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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

این است حقوق بشر آمریکایی
 کاظم غریب آبادی، دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی ایران در 
واکنش به کشــف ده ها گور دســته جمعی در محل مدارس بومیان آمریکا: 
»کودکان بومی آمریکایی بی نوا از خانواده های خود جدا شدند، نگذاشتند به 
زبان مادری شان حرف بزنند، مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، به آنها تجاوز شد 
و در نهایت در گورهای دســته جمعی مدفون شدند. اما ایاالت متحده آمریکا 
به خودش همچنان اجازه می دهد دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند!«

سورپرایز مردم توسط رئیس جمهور

 ســید با انتشار این تصاویر نوشــت: »مردمی که ۸ سال عادت کردند در 
گرفتاری ها، مســئولی را کنار خود نبینند تا به دادشــان برسد، انگار انتظار 
حضــور صبح جمعه ای رئیســی در میدان تره بار را نداشــتند؛ آقایان وزرا و 
استانداران محترم، در سینه این مردم در این سال ها حرف های زیادی تلنبار 

شده، بروید بین مردم و دردشان را دریابید.«
باور کنید فرق داره

 سید محمود رضوی، مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی: »باور کنید که 
فرق اســت بین نظرسنجی روزانه قیافه مردم  از پشت شیشه خودرو، بازدید 
کارخانه از درون خودرو و صبح جمعه از گرانی بنزین مطلع شــدن، با کنار 
مردم بودن در روزهای ســخت و صبح جمعه را با شــنیدن حرف مردم آغاز 

کردن.«
رئیسی هم می تونست صبح جمعه بخوابه اما...

 محمد: »رئیسی هم می توانست مثل همان رفیق مان بگوید »من هم صبح 
جمعه متوجه گرانی شدم«، اما رئیســی ترجیح داد صبح جمعه کنار مردم 

باشد.«
از این زاویه ببینید

 دانیال معمار:» قیمت مرغ در دولت روحانی ۴ برابر شد در حالی که یارانه 
آن را مســتقیم به مردم ندادند و جیب یک عده چپاول گر دالر دولتی را پر 
کردند.قیمت مرغ در دولت رئیســی ۲ برابر شده، در حالی که حاال یارانه را 
مستقیم به مردم می دهند و دست چپاول گران را از بیت المال کوتاه کرده اند.«

خبر خوب
 سجاد منصوری: » بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی 
خارجی ایران در حال بهبود چشــمگیری است و پیش بینی شده که تا پایان 
سال جاری ذخایر ارزی خارجی ایران ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ باشد.«

تخلفات را گزارش کنید
 ســبحان برکتی:» دو روز پیش یه نانوایی تو رشت اقدام به گران فروشی 
کرد! بابام میگفت خیلیم پرو طلب کار بود اینکه آرد گرون شــده همینی که 
هست و... خالصه گزارش دادن به تعزیرات، امروز دیدم مغازش پلمب کردن! 

دمشون گرم حقیقتا فکر نمی کردم این قدر پیگیر وجدی باشن.«
مدیریت واقعی

  علی یگانه:» اصالح یک خط ریل اشــتباه، هم زمان میخواد،هم هزینه و 
هم موقتاً باعث رنج مردم میشــه، اما وقتی میدونی این کار جلوی واژگونی 
قطار رو میگیره اگه مدیر باوجدانی باشــی انجامش میدی. ارز ۴۲۰۰ همون 
ریل اشتباهه که اگه اصالح نشه قطار اقتصاد رو واژگون میکنه. آقای رئیسی 

و  آقای مخبر انشاهلل موفق باشید.«
تغییر نگاه، تغییر شیوه درآمد

 کاربری نوشــت: »شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، قراردادی 
رو برای تعمیرات اساســی و راه اندازی پاالیشگاه ال پالیتو ونزوئال بسته اونم 
به مبلــغ ۱۱۰ میلیون یورو. به امید روزی که یک قطره نفت خام و نه هیچ 
ماده معدنی خامی رو صادر نکنیم و درآمدمون کامال ازین روشــها و صادرات 

محصوالت نهایی باشه.«
چرا سواد رسانه ای مهم است؟

 سیدعلی موسوی: »تجمعات و نارضایتی های پنج سال اخیر نشان می دهد 
رسانه ها به ویژه پیام رسان های موبایلی و شبکه های اجتماعی در وخیم شدن 
شرایط روانی و حتی نابسامان شدن وضعیت اقتصادی اثر مستقیم دارد. فقر 
ســواد رســانه ای و ضعف این آگاهی در برهه هایی مثل روزهای اخیر بهتر و 

بیشتر خود را نشان می دهد.«
چرا چیزی نمیگن؟

 نوید مســتفیضی:» تو آمریکا شیرخشک پیدا نمیشــه ولی دولت بایدن 
۴۰ میلیــارد دالر به اوکراین کمک میکنه،آمریکا، زیباکالم و تاجزاده نداره با 

این خبر اسکی برن.«
جراتش رو ندارید

 انصاری: »مشــاور امنیت داخلی اســرائیل گفته نه خودمان دنبال مقابله 
نظامی بــا ایرانیم و نه می خواهیم که آمریکا را به جنگ با ایران بکشــانیم، 
بلکه شیوه های دیگری مد نظر است! نه خودتان قادر به مقابله با ایرانید و نه 
حتی اگر بخواهید آمریکا حاضر است با ایران بجنگد. شیوه های دیگرتان هم 

خوابی بیش نیست!«
روزهای سخت تنهایی

 مجید میرزایی:» یک زن و شــوهر می شناســم که همه بچه هاشــون رو 
فرســتادن اروپا، عید امســال همش پز بچه ها رو میدادن که فالن جا رفتند 
و اینا... چند روزه شــوهر فوت شــده و خانم تک و تنهاست! هرکس می ره 
خونشــون اصرار می کنه بمونید من تنهام. خیلی اوضاع اسفناکیه. پسرشونم  

فقط استوری کرده وای یتیم شدم و هنوز اروپاست.«

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.

فوت 8 بیمار کرونایی دیگر 
و شناسایی ۳۸۵ مورد ابتالی جدید 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در اطالعیه ای 
آخرین وضعیت کرونا و واکسیناسیون علیه این بیماری در کشور را 

اعالم کرد.
به گزارش وبدا، متن این اطالعیه به شرح زیر است: »تا کنون ۶۴ میلیون 
و ۴۲۵ هزار و ۶۱۰ نفر ُدز اول، ۵۷ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۹۷۵ نفر ُدز دوم و 
۲۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۹۷۶ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شــده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و 
۵۶۱ ُدز رسید. در شــبانه روز گذشته نیز ۱۶ هزار و ۲۲ ُدز واکسن کرونا در 

کشور تزریق شده است.
از ۲۲ تــا ۲۳ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۳۸۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی که ۶۷ 
نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و 

۲۲۷ هزار و ۴۲۸ نفر رسید.
متاســفانه در طول این مدت، ۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت 

دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۰۹ نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۱۶ هزار و ۶۷۷ نفر از بیماران، بهبود 

یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۷۶۳ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۱ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۸۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۴ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهرســتان در 

وضعیت زرد و ۱۲۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

صفحه 10
 شنبه 2۴ اردیبهشت 1۴01
12 شوال 1۴۴۳ - شماره 2۳022

صنایع شــهید رحیمي طاري در نظر دارد نسبت به خرید و یا ساخت اقالم مشروحه ذیل ، از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد 
شــرایط اقدام نماید. از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت مي شــود از تاریخ درج آگهي جهت دریافت اسناد مناقصه ، نقشه و مشخصات فني به 
نشــاني تهران ،کیلومتر ۳۵ جاده خاوران ، پاکدشت ، بعد از شهرك شهید مطهري ، صنایع شهید رحیمي طاري ، معاونت بازرگاني)تلفن تماس جهت 
هماهنگي براي دریافت اسناد مناقصه)۳6076690-021 یا 0990610۵4۳۵( مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ۰۲/۲۴/ ۱۴۰۱ 
لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ از ساعت ۸ صبح الي ۱۲:۰۰ و از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵:۳۰ خواهد بود و اسناد مناقصه را مي بایست تا پایان وقت اداري دوشنبه 
مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ به آدرس مذکور تحویل نمایند. استعالم هاي واصله واجد شرایط در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ راس ساعت ۸ صبح 
بازگشایي و بررسي خواهد شد. به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مهر یا سپرده معتبر ، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
پرداخت هزینه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد.

1- خرید پیاله فوالدي )کاپ( براساس نقشه و مشخصات فني پیوست به تعداد ۵،۰۰۰،۰۰۰ عدد
2- خرید میخ چاشني میخکوب بر اساس نقشه و مشخصات فني پیوست به تعداد ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ عدد 

۳- خرید جعبه چوبي بر اساس نقشه و مشخصات فني پیوست به تعداد ۱،۰۰۰ عدد
4- خرید پالت چوبي بر اساس نقشه و مشخصات فني پیوست به تعداد ۲۰۰ عدد

۵- خرید غالف پالستیکي براساس نقشه و مشخصات فني پیوست به تعداد ۱،۰۰۰ عدد
6- خرید غالف مقوایي براساس نقشه و مشخصات فني پیوست به تعداد ۱،۰۰۰ عدد

   آگهي مناقصه عمومي 

شناسه آگهی: 1۳14671 م الف۵۵7

شــرکت ملی پست جمهوری اســامی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی تجدید شــده واگذاری امور توزیع امانات 
پســتی شهرستان مارد )منطقه پستی شــمال غرب تهران(، را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شماره 

2001003067000008 برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 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:                         ساعت 8 روز چهارشنبه                         تاریخ 1401/02/21 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:      ساعت 19 روز شنبه                              تاریخ 1401/02/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:                               ساعت 17 روز چهارشنبه                        تاریخ 1401/03/04
زمان بازگشائی پاکت ها:                                   ساعت 8 روز شنبه                                تاریخ 1401/03/07

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: به آدرس- تهران – 
خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 21 مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- ساختمان مرکزی شرکت ملی 

پست- طبقه سوم – دبیرخانه کمیسیون معامالت ارسال نمایند.
 همچنین جهت دریافت اطالعات فنی و کارشناسی می توانند با تلفن 3437699-0912 آقای صمدپور، تماس حاصل فرمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز تماس: 41934 -021

مناقصه عمومی تجدید شده واگذاری امور توزیع امانات پستی شهرستان مالرد 
)منطقه پستی شمال غرب تهران(

شناسه آگهی: 1۳14670 م الف۵۵6

انفجار مرگبار 
در کارخانه 

مواد شیمیایی

اســلوونی اسلوونی ملی  تلویزیونی  شــبکه 
از وقــوع انفجار در یــک کارخانه مواد 
شــیمیایی در جنوب این کشور و مرگ 

دست کم 6 تن در این حادثه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، این سانحه 
 کــه روز پنج شــنبه در »کوچویــه«، حــدود 
۶۳ کیلومتری جنوب شرقی »لیوبلیانا«، پایتخت این کشور رخ داد، بزرگ ترین 
حادثه صنعتی اسلوونی از زمان استقالل آن در سال ۱۹۹۱ محسوب می شود.

رســانه های محلی گزارش دادند که این حادثه احتماال ناشی از خطای 
انســانی و به دلیل ترکیب دو ماده شــیمیایی با هم بوده که در نهایت باعث 

انفجار و آتش سوزی گسترده شده است.
۲۰ نفــر دیگر نیز در پی این حادثه تحت درمــان قرار گرفتند، یکی از 
مصدومان به دلیل شــدت باالی جراحات در بیمارستانی در لیوبلیانا بستری 

شد.
گزارش ها حاکی  اســت که برخی از ســاختمان های مجاور کارخانه نیز 

آسیب دیده اند.
به گزارش شــینهوا،  این کارخانه که بیش از ۲۰۰ کارمند دارد، انواعی از 
محصوالت شیمیایی تولید می کند که در صنایع ساختمانی، نساجی، نقاشی، 

کاغذ، تایر، مبلمان و کفش کاربرد دارند.

غرق شدن قایق 
جان 11 نفر را 

گرفت

گارد ساحلی آمریکا اعالم کرد که بر آمریکا
اثر واژگونی یک قایق در آب های ساحلی 
پورتوریکو، دست کم 11 نفر جان باخته و 
۳1 نفر از سرنشینان این قایق نیز نجات 

یافته اند.
به گزارش ایســنا، ماموران گارد ســاحلی 
تاکیــد کردند که بیشــتر نجات یافتگان، شــهروندان  هائیتــی و جمهوری 
دومینیکن هســتند. ماموران معتقدند که سرنشــینان ایــن قایق، احتماال 

مهاجران غیرقانونی بوده اند.
بنابر گزارش بی بی ســی، قایق غرق شده در حدود ۱۶ کیلومتری شمال 
جزیره »دسچئو« که یک قلمرو خالی از سکنه در ایاالت متحده است، دچار 

سانحه شد.

هواپیمای مسافربری 
در فرودگاه

 آتش گرفت

چین یک فروند هواپیمای مســافربری در 
هنگام برخاستن در فرودگاهی در جنوب 

غرب چین دچار آتش سوزی شد. 
 به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه روسی 
»راشــاتودی« گزارش کرد، پروازی که صبح 
پنجشــنبه فرودگاه چونگ کینگ را به مقصد 

شــهر نینگچی ترك می کرد، دچار نقص فنی و از باند منحرف شد و پس از 
برخورد کوتاهی با آسفالت، یکی از موتورها مشتعل شد.

 بر اساس این گزارش، مقامات هوانوردی محلی در بیانیه ای اعالم کردند 
که پس از انحراف هواپیما از باند، موتور روی زمین کشیده شد و آتش گرفت 

که اکنون آتش مهار شده است.
خطوط هوایی تبت گفت که تمامی ۱۲۲ سرنشین هواپیما از جمله ۱۱۳ 
مسافر و ۹ خدمه پرواز به سالمت از هواپیما خارج شدند که البته حدود ۴۰ 

نفر به دلیل جراحات جزئی برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
 ویدئوهــای زیادی در شــبکه های اجتماعی از این حادثه به اشــتراك 
گذاشته شده است که در یکی از آنها ستون بزرگی از دود تیره دیده می شود 
که به آســمان بلند شده اســت و امدادگران تالش می کنند تا آتش را مهار 

کنند.

کرونا 
و صف طوالنی 

خرید

چین نگرانی ها درباره تشدید محدودیت های 
کرونایی، موجب هجوم شهروندان پایتخت 
چین به فروشــگاه ها و ایجاد صف طوالنی 

برای خرید کاال شد.
 بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 
با این حال مســئوالن چین شــایعه قرنطینه 

 را در پکــن تکذیب کردند و از مردم خواســتند از خرید هیجانی خودداری 
کنند.

در پی افزایش میزان مبتالیان به کرونا، مردم پایتخت از رفتن به رستوران 
و برخی اماکن عمومی دیگر منع شده اند و فعالیت برخی ایستگاه های اتوبوس 

و مترو هم متوقف شده است.
نگرانی مردم پکن وضع مقررات قرنطینه ای مثل شــانگهای است که از 
۶ هفته پیش اعمال و نزدیک به نیمی از فعالیت های اقتصادی متوقف شــده 

است.
چین سیاست ســختگیرانه »کویید صفر« را برای ریشه کن کردن کرونا 
پیگیری می کند و در پاســخ به انتقادات، اعالم کرده جان انســان ها ارزش 

بیشتری در مقایسه با برخی محدودیت های موقتی دارد.
چین دیروز ۳۳۱ مورد جدید مبتال به کرونا و دو فوتی گزارش داده است.

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور از کشف بیش 
از یک هزار و 44۵ تن انواع کاالی اساسی احتکارشده و 
بازداشت2۵7 متهم و پلمب ۵۵ واحد صنفی متخلف در 

این خصوص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سردار مهدی حاجیان روز 
پنجشــنبه با اشــاره به اقدامات پلیس در مقابله با محتکران 
از کشــف بیش از یک هــزار و ۴۴۵ تن انواع کاالی اساســی 

احتکارشده در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

حاجیان با بیان اینکه در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و 
احتکار و جلوگیری از اخــالل در نظام تولید و عرضه کاالهای 
اساسی و معیشت محور، به دستور فرماندهی محترم کل انتظامی 
کشور، قرارگاه عملیاتی »امین« در سراسر کشور راه اندازی شده 
است، افزود: با اقدام عملیاتی همکاران عزیز ما در سراسر کشور 
بیش از ۷۵۷ تن گنــدم و آرد، ۳۰۱ تن روغن خوراکی، ۱۵۱ 
تن ماکارونی، ۱۳۶ تن برنج و ۱۰۰ تن نهاده های دامی مجموعاً 

به ارزش یک هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال کشف شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ۲۵۷ متهم بازداشت و ۵۵ واحد 
صنفی متخلف نیز پلمب شدند. 

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور به افراد منفعت طلب 
و ســودجو که به هر نحوی خارج از شبکه عرضه و نظام توزیع، 
قصد جمع آوری و دپوی کاالهای اساسی مردم را داشته باشند، 
هشدار داد و گفت: اقدامات مذکور از منظر پلیس، جرم مشهود 

است و قطعاً برخورد سختی در انتظار این افراد است. 
حاجیان متذکر شد: مطمئناً با هماهنگی های به عمل آمده 

با دســتگاه محترم قضائی و ســازمان تعزیــرات، مجازات های 
سنگینی برای این قبیل افراد درنظر گرفته شده است.

وی بــا بیــان اینکه همــکاران من در سراســر کشــور 
آمــاده دریافت اطالعــات و اقدامــات عملیاتی در راســتای 
کشــف و جمع آوری کاالهای احتکارشــده هســتند، از مردم 
خواســت هرگونه اطالعــات درباره احتکار کاالهای اساســی 
 را از طریق ســامانه ۱۱۰ با پلیس خدمت گــزار خود در میان 

بگذارند.

سخنگوی پلیس خبر داد

کشف ۱۴۴۵ تن انواع کاالی اساسی احتکاری 
و بازداشت 2۵۷ متهم طی 2۴ ساعت

دادستانی کل کشور:

واحدهایی که با ارز ترجیحی مواد اولیه وارد کرده اند باید موجودی انبارهای خود را اعالم کنند
دادستانی کل کشــور در اطالعیه ای از واحدهای 
تولیدی که بــا ارز ترجیحی مواد اولیــه وارد یا از 
نسبت  تا  کرده اند خواست  بازارگاه خریداری  سامانه 

به موجودی ذخایر انبارها اقدام به خوداظهاری کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، در راســتای دســتورات 

رئیس قوه قضائیه مبنی بر »مقابله با گرانفروشی و احتکار« و 
کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصالحات اقتصادی، 
دادستانی کل کشور در اطالعیه ای از واحدهای تولیدی که 
با ارز ترجیحی مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریداری 
کرده انــد و در حــال حاضــر موجودی دارنــد و همچنین 

محصوالت نهایی آن ها برابر تصمیمات دولت و تنظیم بازار، 
مشمول افزایش قیمت شده است خواست تا برای پیشگیری 
از شــائبه و تشکیل پرونده احتکار، نســبت به خوداظهاری 

میزان موجودی ذخایر در انبارهای خود اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده اســت واحدهای تولیدی، گزارش 

خود را به ادارات کل جهاد کشــاورزی مراکز استان ها ارائه 
کنند و در موعد مقرر نســبت به واریــز مابه التفاوت ارز به 
حساب هدفمندی یارانه ها اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت 
به دادســتان های مراکــز اســتان ها و ادارات کل تعزیرات 

حکومتی اعالم کنند.

رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی از جریمه بیش 
از 16 میلیارد تومانی یکی از شــرکت های تولید کننده 

نوشیدنی خبر داد.
احمد اصانلو در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما درباره 
جریمه یکی از شــرکت های تولیدکننــده مایحتاج عمومی 
اظهارداشــت: در راستای احقاق حقوق مردم، شعبات ویژه ای 
برای رسیدگی سریع به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی 

تشکیل شده است.

اصانلو افزود: یکی از شرکت های تولید کننده نوشیدنی در 
استان تهران اقدام به افزایش خودسرانه و بدون مجوز قیمت 
به میــزان ۳۰ درصد کرده بود که بالفاصلــه بعد از دریافت 
گزارش گشــت های مشترك ســازمان تعزیرات حکومتی در 
محل حضور پیدا کردند و پس از بررســی اســناد و مدارك 
شرکت، پرونده ای در این خصوص تشکیل شد. وی تاکید کرد: 
این شرکت محکوم به پرداخت ۱۶۳ میلیارد ریال محکوم شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به افزایش 

اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی براساس مصوبه سران سه 
قوه، مجوز نصب بنر و پلمب این شرکت را داشتیم، اما به جهت 
اینکه واحد تولیدی محسوب می شود از پلمب صرفنظر کردیم.
اصانلو بیان داشــت: این تذکر جدی را به همه واحد های 
تولیــدی و صنفی می دهم که هرگونه افزایش قیمت یا تغییر 
قیمت بدون رعایــت مقررات و ضوابــط و اخذ مجوز تخلف 
محســوب می شود و در صورت احراز تخلف در کمترین زمان 

ممکن برخورد خواهد شد.

با حکم سازمان تعزیرات صادر شد

جریمه 16۳ میلیارد ریالی یک شرکت تولید نوشیدنی به علت گرانفروشی
فرمانده انتظامی امیدیه از شهادت سروان »مسلم 
تقی زاده« توســط راننده خودروی شــوتی در این 

شهرستان خبر داد. 
 سرهنگ علیرضا میررضایی به خبرگزاری فارس گفت: 
در راســتای مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، کارکنان انتظامی 
پاسگاه »آسیاب« شهرستان امیدیه حین کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه خودروی سواری شوتی حامل کاالی 
قاچاق مشکوك و پس از دستور ایست، راننده بدون توجه به 
دستور پلیس و به صورت عمدی با سروان »مسلم تقی زاده« 

به شدت برخورد کرد.
وی با اشــاره به اینکــه مامور پلیس به دلیل شــدت 
جراحــات به درجــه رفیع شــهادت نائل آمد، افــزود: در 
ایــن عملیــات مامــوران پلیس ضمــن توقیف خــودرو، 
 فــرد قاچاقچــی را دســتگیر و تحویــل مرجــع قضائــی 

دادند.

شهادت مأمور پلیس امیدیه 
به دست قاچاقچیان کاال

رئیس هیئت امنــای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران توضیحاتی درباره تامین و خرید ملزومات و 
تجهیزات پزشکی از شرکت های دانش بنیان ارائه داد.

به گزارش وبدا، سید حسین صفوی درخصوص حمایت 
از کاالهــا و محصوالت دانــش بنیان در حــوزه تجهیزات 
پزشــکی اظهار داشــت: هیئت امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران یک نهاد عمومی غیر دولتی وابسته به وزارت 
بهداشت است که بحث تامین اقالم مورد نیاز مراکز درمانی 

و دانشگاه های علوم پزشکی را انجام می دهد.
صفوی با بیان اینکه همواره برای نظام سالمت موضوع 
کیفیت در راســتای خدمت رســانی به بیماران بسیار حائز 
اهمیت اســت، افزود: این کاالها با جان مردم سروکار دارد 
و تشخیص بیماری ها و درمان بیماران با این ملزومات انجام 
و استانداردها، ویژگی ها و کنترل های سخت گیرانه تری برای 

کیفیــت آنها صورت می گیرد. وی یادآور شــد: شــکر خدا 
کشورمان از سال های گذشــته در حوزه تجهیزات پزشکی 
توانسته موفقیت های بزرگی را برای بومی سازی دانش فنی 
بسیاری از محصوالت پزشــکی و High Tech به دست آورد 
و کاالهایی که تکنولوژی باالیی دارند را موفق شــده ایم در 

داخل کشور تولید کنیم.
رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
با اشــاره به اینکه حدود هزار شرکت تولید کننده تجهیزات 
پزشکی فعال در کشور داریم، گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 
این شــرکت ها کاالهایی دارند که به عنوان محصوالت دانش 
بنیان ثبت شــده است، توســعه این محصوالت در سنوات 
گذشــته بحمداهلل خوب بوده که نشان از استقبال و حمایت 
خوب در حوزه درمان وزارت بهداشــت و ســایر ارگان های 

ذی ربط دارد.

صفوی بیان داشــت: هیئت امنای صرفه جویی ارزی از 
سال های گذشته برای حمایت از تولیدات داخل کشور ورود 
کرده و خریدهای تضمینی از محصوالت دانش بنیان را قبل 
از اینکه وارد بازار شــوند انجــام داده و درخصوص برخی از 
کاال نیز اقــدام به پیش خرید آنها نموده اســت، تعدادی را 
نیــز از زمانی که تاییدیه دریافت کرده اند به صورت تضمینی 

خریداری کرده است.
وی عنوان کرد: در ســال گذشته حدود ۱۴ محصول را به 
معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی کردیم و پس از تایید 
این نهاد به عنوان خرید بار اول انجام دادیم. در مجموع بیش از 
۸۰ درصد محصوالتی که توسط هیئت امنای صرفه جویی ارزی 
خریداری و بین مراکز درمانی توزیع می  شود از تولیدات داخل 
کشور است و در ســال ۱۴۰۰ به طور متوسط فقط ۷۰درصد 

محصوالت از شرکت های دانش بنیان تأمین شده است.

رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران:

8۰ درصد تجهیزات پزشکی از تولیدکنندگان داخل 
و شرکت های دانش بنیان خریداری می شود

معــاون وزیر آموزش و پرورش بــا بیان اینکه 
مــدارس غیردولتی بی کیفیت تعطیل می شــوند، 
گفت: کســانی که اصرار به ســند 20۳0 و اجرای 
 آن در آمــوزش و پــرورش را دارنــد باید کنار 

بروند.
احمد محمــودزاده معاون وزیر آمــوزش و پرورش و 
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی در جریان سفر 
به استان هرمزگان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره 
وجود برخی مدارس در ســال های گذشــته با برنامه های 
نامناسب و نادرست فرهنگی و ترویج موضوعات ضداخالقی 

در مدارس، عنوان داشــت: اینها مدارســی بودند که سند 
۲۰۳۰ را اجرا می کردند و اکنون اجرای سند ۲۰۳۰ ممنوع 
شده و کســانی نیز که به اجرای سند ۲۰۳۰ اصرار دارند، 

باید کنار بروند.
محمــودزاده تأکیــد کــرد: اجــرای کامــل ســند 
تحــول بنیادین آمــوزش و پرورش در دســتور کار همه 
مــدارس اســت و یکــی از جدی ترین برنامه هــای ما در 
وزارت آمــوزش و پــرورش، گــره زدن میزان شــهریه با 
 کیفیــت برنامه هــا و رویکردهــا در مــدارس غیردولتی 

است.

وی درباره شهریه مدارس غیردولتی در سال جاری نیز 
گفت: شهریه امسال هنوز تعیین نشده اما در سال گذشته 
شهریه مدارس غیردولتی بین ۲ تا ۱۸ میلیون تومان بوده 
است اما برای تعیین شــهریه سال جدید حتما آیتم های 
جدیدی خواهیم داشــت که ۳۵ درصد نرخ شهریه به سه 
شاخصه اجرای سند تحول بنیادین، رویکردهای پرورشی 
و رویکردهای آموزشی وابســته خواهد بود و تأکید داریم 
که صالحیت حرفه ای برای مدرســه داری مورد بررســی 
دقیق قرار گیرد و از فعالیت مدارس فاقد کیفیت مطلوب، 

خودداری شود.

مدارس غیردولتی بی کیفیت تعطیل می شوند

شــهردار تهران در واکنش به برخی شــائبه ها 
 درخصوص نحوه مجروحیت شهردار ناحیه ۳ منطقه 19 
گفت: اگر ســاختگی بودن جراحات شهردار محرز 

شود برخورد جدی خواهیم داشت.
به گزارش خبرنــگار فارس، علیرضا زاکانی در واکنش 
به گزارش پزشــکی قانونی درباره خودزنی شهردار ناحیه 
۳ منطقه ۱۹ اظهارداشــت: تخلف در ســاختمان مراجعه 
شــده محرز اســت و چهار طبقه اضافه در حال ســاخت 

بــوده و اقــدام ناحیه در این زمینه درســت بوده اســت. 
زاکانی افزود: وقتی متوجه شــدیم ضرب و شــتم شهردار 
اتفــاق افتاده به عیادت وی رفتیــم و با همه ظرفیت ها در 
جهت استیفای حقوق، شهر و شــهروندان گام برداشتیم، 
اما گفته می شــود، گزارش های پزشکی قانونی نشان داده 
که ممکن اســت آنچه اتفاق افتاده جنبه ساختگی داشته 
باشــد به همین جهت به سازمان بازرسی و دیگر بخش ها 
دســتور داده شد تا پیگیر این مسئله باشند. بعد از بررسی 

 و مشــخص شــدن آن اقدامات اساســی صــورت خواهد 
گرفت.

وی در پاســخ به این ســؤال که آیا شهردار عزل شده 
است، گفت: گزارش پزشــکی قانونی بیان صریحی درباره 
خودزنی ندارد و گمانه زنی اســت ولی اگر ساختگی بودن 
جراحات محرز شــود، برخورد و مواجهه سختی را خواهیم 
داشــت و اگر به این نتیجه برسیم ساختگی نیست از حق 

پرسنل دفاع می کنیم.

واکنش شهردار تهران به شائبه خودزنی شهردار یکی از نواحی

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور علت عدم 
پالک شــدن حدود 11 هزار دستگاه خودرو را که در 
پارکینگ یکی از خودروسازها قرار  دارد، توضیح داد. 
به گزارش تسنیم، ســرهنگ علی محمدی با اشاره به 
نقل و انتقال ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه خودرو در سال 
گذشــته در مراکز تعویض پالك اظهارداشت: از این تعداد، 
یک  میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه نوشماره بودند و اکنون نیز 

برای تأمین پالك هیچ مشکلی نداریم. 
محمدی در واکنش به اینکه ۱۱ هزار دستگاه خودرو در 

کف پارکینگ خودروسازان معطل پالك شدن مانده اند، بیان 
داشــت: یکی از خودروســازها ۱۰ هزار و ۷۰۰ خودرو مدل 
۱۴۰۰ دارد و پیگیــر بودند که ما ایــن  خودروها را به مدل 
۱۴۰۱ شماره گذاری کنیم که بر اساس ماده چهار آئین نامه 
راهور، اسناد خودرو با مشخصات فنی خودرو و شماره شاسی 
باید یکسان باشد لذا به دلیل مغایرت مدل با اسناد ارائه شده 

خودروهای مذکور، شماره گذاری را انجام ندادیم. 
وی افزود: در صورت ارائه اســناد این خودروها با مدل 
۱۴۰۰، قطعاً شــماره گذاری انجام می شــود و شماره گذاری 

خودروی تولیدی سال ۱۴۰۰، با پالك سال ۱۴۰۱، اجحاف 
در حق مردم است. 

ایــن مقام انتظامی با تأکید بر اینکه پلیس حافظ منافع 
مردم است، گفت: خودروهای مذکور با مدل ۱۴۰۱ به هیچ 

وجه شماره گذاری نخواهند شد. 
محمدی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ هزار پالك در 
انبار ایران خودرو و ۴۰ هزار پالك در انبار ســایپا به صورت 
مازاد وجــود دارد، عنوان کرد: انبارهای پالکمان در ســایر 

خودروسازها نیز شارژ است.

مخالفت پلیس با شماره گذاری 
حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید 1400 با پالک 1401

وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری گفت: آنچه مهم 
و قانونی است، این اســت که ظرفیت پذیرش برای 
رشته های پزشکی در سال 1401 باید 20 درصد افزایش 

پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، محمدعلی زلفی گل 
روز پنجشــنبه در دانشگاه فردوسی مشــهد درباره افزایش 
پذیرش و ســهمیه های کنکور اظهارداشت: طبق قانون هر 
سهمیه ای که قانونی باشد، استمرار پیدا می کند اما سهمیه 

جدیدی ایجاد نشده است.
زلفی گل افزود: اگر دانشگاهی برای افزایش سهمیه خود 
در هر رشــته ای که طالب باشــد این کار صورت می گیرد، 
اما تالش می کنیم که طبق اعالم نیاز دانشــگاه ها دانشــجو 
بپذیریم زیرا موضــوع تأمین خوابــگاه و امکانات رفاهی از 

اهمیت بسیاری برخوردار است. 
وی تأکید کرد: شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص 
رشته های پزشکی مصوبه ای دارد که باید پذیرش برای این 

رشته ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
وزیر علوم با اعالم اینکه افزایش ۲۰ درصدی دانشجوی 
رشــته پزشکی به نفع مناطق محروم است، افزود: قرار است 
عالوه بر نشست های قبلی، جلســات کارشناسی بین وزارت 
بهداشــت، دانشگاه آزاد اسالمی و ســازمان سنجش دوباره 
برگزار شود تا درباره چگونگی افزایش ۲۰ درصدی رشته های 
پزشکی تصمیم گیری شود. آنچه مهم و قانونی است، اینکه 
ظرفیت پذیرش برای رشته های پزشکی در سال ۱۴۰۱ باید 

۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

وزیر علوم:
افزایش 20 درصدی ظرفیت 
رشته های پزشکی قطعی است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش  و پرورش 
از تشــکیل جلســه ای با هدف حذف حفظیات در 
درس ها خبر داد و گفت: قرار است با بررسی های الزم، 
محتوا و برنامه درســی فعلی مورد بازنگری و بررسی 

مجدد قرار گیرد.
به گزارش ایســنا، محمدمهدی کاظمــی درباره دیدار 
جمعی از معلمــان و فرهنگیان با رهبر انقالب با بیان اینکه 
ســازمان پژوهش مســئول اصلی برنامه ریزی برای پرهیز از 
حافظه محوری اســت، عنوان کرد: معاونت های آموزشــی 
نیز در این راســتا باید برنامه ریزی الزم را داشــته باشند تا 
کتاب های درســی به گونه ای تألیف شــوند که دانش آموزان 
مجبور به حفظ کردن محتواهایی که ثمر زیادی برای آنها در 

زندگی ندارد، نباشند.
وی با اشاره به ســند تحول بنیادین آموزش  و پرورش 
افــزود: در چرخش های تحولی که در ســند تحول بنیادین 
آمــده، موضوع پرهیــز از حافظه محوری مــورد تاکید قرار 
گرفته است و در حال حاضر آموزش وپرورش با این رویکرد 
که بتوانند در راســتای کاهش حافظــه محوری و توجه به 

مهارت ها برنامه ریزی کند، در حال فعالیت است.

معاون آموزش متوسطه خبر داد
بازنگری در محتوای آموزشی 

با حذف »حفظیات« در درس ها


