اخبار

جان باختگان در کشور به  ۸۶۵۹نفر رسید؛

کمبود  ۱۲هزار نیرو در آموزشو
پرورش استثنایی

رئیس س��ازمان آموزشو پرورش اس��تثنایی
گف��ت ۱۲ :هزار نی��رو در آم��وزشو پرورش
اس��تثنایی کم داریم که با به تخصصی بودن
ش و پرورش عادی،
این نیروها نسبت به آموز 
تامین آنها بسیار دشوار است.به گزارش مهر،
سید جواد حسینی رئیس س��ازمان آموزش و
پرورش استثنایی در نشست مشترک با معاون
برنامهریزی و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش
و پرورش که در راس��تای بررس��ی مشکالت
دانشآموزان با نیازهای ویژه تشکیل شد ،اظهار
کرد :این سازمان تخصصیترین بخش وزارت
آموزش و پرورش اس��ت زیرا در کنار آموزش
و پرورش دانشآموزان با نیازهای ویژه ،بحث
توانبخش��ی این دانشآم��وزان را نیز پیگیری
میکند.وی از کمبود  ۱۲هزار نیرو در آموزش و
پرورش استثنایی خبر داد و تصریح کرد :با توجه
به تخصصی بودن این نیروها نسبت به آموزش
و پرورش عادی و پایین بودن تراکم استاندارد
کالس��ی ،تأمین این میزان نیرو بسیار مشکل
است.حسینی با بیان راهکارهای جبران بخشی
ازکمبودنیرویانسانی،گفت:اختصاصسهمیه
ویژه در آزمون استخدامی ،استفاده از ۵۰۰نیروی
طرحی متخصص توانبخشی ،استفاده از سرباز
معلم ،معلم تماموقت و حقالتدریس ،نیروهای
خرید خدمات و استمرار خدمت بازنشستگان از
جمله راههای جبران بخش��ی از کمبود نیروی
انس��انی اس��ت.وی بر احیای امتیازات قانونی
نیروهای آموزش و پرورش اس��تثنایی تأکید و
عنوان کرد :افزایش امتیاز حق ش��غل و شاغل
کارکنان ،س��نوات ارفاقی مشترکین صندوق
تأمی��ن اجتماعی ،پرداخت مطالبات ناش��ی از
اعمال ضریب  ۱.۲کارکنان آموزش و پرورش
استثنایی از جمله موارد قانونی است که نیازمند
پیگیریاست.
افزایش دما در بیشتر نقاط کشور طی
روزهای آینده

مدیر کل پیش بینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناسی از افزایش دو الی سه درجه ای دما
در اکثر نقاط کشور در روزهای آینده خبر داد.
صادق ضیائیان ،مدیر کل پیش بینی و هشدار
سریع س��ازمان هواشناس��ی در گفت و گو با
ایلنا درخصوص وضعیت جوی کشور در طی
روزهای آینده گفت :از روز شنبه تا دوشنبه در
بیشتر مناطق کشور جوی پایدارحاکم خواهد
بود و انتظار افزایش دو الی سه درجه ای دما را
داریم.او گفت :از دوشنبه بعد از ظهر در برخی
مناطق شمال غربی کشور رگبار باران و رعد و
برق پیش بینی می شود .همچنین تا یکشنبه
خلیج فارس مواج اس��ت.ضیائیان درخصوص
وضعیت جوی ته��ران گفت :در تهران پدیده
خاصی م��ورد انتط��ار نیس��ت.او گفت :طی
روزهای آینده شاهد روند افزایشی دما در حدود
دو الی سه درجه در پایتخت خواهیم بود.
آغاز سنجش سالمت دانشآموزان
ی از  ۱۵تیر
کالس اول 

رئیس س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی با
اشاره به آغاز سنجش سالمت کالس اولیها
از  ۱۵تی��ر ماه گفت :ثبتنام قطعی در مدارس
مش��روط به انجام س��نجش س�لامت است.
به گزارش تس��نیم ،سید جواد حسینی رئیس
س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنایی کشور
درباره آغاز سنجش س�لامت کالس اولیها
اظهار کرد :کار سنجش سالمت دانشآموزان
بدو ورود به پایه اول دبستان از  15تیرماه آغاز
میشود و تا آخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود :دانشآموزان بدو ورود به کالس اول
دبس��تان در دو هزار و  300پایگاه س��نجش
سالمت بررس��ی میش��وند و از اول مهر نیز
کار سنجش سالمت پیش دبستانیها را آغاز
خواهیم کرد.رئیس سازمان آموزش و پرورش
اس��تثنایی با اش��اره به اینکه طرح س��نجش
سالمت از سال  72با پوشش  1.5درصدی کار
خود را آغاز کرد ،گفت :س��ال گذشته پوشش
دانشآموزان کالس اولی به  98درصد رس��ید
همچنین در دو سال اخیر عالوه بر دانشآموزان
بدو ورود به پایه اول دبستان ،پیش دبستانیها
را هم به لحاظ س�لامت مورد س��نجش قرار
میدهیم.حس��ینی ادامه داد :سال گذشته 50
درصد نوآموزان پیش دبستانی مورد بررسی قرار
گرفتند که کار سنجش سالمت آنها همزمان با
کالس اولیها بود اما امس��ال به دلیل شرایط
کرونا ابتدا کالس اولیها و بعد پیشدبستانیها
را بررسی خواهند شد ،هدفگذاری کردهایم 99
درصد کالس اولیها و  60درصد دانشآموزان
پیش دبستانی مورد سنجش قرار بگیرند.وی
ادامه داد :والدین هنگامی که برای ثبتنام به
مدارس مراجعه میکنند ثبت نام موقت از آنها
انجام میش��ود تا سنجش سالمت دانشآموز
انجام شود و پس از آن ثبت نام قطعی صورت
خواهد گرف��ت هنگامی که والدین به مدارس
مراجعه میکنند نوبت دهی پایگاههای سنجش
س�لامت آنها انجام میش��ود ،خودش��ان هم
میتوانند به صورت الکترونیک نوبت بگیرند،
 60هزار مدرسه در دوره ابتدایی آماده ارائه نوبت
الکترونیکسنجشهستند.

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی اعالم کرد :تاکن��ون  ۱۸۲هزار و
 ۵۴۵نفر در کشور به طور قطعی به ویروس
کرونا مبتال ش��ده و با ف��وت  ۷۵نفر  ،جان
باختگان کرونا در کشور به  ۸۶۵۹نفر رسید.

به گزارش  ،س��یما سادات الری روز جمعه
درباره آخرین آمار مبتالیان به ویروس کرونا
و موارد فوت ناشی از این ویروس در کشور
بیان کرد :از روز پنجش��نبه ت��ا جمعه ۲۳
خرداد  ۱۳۹۹و بر اس��اس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و  ۳۶۹بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که ۶۸۷
مورد بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کش��ور به  ۱۸۲هزار و

 ۵استان در وضعیت قرمز کرونا

 ۵۴۵نفر رس��ید.وی ادامه داد :متاسفانه در
طول روز پنجشنبه تا صبح روز جمعه ۷۵ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۸هزار
و  ۶۵۹نفر رسید.معاون وزیر بهداشت گفت:
خوشبختانه  ۱۴۴هزار و  ۶۴۹نفر از بیماران،
بهبود یافته ی��ا از بیمارس��تانها ترخیص
شدهاند.الری افزود :همچنین  ۲۷۳۹نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
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این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی بیان
کرد :تا روز جمعه یک میلیون و  ۱۹۶هزار و
 ۹۴۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت
گفت :اس��تانهای هرمزگان ،کردس��تان،
آذربایجان ش��رقی ،لرس��تان و خوزس��تان
در وضعی��ت قرمز ق��رار دارن��د.الری ادامه
داد :موارد بس��تری و سرپایی در خوزستان
کاهش یافته اس��ت .از مردم در این مناطق

میخواهیم پروتکلهای بهداشتی را رعایت
کنند.وی اظهار کرد :رعایت فاصله گذاری،
پرهی��ز از تجمع غیرضروری و اس��تفاده از
ماسک در فضاهای عمومی باید انجام شود.
س��المندان در موارد غیرض��روری از منازل
خارج نشوند.س��خنگوی وزارت بهداش��ت
گفت ۱۵ :استان هیچ فوتی به علت ابتال به
ویروس کرونا نداشته و هفت استان نیز فقط
یک فوتی داشتند.

نظارت بر بازار سیاه کتب درسی در سال جاری؛

امسال کتاب درسی از طریق کتابفروشیها عرضه نمیشود

گ�روه اجتماع�ی  :مع��اون توس��عه و منابع
پشیبانی سازمان پژوهش اظهار کرد :خیلی
از این اصناف که کتاب درسی میفروشند،
اصال کتاب فروش��ی نیس��تند و ما فقط در
تهران و قم اتحادیه کتاب فروش��ی درسی
داری��م و در حقیق��ت اینهایی ک��ه اقدام به
فروش کتاب میکنند ،لوازم التحریر فروشی
هستند« .اسداهلل مرتضایی” معاون توسعه و
منابع پش��یبانی س��ازمان پژوه��ش درباره
نظارت بر بازار س��یاه کتب درس��ی در سال
جاری همزمان با توزیع کتابهای درس��ی
جدید گفت :توزیع کتب درسی تماما مبتنی
بر س��امانه فروش است ،زیرا این سامانه از
دانش آموزان کد ملی درخواس��ت میکند و
احتمال اینکه تخلف و فروش غیرقانونی در
آن ص��ورت بگیرد ،وجود ندارد.وی در ادامه
گفت :در س��الهای گذشته کتاب برخی از
دورهها را از طریق کتاب فروش��یها توزیع
میکردی��م ،ولی امس��ال کل دوازده پایه از
طریق سامانه فروش کتاب انجام میشود و
از طریق ما به اس��تانها ،مناطق و مدارس
ارسال خواهد شد و سپس به وسیله مدارس
به دس��ت دانش آموزان میرسد که در این
مورد اصال کتاب فروشی ها دخیل نیستند.
مرتضایی اظهار داشت :البته ما مخالف این
نیس��تیم که کتابفروش��یها کتب درسی
بفروش��ند به همی��ن دلیل امس��ال چندین
جلس��ه با اتحادیههای آنها گذاشتیم و چند
ش��رط را هم ذکر کردیم ،اما بنا به دالیلی
آنها ش��رط های م��ا را نپذیرفتن��د .به آنها

گفتیم اگر مایلید کتاب درس��ی بفروش��ید
باید به شکل ش��فاف در سامانه ما ثبت نام
کنید و با قیمتی که ما میگوییم کتابها را
به فرورش برس��انید .اما آنها اصرار داشتند
که ما حداقل  ۱۷درصد س��ود میخواهیم و
این باعث میشد آنها عمال قیمت کتاب را
افزایش دهن��د و ما این را نپذیرفتیم.معاون
توس��عه و منابع پشیبانی س��ازمان پژوهش
گفت :ما اعالم کردیم که برای سود توزیع
کتابفروشیها حداکثر تا  ۸درصد میتوانیم
با آنه��ا کنار بیایم ،بخاطر اینکه همه کارها
را م��ا انج��ام میدهیم و هزین��ه اضافی به
کتابفروشیها تحمیل نمیشود .قبال شرایط

اینط��ور بود که کتابفروش��یها ب��رای این
کار س��رمایه گذاری میکردند ،ولی اکنون
اینطور نیست ،زیرا بر اساس سامانه فروش
کار پیش میرود و هیچ کتابفروشی سرمایه
گذاری نمیکند .در کل ما به کتاب فروشان
اعالم کردیم که اگر راضی هستند میتوانند
 ۸درصد سود را بپذیرند ،ولی آنها این شرط
را قب��ول نکردن��د.وی اظهار داش��ت :نکته
بعدی این است که خیلی از این اصناف که
کتاب درسی میفروشند اصال کتاب فروشی
نیس��تند ،ما نهایتا در ته��ران و قم اتحادیه
کتاب فروش��ی درس��ی داری��م .در حقیقت
جاهایی که اقدام به فروش کتاب میکنند،

عبدالملکی به مهر خبر داد؛

رایزنی برای افزایش تسهیالت مددجویان کمیته امداد

معاون اشتغال کمیته امداد ،از رایزنی با بانک مرکزی
برای افزایش تسهیالت پرداختی به مددجویان تحت
پوش��ش خبر داد و گفت :تعیین س��قف تسهیالت به
کمیت��ه ام��داد س��پرده ش��ود.حجت اهلل عبدالملکی
در گفتگو ب��ا مهر در خصوص اعتبارات اش��تغال در
س��ال جاری ،افزود ۷۰۰ :میلی��ارد تومان در صندوق
قرضالحسنه امداد والیت اعتبارات داخلی امداد است
که برای اش��تغال مددجویان اختصاص پیدا میکند.
وی ادام��ه داد :صندوق قرضالحس��نه امداد والیت
ب��ا مجوز بانک مرکزی تأس��یس ش��ده و صد درصد
متعلق به کمیته امداد اس��ت و قصد داریم در س��ال
جاری در جهت توس��عه اش��تغال و رفع فقر اعتبارات
ای��ن صندوق را افزای��ش دهیم.عبدالملکی گفت :در
مجم��وع  ۶هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار در اختیار
داری��م و پیش بینی میکنم اگر صد درصد این منابع
اختصاص پیدا کند  ۲۰۰هزار فرصت ش��غلی در سال
جاری ایجاد میشود.معاون اشتغال کمیته تاکید کرد:
در ح��ال رایزنی با بانک مرک��زی و بانکهای دیگر
هس��تیم برای اینکه بتوانیم منابع بیش��تری را برای
اش��تغال مددجویان دریاف��ت کنیم.عبدالملکی اظهار
داش��ت :برای افزایش بودجه فنی مربوط به اش��تغال
مانند هزینههای آموزش فنی و حرفهای ،هزینههای
مشاوره ش��غلی ،هزینههای مربوط به راهبران شغلی
و توس��عه زیرس��اختهای نهادهای دانش بنیان در
حال مذاکره هس��تیم که امیدوارم وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و همچنین بنیادهای دیگر مانند بنیاد

مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان امام بتوانیم این منابع
را جذب کنیم.معاون اش��تغال کمیت��ه امداد گفت :بار
اشتغال محرومان که بر زمین مانده آنقدر بزرگ است
که قطع�� ًا نهادی مانند امداد ب��ه تنهایی نمیتواند از
عه��ده آن بربیاید .به همین دلی��ل از همه نهادها در
این خصوص کمک میخواهیم.عبدالملکی در پاسخ
به این سوال که آیا مبلغ وام مددجویان نسبت به سال
گذشته بیشتر میشود یا خیر ،اظهار داشت :متأسفانه
سقف تسهیالت پرداختی امداد در اختیار کمیته امداد
نیس��ت و این س��قف را ش��ورای عالی اشتغال کشور
تعیی��ن میکند و بعد مصوبه ش��ورای عالی اعتبار را
میگی��رد و در نهایت به ما ابالغ میش��ود.وی افزود:
این س��قف را س��ال گذش��ته با تالش بس��یار به ۵۰
میلیون توم��ان افزایش دادهای��م و متقاضی افزایش
این عدد هم هس��تیم اما مراجع قانونی عنوان ش��ده
موافقت نکردند .البته این  ۵۰میلیون تومان به عنوان
سقف تسهیالت است و میانگین تسهیالت پرداختی
ما در س��ال گذش��ته  ۳۰میلیون تومان بوده است.به
گفته عبدالملکی ،بستگی به طرح و اشتغالزایی و نیاز
مددجویان ،وام و تسهیالت به آنها پرداخت میشود.
با این حال ما متقاضی این هس��تیم که دستگاههای
قانونگذار در کش��ور اختیار تعیین س��قف تسهیالت
را ب��ه عهده کمیته امداد بگذارند چرا که بس��یاری از
مواقع طرحهایی داریم که بس��یار عالی هس��تند ولی
چون تسهیالت بیشتر و س��رمایه بیشتری نیاز دارند
نمیتوانیم آن را اجرایی کنیم.

در واقع لوازم التحریرفروشی هستند .ما باز
با این هم مشکلی نداریم ،اما بنا بر این بود
که هرچه توزیع کتاب توام با شفافیت باشد
مش��کالت کاهش پیدا میکنند ،اما کتاب
فروش��یها اصرار دارند که همان رویههای
سنتی را داشته باشند که آن روشها تبعات
زیادی خواهد داش��ت.مرتضایی در پاسخ به
این سوال که اگر امکان فروش کتب درسی
در کتابفروشی ها نباشد ،آن دسته از دانش
آموزانی که حین س��ال تحصیلی با مشکل
مواجه میش��وند یا به هر نحوی کتاب خود
را گم کنند ،چطور باید اقدام کنند؟ گفت :ما
چند نکته را در این زمینه به دانش آموزان،

مدیران مدارس و اولیا گفتهایم و باز هم به
آنها تاکید میکنی��م .پایههای دوم ابتدایی
ت��ا دوازدهم به جز پایهه��ای ورودی از ۲۴
فرودین ت��ا  ۲۳خرداد مهلت ثبت س��امانه
سفارش کتاب را دارند.معاون توسعه و منابع
پشیبانی س��ازمان پژوهش گفت :تعداد ۱۱
میلیون دانش آموز در این پایهها هستند که
تا امروز قریب به  ۱۰میلیون نفر آنها نسبت
به ثبت نام اقدام کردهاند ،حدود یک میلیون
نفر مانده که ثبت ن��ام را انجام ندادهاند ،از
این رو توصیه میش��ود ،این دانش آموزان
ثبت نام کتب درس��ی را سریعا انجام دهند
و کار را ب��رای روز آخ��ر نگذارن��د که دچار
مشکل نشوند.مرتضایی بیان کرد :پایههای
ورودی مانن��د پای��ه اول ،هفتم و دهم از ۸
تیرماه ت��ا  ۱۵تیرماه میتوانند ،نس��بت به
ثبت نام کتاب اقدام کنند و اگر به هر دلیلی
نتوانن��د ثبت نام کنن��د و نیازمند به اصالح
اطالعات ثبت نامی خود هس��تند ،از  ۱۷تا
آخر شهریور این فرصت را دارند که اصالح
ثبت سفارش را انجام دهند.معاون توسعه و
منابع پشیبانی سازمان پژوهش در واکنش
به احتم��ال راهیابی کتاب درس��ی به بازار
س��یاه به ایلنا گفت :س��ال گذش��ته بخشی
از کتابهای ما از طریق کتاب فروش��یها
توزیع شد ،یعنی ما فروش ترکیبی از سنتی
و مدرن را داشتیم و امسال کتاب کل پایهها
در س��امانه فروش قابل عرضه اس��ت ،زیرا
مبتنی بر کد ملی اس��ت تا ما ش��اهد روند
سال گذشته نباشیم.

دکتر زالی توضیح داد؛

تاثیر یک داروی «اماس» در کاهش مرگ کروناییها

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران درباره
س��از و کار داروی “رسیژن” و بررسی نقش آن در
کاهش مرگ و میر مبتالیان به کرونا توضیحاتی
ارائه داد.به گزارش ایس��نا ،دکت��ر علیرضا زالی در
نشس��ت تخصصی بررس��ی نقش داروی رسیژن
(اینترفرون بتا -ی��ک آ ،داروی بیماری اماس) در
کاه��ش مرگو میر بیماران مبتال به کرونا که در
بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد ،با اشاره به
تالشهای صورت گرفته در مرکز مسیح دانشوری،
گف��ت :الزم میدانم تا ب ه طور خاص از مدیریت و
تالشهای مجدانه رییس مرکز و همچنین تمامی
کادر درمان��ی که در خ��ط مقدم مب��ارزه با کرونا
ایستادگی کردهاند و اتفاقات بسیار مهم و مناسبی
را در این بیمارس��تان رق م زدهاند ،تش��کر کنم.وی
ادامه داد :هدف این بود که در کنار خدمت رسانی
به بیماران کرونایی ،موضوع پژوهش در این زمینه
نیز مورد غفلت واقع نش��ود .اس��تفاده خردمندانه و
دقیق از داروها ،تجویزهای درس��ت ،پژوهشهای
انجا م شده ،بهکارگیری همه امکانات و ظرفیتها
ب��رای مقابله همهجانبه با بیم��اری و ارائه خدمات
ل تقدیر اس��ت.فرمانده
به بیماران در این مرکز قاب 
س��تاد مقابله با بیماری کرونا اظهار کرد :در زمینه
بیماری کرونا دس��ت بشر در اندوخته جهانی ،تهی
است و یک عطش جهانی برای یافتههای نوظهور
علم��ی وجود دارد .بس��یاری از همکاران عزیز در
خ��ط مقدم ایثارگرانه خدم��ت کردند و خود نیز به

کرونا مبتال شدند.زالی با بیان اینکه تاکنون تالش
وافر بش��ری برای رس��یدن به نسخه موثر درمانی
در حال گس��ترش اس��ت ،افزود :این نشس��ت نیز
حاک��ی از همین تالش جهانی اس��ت .البته بحث
درمان دارویی تنها بخش اندکی از راهبرد درمانی
بیماران را تشکیل میدهد و داشتن یک نگاه جامع
و مراقبته��ای مس��تمر مبتنی بر ممارس��تهای
دانش��ی و حرفهای نقش مهمی دارد.فرمانده ستاد
مقابل��ه با بیماری کرونا در ته��ران ،اظهار کرد :به
ط��ور کلی طرح ریزی یک الگ��وی جامع درمانی
برای هدایت و حمایت این بیماران بس��یار سخت
است .بسیاری از اقداماتی که در بیمارستان مسیح
دانش��وری صورت گرف��ت با گذر زم��ان در قالب
یک پروتکل ملی تعریف ش��د.زالی توضیحاتی در
خصوص ساز و کار داروی رسیژن ارائه داد و گفت:
اینترفرونها پروتئینهایی هستند که درون بدن ما
تولید میشوند و در مقابله با ویروسها نقش بسیار
پررنگ��ی دارند .این ماده در درون بدن انس��ان به
لطف الهی ودیعه گذاشته شده است .پژوهشگران
در این مرکز همین مناب��ع درونزای اینترفرون را
مورد اس��تفاده قرار دادند و نوع بت��ا – یک آ را به
کار گرفتند.بنابر اعالم پایگاه اطالعرسانی دانشگاه
علوم پزشکی ش��هید بهش��تی ،وی تصریح کرد:
ایران س��ومین کش��ور در جهان است که تکنیک
س��اخت این دارو را در اختیار دارد؛ چراکه این دارو
نوترکیب است و فرآیند ساخت پیچیدهای دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد؛

دستگیری در انتظار فروشندگان امتیاز خودروهای قرعه کشی شده

با اعالم نتایج قرعهکشی فروش محصوالت
دو ش��رکت ایرانخودرو و سایپا ،گرچه همه
تدابیر بر جلوگی��ری از ورود دالالن به این
بازار و تعلق گرفتن خودرو به مصرف کننده
واقعی بود ،اما خیلی زود گزارشهای منتشر
ش��د که برخی افراد اق��دام به فروش حواله
خودروه��ای خ��ود کردهان��د .موضوعی که
پلی��س ب��ه آن ورود ک��رده و از برخورد با
متخلفان چه در ای��ن دوره و چه در مراحل
قرعهکش��یهای آتی خبر داده است.سردار
حس��ین رحیمی ،فرمان��ده انتظامی تهران
بزرگ در گفتوگو با ایسنا ،درباره واگذاری
امتیاز خودروهای قرعهکشی شده دو شرکت
ایرانخودرو و سایپا اظهارکرد :دستگاههای
مس��ئول ب��رای تعل��ق گرفتن خ��ودرو به
مشتریان واقعی خودرو تمهیداتی را در نظر
گرفت��ه بود که هنگام ثبت نام اعمال ش��د؛
اما پس از اعالم نتایج قرعهکش��ی و برخی

گزارشهای دریافتی از خرید و فروش امتیاز
خودرو از سوی افرادی که قرعه به نامشان
درآمده بود ،نهادهای مسئول از ما خواستند
که به ای��ن موضوع ورود کنیم و پلیس هم
به برای رسیدگی به این موضوع ورود کرد.
رحیمی ادامه داد :در همین راستا نیز پلیس
تحقیقات خود را آغاز کرد و مش��خص شد
ک��ه برخ��ی از اف��راد در فض��ای مجازی و
حقیق��ی اق��دام به واگ��ذاری امتیاز
محصولی که به نامشان درآمده ،در
ازای دریاف��ت مبالغی از  10میلیون
ت��ا  20میلیون توم��ان کردهاند که
نس��بت به شناس��ایی این اف��راد با
شیوهها و ش��گردهای پلیسی اقدام
ش��د.رییس پلیس ته��ران بزرگ با
تاکید بر اینکه خرید و فروش حواله
و واگ��ذاری امتیاز خودروهای قرعه
کشی شده در طرح فروش اینترنتی

محصوالت دو شرکت خودروساز غیرقانونی
و ممنوع است ،گفت :تا کنون چندین مورد
از ای��ن اقدامات شناس��ایی ش��ده و با ورود
پلیس ،افراد متخلف دستگیر هم شدهاند که
برای آنان پرونده ای تشکیل شده و در حال
رسیدگی اس��ت.وی درباره اینکه آیا ابالغی
هم ب��ه دفترخانهها ب��رای ممنوعیت انعقاد
ق��ول نامههایی برای فروش ای��ن امتیازها

شده یا خیر؟ تصریح کرد :این کار غیرقانونی
است و اصال نیازی به ابالغ نیست .دستگاه
قضایی هم غیرقانونی بودن این موضوع را
بارها اعالم کرده و چنین اقداماتی ممنوع و
غیرقانونی است.رحیمی تاکید کرد :افرادی
که مجوز خودروهای قرعه کش��ی ش��ده را
خرید و ف��روش کنند م��ورد برخورد جدی
قضای��ی و انتظام��ی قرار خواهن��د گرفت،
کمااینکه تاکن��ون چندین نفر
نیز به همین دلیل دستگیر شده
اند .در مراحل بعدی قرعهکشی
نی��ز چنانچ��ه ممنوعیتهای
مشابه وجود داشته باشد ،بازهم
ب��ا متخلف��ان برخ��ورد خواهد
شد.به گزارش ایس��نا ،با توجه
ب��ه اینکه یک��ی از محل های
فروش امتی��از این خودروها در
فضای مجازی است ،سرهنگ

داوود معظمی گودرزی ،رییس پلیس فتای
پایتخت نیز نس��بت به آن هشدار داده و به
ایسنا گفت :قبال هم اعالم شد که افرادی
که نامشان در قرعه کشی ثبت نامی خودرو
آمده اس��ت ،اگر حواله خودرو را بفروش��ند
تحت پیگرد قرار خواهن��د گرفت .از طرف
دیگر آگهی کردن این موارد در س��ایتها،
ش��بکههای اجتماعی و س��ایتهای خرید
و ف��روش کام ً
ال غیرقانونی اس��ت و با این
موارد نیز برخورد خواهد ش��د ،ضمن اینکه
به مسئوالن این سایت ها نیز گفته شده تا
از انتش��ار چنین آگهیهایی خودداری کنند.
وی همچنین به شهروندانی که نامشان در
قرعه کشی نیامده هم هشدار داد که فریب
تماسه��ا ،پیامکها و تبلیغ��ات دروغین و
جعلی را نخ��ورده و اخبار مربوط به فروش
خودرو را تنها از رسانههای رسمی پیگیری
کنند.
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اخبار حوادث
کشف بیش از  ۲تن مرفین
در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی استان تهران ،از کشف بیش
از  ۲تن مرفین و دس��تگیری یک قاچاقچی
مواد افیونی خبر داد.به گزارش مهر ،س��ردار
محس��ن خانچرلی ،گفت :در این رابطه یک
قاچاقچی مواد افیونی دستگیر شد.وی افزود:
در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر اینکه
فردی قصد قاچاق مواد مخدر از اس��تانهای
جنوب شرقی کشور به غرب استان تهران را
دارد ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار
گرفت.خانچرلی ادام��ه داد :مأموران با انجام
تحقیقات گس��ترده پلیس��ی و کنترل عبور و
مرور خودروها در محور رباط کریم-ش��هریار
خودرو تریلر حاوی مواد مخدر را شناس��ایی
و آن را در عملیاتی غافلگیرانه توقیف کردند.
وی گفت :در بازرس��ی از ای��ن خودرو  ۲تن
و  ۴۳کیلوگرم مرفین کش��ف ،خودرو توقیف
و یک متهم نیز دس��تگیر شد.این مقام ارشد
انتظام��ی ادامه داد :مته��م در بازجوییهای
تخصص��ی پلیس جرم خود را قبول داش��ته
که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل
قانونی تحوی��ل مرجع قضائی ش��د.فرمانده
انتظامی غرب اس��تان تهران گفت :سرکرده
اصلی ای��ن پرونده نیز ط��ی هماهنگیهای
انجام شده در استان گلستان دستگیر شد
متقاضیان کاری که
سر از شرکتهای هرمی درآوردند

چن��د نف��ر از افرادی ک��ه به ج��رم فعالیت در
ش��رکتهای هرمی دس��تگیر ش��ده اند ،ادعا
میکنند فریب خورده اند و پشیمانند.به گزارش
میزان ،در دومین مرحله از طرح کاشف پلیس
آگاه��ی پایتخت ۲۴ ،جوان به اتهام فعالیت در
شرکتهای هرمی دستگیر شده اند.علیرضا ۲۴
ساله ،یکی از متهمان این پرونده ادعا میکند
او در این ش��رکت هیچ نقشی نداشته و فریب
خورده است.این متهم کالهبرداری گفت۱۵ :
روز پیش خدمتم تمام شد و دنبال کار میگشتم
که در یکی از سایتهای کاریابی ،آگهی کار در
فروشگاه را دیدم.او افزود :با شماره تلفن آگهی
تماس گرفتم و قرار ش��د فردای آن روز ،یک
نفر جلو در مترو ارم س��بز ،دنبالم بیاید و من را
به شرکت ببرد.علیرضا اظهار کرد :اما راننده به
جای ش��رکت ،من را به یک خانه برد و فردی
دیگر به من گفت به خاطر شیوع ویروس کرونا،
شرکت تعطیل است.این متهم بیان کرد :او از
من خواست در دورههای آموزشی انبارداری که
 ۵ت��ا  ۷روزه طول میکش��د و در همان خانه
برگزار میشد ،ش��رکت کنم و حتی شبها را
ه��م در همان خانه بمانم تا بیمار نش��وم ،من
س��ابقه دار نیس��تم و چند نفر دیگر هم به جز
من به همین ش��کل فریب خوردند و دستگیر
شدند.احمد  ۲۳یکی دیگر از متهمانی است که
ادعا میکند گول یک غریبه را خورده و فعالیتی
در شرکت هرمی نداشته است.این متهم گفت:
من راننده نیسانم ،یک غریبه در خیابان من را
تش��ویق به کار در یک شرکت کرد و من هم
برای کار ب��ه آن آدرس مراجعه کردم.او افزود:
ام��ا پس از اینکه به آن مح��ل مراجعه کردم،
دیدم هیچ شرکت وجود ندارد و یک خانه است.
احمد اظهار کرد :من وارد خانه ش��دم و به من
گفتند برای آموزش باید در این خانه چند روزی
سکونت داشته باشم.این متهم ادامه داد :فردای
آن روز ،پلی��س به این خانه پاتک زد و همه ما
دستگیرشدیم.
ساختمان شیشهای صداوسیما،
آتش گرفت؟

مدیر خبرگزاری صدا و سیما درباره آتش سوزی
در ساختمان شیشهای صداوسیما توضیحاتی را
ارائه داد .به گزارش میزان ،در حالیکه برخی از
رسانهها از آتش سوزی در ساختمان شیشهای
صداوس��یما خب��ر داده بودن��د ،مهرداد س��ید
مهدی ،مدیر خبرگزاری صدا و س��یما با اشاره
به حض��ورش در این س��اختمان گفت :اتفاق
خاصی نبوده است.وی افزود :یک آتش سوزی
مختصر در یک انبار کوچک کاغذ بود که سریع
مهار ش��د و تنها دود ناشی از آن فضا را گرفته
است.س��ید جالل ملکی در این باره اظهارکرد:
ساعت  ۱۷و  ۶دقیقه پنجشنبه ( ۲۲خردادماه) از
سوی آتش نشانی صدا و سیما از آتش نشانی
شهرداری تهران تقاضای نیروی کمکی شد که
بالفاصله یک ایس��تگاه به محل حادثه اعزام
شد.سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه
داد :یک اتاقک چند متری در طبقه چهارم یکی
از ساختمانهای اداری صدا و سیما دچار حریق
ش��ده بود که پیش از رسیدن آتش نشانان نیز
اطفا شده بود.جاللی با بیان اینکه نیرویهای
اعزامی عملیات تخلیه دود را انجام دادند ،گفت:
حریق اطفا شد و عملیات مصدومی نداشت.

