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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 سواد رسانه مهم است

 کاربری نوشــت: »بیست ثانیه کلیپ از انتقال روغن توسط چند آخوند با 
عنوان احتکار و دزدی منتشر شد. حاال مشخص شد داشتن بسته های کمک 
معیشــتی برای فقرا آماده می کردن! ســواد رسانه یعنی رو ۲۰ ثانیه قضاوت 

قطعی نکنیم.«
 نتیجه فضای مجازی ول

 امیرپارســا: »اول تصویر کتک خوردن یه پیرمرد توسط پلیس و بعد هم 
تصویر خالی کردن کارتن های روغن توسط روحانیت. مشخص شد اولی عده 
اوبــاش بودن و دومی هم اعضای گروه جهادی و در حال تهیه بســته ارزاق 
برای محرومین! تا کی باید کشور از فضای مجازی ول شده و بی قانون آسیب 

ببیند؟! اهلل اعلم!«
 مگر بمب و تحریم ها رده سنی دارد؟

 علی علیزاده: »میگوید آهنگ »ســام فرمانده« محتوای ایدئولوژیک دارد 
و برای کودکان مناسب نیست. می گویم  کودکان سراسر غرب آسیا این چند 
دهه یا زیر جنگ نظامی بزرگ شــده اند یا مثل همین دهه نودیها زیر جنگ 
اقتصادی. وقتی بمب ها و تحریم های آمریکا رده ســنی ندارد چطور مقاومت 

مقابل این باید رده سنی داشته باشد؟«
 بودجه بی حساب و کتاب تهش این میشه

 محمد امینی رعیا: »جالب است؛ اتاق بازرگانی که ۲۴ ساعت از رانت گایه 
دارد و اعضایش در باب آن توئیت میزنند و ســخنرانی می کنند، به صندوق 
توسعه نامه زده که بدهی های ارزی خود را با نرخ ارز ۵ سال پیش بازپرداخت 
کند! وقتی به یک نهاد »واردات محور« ردیف بودجه دولتی بدون حســاب 

کتاب بدهیم، نتیجه اش همین می شود!«
 ایران قوی

 امیرمحمد: »قابل توجه غرب گداها: کارخانه تولید پهپاد ایرانی ابابیل ۲ با 
حضور سرلشکر باقری در تاجیکستان افتتاح شد. محصولی که انحصارش در 

اختیار چند کشور خاص بود اما همینک ایران یکی از صدر نشینان است.«
 دوران استقراض از بانک مرکزی گذشت

 موســوی نژاد: »میرکاظمی اعام کرد:»برخاف سال گذشته که در ۵ماه 
ابتدای ســال بیش از ۵۰هزارمیلیاردتومان از تنخواه بانک مرکزی اســتفاده 
شــد،دولت اولین ماه۱۴۰۱ را بدون اســتقراض از بانک مرکزی اداره کرد«. 
یادش بخیر، می گفتند رویه هر ساله این بوده که ماه های ابتدایی را استقراض 

و ماه های بعدی تسویه کنیم.«
 تالش های بی ارزش

 سپهر با انتشــار این تصویر 
نوشــت: »در ایــن تصویر ۵۰۰ 
کیلوگرم پایان نامه ارشد و رساله 
دکتری می بینیــد که مجموعا 
میلیــون   دریافــت ۳  ازای  در 
وجه رایــج مملکت راهی مراکز 
بازیافــت کاغذ شــد. همینقدر 

بی ارزش و فانی!«
 غرب نژادپرست

 اکبــر نبوی: »زلنســکی )رئیس جمهــور اوکراین( در مراســم افتتاحیه  
جشــنواره فیلم کن ســخنرانی کرد. اما مردم مظلوم یمن که ۷ سال است 
آماج وحشــیانه ترین حمله های نظامی عربســتان قرار دارند، صدا یشــان از 
سوی رسانه های غرب خفه می شــود. آری، با رسواترین و خشن ترین نوع از 

نژادپرستی غربی رو به روییم.«
 قوی بودن راه شکست دشمن

 کاربری نوشــت:»کمپانی آدیداس از استوک های جدید مهدی طارمی با 
پرچم ایران وMT 9 رونمایی کرد.وقتی قوی باشی تحریمت که نمیکنن هیچ 

پرچمت رو هم رو محصولشون میزنن.«

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.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده 

در مرکز تکثیر یوز آسیایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حســن اکبــری گفت: صبح دیروز 
دامپزشک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع آنها می شود 
که به فوریت موضوع توســط اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
سمنان، به دامپزشکان گروه بیماری های دفتر حیات وحش منعکس و با 
هماهنگی دامپزشک متخصص داخلی دام کوچک از دانشکده دامپزشکی 
سمنان به محل نگهداری یوزها منتقل شده و پس از معاینه نسبت به 
درمان آن اقدام می کند. اکبری افزود: پس از بررسی های انجام پذیرفته، 
با نظر دامپزشک متخصص، تصمیم بر این شد که توله ها، برای بررسی 
بیشتر و نظارت دامپزشکی به یک بیمارستان تخصصی دامپزشکی در 
تهران منتقل شوند که متأسفانه یکی از توله ها در مسیر انتقال به تهران 
تلف شد. وی بیان داشت: توله دوم به بیمارستان تخصصی دامپزشکی 
منتقل و تحت نظارت های دامپزشــکی قرار دارد. تلف شدن توله یوز 
 در دســت بررسی و علت دقیق آن پس از کالبدگشایی اعام خواهد

شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف 
یک فروند کشتی خارجی حامل ۵۵۰ هزار لیتر 

سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری میــزان، مجتبی قهرمانی 
اظهارداشت: با هماهنگی دادســتان عمومی و انقاب 
بندرلنگه، در اســتان هرمزگان نیروهای دریابانی این 

شهرســتان پس از شناسایی یک فروند کشتی خارجی 
حامل هزاران لیتر سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، 

نسبت به توقیف آن اقدام نمودند.
قهرمانی افزود: در بازرســی از این شــناور بیش از 
۵۵۰ هزار لیتر ســوخت قاچاق کشــف و ضبط شده 
اســت و ۷ نفر خدمه آن نیز پس از دســتگیری، برای 

تکمیل روند تحقیقات در بازداشت به سر می برند. وی 
ادامه داد: کشــتی مذکور نیز پس از توقیف با اسکورت 
نیروهای عملیاتــی و شــناورهای دریابانی جمهوری 
اســامی ایران به بندرگاه هدایت و برای ســیر مراحل 
قانونی و بررســی های الزم تحویل مقامات قضایی شده 
است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر 

اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت های مهم و مورد 
پیگیری مستمر دستگاه قضایی برای حمایت از رشد و 
شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطر نشان کرد: سواحل 
خلیج نیلگــون فارس و آب های پیرامــون آن به هیچ 
 وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان

 نخواهد بود.

توقیف کشتی خارجی حامل ۵۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در خلیج فارس

عامل حادثه انگیزه شخصی داشت

قتل 4 کارمند سازمان اموال تملیکی ایالم در حادثه گروگانگیری
رئیس کل دادگستری استان ایالم جزئیات 
حادثه خونبار دیروز در یکــی از ادارات این 

استان را تشریح کرد.
عمران علیمحمــدی در گفت وگو با خبرگزاری 
میزان، درخصوص جزئیات حادثه تیراندازی یکی از 
ادارات استان ایام گفت: فرد مهاجم که از کارمندان 
اداره اموال بنیاد مستضعفان استان بوده است با انگیزه 
شخصی صبح دیروز با دو قبضه نارنجک و یک قبضه 
ســاح گرم که در کیسه برنج پنهان کرده بود، وارد 

اداره اموال بنیاد مستضعفان شده بود.
علیمحمدی ادامه داد: این فرد به وسیله شلیک 
گلولــه کارمندان را به طبقه دوم این اداره هدایت و 
یک نارنجک را داخل محوطه پرتاب کرده است. این 
انفجار منجر به فوت ســه نفر از کارمندان در محل 
حادثه و یک نفر در بیمارستان شده است و در نهایت 
فرد مهاجم با شــلیک اسلحه به خود، خود را از پای 
در مــی آورد. وی افزود: بر اثر پرتاب نارنجک پنج تن 
از کارکنــان این اداره نیز مجروح و به بیمارســتان 
منتقل شده اند که وضعیت جسمی یکی از این افراد 
نیز وخیم است و بقیه آنها جراحات سطحی دارند و 

در حال مداوا هستند. 
رئیس کل دادگستری استان ایام با بیان اینکه 
پرونده قضایی برای این حادثه تشــکیل شده است، 
عنوان کــرد: به محض وقوع حادثه بازپرس پرونده، 
معاون دادستان و معاون رئیس کل دادگستری ایام 
در محل حادثه حضور پیدا کردند. شــورای تامین 
استان نیز تشکیل و اقدامات تامینی الزم انجام شده 

است. علیمحمدی با اشاره به اینکه هم اینک وضعیت 
امنیتی پایدار است، گفت: اوضاع تحت کنترل است 
و این اتفاق بیشتر جنبه انتقام شخصی داشته است.

 عامل تیراندازی ایالم نه اخراج شده بود، نه تعلیق
بــه دنبال وقوع اتفاق تلخ صبح دیروز در شــهر 
ایام و تیراندازی مرگبار در اداره کل اموال و اماک 
بنیاد مســتضعفان اســتان ایام، این بنیاد با صدور 
اطاعیه ای، نسبت به برخی از گمانه زنی های رسانه ای، 

واکنش نشان داد.
در اطاعیه صادر شــده از سوی روابط عمومی 

بنیاد مستضعفان آمده است:
»اتفاق شــوم صبح امروز )دیروز( برای خانواده 
بزرگ بنیاد مستضعفان شوک آور و تلخ بود؛ این بنیاد، 
پیش از هر چیز ضمن ابراز همدردی با خانواده های 
داغدار و تسلیت به مردم عزیز ایام که به دنبال این 

واقعه تلخ، احساســات آنها جریحه دار شد، بر خود 
فرض می داند که برای تنویر افکار عمومی و پاســخ 
به برخی از شــبهات و برداشت های دور از واقعیت 
فضای رسانه ای، موضوعاتی را به اطاع عموم برساند.
فرد مسلح و عامل این ماجرای تلخ، از کارکنان 
پیمانکاری اداره کل اموال و اماک بنیاد مستضعفان 
در ایام بوده که از مرداد سال 9۷ به عنوان نگهبان 
مشــغول به فعالیــت بوده اســت و برخاف برخی 
اطاعات نادرســت مطرح شده در فضای رسانه ای، 
به هیچ وجه موضوع »تعلیق از کار« یا »اخراج« وی 
مطرح نبوده است و روز گذشته نیز حقوق اردیبهشت 
ماه او با احتســاب افزایش حقوق ســال ۱۴۰۱ به 

حسابش واریز شده بود.
الزم به ذکر اســت عامل ایــن جنایت هولناک، 
همچون ســایر کارکنان مشغول در سازمان اموال و 

اماک، در طول ســنوات همکاری با اداره کل ایام، 
از حقوق و مزایای قانونی و معیشتی، وام و تسهیات 
شغلی بهره مند شده بود و از این بابت نیز هیچ مشکلی 

نداشته است.
همچنین بنیاد مستضعفان اهتمام دارد تا برای 
مشخص شدن هرچه سریع تر ابعاد مختلف این ماجرا 
و روشن شدن انگیزه های احتمالی عامل مسلح این 
حادثــه، همکاری و هماهنگی دقیــق و کاملی را با 

مسئوالن قضائی و انتظامی، داشته باشد.
در پایــان ضمن تســلیت مجدد بــه خانواده 
جانباختگان این جنایت هولناک و آرزوی سامتی 
برای همکاران مجروح در این واقعه، اعام می داریم 
که در کنار آنها خواهیم بود و از هیچ تاشــی برای 
تســلی خاطر بازماندگان و کمک به بازیابی سامت 

عزیزان مجروح، فروگذار نخواهیم کرد.«

انگلیس  در  مصرف کننــده  قیمت 
طی ماه گذشــته با جهش ۹ درصدی به 
باالترین رقم خود در ۴۰ ســال گذشته 
رسید و بیشترین افزایش در قیمت مواد 

غذایی و انرژی مشاهده شد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از 
راشاتودی، ارقام رسمی اداره آمار ملی انگلیس 

که روز چهارشــنبه منتشر شد، نشــان می دهد که قیمت مصرف کننده در 
انگلیس طی ماه گذشته با جهش 9 درصدی به باالترین رقم خود در ۴۰ سال 
گذشته رسید و بیشترین افزایش در قیمت مواد غذایی و انرژی مشاهده شد.
افزایش کنونی شــاخص قیمت مصرف کننده در انگلیس باالترین میزان 
از زمان شروع ثبت قیمت ها در سال ۱989 محسوب می شود که ۲.۵ درصد 
نســبت به ماه قبل از آن جهش داشته است. اداره آمار ملی انگلیس تخمین 
می زند که تورم در این کشور در حدود سال ۱98۲ باالتر از میزان کنونی بوده 
است. بر اســاس یک نظرسنجی اخیر که توسط شبکه خبری سی ان بی سی 
منتشــر شد، با افزایش قیمت ها، یک چهارم ساکنان بریتانیا شروع به حذف 
وعده های غذایی برای صرفه جویی در هزینه ها کرده اند. اندرو بیلی، رئیس بانک 
مرکزی انگلســتان، اخیراً چشم انداز فعلی مصرف کنندگان را »آخرالزمانی« 
توصیف کرد. پیش از این در ماه جاری میادی، این تنظیم کننده مالی هشدار 
داده بود که بریتانیایی ها با یک شوک تاریخی در درآمد خود مواجه خواهند 
شد چرا که پیش بینی می کند قیمت ها همچنان در حال افزایش باشند. بانک 
مرکزی انگلیس همچنین اعام کرد که بحران هزینه زندگی می تواند اقتصاد 
را در اواخر ســال جاری وارد رکود کند. به منظور جلوگیری از این امر، این 
تنظیم کننده تا کنون چهار بار در سال جاری میادی نرخ بهره را افزایش داده 
است و از پایین ترین نرخ خود در تاریخ یعنی ۰.۱ درصد در طول همه گیری 
کرونا به باالترین رقم در ۱۳ ســال گذشته یعنی ۱ درصد رساند. تحلیلگران 
انتظار دارند که بانک مرکزی در نشست های آتی، نرخ بهره بانکی را افزایش 
دهــد. پس از گزارش تورم روز چهارشــنبه، اتاق بازرگانــی بریتانیا از دولت 
این کشور درخواســت کرد تا اقداماتی را برای حمایت از مصرف کنندگان و 
کســب وکارها، اتخاذ کند. کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی قبوض انرژی 
برای مشــاغل و مهــار افزایش اخیر بیمه ملی و مالیات بــر درآمد از جمله 
اقدامات درخواست شده است. بریتانیا تنها کشور غربی نیست که از افزایش 
قیمت ها رنج می برد. ایاالت متحده، آلمان و تعدادی از کشورهای دیگر، پس 
از اعمال تحریم های بی ســابقه علیه روسیه، شــاهد جهش تورم به باالترین 

میزان در دهه های گذشته بوده اند.

شکست
رکورد۴۰ساله

قیمتمصرفکننده

ا نگلیس

به گفته مقامات پلیس محلی آمریکا، 
ایالت  در  بزرگراهی  تیراندازی در  پی  در 
»ایندیانا« دو تن جان خود را از دســت 

دادند.
به گزارش ایســنا، مقامــات محلی اعام 
کردنــد: این تیرانــدازی پــس از توقف یک 
افســر اداره پلیس برای کمک به راننده ظاهرا 
سرگردان در جاده ایالتی ۱۳۵ رخ داد، با این حال تاکنون این مقامات اظهار 
نظری در مورد اینکه چه کســی تیراندازی کرده یا تیراندازی با چه هدف و 
انگیزه ای صورت گرفته، نکرده اند. پلیس محلی همچنین افزود: زمانی که افسر 
پلیس از اداره پلیس ایندیانا برای کمک به این خودرو در کنار بزرگراه توقف 
می کنــد، یک خودروی دیگر نیز برای کمک توقف می کند اما پس از خروج 
دو سرنشــین خودروی دوم تیراندازی آغاز می شود. در این حادثه یک افسر 
پلیس محلی نیز جراحت مختصری برداشته است. به گزارش آسوشیتدپرس، 

مقامات پلیس محلی جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نکرده اند.

بازهم
تیراندازی
مرگبار

آمریکا

شهردار تهران گفت: از روز سه شنبه روند 
خدمت رسانی اتوبوسرانی  عادی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی در 
حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه فیش های حقوقی منتشرشده در فضای 
مجازی از رانندگان اتوبوس ها درســت است، اظهار 
داشت: مشــکل راننده های اتوبوس به مصوبه ای از 
شــورای عالی کار برمی گشت که نقض ضمنی شده 
است. این شــائبه ایجاد شــده بود که حق قانونی 
آنها در حال تضییع شــدن است که توضیح دادیم 
 این طور نیســت و علی الحساب هم به آنها پرداخت

 کردیم .
زاکانی افزود: نزدیک ۳۰۰ نفر اعتراض داشتند 
و الباقی ارائه خدمت می کردند و از روز ســه شنبه 
هم روند خدمت رسانی  عادی شده است؛ برخی افراد 
اعتراضات را ساماندهی می  کردند که پس از برخورد 

با آنها موضوع خاتمه یافت.
وی در ادامــه گفت: ۵۰۰ پله برقی فرســودگی 
داشــت که آن را تعطیل کردیم تا بتوانیم ایمنی را 
به وجود آوریم و بخش عمده ای از آن تعمیر شــده و 
تعداد دیگری در روزهای آینده بهره برداری می شود. 
۲۲۵۰ دستگاه اتوبوس تحویل گرفته ایم که بخشی 
فرسوده بود و امسال در برنامه خود ۳۲۵۰ دستگاه 

در حال آماده  سازی و خرید داریم.

شهردارتهران:

روند خدمات اتوبوسرانی 
عادی است

معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت 
بهداشت گفت: وجود گرد و غبار به کشور که 
باعث افزایش آالینده های هوا شده، بار مراجعه 
مردم به مراکز درمانی را سه برابر افزایش داده 

است.
محســن فرهــادی در گفت و گو با ایرنــا افزود: 
سالمندان، بیماران قلبی، تنفسی، زنان باردار و افرادی 
که در معرض آســیب هستند در این شرایط تا حد 

امکان از منازل خود خارج نشوند.
فرهادی اظهار داشت: از مردم می خواهیم با توجه 
به آلودگی هوا در این ایام هنگام خروج از منزل حتما 
ماســک بزنند تا به میزان باالیی حفاظت فردی در 
مقابل آلودگی هوا ایجاد شود. وی ادامه داد: در شرایط 

آلودگی هوا، تقاضا داریم که افراد تا حد امکان از تردد 
در فضای باز که آنها را بیشــتر در معرض آالینده ها 

قرار می دهد، خودداری کنند.
به گفته این مقام مســئول در وزارت بهداشت، 
بســیاری از افرادی که بر اثر تاثیرات مزمن آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند دچار بیماری های 

قلبی و عروقی، تنفسی و ریوی هستند.
فرهادی بیان داشت: از مردم می خواهیم با توجه 
به آلودگی هوا در این ایام هنگام خروج از منزل حتما 
ماســک بزنند تا به میزان باالیی حفاظت فردی در 

مقابل آلودگی هوا ایجاد شود.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی کشور 
که با مســائل آلودگی هوا و گرد و غبار همراه است، 

آالینده های زیست محیطی ممکن است باعث مرگ 
آنی افراد نشود ولی از عمر مفید آنها کاسته می شود.

معاون فنی مرکز ســامت و محیط کار وزارت 
بهداشت گفت: البته آالینده های محیطی متعدد مانند 
هوای آلوده و گرد و غبار ارتباط نزدیکی با تغییرات 
اقلیمی و آب و هوایی در دنیا دارد که در کشــور ما 
نیز اتفاق می افتد و این حوادث بسیاری از استان ها 
را درگیــر کرده و در آینده  نزدیک آثار منفی آن بر 

سامت افراد نمایان می شود.
فرهــادی به افراد توصیه کــرد در ایام آلودگی 
هوا بیشــتر غذاهای سالم مانند سبزیجات و لبنیات 
استفاده شــود و از ورزش و فعالیت بدنی در فضای 

باز خودداری کنند.

معاون فنی سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:

 آلودگی هوا بار مراجعه به مراکز درمانی را 3 برابر افزایش داد
 ماسک بزنید

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت دراطالعیه ای از شناسایی ۲۸۸ بیمار 
جدید کووید۱۹ در کشور در شبانه روز گذشته 

خبر داد.
به گزارش وبــدا، در این اطاعیه آمده اســت: 
تاکنــون ۶۴ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۴۴۵ نفر ُدز اول، 
۵۷ میلیــون و ۷۴۷ هــزار و ۲۵۷ نفر ُدز دوم و ۲۷ 
میلیون و ۳۷۷ هزار و ۱8۲ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به ۱۴9 میلیون و ۵88 هزار و 88۴ ُدز رسید. 
در شبانه روز گذشته نیز ۳۵ هزار و ۵99 ُدز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.
از ۲۷ تا ۲8 اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲88 بیمار جدید مبتا 
به کووید۱9 در کشــور شناســایی و ۵۶ نفر از آنها 
بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱9 در کشور 

به ۷ میلیون و ۲۲9 هزار و ۷۴ نفر رسید.
متاســفانه در طول این مدت، 8 بیمار کووید۱9 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۴۴ نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیــون و ۲۶ هزار و 
۷۳۳ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 

ترخیص شده اند.
۷۵۲ نفــر از بیمــاران مبتا بــه کووید۱9 در 
بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۱ میلیون و 8۷۷ هزار و 8۷8 آزمایش 

تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۲۵9 شهرستان در وضعیت زرد و 

۱89 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

فوت 8 بیمار کرونایی دیگر
 و شناسایی ۲88 مبتالی جدید 

در کشور

رئیس پلیس پایتخــت از انهدام پنج باند 
بزرگ و دســتگیری ۲۲ قاچاقچی عمده مواد 

مخدر در تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار رحیمی روز گذشته در 
حاشیه طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت 
با اشاره به دو کلنگ زنی در مرکز مهر سروش گفت: 
برای اجرای این دو پروژه بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان 
پیش بینی شــده است که دو مرکز را به این دهکده 
ســامت که آرام آرام آن را توسعه می دهیم اضافه 

می کنیم.
رحیمی با اشــاره به هفدهمیــن مرحله طرح 
ظفر افــزود: رویکرد طرح ظفر مبــارزه همه جانبه 

 با خرده فروشــان مــواد مخدر و معتــادان متجاهر
 است.

وی ادامه داد: در هفدهمین مرحله از طرح ظفر 
بالــغ بر دو تُن مواد مخدر کشــف و پنج باند بزرگ 
منهدم شد و ۲۲ قاچاقچی عمده نیز دستگیر شدند. 
۵۵ دستگاه خودروی قاچاقچیان مواد مخدر نیز در 
این مرحله توقیف شد و۱۶۰۰ نفر از خرده فروشان نیز 
دستگیر شدند. بالغ بر ۳۷۳۰ نفر از معتادان متجاهر 

هم جمع آوری شدند.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه عمده مشکل ما 
در بحث مبارزه با معتادان متجاهر و کمبود ظرفیت 
است، گفت: حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ 

نفر را جمــع آوری کردیم. حدود 8 هزار تا ۱۰ هزار 
نفر کمبود ظرفیت داریم که هم ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و هم شهرداری و استانداری تهران قول داده اند 
که ظرفیت ها را ایجاد کنند. قطعا اگر ظرفیت ایجاد 
شود نیروی انتظامی این آمادگی را دارد که کمتر از 

دو الی سه روز معتادان متجاهر را جمع آوری کند.
وی ادامــه داد: ضمن اینکــه در کنار برخورد با 
معتــادان متجاهر حتما برخورد جــدی و قاطع با 
خرده فروشــان کــه حدود ۷ هزار نفــر از این افراد 
شناســنامه دار هستند و شناسایی شده اند، هم جزو 
الزاماتی است که بتوانیم وضعیت تهران را از موضوع 

مواد مخدر سر و سامان  دهیم.

انهدام ۵ باند بزرگ و دستگیری ۲۲ قاچاقچی عمده مواد مخدر در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصــادی پایتخت از 
کشــف ۳ هزار میلیارد ریالی کاالی قاچاق و 

احتکار شده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سه هزار میلیارد ریال 
کاالی قاچاق و احتکار شــده در طرح ضربتی پلیس 

امنیت اقتصادی تهران بزرگ کشف و توقیف شد.
سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی با اعام خبر 
کشــف احتکار بیش از سه تن انواع کاال و ۲9میلیون 
قلم انواع کاالی قاچاق اظهار داشت: کارشناسان ارزش 
ریالی کاالهای قاچاق شده را بیش از سه هزار میلیارد 

ریال اعام کرده اند.
گودرزی افزود: از ابتدای ســال قرارگاه مبارزه با 
احتکار کاال راه اندازی شده و در اجرای طرح ضربتی، 
کارشناسان خبره این پلیس با هماهنگی و همراهی 

کارشناسان تعزیرات و اداره صمت و جهاد کشاورزی 
نسبت به سرکشی هدفمند از نشانگاه ها و اماکن هدف 
چون انبارها و صنوف در سطح شهر تهران و ری رفته 
و با رصد و کنترل قیمت ها نهایتاً موفق به کشف انواع 
کاالهای قاچاق و احتکار در سطح شهر به ارزش بیش 

از ۳ هزار میلیارد ریال شدند.
وی ادامه داد: در این طرح تعداد ۱۱۰ فقره پرونده 
تشــکیل و ۱۰8 نفر متهم نیز دستگیر شده و جهت 
سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه کارآگاهان 
انبارهایــی که کاالی احتــکار و قاچاق در آنها وجود 
داشــت را پلمب کردند، گفت: در این طرح بیش از 
سه تن انواع کاالی احتکار شده شامل: مقدار ۲۳۲9 
تن انواع برنج ، ۱۳ تــن آرد ، ۱۵۰ تن انواع حبوبات ، 

۳ تن انواع ماکارونی ، ۳۱۱ تن شــکر ، ۱9۷ تن انواع 
روغن خوراکی ، ۷ تن رب گوجه فرنگی و ۱9دستگاه 
خــودرو و بیش از ۲۰ میلیون قلم انواع کاالی قاچاق 
شامل: تعداد 8۲۳89 قلم لوازم خانگی ، ۴۴888 قلم 
لوازم آرایشی و بهداشتی ، ۱۱۲۶۰۴ قلم مواد غذایی ، 
۱۰89۱۷۰ قلم لوازم الکترونیکی ، ۳99۵۵ قلم لوازم 
رایانه ای و جانبی موبایل ، ۱۱ دســتگاه موتورسیکلت 
سنگین ، ۱۶۵8۵۰ پاکت سیگار ، ۲۲۵9۱ بسته تنباکو ، 
۱۰۰۰۰ لیتــر فرآورده های نفتی ، ۶۵۷۰ متر پارچه ، 
۶۱8۲ ثوب پوشاک ، ۶۵9۶ قلم لوازم خرازی و اسباب 
بازی ، ۲۰۱ قلم لوازم یدکی خودرو ، ۱8۰۰۰ کیلوگرم 

آرد ، ۷۳۰۰۰ کیلوگرم شکر کشف و توقیف گردید. 
گودرزی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی 
اموال کشف شده را ۳ هزار میلیارد ریال اعام کردند.

 کشف 3 تن کاالی احتکاری و دستگیری ۱۰8 متهم
 در طرح پلیس امنیت اقتصادی تهران

رئیس سازمان ســنجش گفت: نتایج اولیه 
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ اواخر خرداد 

اعالم می شود.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران، عبدالرســول 
پورعباس در بازدید از حوزه آزمون کارشناسی ارشد 
سال ۱۴۰۱ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهارداشت: 
۶۴۷ هزار داوطلب از روز چهارشنبه رقابت خود در 
آزمــون را  آغاز کرده اند، ایــن آزمون تا روز جمعه 

ادامه دارد.
پورعباس افزود: آزمون کارشناســی ارشــد روز 
چهارشنبه در ۶۳ رشته و ۶8 هزار داوطلب، در روز 
پنجشنبه در ۳۵ رشــته و ۳۳۱ هزار داوطلب و در 

روز جمعه در ۳۷ رشته و ۲۴۷ هزار داوطلب برگزار 
می شود.

وی ادامه داد: در میان گروه های آموزشی آزمون، 
گروه علوم انسانی با بیش از ۴۰۰ هزار نفر بیشترین 
داوطلب را دارد. این موضوع نشــان می دهد بیشتر 
داوطلبان حتی از گروه های مهندســی هم مایل به 

شرکت در گروه علوم انسانی هستند.
رئیس ســازمان سنجش گفت: نتایج اولیه اواخر 
خرداد اعام می شود و انتخاب رشته در اوایل تیرماه 
انجام می شود و پیش بینی می کنیم پس از دو سال 
نتایج نهایی در نیمه اول شــهریور اعام خواهد شد 

تا پذیرفته شدگان اول مهر سر کاس حاضر شوند.

پورعباس بیان داشت: سال گذشته بیش از ۱۳۰ 
هزار نفر پذیرفته شده اند و هنوز پرتال ظرفیت برای 
دانشــگاه ها باز اســت و پیش بینی می شود ظرفیت 
پذیرش افزایش پیدا کند. امسال پیش بینی می شود 

حدود ۳۰ درصد داوطلبان پذیرفته شود.
وی ادامه داد: از میان ۶۴۷ هزار داوطلب آزمون، 
۵۳ درصد خانم ها هستند و ۴۷ درصد آقایان هستند. 
این نســبت را در گروه های آموزشی هم داریم. در 
گروه علوم انسانی نیز ۵۷ درصد، در گروه علوم پایه 
۶۷ درصد، در فنی مهندســی ۲۷ درصد، در گروه 
هنر ۶۳ درصد و در گروه دامپزشکی هم ۶۴ درصد 

داوطلبان زن هستند.

آغاز رقابت 6۴7 هزار داوطلب

نتایج اولیه کنکور ارشد ۱4۰۱ اواخر خرداد اعالم می شود

در حالی که رئیس ســازمان محیط زیســت منشأ 7۰درصد از 
ریزگردهای کشور را ناشی از کانون های خارجی می داند،رئیس سازمان 
زمین شناسی معتقد اســت که 7۰درصد از ریزگردهای کشور منشأ 

داخلی دارند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، موضوع طوفان هــای گردوغبار و هجوم 
ریزگردها به کشور موضوع جدیدی نیست و سال هاست که افزایش کانون های 
گردوغبار داخلی و خارجی آسمان ایران را در ماه هایی از سال غبارآلود می کنند. 
وقوع طوفان های گردوغبار در کشور از ابتدای امسال شدت بیشتری یافت و 
تنها با گذشت چند روز از گرم تر شدن هوا شاهد هجوم چندباره ریزگردها به 

۲۵ استان کشور و درگیری مردم با این بحران بودیم.
با توجه به منطقه ای بودن بحران ریزگردها و درگیر شدن کشورهای عراق. 
عربستان و سوریه با این موضوع. تعدادی از مسئولین و همچنین بدنه دانشگاهی 
و کارشناسان محیط زیست کشور، منشأ این طوفان ها را از کشورهای همسایه 
دانستند و سد سازی های ترکیه به روی دجله و فرات را عامل خشکی این دو 
رود و تاالب هایی که تحت تأثیر آب آنها هستند، دانستند و تأکید کردند که 
حل این بحران تنها در گروی فعال شــدن دیپلماسی آب و مذاکرات ایران و 

عراق با ترکیه در جهت پرداخت حق آبه دجله و فرات است.
در مقابل اما برخی از مســئولین و کارشناسان ریشه بحران ریزگردها را 
در داخل کشور می دانند و معتقدند که برای حل این بحران باید در مرزهای 
خودمــان برگردیم و با پرداخــت حق آبه تاالب ها از تبدیل آنها به کانون های 
گردوغبار جلوگیری کنیم. این افراد معتقدند که برای پرداخت حق آبه تاالب ها، 
ابتدا باید توســط وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت اصاح شود و مصرف 
89درصدی آب کشور در کشاورزی کاهش پیدا کند. در مرحله دوم وزارت نیرو 
حق آبه تاالب ها را که بر اساس قوانین کشور در اولویت دوم بعد از آب شرب 

قرار دارند بپردازد و در سیاست های سد سازی خود بازنگری کند.
سازمان محیط زیست نیز به عنوان متولی تاالب های کشور، پرداخت حق آبه 
را در عمل و نه تنها در شــعار و تبیین برنامه دنبال کند و با همراهی سازمان 
جنگل ها کاشت نهال و گونه های مناسب اقلیم در مناطق غبارخیز را انجام دهد.
یکی از مواردی که به وضوح اختاف بر ســر منشأ طوفان های گردوغبار 
را نشان می دهد، اختاف نظر رئیس سازمان محیط زیست و ریاست سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی است؛ در حالی که علی ساجقه. رئیس سازمان 
محیط زیست پیشتر گفته بود که ۷۰ درصد از ریزگردهای کشور منشأ خارجی 
دارند، علیرضا شهیدی. رئیس سازمان زمین شناسی معتقد است که ۷۰ درصد 

منشأ ریزگردها در ایران داخلی است.
از مجموع این گفته ها می توان اســتنباط کرد که کشــور ما در موضوع 
ریزگردها متأثر از خارج و داخل کشــور است و اگر بخواهیم که یک بار برای 
همیشه به این بحران پایان بدهیم. نباید تنها سد سازی های ترکیه و یا فقط 
تخصیص حق آبه تاالب را راهکار مهار ریزگردها بدانیم و برای مهار ریزگردها 
نیازمند فعال شدن دیپلماسی آب توسط وزارت امور خارجه و همچنین تاش 
برای احیای تاالب ها. دریاچه ها و.... هســتیم که این مورد نیازمند جدیت و 
همکاری همه دستگاه های مسئول از جمله سازمان محیط زیست. وزارت نیرو. 
وزارت جهاد کشــاورزی. سازمان هواشناسی. سازمان زمین شناسی. سازمان 

مراتع؛ جنگل ها و آبخیزداری و... است.
 افزایش گرد و خاک جزای عملکرد خودمان است

خبر دیگر اینکه رئیس ســازمان محیط زیســت در نخســتین کنفرانس 
چالش های محیط زیست، صنعت و معدن سبز که در دانشگاه تربیت مدرس 
برگزار شــد، اظهارداشت: چالش های زیســت محیطی که امروز با آن دست 
به گریبان هســتیم، جزای عملکرد گذشــته خودمان است. نمونه آن همین 
گردوخاکی است که پایتخت را تعطیل کرد و ۲۵ استان کشور را تحت تاثیر قرار 
داد.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست علی ساجقه 
افزود: گســترش صنایع در سده بیســتم به جای آنکه برای انسان ها شرایط 
بهتری به وجود بیاورد، باعث تخریب منابع طبیعی و برهم خوردن طبیعت شد.

ساجقه افزود: در بحث مهار ریزگردها با تعامات بین المللی و دیپلماسی 
محیط زیست که حتی می تواند تقویت کننده دیپلماسی سیاسی کشور باشد، 
به دنبال ســاماندهی منشاهای ریزگردها هســتیم. بر این اساس در تیرماه 
امسال نشســتی با ۱۵ وزیر محیط زیست کشورهای منطقه برگزار خواهیم 
کرد و امیدواریم که دستاوردهای خوبی برای محیط زیست منطقه به دنبال 

داشته باشد.

ریزگردهایی که کشور را درگیر کرده 
منشأ داخلی دارد یا خارجی؟

دومین توله یوزپلنگ ایرانی تلف شد

فرمانده انتظامی کشور گفت: ما مجرمان سابقه داری داریم که از 
تبعات جرم خود هراسی ندارند بنابراین هزینه جرم در کشور پایین 

است و باید قوه مقننه نسبت به اصالح برخی قوانین اقدام کنند.
 به گزارش ایســنا، ســردار حسین اشــتری دیروز در بیست و یکمین 
همایش سراســری دادســتان های مراکز استان با اشــاره به دیدار جمعی از 
فرماندهان انتظامی با رهبر معظم انقاب در سال 9۵، بیان داشت: ایشان در 
این دیدار عنوان کردند که باید به ریشه های ناامنی توجه کرد که این موضوع 
در حوزه نیروی انتظامی نیســت بلکه این وظیفه بر عهده دستگاه های دیگر 

گذاشته شده است.
اشــتری با بیان اینکه ریشه ناامنی در مسائل فرهنگی، اقتصادی، فقر و 
حاشیه نشینی اســت، افزود: توجه به فرمایشات رهبری هم برای ما راهگشا 

است هم برای دیگر دستگاه ها تا ریشه ناامنی ها را در جامعه بررسی کنیم.
وی ادامه داد: اگــر مجموعه قضایی و انتظامی بتواند با تمام ظرفیت به 
ریشه  وقوع حوادث بپردازد دیگر حوادثی که منجر به نا امنی است در جامعه 

رخ نخواهد داد.
فرمانــده کل انتظامی کشــور بیان داشــت: بســیاری از وقایع قابلیت 
پیشــگیری از وقوع را داشــته اند لذا باید نقش خود را به عنوان دستگاه های 
مسئول مشخص کنیم در بسیاری از مواقع تصمیم  سازی ها می تواند از وقوع 

جرایم پیشگیری کند.
اشــتری گفت: دشمن با تمام توان قصد دارد با ایجاد فضا سازی و تزریق 
ناامیدی به جامعه روحیه مردم را تضعیف کند و فضای جامعه را ناآرام جلوه 

دهد.
وی با بیان اینکه هزینه جرم در کشــور پایین اســت، اظهارداشــت: ما 
مجرمان ســابقه داری داریم که از تبعات جرم خود هراســی ندارند بنابراین 
هزینه جرم در کشــور پایین اســت و باید قوه مقننه نسبت به اصاح برخی 

قوانین اقدام کنند.
فرمانده کل انتظامی کشــور با بیان اینکه ما باید هزینه جرم در کشور را 
باال ببریم، ادامه داد: در حال حاضر ما برای برخی از موضوعات قانونی نداریم 

و نیروی انتظامی باید پشتوانه قانونی در زمینه اقدامات خود داشته باشد.
اشــتری بیان داشت: دستگاه های مختلفی در موضوع پیشگیری از جرم 

نقش ایفا می کنند لذا برخی از قوانین باید در این بخش اصاح شود.

فرمانده کل انتظامی کشور:
هزینه جرم در کشور پایین است


