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نتیجه کارهای ارتش تروریست آمریکا

 حامد با انتشــار این تصویر نوشــت: » ورودی مدرسه ای در ادلب سوریه! 
آمریکایی ها در تاریخ دویست ساله ایاالت متحده هرجا که قدم نحس شان را 

گذاشتند جز بدبختی و فالکت به یادگار نگذاشتند.«
مدیریت جهادی

 محمد عنایتی: »مســئله آب شــرب همدانی ها پس از دو دهه به صورت 
پایدار حل شد. شب گذشته با اتمام عملیات اجرایی اَبَرپروژه آبرسانی همدان، 
آب روانه این شــهر شــد و مخازن تعبیه شــده در حال آبگیری است. حاال 

همدان آب دارد.«
از برانداز هم شانس نیاوردیم

 سحر: » برای سالگرد نوید افکاری جمع شدن سر قبرش دست میزنن. ته 
حرکت برانداز جماعت همین شده.«

آمریکا کمک می خوایی؟
 علی فرحزادی: »مشکل آب شهرکرد حل شد. مشکل آب خوزستان حل 
شــد. مشکل آب همدان حل شد. مشــکل آب مرزها حل شد. آقای رئیسی 

داری میری آمریکا مردم ایالت می سی سی پی التماس دعا دارن.«
َشَلم شوربا چیست؟

 کاربری نوشــت: »حکایت فرهنگ سگ بازی در صداوسیما را َشلَم شوربا 
گویند به این نحو که یه روز مســتند پخش میکنــه و از مضرات و خطرات 
نگهداری سگ میگه روز بعد سریال باخانمان را برای بار هزارم پخش می کنه 

که صبح تا شب سگه از سر و کول دختره باال میره.«
مدافعان برجام بخوانند

 مسعود براتی: » در سال ۹۵ )سال طالیی برجامیون( کل طرح های مصوب 
در هیئت ســرمایه گذاری خارجی ۱۰.۲ میلیارد دالر بوده اســت که از این 
میزان ۸.۷ آن به دلیل عدم ورود هیچ سرمایه ای ابطال شده است. یعنی کل 
طرح های مصوب معتبر در سال ۹۵ تنها و تنها ۱.۵ میلیارد دالر بوده است. 

این آمار خیلی معنا دارد.«
حکایت به ظاهر مسلمان ها

 سید منصور: » مسیحیا عزاداری و گریه میکنن و نذری میدن بعد یه عده 
اسما مسلمون میگن نه این کارا برای ۱۴۰۰سال پیشه.«

تعارف نداریم
 حسین دلیریان: » درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان دوباره شعله ور 
شــده و ارتش آذربایجان وارد بخش هایی از خاک ارمنستان شده است. آنها 
بایــد بدانند که تمام عواقب نظامی تغییر ژئوپلیتیک و قطع احتمالی ارتباط 
زمینی ارمنســتان با ایران برعهده خودشان است. ایران درباره این مسئله با 

هیچ کس تعارف ندارد.«
تشکر از وزیران کاربلد

 جالل رشــیدی، نماینده مجلس: »آقای محرابیان را جزو ســه وزیر قوی 
دولت آقای رئیسی می دانم، مدیریت جهادی، متخصصانه و متعهدانه ایشان 
در تابســتان امســال به ویژه در حوزه برق، کاری بود کارستان. قطعی مکرر 

برق و نارضایتی بحق مردم در تابستان سال گذشته را فراموش نمی کنم.«

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.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هیچ گونه کمبود سرمی در 
کشور نداریم.

بهرام دارایی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در واکنش به برخی 
اظهار نظرها درباره کمبود سرم در کشور اظهار داشت: خوشبختانه با 

تدابیر الزم هیچ گونه کمبودی در زمینه سرم در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به خوبی وضعیت کمبودهای 
دارویی را رصــد می کند افزود: برخی از افراد بدون اطالع از وضعیت 
داروها اقدام به اظهار نظر می کنند، این موضوع درحالی اســت که ما 

هیچ گونه کمبود سرم در مراکز درمانی نداریم.
رئیس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به فرستادن بیمار به خارج از 
بیمارستان برای تامین سرم افزود: این اتفاق معموالً در بیمارستان های 
خصوصی توسط برخی افراد سودجو اتفاق می افتد تا بتوانند سرم موجود 
را ذخیــره کنند. این کار خالف مقررات بوده و بیماران تخلفات را به 

سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.
دارایــی با اشــاره به وضعیت مصرف ســرم در کشــور افزود: به 
دلیل گرمای شــدید در تمام نقاط دنیا وضعیت مصرف سرم افزایش 
چشمگیری داشته است و ما نیز به نسبت سال گذشته با افزایش ۴۰ 
درصدی مصرف سرم مواجه هستیم. وی افزود: درحال حاضر ظرفیت 
تولید ســرم در کشــور ما ۱۴ میلیون عدد در ماه است که به صورت 
ماهانه در بیمارستان ها و مراکز درمانی بدون وقفه توزیع می شود که دو 
خط تولید جدید نیز تا پایان سال راه اندازی خواهد شد و این ظرفیت 

به ۱۶ میلیون عدد خواهد رسید.
رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص برخی اظهارات درباره ارسال 
سرم به کشور عراق نیز توضیح داد: هیچ سرمی از کشور ایران به عراق 
ارسال نشده است، بلکه هالل احمر سرم مورد نیاز موکب های درمانی را 
از کشور ترکیه خریداری و توزیع کرد. وی تصریح کرد: متاسفانه برخی 
از افراد با جو سازی به دنبال منافع سیاسی هستند درحالی که کشور 
عراق تدارک الزم را بــرای میزبانی از زائران اباعبداهلل )ع( دیده بود و 
تدارکات دارویی موکب های ایرانی توسط هالل احمر انجام شده است.

در روزهای گذشــته اخبــاری درباره دو 
محکوم زن در ارومیه منتشر شده و رسانه های 
ضد انقالب مدعی شده اند، این افراد صرفا به دلیل 

»همجنسگرایی« بازداشت و محکوم شده اند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در همین رابطه 
در چهاردهم شهریورماه طی خبری اعالم شد دادگاه 
انقالب اسالمی ارومیه افراد نامبرده را به اتهام افساد 

فی االرض به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، برخالف اخبار منتشر شده 
در فضای مجازی و جو سازی های صورت گرفته، حوزه 
فعالیــت و عمده اتهامات این افراد فریب و ســپس 
قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشــورهای 
منطقه به امید آموزش و وعده اشــتغال بوده که در 
نهایت به سوءاســتفاده از آنها منجر می شــده و در 

مواردی نیز، به خودکشی فریب خوردگان ختم شده 
اســت. قاچاق دختران توسط این باند، تنها منحصر 
به اســتان آذربایجان غربی نبوده و این باند اقدام به 
فریب و قاچاق دختران از سراسر کشور می کرده اند.

سرکردگان این باند قاچاق انسان سه زن و یک 
مرد به نام های زهرا صدیقی، الهام چوبدار، ســهیال 
مرتضایی و علیرضا فرجاد کیا هستند که در عملیات 
اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان )ع( در ســپاه 

پاسداران دستگیر شدند.
بنابر کیفرخواســت صادره این افراد به افســاد 
فی االرض از طریق اشاعه گسترده فحشاء و تشکیل 

سازمان یافته فروش دختران ایرانی متهم هستند.
بر اساس اطالعات پرونده، زهرا صدیقی معروف 
به ســاره به همراه الهام چوبدار با تشکیل باند فساد 

و فحشاء، اقدام به عضوگیری برای دایر کردن مرکز 
فســاد و فحشــاء و بردن دختران ایرانی به یکی از 

کشورهای منطقه می کردند.
زهرا صدیقی و الهام چوبدار به صورت گســترده 
زنان و دختــران جوان را به امید آموزش و کاریابی 
به خارج از کشــور می بردند و بــا دادن هدیه های 
گران قیمت، آنها را گمراه و مجبور به فساد می کردند.
ســهیال مرتضایی، از دیگر متهمان این پرونده 
بنیانگذار و نفر اول تشکیل شبکه هدایت و پشتیبانی 
باند سازمان یافته فساد محسوب می شود که از وی 
به عنوان یکی از اولین و قدیمی ترین سرشبکه های 
ســازمان یافته فساد در کشــور مقصد این باند نام 

می برند.
ســهیال مرتضایی در پوشــش فعالیت در سالن 

آرایش زنانه در یکی از کشــورهای نزدیک به ایران، 
اقدام به تشکیل شــبکه قوادی کرده بود و در ازای 
نگهــداری از دختران و قــوادی، ۵۰ درصد از مبلغ 

دریافتی از فساد را دریافت می کرد.
علیرضا فرجاد کیا متهــم ردیف چهارم پرونده 
که به چندین زبان از جمله فارســی، کردی، ترکی 
استانبولی و عربی مسلط است، نیز از سرکردگان این 
باند مخوف است که به تشکیل شبکه فساد و فحشا 
اقدام کرده بود و با اغفال دختران ایرانی از سراســر 

کشور از آنها سوءاستفاده می کرد.
با توجه به شواهد و ادله موجود در پرونده، اعضای 
این باند از ســوی دادگاه عمومی و انقالب ارومیه به 
اعدام محکوم شدند که البته این حکم در دیوان عالی 

کشور قابل فرجام خواهی است.

بر اثر ریزش ساختمان در پایتخت 
اردن دست کم ۱۰ نفر میان آوار گرفتار 

شدند.
به گزارش ایسنا، مقامات اردن اعالم 
کردند: بر اثر حادثه ریزش ساختمان که 
در پایتخت رخ داد دست کم ۱۰ نفر میان 
آوار گرفتار شدند و تالش ها برای یافتن 

آنان همچنان ادامه دارد. بنابر اعالم مقامات محلی تاکنون مرگ پنج 
تن در جریان این حادثه تایید شــده است. گفته شده در زمان وقوع 
این حادثه دســت کم ۲۵ نفر در ساختمان حضور داشتند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، مقامات محلی اعالم کردند: دســت کم ۱۰ نفر در 

میان آوار گرفتار هستند و نشانه هایی از زنده بودن آنان وجود دارد.

ریزش
مرگبار
ساختمان

اردن

دانشمندان چینی میزان باالیی از 
آب را در نمونه های خاک ماه یافتند.

بر اســاس نتایــج یــک مطالعه که 
روز شــنبه در نشــریه نیچر منتشر شد، 
دانشمندان چینی حجم زیادی آب را در 
نمونه های خاک ماه یافته اند که توســط 
کاوشــگر چانگ ۵ ماه به این کشور بازگردانده شده است. به گزارش 
فارس به نقل از سی جی تی ان، این مطالعه توسط یک گروه تحقیقاتی 

از موسسه ژئوشیمی آکادمی علوم چین انجام شد.
گروه یادشــده از طریق تحلیل گرهای طیف سنجی مادون قرمز و 
طیف ســنجی جرمی یونی ثانویه نانومقیــاس، مقدار زیادی آب را در 
نمونه های خاک ماه پیدا کرد. نتایج تحلیل های طیفی و ریزساختاری 
نشان داد که تشکیل و ذخیره  سازی آب حاصل از باد خورشیدی عمدتاً 
تحت تأثیر زمان قرار گرفتن در معرض این باد، ساختار بلوری و ترکیب 
مواد معدنی خاک ماه متفاوت است. این مطالعه نشان داد که کانی های 
سطح ماه، »مخزن های« مهم آب هستند و مرجع مهمی برای توزیع آب 
در عرض جغرافیایی میانی سطح ماه هستند. دانشمندان چینی یک 
ماده معدنی جدید به نام)Changesite-Y( را هم در نمونه های به دست 
آمده از ماه کشف کرده اند. نتایج این کشف به طور مشترک توسط اداره 
ملی فضایی چین و سازمان انرژی اتمی چین در روز جمعه منتشر شد.

کشفآب
درخاکماه

چین

منابع رسانه ای از گروگان گیری در 
بانکی در لبنان خبر دادند.

به گــزارش خبرگزاری مهــر، منابع 
رســانه ای از گروگان گیــری در بانکی در 

لبنان خبر دادند.
خبرنگار روســیاالیوم گزارش داد که 
برخی از ســپرده گذاران لبنانی به یکی از شعبه های »بلوم بانک« در 

بیروت یورش برده و شماری را گروگان گرفتند.
در ویدئوهایی که منتشر شده، یک زن که اسلحه به دست دارد، 

خواستار دریافت بخشی از سپرده خود در این بانک است.
بر اساس این گزارش، این گروگانگیر پس از آنکه بخشی از سپرده 
خود را دریافت کرده، از بانک خارج شــده است اما از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شده است.
روســیاالیوم گزارش داد: این دومین عملیــات گروگانگیری در 

بانک های لبنان برای دریافت بخشی از سپرده است.
الزم به ذکر اســت که لبنان با بحران اقتصادی شدیدی دست و 
پنجه نرم می کند و بیشتر سپرده گذاران دچار زیان و خسران شده اند. 
در پی بحران اقتصادی در لبنان، لیره بیش از ۹۵ درصد از ارزش خود 
در برابــر دالر را از دســت داد و بیش از ۸۰ درصد لبنانی ها زیر خط 
فقر قرار گرفتند. لبنان از سال ۲۰۱۹ شاهد بحران اقتصادی شدیدی 
اســت که بانک جهانی آن را یکی از وخیم ترین بحران های اقتصادی 

جهان در یک و نیم قرن گذشته دانسته است.

گروگانگیری
دربانک

لبنان

هیچ گونه کمبود سُرمی در کشور نداریم رئیس سازمان محیط زیست گفت: تاکنون با 
حذف ٩ هزار و ٨۰۰ تن مواد مخرب از یک هزار 
و ۳۷٨ دستگاه خدماتی و تولیدی، جمهوری 
اسالمی ایران چهار جایزه بین المللی از طرف 
پروتکل مونترال و دســتگاه های بین المللی 

دریافت کرده است.
به گــزارش خبرگــزاری ایرنا، علی ســالجقه 
روزگذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت وگو 
با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۵ شهریور روز جهانی 
اُزون است، گزارشی از اقدامات دولت پیرامون اجرای 
پروتکل مونترال درخصوص کاهش تولید مواد مخرب 

الیه ازون در صنایع ارائه کرد.
معاون رئیس جمهور افزود: در سال ۶۸ کنوانسیون 
وین و پروتکل مونترال توسط مجلس شورای اسالمی 
مصوب شــد و ایران به این کنوانســیون بین المللی 
پیوست. برای حفاظت از الیحه ازون اقدامات خوبی 

انجام شده و تاکنون ۹ هزار و ۸۰۰ تن مواد مخرب 
الیــه ازون را از دســتگاه خدماتی و تولیدی حذف 
کرده ایم. پیمان مونترال در مورد کاهش استفاده از 
موادی است که باعث تخریب الیه ازون در اتمسفر 
زمین می شوند؛ این پیمان بین المللی برای محافظت 
از الیه ازون با خاتمه دادن به تولید مواد بی شماری 

که مسئول کاهش ازون هستند طراحی شده است.
سالجقه افزود: براساس برنامه زمان بندی پروتکل، 
ایران متعهد به کاهش ۳۵ درصدی مواد مخرب الیه 
ازون تا ابتدای سال ۲۰۲۲ شده بود که حال از برنامه 
جلوتر هستیم و به عدد ۶۷ درصد کاهش رسیده ایم 

و این دستاورد خوبی برای ایران است.
وی ایــن را هم گفت که طرح ملی حفاظت الیه 
ازون از طرح های پیشــگام در مبارزه با تخریب الیه 
ازون بوده، به طوری که تا کنون موفق به دریافت چهار 
لوح تقدیراز پروتکل مونترال و سازمان ملل شده است.

رئیس سازمان محیط زیست:

ایران 4 جایزه بین المللی در مبارزه با مواد مخرب الیه اُزون 
دریافت کرد

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در 
اطالعیه ای از شناســایی ۶۴۶ بیمار جدید در 

شبانه روز گذشته خبر داد.
به گزارش وبدا در اطالعیه این مرکز آمده است: 
تاکنون ۶۵ میلیون و ۵۶ هزار و ۳۰۰ نفر ُدز اول، ۵۸ 
میلیون و ۴۴۹ هزار و ۹۱۶ نفر ُدز دوم و ۳۱ میلیون و 
۹۹ هزار و ۱۷۵ نفر، ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به ۱۵۴ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۳۹۱ ُدز رسید. 
در شبانه روز گذشته هم ۱۹ هزار و ۴۱۴ ُدز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.
از ۲۲ تــا ۲۳ شــهریورماه ۱۴۰۱ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۴۶ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۱۳۰ نفر از آنها 
بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۷ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۶۲ نفر رسید.
متاسفانه در طول این مدت، ۲۲ بیمار مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و 
مجمــوع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و 

۲۴۳ نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۱۸ هزار و 
۱۱۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
۴۳۲ نفــر از بیمــاران مبتال بــه کووید۱۹ در 
بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.
تا کنــون ۵۳ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۲۵ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، 
۳۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۷۱ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

شناسایی ۶4۶ بیمار جدید مبتال به کرونا
 در شبانه روز گذشته

جزئیات اقدامات باند مخوف قاچاق انسان و دخترانی که به امید کاریابی در دام قاچاقچیان می افتادند

دادستان عمومی و انقالب تهران با بیان اینکه 
بیش از یک هزار دستگاه خودروهای توقیفی در 
گمرکات کشور به مزایده گذاشته می شود، گفت: 
نمایندگان ســازمان اموال تملیکی با مراجعه به 
گمرکات محل توقیف برای اجرای این دستور نسبت 
به تحویل خودروهای در محل نگهداری اقدام کنند.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، علی صالحی 
در جلســه بررســی وضعیت خودروهای توقیفی افزود: 
پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر و دستور 
وی مبنی بر روشن شدن وضعیت خودروهای توقیفی، 
حجت بر تمام دســتگاه ها تمام شــده است. دادستان 
عمومی و انقالب تهران در راستای تأکیدهای رئیس قوه 

قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده 
سال های اخیر، دستور داد تا فرآیند تحویل خودروها از 
گمرکات، انبارهای عمومی و بنادر تا ســه روز آینده با 
همکاری همه دستگاه های متولی اجرا شود. وی با اشاره 
به فرآیند تحویل خودروها از سوی گمرکات و انبارهای 
عمومی و بنادر به اموال تملیکی اظهارداشت: قرار است تا 
سه روز آینده، با اقدامات الزم حتی در تعطیالت پیش رو، 
خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال تملیکی شود.
صالحی گفت: در این جلســه مصوب شــد تا از روز 
تشــکیل جلســه، فرآیند اجرای مزایده آغاز و حداکثر 
تا ۱۵ مهر ســال جاری توسط ســازمان اموال تملیکی 

به پایان رسد.

با دستور دادستان تهران اجرا می شود

مزایده بیش از یک هزار خودروی توقیفی 
در گمرکات

رئیس مرکــز ملی پیش بینــی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا از بارندگی و کاهش 
محسوس دما در استان های شمالی خزر، اردبیل 
و خراسان شمالی همچنین گردوخاک در شرق 

و غرب کشور خبر داد.
صادق ضیائیــان در گفت وگو با ایســنا درباره 
شرایط جوی کشور اظهارکرد: از روز پنج شنبه)۲۴ 
شــهریورماه( در استان های ســاحلی خزر، اردبیل، 
ارتفاعات البرز مرکزی و خراســان شــمالی بارش 
باران، رعدوبرق و وزش باد شــدید موقت و کاهش 
دما پیش بینی می شود؛ همچنین دریای خزر طی این 
مدت مواج است. به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی 

و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیشترین کاهش 
دما در روز پنج شــنبه در استان اردبیل و حدود ۱۰ 
درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. همچنین روزهای 
جمعه)۲۵ شــهریورماه( تا یکشنبه)۲۷ شهریورماه( 
بارش پراکنده و خفیف در برخی نقاط اســتان های 

ساحلی خزر پیش بینی می شود.
ضیائیان افزود: طی جمعه و شنبه در برخی نقاط 
استان های خوزستان، کرمانشاه و ایالم احتمال پدیده  
گردوخاک وجود دارد و پنج شنبه در استان های واقع 
در دامنه های جنوبی البــرز مرکزی و طی روزهای 
جمعه و شنبه در شرق کشور وزش باد شدید گاهی 

گردوخاک پیش بینی می شود.

بارش باران و کاهش دمای هوا 
در برخی استان های کشور

سرویس اجتماعی-
همزمــان با نزدیک شــدن بــه اربعین 
حسینی)ع( و حضور بی نظیر زائران و مشتاقان 
زیارت اربعین در کربالی معلی و سایر شهرهای 
زیارتی در عراق، سخنگوی دولت روز گذشته از 
شکسته شدن رکورد سفرهای زائران ایرانی به 
مراسم اربعین خبرداد و افزود: تا کنون بیش از 

۳ میلیون زائر به عراق سفر کرده اند. 
علی بهادری جهرمی روز گذشته در حاشیه جلسه 
هیئت دولت ضمن اشاره به حضور میلیونی هموطنان 
در آئین زیارت اربعین حسینی)ع( ،به خبرنگاران گفت: 
تا امروز رکورد سفرهای زائران ایرانی به مراسم اربعین 
شکسته شده است و بیش از ۳ میلیون زائر به عراق 

سفر کرده اند. 
بهــادری همچنین افزود: تا کنــون حدود ۱.۵ 
میلیون نفر از زائران به کشور بازگشته اند که امیدواریم 
با مشارکت مردم، خیرین و موکب داران، این مراسم 

پرفیض باشکوه تر برگزار شود.
انتقال زائران از عتبات به مرزهای کشور 

با وسایل نقلیه ایران
 امســال نیز عمده دغدغه زائران مانند سنوات 
گذشته، فراهم بودن امکانات حمل ونقل برای رسیدن 
به مرز و سپس انتقال به شهرهای مبدا در کشور است 
که خوشبختانه با تدابیر وزارت کشور، فراجا، جمعیت 
هالل احمر، وزارت بهداشت، مدیریت شهری مناطق 
مختلف و همچنین سایر دستگاه ها، به نظر می رسد 
امسال دغدغه چندانی نسبت به تردد زائران اربعین 

حسینی)ع( وجود نداشته باشد.
در همین رابطه، وزیر کشور با اشاره به اینکه چند 
روزی است که تردد در مرزها روان است و گذر زوار 
به خوبی و راحتی انجام می شود،تصریح کرد: به جز 
۲ روز که مقداری ازدحام بود و ما از زائران خواهش 
کردیم به مرزها مراجعه نکنند، شرایط فراهم است و 
در هر ۶ مرز تسهیالت خیلی خوبی برای زوار وجود 
دارد و امکانات خدمات و انتقال آنها در هر دو طرف 

مرز فراهم شده است.
احمد وحیدی، درباره شرایط تمدید گذرنامه هم 
اظهار کرد: آنهایی که مشتاق سفر هستند می توانند 
برای تمدید اعتبار گذرنامه یا دریافت برگ تردد موقت 
مرزی، از خرمشهر، قصر شیرین و مهران اقدام کنند. 
فراجا این آمادگی را فراهم کرده است تا پاسخگوی 

خیل عظیم مشتاقان باشد.

وحیدی درباره افزایش نرخ حمل ونقل در برخی 
شهرهای عراق هم اظهار کرد: در این زمینه هماهنگ 
شد و دولت عراق هم موافقت کرد که وسایل نقلیه از 
داخل ایران اعزام شود. پس از این هماهنگی، برخی 
از خودروها به داخل عراق رفتند و تعدادی دیگر هم 

در حال اعزام هستند.
وی افزود: بــا دریافت برخی گزارش ها از گرانی 
کرایه ها در مســیرهایی چون بغــداد به تمرچین، 
بالفاصله پیگیری شد و البته دولت عراق هم تاکید 
کرده است که بخش های خصوصی رعایت قیمت های 
عرف را داشته باشند و کرایه حمل ونقل گران نشود. 
با این حال وسایل حمل ونقل ما آماده است تا در این 
زمینه کمک کند و هماهنگی الزم با دولت عراق هم 

انجام شده است.
اعزام 100 دستگاه ون به مهران
 برای جابه جایی زائران اربعین

معاون عمران، توســعه امور شهری و روستایی 
وزارت کشــور نیز گفت: طی روزهای سه شــنبه تا 
چهارشنبه)۲۳ شــهریورماه( بیش از ۱۰۰ دستگاه 
ون خریداری شده از ایران خودرو دیزل برای کمک 
به جابه جایی زائران اربعین، عازم مرز مهران شــد. 
همچنین روز سه شــنبه، قــرارداد خرید پنج هزار 
دستگاه ون با ایران خودرو دیزل برای نو سازی ناوگان 

حمل ونقل درون شهری منعقد شد.
وی اضافــه کــرد: به دســتور وزیر کشــور و با 
همکاری اتحادیه تاکســیرانی، برای ۱۰۰ دستگاه از 
این خودروهای تحویل داده شده، راننده تامین و به 

طور موقت در اختیار ستاد مرکزی اربعین قرار گرفت.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: عالوه بر این تعداد، 
۵۰ دســتگاه از ون های موجود و فعال در شــبکه 
تاکسیرانی تهران هم عازم مرز مهران شدند تا تردد 
زائران بــه ویژه زائرانی که به کشــور بازمی گردند، 
تسهیل شود. وی یادآور شد: همچنین ۱۳۳ دستگاه 
اتوبوس خریداری شده توســط وزارت کشور برای 
حمل ونقل درون شهری، طی هفته گذشته به طور 
موقت تــا آخر برنامه اربعین به مهــران اعزام و در 
اختیار ستاد قرار گرفته و قرار است این رقم به ۲۰۰ 

دستگاه افزایش یابد.
تمدید اعتبار برگ گذر ویژه اربعین

 تا پایان ماه صفر 
همچنین سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا 
اظهارکرده اســت: با هماهنگی های به عمل آمده با 
طرف عراقی برگ گذر ویژه اربعین حســینی)ع( تا 
پایان ماه صفر اعتبار دارد. به زائران عزیزی که قصد 
دارند بعد از ماه صفر در کشــور عراق حضور داشته 
باشند توصیه می کنم، گذرنامه رسمی به همراه داشته 
باشند چرا که گذرنامه ویژه اربعین بعد از پایان ماه 

صفر قابل پذیرش نیست.
گفتنی است، پیش از این تاریخ اعتبار گذر ویژه 
اربعین تا روز ۲۶ شهریور مصادف با اربعین حسینی 
اعالم شده بود که با هماهنگی های به عمل آمده با 

کشور عراق تا آخرین روز ماه صفر تمدید شد.
پیــش از این حاجیان درباره این برگ های تردد 
و از سرگیری مجدد صدور و تمدید گذرنامه ها گفته 

بود: با توجه به اینکه شرایط ورود و خروج در مرزها 
به یک وضعیت پایدار و روان رســیده اســت صدور 
گذرنامه های ویژه اربعین نیز از ســر گرفته شــده و 
پلیس آماده خدمت رســانی به زوار عزیز اســت، اما 
باید این عزیزان بدانند که گذرنامه های ویژه اربعین 
ظرف ۷۲ ســاعت به دستشان می رسد و با توجه به 

این موضوع برنامه ریزی کنند.
گرامی داشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 و ابومهدی المهندس
یکی از جاذبه های مراسم پیاده روی اربعین امسال 
توجه ویژه زائران به شهدای مدافع حرم و قدر شناسی 
از عامالن اصلی برقراری امنیت در مسیر پیاده روی 
به ویژه سردار رشید اسالم، شهید سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس بود که در سالیان 
گذشــته همواره برای امنیت و بــه جریان افتادن 
بزرگ ترین اجتماع حسینی مجاهدانه تالش کردند.

همچنین سردار حسین اشــتری، فرمانده کل 
انتظامی کشــور هم در دیدار با هیئت نظامی کشور 
عراق که با حضور ســفیر جمهوری اســالمی ایران 
در این کشــور در شهرستان خرمشهر انجام شد، با 
گرامی داشــت یاد شهدا به ویژه شهید سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس که 
زحمــات فراوانی برای برگزاری این مراســم عظیم 
کشــیدند، افزود: انصافا شــهیدان عزیز حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس دو بزرگ مردی بودند 
که هر لحظه ای از شــبانه روز پای کار ایستادند و با 
جدیت و سرعت عمل و از همه مبادی مربوطه برای 
رفع هر مشــکل در رابطه با این مراســم پیگیری و 

مشکل را رفع می کردند.
با تأکید بر تشــکیل یک اتاق وضعیت مشترک 
میــان دو کشــور برای رصــد لحظــه ای مرزها و 
تصمیم گیــری مناســب در مواقع حســاس گفت: 
تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان دو کشور 
می تواند در تسهیل ترددها، امنیت و انتقال تجربیات 
به یکدیگر برای جلوگیری از بروز مشــکالت و رفع 

خألهای موجود کمک کند.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان این که حدود 
۵۰ درصد زائران ایرانی به کشور بازگشته اند، افزود: 
پلیــس جمهوری اســالمی ایران آمادگــی دارد تا 
تجربیات خود را در اختیار طرف عراقی قرار دهد و 
با آموزش و همکاری بیش از پیش در رفع خألهای 

موجود همکاری داشته باشیم.

سخنگوی دولت:

رکورد سفر اربعین شکسته شد

 فقط در یک شــبانه روز بیش از
 ۳۰۰ مــورد ابتال به تــب دنگی در 

پاکستان شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ 
روز سه شــنبه بیش از ۳۰۰ مورد ابتال به 

تب دنگی در پاکستان شناسایی شدند.
شیوع بیماری های ناشی از سیل و گزش پشه همچون »ماالریا« 
و »تب دنگی« در پاکســتان در حال گســترش است به طوری که در 
شــبانه روز گذشته ۳۰۰ مورد ابتال به تب دنگی در این کشور گزارش 
شده است. به گفته منابع خبری در حال حاضر شهر های اسالم آباد و 
کراچی پاکستان بیشترین آمار مبتالیان به تب دنگی در این کشور را 
دارند و در یک روز گذشته به ترتیب ۱۶۱ و ۱۳۸ مورد از این بیماری 

را گزارش کرده اند.
وزارت بهداشــت ایالت سند در بیانیه ای اعالم کرد: طی دو هفته 
گذشته پس از بارندگی های شدید فصلی ۳۰۷۲ مبتال به »ماالریا« و 
۱۰۹۸ بیمار تب دنگی در ایالت سند شناسایی شده اند که از این میان 

۷ بیمار جان خود را از دست داده اند.
 )NIH( در پایتخت پاکســتان هم موسسه ملی بهداشت پاکستان
با اســتناد به افزایش چشــمگیر تعداد مبتالیان به دنگی در تمامی 
بیمارستان ها وضعیت فوق العاده اعالم کرده و مراکز مخصوص مراقبت 

از بیماران مبتال به دنگی را راه اندازی کرده اند.
تــب دنگی در ماه هــای پس از بارندگی هــای فصلی در مناطق 
جنوب آسیا شیوع پیدا می کند، زیرا در این فصل تعداد پشه ها به طور 
چشــم گیری افزایش می یابد، اما امسال با توجه به بارندگی های زیاد 
و طوالنی، تعداد مبتالیان به بیماری ویروس تب دنگی در شــهر های 

مختلف پاکستان افزایش یافته است.

شناسایی
۳۰۰موردابتال
بهتبدنگی

پاکستان

که  کردند  اعــالم  لیبی  مقامات 
در پی انفجار انبار ســوخت در شهر 
جنوبی »سبها« در این کشور ۱۷ تن 

زخمی شدند.
به گزارش ایســنا به نقــل از رویترز، 
شاهدان محلی می گویند این انفجار منجر 

به وقوع حریق نیز شد که هم اکنون مهار شده است.
این حادثه تنها چند هفته پس از انفجار یک  تانکر سوخت در یکی 
دیگر از شهرهای جنوبی لیبی رخ داد که این حادثه نیز چندین کشته 

و ده ها زخمی برجا گذاشت.
مقامات لیبی تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نکرده اند 

و علت وقوع آن نیز مشخص نیست.

انفجارمهیب
انبارسوخت

لیبی

اینکه  بیان  با  معاون آموزشــی وزارت بهداشــت 
پذیرش آزمون دســتیار تخصصی۱۴۰۱، رکورد زد گفت: 
بــرای اولین بار در تاریــخ وزارت بهداشــت، ۴ هزار 
نفــر در این آزمون کــه چهل و نهمیــن دوره آزمون 

پذیــرش دســتیار تخصصی بــود، پذیرفته شــدند.
به گزارش وبدا، دکتر ابوالفضل باقری فرد اظهار داشــت: در 
مقایســه با سال گذشته و ظرفیت مشــابه، حدود ۵۰۰ دستیار 
تخصصی در آزمون امســال، بیشتر جذب و پذیرفته شدند و از 

سوی دیگر، صندلی های خالی این آزمون خصوصا در رشته های 
مورد نیاز، به طور چشمگیری پُر شد. وی افزود: به عنوان نمونه 
در رشته بیهوشــی، حدود ۵۰ درصد از صندلی های خالی سال 
گذشته، امسال پُر شد و علی رغم این استقبال چشمگیر، تعداد 

قابل توجهی از دستیاران نیز در مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش 
بومی پذیرفته خواهند شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور 
شد: پذیرفته شدگان از یکشنبه ۲۷ تا چهارشنبه ۳۰ شهریورماه، 

باید به دانشگاه های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کنند.

پذیرش آزمون دستیاری 1401 رکورد زد؛ پذیرفته شدن 4000 نفر در آزمون امسال

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ جزئیاتی جدید از پرونده 
سرقت از صندوق امانات بانک ملی را تشریح کرد و از دستگیری 

افرادی جدید در این پرونده خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در حاشیه نشست 
خبری در پاســخ به پرسش ایســنا درباره آخرین وضعیت سرقت از 
بانک ملی گفت: بعد از شناسایی و دستگیری سارقان بانک ملی تا به 
االن دیگر هیچ مورد سرقت از بانک حتی به شکل ناکام نیز در تهران 
نداشــتیم.  وی افزود: هنگام شناسایی و تحویل اموال به مالباختگان 
مشخص شد که مقدار  اندکی از اموال کشف نشده که بالفاصله اقدامات 
پلیس در این زمینه آغاز شد و ما چند روز پیش موفق شدیم که سه 
نفر دیگر را در این خصوص در شمال کشور شناسایی و دستگیر کنیم.

ولیپور با بیان اینکه همکاران من با نیابت قضایی به شمال کشور 
رفته و عملیات را اجرا کردند، گفت: تعدادی از اموال به ارزش حدود 
۳۰۰ میلیارد ریال را کشف و ردیابی کردند. در جریان تحقیقات این 
افراد اعالم کردند که از سرقتی بودن اقالم اطالعی نداشتند و بخشی 
از آن نیز به امالک و مستغالت بدل شده است که ما این اموال را نیز 

به مالباختگان باز خواهیم گرداند.
رئیس  پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره افراد متواری شده به ترکیه 
نیز گفت: پیگیری موضوع از طریق اینترپل و کشور ترکیه در حال انجام 

است، اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و ما پیگیر موضوع هستیم.
وی درباره اینکه آیا سندی هم از صندوق امانات بانک ملی سرقت 
شده یا خیر؟ نیز گفت: این سارقان بیشتر به دنبال طال و ارز و... بودند 

و حتی اسناد را رها کرده بودند.
رئیس پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ درباره بازگشــت اموال به 
مالباختگان نیز اظهارکرد: بخش اعظمی از اموال کشــف شــده و به 
مالباختگان تحویل داده شده است، در مواردی هم که مغایرت وجود 

داشت تحقیقات و پیگیری ها در حال انجام است.

جزئیات جدید از سرقت بانک ملی اعالم شد
دستگیری ۳ نفر با ۳00 میلیارد ریال در شمال

در پی اعتصاب کنترل کنندگان 
ترافیک هوایی در فرانســه، شرکت 
هواپیمایــی ایرفرانس ۵۵ درصد از 
پرواز های کوتاه و متوســط خود را 

لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ 

شــبکه تلویزیونی ب اف ام فرانسه گزارش داد در پی اعتصاب کنترل 
کنندگان ترافیک هوایی در فرانسه، شرکت هواپیمایی ایرفرانس ۵۵ 
درصد از پرواز های کوتاه و متوسط خود را برای روز جمعه لغو کرد و از 
مسافران خواست با توجه به اینکه ۴۰۰ پرواز از ۸۰۰ پرواز این شرکت 

لغو خواهد شد، پرواز های خود را به تعویق بیندازند.

لغو۵۵درصد
ازپروازهایایرفرانس

درپیاعتصاب

فرانسه


