برندهمناقصه:در نظر گرفتن پایین ترین قیمت در مجموع دو 
قیمت پیشنهادی جداول شماره ۱ و 2 ارائه شده در اسناد مناقصه 

می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۱.۴00.000.000 ریال 
)یک میلیارد و چهارصــد میلیون ریال( ضمانتنامه بانکی معتبر و 
بدون قید و شرط به نام شرکت ملی ساختمان به عنوان ضمانتنامه 
شــرکت در مناقصه تهیه و در پاکت الف همراه با سایر اسناد ارائه 

و تحویل نمایند.
- به پیشــنهادهای فاقــد امضاء، مشــروط، مبهــم، مخدوش و 
پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر مندرج در آگهی واصل 

شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بدون 

اعالم دلیل، مجاز است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهیمناقصهعمومی
شــرکتملیســاختمان در نظر داردخرید،حملونصب
زیرسازیوپوششنمایپانچمتالآلومینیومیموتورخانه
پروژهترمینالجدیدفرودگاهبینالمللیجزیرهکیش را از 

طریق مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای واگذار نماید.
لذا از کلیه شــرکت های واجد شــرایط و دارای تخصص و سوابق 
مرتبط دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱0 با در دست داشتن 
معرفی نامه معتبر/کارت شناسایی به دبیرخانه شرکت ملی ساختمان 
به آدرس تهران، شــهرک قدس )غرب(، خ ایران زمین، خ گلستان 

جنوبی، پالک ۷، طبقه همکف مراجعه نمایند.
- مهلت ارائه پیشــنهادها به واحد دبیرخانه شرکت ملی ساختمان 

حداکثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱۶می باشد.
-برندهمناقصه: در نظر گرفتن پایین ترین قیمت در مجموع دو 
قیمت پیشنهادی جداول شماره ۱ و 2 ارائه شده در اسناد مناقصه 

می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۱.200.000.000 ریال 
)یک میلیارد و دویســت میلیون ریــال( ضمانتنامه بانکی معتبر و 
بدون قید و شرط به نام شرکت ملی ساختمان به عنوان ضمانتنامه 
شــرکت در مناقصه تهیه و در پاکت الف همراه با سایر اسناد ارائه 

و تحویل نمایند.
- به پیشــنهادهای فاقــد امضاء، مشــروط، مبهــم، مخدوش و 
پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر مندرج در آگهی واصل 

شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بدون 

اعالم دلیل، مجاز است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهیمناقصهعمومی
شرکتملیساختمان در نظر دارداجرایدیوارحائلشامل
آرماتوربندی، بتنمگر، اجرای خاکبرداریدستی، )رگالژ،
قالببندیوبتنریزیفونداســیونودیوارحائل(پروژه
تکمیلاتصالزیرگذرابوترابیبهبلواروالیتواقعدربلوار
پیامبراعظمشهرقزوین را از طریق مناقصه عمومی به صورت 

یک مرحله ای واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای تخصص 
و سوابق مرتبط دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا ساعت ۱۶:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱0 با در 
دست داشتن معرفی نامه/کارت شناسایی معتبر به دبیرخانه شرکت 
ملی ساختمان به آدرس تهران، شهرک قدس )غرب(، خ ایران زمین، 

خ گلستان جنوبی، پالک ۷، طبقه همکف مراجعه نمایند.
- مهلت ارائه پیشــنهادها به واحد دبیرخانه شرکت ملی ساختمان 
حداکثر تا ساعت ۱۶:00 روز سه شنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱۶ می باشد.
-برندهمناقصه: با در نظر گرفتن پایین ترین قیمت جدول شماره۱ 

ارائه شده در اسناد مناقصه می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۶50.000.000 ریال 
)ششــصد و پنجاه میلیون ریال( چک ضمانت یا سفته بدون قید و 
شرط به نام شرکت ملی ساختمان به عنوان ضمانتنامه شرکت در 
مناقصه تهیه و در پاکت الف همراه با سایر اسناد ارائه و تحویل نمایند.

- به پیشــنهادهای فاقــد امضاء، مشــروط، مبهــم، مخدوش و 
پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر مندرج در آگهی واصل 

شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بدون 

اعالم دلیل، مجاز است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

آگهیمناقصهعمومی
شرکتملیساختمان در نظر داردخرید،حملونصبپوشش
شیشهایبدنهآسانسورهایپانارومایپروژهترمینالجدید
فرودگاهبینالمللــیجزیرهکیش را از طریق مناقصه عمومی

به صورت یک مرحله ای واگذار نماید.
لذا از کلیه شــرکت های واجد شــرایط و دارای تخصص و سوابق 
مرتبط دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱0 با در دست داشتن 
معرفی نامه معتبر/کارت شناسایی به دبیرخانه شرکت ملی ساختمان 
به آدرس تهران، شــهرک قدس )غرب(، خ ایران زمین، خ گلستان 

جنوبی، پالک ۷، طبقه همکف مراجعه نمایند.
- مهلت ارائه پیشــنهادها به واحد دبیرخانه شرکت ملی ساختمان 

حداکثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴00/0۹/۱۶می باشد.
-برندهمناقصه: در نظر گرفتن پایین ترین قیمت در مجموع دو 
قیمت پیشنهادی جداول شماره ۱ و 2 ارائه شده در اسناد مناقصه 

می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۱.250.000.000 
ریال )یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال( ضمانتنامه بانکی 
معتبر و بدون قید و شــرط به نام شرکت ملی ساختمان به عنوان 
ضمانتنامه شــرکت در مناقصه تهیه و در پاکت الف همراه با سایر 

اسناد ارائه و تحویل نمایند.
- به پیشــنهادهای فاقــد امضاء، مشــروط، مبهــم، مخدوش و 
پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر مندرج در آگهی واصل 

شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بدون 

اعالم دلیل، مجاز است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شهردارتهرانبااشارهبهاینکهآرمانبلندما
ایناســتکهبتوانیمگازراازتهرانحذفکنیمو
شــهربرمداربرقادارهشود،گفت:قراردادخرید

۵۰اتوبوسبرقینهاییشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی در دیدار 
با مدیرعامل شرکت توانیر گفت: بنده در دو نوبت با وزیر 
نیرو جلســه داشــتم  و درخصوص نقص روشنایی شهر و 
ایجاد مطلوبیت در اســتفاده از روشنایی و کاهش مصرف 
آن صحبــت کردیم. ایده آلــی را در تهران به عنوان یک 
کالن پروژه دنبال می کنیــم و در بحث خطرات زلزله به 
سمت و سویی می رویم تا مشکالت را کاهش دهیم. آرمان 
بلند ما در این بخش این اســت که بتوانیم گاز را از تهران 

حذف کنیم و شــهر بر مدار برق اداره شــود، کما اینکه 
بسیاری از کشورهای جهان این انرژی دوبل را ندارند. 

زاکانی افزود: در ایده های مطرح شده راندمان تبدیل 
گاز به برق برای شــهر از بعد محیط زیستی و آالیندگی، 
مصــرف و ایمنی موثر و مفید فایــده خواهد بود. در این 
بخش ما می توانیم برای تعویض روشنایی درباره پارک ها 
و ساختمان های شهرداری پیش قدم شویم. درباره میزان 
نیاز ما برای تعویض کار کارشناســی صورت بگیرد و این 

مسیر اتفاق بیفتد. 
وی ادامــه داد: می توان به ســاختمان های ادارات در 
زمینه روشــنایی شــان، الگوی مصرف داد تــا با تبلیغ و 
رایزنی دستگاه ها پای این کار بیایند و حتی این موضوع را 

به یک آیتمی در ساختمان  سازی و تبدیل به یک فرهنگ 
عمومی در رابطه با پارامترهای صرفه جویی کنیم. 

شهردار تهران گفت: بخش فناوری ما کامال مهیا است. 
در تهران بیشــترین امکانات دیتایی در اختیار شهرداری 
است که اگر به اپراتورها و دستگاه ها متصل شود امکان این 
وجود دارد که شبکه ملی اطالعات را در تهران پیاده کنیم. 
زمینــه  در  دیگــر  بحــث  اظهارداشــت:  زاکانــی 
هوشمند ســازی و ایجــاد زمینه بهره منــدی از امکانات 
سوخت های غیر فسیلی است. در این زمینه اولین قرارداد 
را برای خرید 50 اتوبوس برقی برای اســتفاده  در خیابان 
جمهوری را بســتیم، همچنین باید درخصوص وضعیت 
اتوبــوس در تهران بعد از جبران مافات فعلی و نو ســازی 

و باز ســازی اتوبوس ها به سمت اتوبوس های برقی برویم. 
همچنین باید به ســمت خودروهای هیبریدی در شــهر 

برویم. 
وی افــزود: در بحــث موتورهای برقــی مذاکراتی با 
شرکت های ســازنده انجام دادیم و پیشــنهاد دادیم که 
اگر این موتورها یک اتاقک داشته باشند می توانند جنبه 
ایمنی باالتر را داشته باشــند و سرنشین را اضافه کند و 
 هم آلودگی هوا از طرف موتورســیکلت ها برطرف شــود.

 3 تــا ۴ میلیون موتورســیکلت در شــهر وجود دارد که 
کارگروهی تشــکیل دادیم تا هم هویت موتور با صاحبش 
مشــخص و هم با سیستم کنترل عبور، تبدیل موتورهای 

کاربراتوری به برقی را دنبال کنیم. 

شهردارتهران:

قرارداد خرید ۵۰ اتوبوس برقی نهایی شد

رئیس پیدســتور در دادستانکلکشــور
قوهقضائیه،ازپارکینگخودروهایتوقیفیمرتبط
باپروندههایموادمخدردرمنطقهشهریاربازدید

کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، پیرو دســتور رئیس قوه 
قضائیه به دادســتان کل کشــور، مبنی بر تسریع تعیین 
تکلیف وســائل نقلیه توقیف و یا ضبط شــده درخصوص 
پرونده های مواد مخدر، حجت االســالم منتظری دادستان 
کل کشــور دیروز از پارکینگ  خودرو های توقیفی مرتبط 

با پرونده های مواد مخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.
دادســتان کل کشــور در این بازدید در جریان آمار 
خودرو های توقیفی، تعداد و ســال توقیف، نحوه مزایده و 

فروش، نحوه نگهداری قرار گرفت.
حجت االســالم منتظــری همچنین بر تســریع در 
رســیدگی و تعیین تکلیف خودروهــا، لزوم کار جهادی و 
تعییــن تکلیف 80 درصدی خودروهــا ی توقیفی تا پایان 
ســال جاری تاکید کرد. وی با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار 

و ۷00 خودرو در پارکینگ های ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در حال حاضر توقیف هســتند، گفت: آنچه که مربوط به 
دستگاه قضایی اســت باید انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا 
دستور است انجام خواهیم داد. وی با بیان اینکه ساماندهی 

وضعیت کنونی به همکاری و تعامل دســتگاه های مربوطه 
و کار جهــادی و تالش مضاعف نیــاز دارد، تاکید کرد که 
دســتگاه قضایی آماده همکاری و انجام اقدامات الزم برای 

تعیین تکلیف این خودرو ها است.

بنابراین گزارش، رئیس قوه قضائیه بیســت و نهم آبان 
ماه طی دســتوری به دادســتان کل کشور تاکید کرد که 
نسبت به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده 

درخصوص پرونده های مواد مخدر، تسریع صورت گیرد.

درپیدستوررئیسقوهقضائیه

دادستان کل کشور از پارکینگ خودرو های توقیفی مرتبط با پرونده های مواد مخدر بازدید کرد

رئیسکالنتری۱۵4چیتگرازکشفماینرهای
غیرمجازدرغربتهران،خبرداد.

 ســرهنگ ذبیح اله امیري به پایگاه خبری پلیس 
گفــت:30 آبان ماه با رصد اطالعاتی ماموران کالنتری 
۱5۴ چیتگر متوجه فعالیت یک مزرعه بیت کوین در 
یکی از خیابان های ســطح حوزه استحفاظی کالنتری 

می شوند. 
امیري افزود: تیــم عملیات کالنتری ۱5۴ چیتگر 

پــس از انجام تحقیقــات و دریافت این اطالعات پس 
از هماهنگــی قضائی به محل مذکــور اعزام و در یک 
عملیات منســجم پلیسی ۶ دســتگاه ماینر غیرمجاز 

کشف و متهم را بازداشت کردند. 
وی ادامــه داد: متهم پس از انتقال به کالنتری در 
بازجویی هــا به جرم خود مبنی بر اســتخراج رمز ارز 
غیرمجاز در غرب تهران، اعتــراف کرد. پرونده متهم 

برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

کشف ماینرهای غیرمجاز استخراج رمز ارز 
در غرب تهران

شهردارتهرانباانتشارپیامیضمنتسلیتفوت
یکیازکارکنانمتــرودرحادثهبرخوردباقطار،به
سازمانبازرسیشــهرداریتهراندستوردادظرف

مدت۲4ساعتگزارشعلتحادثهرااعالمکند.
به گزارش شــهر، علیرضــا زاکانی با انتشــار پیامی در 
صفحه شــخصی خــود در فضای مجازی، نوشــت:»حادثه 
دلخراش ازدست دادن همکار عزیزمان در حین انجام وظیفه 
در ورودی ایســتگاه مترو ارم سبز بسیار متاثرم کرد. ضمن 

عرض تسلیت به خانواده این عزیز ازدست رفته دستور دادم 
سازمان بازرسی شهرداری ظرف 2۴ ساعت علت بروز حادثه 
را گزارش دهد تا برخــورد الزم با متخلفین احتمالی انجام 

شود.«
گفتنی اســت، روز ســه شــنبه یکی از کارکنان جوان 
 تعمیــرات خط ۴ که برای تعمیر ســوزن ورودی ایســتگاه 
ارم ســبز در محل سوزن حاضر شده بود، به دلیل برخورد با 

قطار فوت شد.

دستور »زاکانی« برای بررسی علت فوت 
یکی از کارکنان مترو در برخورد با قطار

مطابقباآمارمنتشــرشــدهازسویمرکز
آمــارایران،رویدادازدواجوطــالقدربهار۱4۰۰
درقیاسباآمارمشــابهدربهار۹۹خبرازرشــد
۲۳.۶درصدیازدواجو۱۶.4درصدیطالقمیدهد.

بــه گــزارش خبرگزاری ایســنا، بر اســاس آمار 
منتشــر شده از ســوی مرکز آمار ایران، طی سال ۹۹ 
 تعــداد 55۷ هزار و ۶۴۹ رویــداد ازدواج و ۱8۴ هزار 
و ۶5۴ رویــداد طالق رخ داده اســت. از آمار ازدواج و 
طالق سال گذشــته، تعداد ۱28 هزار و ۶2۱ رویداد 
ازدواج و 35 هــزار و 8۶۹ رویــداد طــالق مربوط به 
بهار ۹۹ اســت. در این بین آمــار ازدواج و طالق بهار 
ســال جاری در مقایســه با همین آمار در بهار سال 
گذشــته )بهار ۹۹( نشــان می دهد که در بهار ســال 
 جاری آمار ازدواج با رشد 23.۶ درصدی به ۱58 هزار 
و ۹۹2 رویداد و آمار طالق با رشــد ۱۶.۴ درصدی به 

۴۱ هزار و ۷5۷ رویداد رسیده است.

رشد ۲۳ درصدی »ازدواج«
 و ۱۶ درصدی »طالق« در بهار امسال

معاونمحیطزیستانسانیحفاظتمحیطزیست
اســتانتهرانگفت:منعترددکامیونهادرمقاطع
شبانگاهیازمهمترینمصوباتجلسهکاهشآلودگی

هواست.
زهره عبادتی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و ســیما، 
درباره مصوبات جلســه دیروز کارگــروه کاهش آلودگی هوا 
افزود: از مهم ترین مصوبات این جلســه منع تردد کامیون ها 
در مقاطع شــبانگاهی اســت که پلیس راهور باید تردد این 

کامیون ها را کنترل کند.
عبادتــی ادامــه داد: همچنین جلوگیــری از فعالیت 
موتورســیکلت و خودرو های دودزا و بدون معاینه فنی باید 

توسط پلیس راهور اعمال شود. وی بیان داشت: جلوگیری از 
فعالیت معادن شن و ماسه و آسفالت و بتن با نظارت محیط 

زیست از دیگر مصوبات جلسه است.
معاون محیط زیســت انسانی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت استان تهران ادامه داد: جلوگیری از مصرف سوخت 
مازوت در نیروگاه ها و صنایع بزرگ شهرستان و جلوگیری از 
فعالیت های عمرانی توسط شهرداری ها که منجر به آلودگی 

هوا می شود از دیگر مصوبات این جلسه بود.
عبادتی گفت: با توجه به تغییرات شــاخص کیفیت هوا 
دوباره در این خصوص جلسه ای تشکیل و بررسی های الزم 

انجام می شود.

اعالم مصوبات 
کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران

حکمقصاص»آرمانعبدالعالی«درپیتقاضا
وعدمگذشتخانواده»غزالهشکور«وعلیرغم
تالشهایصورتگرفتهبهمنظورجلبرضایت

اولیایدم،اجراشد.
به گزارش خبرگــزاری میزان، حکم قصاص آرمان 
عبدالعالــی در پی تقاضا و عدم گذشــت خانواده غزاله 
شــکور و علیرغــم تالش های صورت گرفته از ســوی 
دستگاه قضایی، شورای حل اختالف و فعالین فرهنگی 
و اجتماعی کشــور طی سال های اخیر به منظور جلب 
رضایت اولیای دم که تا اخرین لحظات هم ادامه داشت، 

سحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر اجرا شد. 

آرمان عبدالعالی، ســال ۱3۹2 در حالی که حدود 
۱8 سال سن داشــت مرتکب قتل دختر جوانی به نام 
»غزاله شــکور« شد و بر اســاس اعتراف صریح آرمان 
عبدالعالی، وی جســد مقتول را پــس از قتل به چند 
قطعه تقسیم کرده و در مکا ن های مختلف رها کرده بود. 
جسد این دختر جوان هرگز پیدا نشد.  پیش تر مادر 
غزاله شــکور در مصاحبه ای تاکید کرده بود اگر آرمان، 
محل جسد دخترم را بگوید او را می بخشم، اما محتویات 
پرونده و اقاریر آرمان حکایت از آن داشت که او پس از 
قتل غزاله شکور، جسد وی را داخل سطل زباله انداخته 

است.

اجرای حکم قصاص قاتل دختر جوان
 پس از ۸ سال

رئیسمرکزملیپیشبینــیومدیریتبحران
مخاطراتوضعهواضمناشــارهبــهکاهشدماتا
۱۰درجهسانتیگراددرشمالکشور،ازآلودگیهوای

شهرهایپرجمعیتتااواسطهفتهآیندهخبرداد.
صــادق ضیاییان به خبرگزاری ایســنا گفت: بر اســاس 
تحلیل آخرین نقشــه های پیش یابی، امروز )پنجشنبه( بارش 
در اســتان های اردبیــل، گیالن، مازندران و غرب گلســتان 
همــراه با کاهش 8 تا ۱0 درجه ای دما ادامه خواهد داشــت. 
در اردبیــل و ارتفاعات البرز بــارش به صورت برف پیش بینی 
می شــود. بعداز ظهر امروز نیز در دامنه های زاگرس شــامل 
جنوب کرمانشاه، ایالم، لرستان، ارتفاعات شمال خوزستان و 
چهارمحال و بختیاری ابرناکی و بارش پراکنده انتظار می رود.

ضیاییــان افزود: جمعه در اســتان های اردبیل، گیالن، 
کرمانشــاه، همدان، شــمال لرســتان، شــرق خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری و شمال کهگیلویه و بویراحمد بارش 

پراکنده و در شمال شــرق کشور وزش باد و کاهش نسبی 
دما پیش بینی می شــود. وی ادامه داد: روز شنبه در سواحل 
دریای خزر و شمال شرق کشور ابرناکی و بارش خفیف باران 
را خواهیم داشت. یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام 

و آسمانی صاف خواهیم داشت.
رئیس  مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضــع هوا گفت: از امروز تا اواســط هفته آینــده در غالب 
شــهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آالینده های 

جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.
ضیاییان دربــاره وضعیت جوی تهران طی امروز و فردا 
اظهار داشت: آسمان تهران امروز قسمتی ابری تا نیمه ابری 
و غبارآلــود با حداقل دمای ۷ و حداکثــر دمای ۱5 درجه 
سانتیگراد و طی جمعه قســمتی ابری و غبارآلود با حداقل 
دمــای ۶ و حداکثر دمای ۱۴ درجه ســانتیگراد پیش بینی 

می شود.

هواتا۱۰درجهدرشمالکشورسردترمیشود

پیش بینی آلودگی هوای کالنشهرها
 تا اواسط هفته آینده

درشبانهروزگذشــته۹۵بیمارکووید۱۹جانخود
راازدســتدادندومجموعجانباختــگاناینبیماری

به۱۲۹هزارو۲۸۰نفررسید.
به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
 بهداشــت در اطالعیــه ای اعالم کــرد:» تا کنــون 5۷ میلیون 
 و ۶۱ هــزار و ۶0۶ نفــر ُدز اول، ۴5 میلیــون و ۶55 هــزار 
و ۷۷۱ نفر ُدز دوم و 8۶۴ هزار و ۹۹2 نفر، ُدز سوم واکسن کرونا 
 را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به
 ۱03 میلیون و 582 هزار و 3۶۹ ُدز رسید. در شبانه روز گذشته 
۴2۱ هزار و ۹۱۷ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. از 
دوم تا سوم آذر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، چهار هزار 
و 8۱3 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد 
که ۷2۴ نفر از آنها بســتری شدند. متاسفانه در طول این مدت، 
۹5 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱2۹ هزار و 280 نفر رســید. سه هزار و 
3۷5 نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.  در حال حاضر 8 شهر 
کشور در وضعیت قرمز، 58 شهر در وضعیت نارنجی، 23۶ شهر 

در وضعیت زرد و ۱۴۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.«

فوت 95 هموطن دیگر بر اثر کرونا

ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 
افزایش می یابد؟

دبیرشورایعالیانقالبفرهنگیگفت:مصوبهستادنقشهجامع
علمیکشــوردربارهافزایشظرفیتپذیرشدانشجویپزشکیدر

دستورکارشوراقراردارد.
به گزارش شــورای عالی انقالب فرهنگی، ســعیدرضا عاملی در حاشیه 
جلسه 8۴۹ شــورای عالی انقالب فرهنگی، در مورد مصوبه افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشــجوی پزشــکی گفت: مصوبه ستاد نقشــه جامع علمی کشور 
درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشــکی در دستور کار شورای 
عالی انقالب فرهنگی قرار دارد. با نگاهی به گذشــته، زمانی که 2۷ دانشگاه 
پزشــکی در کشور داشتیم، ظرفیت جذب دانشجو همین بوده است و اکنون 
که 5۷ دانشگاه پزشکی )حدود ۱5 دانشکده مستقل پزشکی( داریم، باز هم 
جذب دانشجو تغییری نکرده است. به ازای هر ۱0 هزار جمعیت ۱۶ پزشک 
داریم. آمار پزشــکان متخصصمان 50 درصد پزشکان عمومی است، بنابراین 

شاخص های سرانه پزشک عمومی و متخصص بسیار نگران کننده است.
عاملی افزود: اگر بخواهیم تنها پزشــک خانواده را با شاخص یک پزشک 
برای 500 نفر تا یک پزشــک برای 2500 نفر )آمار کشور های سطح پایین( 
را اجرایی کنیم؛ در شــاخص اول نیازمند ۱۶0 هزار پزشــک هستیم. برخی 
اســتدالل پزشــک بیکار را به کار می برند! باید گفت شاید در تهران پزشک 
بیکار داشته باشیم، اما در سطح ملی توزیع پزشک درست انجام نشده است 
و اگر این توزیع در سطح ملی با شاخص مناسب توزیع شود، باز هم با مشکل 
جدی مواجه هستیم. وی با تاکید بر رعایت شاخص های کشور های پیشرفته 
جهان در ســرانه پزشکی گفت: برای رســیدن به شاخص های بین المللی در 
ســرانه پزشــک باید خیزی برای جذب پزشک داشــته باشیم. همچنین از 
جهتی هــم امکانات و ظرفیت های این کار را داریم. طبق آمار در گذشــته 
تعداد تخت های بیمارستانی ۶8 هزار عدد و اکنون به ۱۷0 هزار عدد رسیده 
است؛ بنابراین طی 5 سال آینده افزایش سالیانه حداقل سه هزار نفری جذب 
دانشــجوی پزشکی را خواهیم داشــت. در حال حاضر سه درصد داوطلبین 
رشته های پزشکی جذب دانشگاه ها می شوند، در صورتی که استعداد های باال 

حداقل ۱5 درصد متقاضیان را تشکیل می دهند.


