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ممنوعیتتردد
شبانه لغو شود

خبر

اســتاندار خوزســتان با تشــریح وضعیت منابع آبی استان
خوزستان تاکید کرد :منابع آبی استان خوزستان به شدت کاهش
یافته و استان به هیچ وجه در شرایط مناسب آبی قرار ندارد.
صادق خلیلیان ضمن اشــاره بر تاثیر خشکسالی بر وضعیت
منابع آبی استان خاطرنشان کرد :بخشی از شهرهای استان از آب
شیرینکن برای آب آشامیدنی استفاده میکنند و در بخشهای
شمالی استان با وجود سدها ،آب آشامیدنی برخی روستاها دچار
مشکل شده که آبرسانی از طریق تانکر انجا م میشود.
به گزارش ایسنا ،وی وضعیت سدهای استان را نگران کننده
خواند و گفت :تراز ســدها در خوزستان منفی شده و بخش عمده
کشاورزان استان خوزستان از تابستان تا کنون موفق به کشت خود
نشدهاند.
ت چغندر و کلزا
استاندار خوزستان با اشاره به ممنوعیت کش 
به خاطر شرایط آبی در مهر و آبان توضیح داد :امیدواریم وضعیت
بارشها در روزهای آتی مناسب باشد تا آذرماه بتوانیم کشت گندم
را داشته باشیم.

توزیع  ۲۵میلیارد اقالم امدادی و زیستی
میان زلزله زدگان هرمزگان

رئیس جمعیت هال ل احمر با اشــاره به توزیع  ۵۶۲۹دستگاه
چادر امدادی در میان زلزل ه زدگان هرمزگانی ،ارزش اقالم امدادی
و زیستی توزیع شده را تاکنون ۲۵ ،میلیارد و  ۲۳۰میلیون تومان
اعالم کرد.
به گزارش مهر ،کریم همتی در تشریح اقدامات انجام شده در
مناطق زلزله زده اســتان هرمزگان گفت :در مجموع  ۱۳۷روستا
از طریق خانههای هالل و دهیــاران و همچنین حضور تیمهای
ارزیاب هاللاحمر در مناطق زلزلهزده ارزیابی شــدند و از ساعات
پایانی شب وقوع زلزله در  ۲۳آبان ماه ،اردوگاه امدادی هاللاحمر
برپا و یکهزار نفر در ورزشگاه خلیج فارس شهر بندرعباس اسکان
اضطراری داده شدند.
وی تصریح کــرد :همچنین از صبــح روز  ۲۴آبــان ،توزیع
بستههای غذایی میان زلزلهزدگان آغاز و تاکنون در تمامی مناطق
متأثر از زمین لرزه ،اقالم زیستی ،امدادی و بهداشتی توزیع شده
است.
رئیس جمعیت هاللاحمر افزود :تــا صبح دیروز  ۲۸آبان ماه،
 ۵۶۲۹دســتگاه چادر ۷۹۴ ،تخته موکت ۳۱۴۷ ،تخته پتو ،والور
 ۳۷۱شعله و  ۶۰۸بسته غذایی در میان زلزله زدگان توزیع شده که
ارزش مجموع اقالم توزیع شده تاکنون  ۲۵میلیارد و  ۲۳۰میلیون
تومان بوده است .وی همچنین از بهکارگیری  ۵۳۸نفر  -روز نیروی
عملیاتی و  ۲۳۲خــودروی عملیاتی  -روز برای امدادرســانی به
زلزلهزدگان و بهکارگیری دو فروند بالگرد امدادی هاللاحمر با ۶
سورتی پرواز (سه ساعت و  ۴۵دقیقه) برای حمل  ۲۵۰۰کیلوگرم
اقالم و محمولههای امدادی خبر داد.
همتی تاکید کرد :امدادرسانی و حمایت از زلزلهزدگان تا پایان
برطرف شدن آالم شهروندان هرمزگانی ادامه دارد.

ارائه پیشنهاد تخصیص ردیف بودجه برای
مدیریت شهری در بودجه  ۱۴۰۱کشور

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران
از ارائه پیشــنهاد تخصیص ردیف ها و تبصره های حوزه مدیریت
شهری در بودجه  ۱۴۰۱کل کشور به رئیس شورای اسالمی شهر
تهران خبر داد.
به گزارش ایلنــا ،محمد آخوندی گفت :کمیســیون برنامه و
بودجه سلسله جلســات کارشناســی را با حوزه های تخصصی
شــهرداری از جمله حمل و نقل و حوزه های مرتبط برگزار کرده
است.ما در این جلسات ردیف ها و تبصره هایی را که مرتبط با حوزه
مدیریت شهری در بودجه سالیانه است پیگیری کردیم که در این
زمینه پیشنهاد به حذف ،اصالح و اضافه شدن برخی از ردیف ها و
تبصره ها داده شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران
در ادامه با اشاره به پیشــنهاد احیای برخی از بندهای بودجه که
در سال های گذشته در بودجه ساالنه کل کشور لحاظ شده بود،
اظهار داشــت :در مجموع با تالش های صورت گرفته با همکاری
حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری ،متنی تهیه و به رئیس شورای
اسالمی شــهر تهران تقدیم شد تا به ســازمان برنامه بودجه کل
کشور ارائه و در تدوین بودجه سال بعد مورد توجه قرار گیرد.
آخوندی با بیان اینکه این موضوع باید از طریق مجلس شورای
اسالمی و مجمع نمایندگان تهران نیز پیگیری شود ،گفت :موارد
مطرح شده در این پیشنهاد دارای اهمیت هستند و ما در تالشیم
این موارد را در بودجه  ۱۴۰۱کل کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد :بخشی از این پیشنهاد اختصاص به شهر تهران
دارد و بخش هایی از آن مربوط به شهرداری های کل کشور است.
مهمترین محورهایی که در این پیشــنهاد مورد توجه قرار گرفته
انتشــار اوراق مالی برای پروژه های کالن شهری ،اصالح برخی از
تبصره های بودجه در حوزه حمل و نقل عمومی و توســعه آن و
نیز ارائه چند پیشنهاد در مورد تبصره های جدید به منظورحل و
فصل بدهی های شهرداری تهران به سیستم بانکی کشور و  ...است
که امیدواریم مورد توجه ســازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور
و مجلس شورای اســامی قرار گیرد .آخوندی تاکید کرد :البته از
طریق شورا نیز از سازمان برنامه و بودجه پیگیر خواهیم بود و موارد
را تشریح خواهیم کرد.
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رئیس جمهور گفت :اقدامات ارزشــمندی در راستای واکسیناســیون عمومی و صیانت از جان مردم انجام
شده ،اما همچنان رعایت شیوهنامههای بهداشتی ضروری اســت .به گزارش ایسنا ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی
درجلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهارداشت :جدیت در کنترل رفتوآمد از طریق مرزهای کشور بسیار اهمیت
دارد وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان وظیفه دارند با حساســیت و جدیت ،تردد افراد از مرزها را کنترل
کنند .وی گفت :به هرمیزان که ابعاد و حجم کنترلهای هوشــمند افزایش مییابــد ،میتوان محدودیتهای
غیرهوشمند را کاهش داد .رئیسی تأکید کرد :با توجه به واکسیناسیون عمومی ،ممنوعیت تردد شبانه در شهرها
لغو شود .به دنبال اعالم رئیسجمهوری در مورد لغو اجرای طرح منع تردد شبانه ،جانشین رئیس پلیس راهور
ناجا اعالم کرد که اجرای این طرح به محض ابالغ متوقف خواهد شد.

»

الزامی شدن
حضور همه
دانشآموزان در
مدارس از اول آذر

سرپرســت وزارت آموزش و پرورش گفت :دانش آمــوزان همه مقاطع تحصیلی از یکــم آذر در کالسهای
حضوری مدارس حاضر شــوند .به گزارش مهر ،علیرضا کاظمی گفت :همه مدارس ما شرایط بازگشایی را دارند
و دستورالعمل شــیوه نامههای بهداشــتی را نیز به همه مدارس ابالغ کردیم .وی تأکید کرد :تعداد کالسهای
حضوری مدارس در اختیار مدرسه اســت و حضور دانش آموزان در این کالسها الزامی است .دانش آموزانی که
عالئم بیماری داشته و یا اعضای خانواده آنان بیمار هســتند میتوانند همچنان به صورت مجازی دروس خود را
دنبال کنند .سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :آموزش صرف مجازی در همه مدارس از یکم آذر
ممنوع اســت و باید مدارس حداقل هفتهای یک یا دو روز آموزش حضوری داشته باشند .به مدارس گفتهایم که
جلسه اول را به آموزش رعایت شیوه نامههای بهداشتی اختصاص دهند.

ط زیست گزارش میدهد؛
«روزان» از اقدامات نصفه و نیمه سازمان حفاظت محی 

منابع آبی خوزستان به شدت
کاهش یافته است

جامعه:
سیمین نوری

جامعه

»

«تکثیردرزیستگاه»و«ذخیرهسازیاسپرم»برایحفاظتازیوزپلنگایرانی
گروه جامعه  -سالهاست دوستداران محیط
زیســت از کاهش جمعیت یوزپلنــگ ایرانی ابراز
نگرانی کرده و نســبت به از بین رفتــن این گونه
ارزشمند هشــدار میدهند .بر اساس آخرین آمار
رسمی منتشــر شــده ،جمعیت یوزپلنگ ایرانی
در ایران کمتر از  ۴۰فرد اســت و این تعداد نشان
میدهد که با تداوم شــرایط فعلی و در بلندمدت
امکان حفاظت از نسل یوز وجود ندارد و تنوع ژنی
این گونه نیز بهشــدت در حــال کاهش و انقراض
اســت .حاال اما سرپرســت معاونت تنوع زیستی
ســازمان حفاظت محیــطزیســت «تکثیر در
زیستگاه» را برنامه این ســازمان برای حفاظت از
یوزپلنگ ایرانی اعالم کرده است.
به گزارش «روزان» ،بر اساس آخرین دادههای
علمی در ســال  ۲۰۱۷ایــران کمتــر از  ۴۰فرد
یوزپلنگ دارد و همچنین در این بررســی اثبات
شده که جمعیت یوز در ایران نزولی است .وسعت
زیســتگاه جنوبی یوز در کشــورمان بیش از سه
میلیون هکتار است ولی یوزهای شناسایی شده در
این منطقه انگشتشمار است .حسن اکبری اظهار
کرده اســت« :ما باید طرحهای خود را در جهت
حفظ زیســتگاه طبیعی این گونه متمرکز کنیم و
ایدههایی مانند طرح تکثیــر در حصر صرفا برای
حفظ ژنوم این گونه است .در شرایطی که وضعیت
تکثیر این گونه مناســب باشــد نیــاز به چنین
اقداماتی نیست اما در شرایط فعلی که ممکن است
حتی تکثیر در باغ وحش نیز در دســتور کار قرار
گیرد ،پوســت ،جنین و حتی اسپرم این گونه هم
برای زنده نگاه داشتن شــانس تکثیر آن در آینده
ضروری است».
سرپرســت معاونت تنوع زیســتی ســازمان
حفاظت محیطزیست به ایســنا گفته است« :در
حال حاضر بــرای  ۱۹گونه در خطــر انقراض در
کشــور ما برنامه عمل یا  action planتعریف
شده است .سیاســتهای ما برای حفظ گونههای
در خطر انقراض ،بر اســاس این نقشــه راه تبیین
میشود .علیرغم طراحی این نقشه راه ،مشکالت
زیادی برای اجــرای آن پیش روی ما قــرار دارد.
اولین مشــکل ما تخصیص اعتبــار ناکافی برای
پیشبرد این طرحهاست».
وی با اشاره به ویژگیهای خاص گونه یوز ادامه
داده است« :پناهگاه و پارک ملی توران و میاندشت

هسته اصلی زیستگاه یوز هســتند .در سالهای
گذشته به علت مشــکالتی که در ایران مرکزی به
وجود آمده است ،طرحهای ما در استانهایی مانند
یزد و خراسان جنوبی با موفقیت همراه نشده است.
یوزپلنگ گونــهای پرتحرک با قلمرویی وســیع
است .در برخی موارد مشاهده شده که یوز تا ۲۰۰
کیلومتر جابجایی داشته و در حال رفت و آمد بوده
اســت .لذا وقتی این موجود از قلمــرو خود خارج
میشود در معرض خطرات فراوانی قرار میگیرد.
راه محافظــت از این گونه در مقابــل این خطرات
توجه به زیستگاههای اطراف توران است».
اکبری با اشــاره بــه چالشهــای پیش روی
یوزپلنگ برای زندگی خــارج از مناطق حفاظت
شــده تصریح کــرده اســت« :ســگهای گله،
معدنکاوی ،جادهها ،کمبود طعمه و ...مشکالتی
هستند که یوزپلنگ خارج از منطقه حفاظتشده
با آنها دســت و پنجه نرم میکند .وزارت صنعت
معدن و تجــارت باید مســئولیت تخریب محیط
زیست بر اثر فعالیتهای معدنکاوی و حفر معدن
را بپذیرد .فعالیت معدنها در کشور ما بدون توجه
به استانداردهای زیستمحیطی انجام میشود و
آسیب زیادی به تنوع زیســتی ما وارد میکند .ما
برای مقابله با این خطرات باید یک سپر محافظتی
پیرامون این مناطق داشــت ه باشــیم .این ســپر
میتواند در قالب مناطق حفاظتشده مردمنهاد،
غیرمردمنهاد و یا قرقهای اختصاصی باشد».
سرپرســت معاونت تنوع زیســتی ســازمان

حفاظت محیطزیســت بــا تاکید بر لزوم رشــد
طبیعی گونه بــرای برخــورداری از توانایی ادامه
حیات در طبیعت گفته اســت« :موجودی که در
فضای ســاختگی و مصنوعی متولد شود ،توانایی
بقا و ادامه زندگی در محیط زیست را ندارد .ما اگر
میخواهیم زندگی این گونــه را نجات دهیم باید
از زیســتگاه آن محافظت کنیم .در صورتی که ما
میتوانستیم منطقهای محصور به وسعت  ۵۰هزار
هکتار داشــت ه باشــیم و تکثیر این گونه را در این
منطقه به صورت نیمهطبیعــی کنترل کنیم ،یوز
میتوانست توانایی شــکار و ادامه زندگی را کسب
کند سپس در طبیعت رها شود اما منطقه محصور
فعلی چنین وسعتی ندارد».
وی بر ضــرورت حفــظ زندگی و زیســتگاه
خانوادههای باقیمانده یوزپلنگ در کشور تاکید و
اظهار کرده است« :ما در منطقه توران هنوز چند
خانواده یوز داریم و بایــد توان و توجه خود را برای
محافظت از آنها و زیستگاهشــان متمرکز کنیم
همچنین مدیریت چرای دام و حضور ســگهای
گله در مجاورت محل زندگی این گونه مسئلهای
اســت که از اهمیت باالیی برخوردار است .جوامع
محلی باید تا جایی که آســیب جــدی به محیط
زیســت و منابــع طبیعــی وارد نمیکنــد از آن
بهرهبــرداری کنند .تالش ما این اســت که تا حد
امکان روشهای جایگزین معیشتی برای کاهش
وابستگی جوامع محلی به منابع زیستی در دستور
کار قرار گیرد».

اکبری درباره برنامه ســازمان محیط زیست
برای بهرهگیــری از توان ســمنها و همکاری با
سایر دســتگاهها به منظور محافظت از یوزپلنگ
ایرانی گفته اســت« :بــا ســازمانهای دولتی و
مردم نهاد برای محافظت از تنوع زیســتی کشور
همکاری میکنیم .ما در روزهای آتی جلســهای
با دانشــگاهها ،انجمنهای علمی و ســازمانهای
مردمنهاد برگــزار میکنیم تــا از همه ظرفیتها
برای محافظت از تنوع زیستی کشور و بهخصوص
این گونه در خطر انقراض استفاد ه کنیم همچنین
قصد داریم از ارتباطات بینالمللی برای مشارکت
در محافظت از یوز بهره ببریم .در کشــوری با این
وسعت و با این تنوع زیستی نمیتوان تنها با اتکا به
ظرفیتهای درونسازمانی از سرمایههای طبیعی
صیانت کرد و رسیدن به این هدف مهم ،همکاری
چندین دستگاه و حتی همکاریهای بینالمللی
را میطلبد».
همه اینهــا در حالی اســت که بــه تازگی
(اوایل آبان ماه) امیر عبــدوس مدیرکل حفاظت
محیطزیست استان سمنان خبر از ذخیرهسازی
اسپرم «فیروز» (یوز نر وحشــی مرکز تحقیقات
یوزپلنگ آســیایی پارک ملی تــوران) داده بود.
آنگونه که وی گفته اســت «عملیات بیهوشــی
و ذخیرهســازی اســپرم یــوز نر وحشــی مرکز
تحقیقات یوزپلنگ آســیایی پــارک ملی توران
(فیروز) با موفقیت انجام شــده است .برای اولین
بار عملیاتی در این سطح صرفاً توسط متخصصان
ایرانی و بدون حضور کارشناســان خارجی انجام
شــده اســت ».وی با تأکید بر اینکه اولین مرحله
ذخیرهسازی ژنهای یوزپلنگ نر وحشی در مرکز
تحقیقات یوزپلنگ آسیایی توران استان سمنان
انجام شده ،افزوده است 25« :فرد یوزپلنگ در این
اســتان وجود دارد که از این تعداد  15فرد دارای
شناســنامه هســتند .پارک توران در شهرستان
شــاهرود تنهــا زادگاه زادآور یوزپلنگ آســیایی
در دنیا است ».امید اســت اقدامات نصفه و نیمه
ط زیست در راستای صیانت
سازمان حفاطت محی 
از گونه ارزشمند یوزپلنگ ایرانی موثر واقع شده و
برای ازدیاد نســل آن راهکارهای عملی اندیشیده
شــود .بدیهی اســت در این راه بایــد از نظریات
کارشناسی شده و تخصصی اهل فن و انجمنهای
مردم نهاد نیز استفاده شود.

تولید اپلیکیشن جامع شناختی اوتیسم در کشور
اپلیکیشن جامع شناختی اوتیســم با هدف کمک به غربالگری
اختالل اوتیســم ،بهبود کارکردهای شــناختی و دسترسی آسان
والدین به متخصصان در کشور تولید شد.
به گزارش ایسنا ،این اپلیکیشــن جامع شناختی چهاربخشی ،از
قسمت های کاربردی چون تست تشــخیص ،پزشک و مشاور ،بازی
های شناختی و بانک های اطالعاتی تشکیل شده است.
اپلیکیشن جامع شناختی اوتیسم توســط یکی از شرکت های
خالق مستقر در شتابدهنده شناختی توسط تعدادی از فعاالن حوزه
اوتیسم و تحت نظر متخصصان حوزه شناختی و کسب و کار طراحی
شده است.
در بخش تست تشــخیص این اپلیکیشــن ،والدین می توانند با
پاسخ به سواالت چندگزینه ای ،متوجه شوند که آیا فرزندشان عالئم
هشداردهنده ای از اختالل طیف اوتیســم دارد یا خیر .در ادامه اگر
چنانچه نیازمند پیگیری توسط متخصصان باشد ،این امکان برایشان
وجود دارد که با وارد کردن شــماره تماس به روانپزشک ارجاع داده
شده و فرآیند تشخیص را تا انتها پیگیری کنند.
بخش بعدی این اپلیکیشن ،بخش پزشک و مشاور است .در این

بخش ،والدین به خدمات پزشکی و توانبخشی که توسط متخصصان
مجرب حوزه اوتیسم ارائه می شــود ،دسترسی داشته و وقت ویزیت
آنها ،در کمتر از  ۴۸ساعت تعیین خواهد شد.
در بخش بــازی های شــناختی ،کارکردهای شــناختی که در
اوتیســم تحت الشــعاع قرار می گیرد مانند توجه ،تمرکز ،حافظه
دیداری ،یادگیری ،شــناخت هیجانات و حل مســاله مورد بررسی

قرارگرفته و به طراحی مینی گیم شــخصی سازی شــده برای افراد
طیف اوتیسم در سه سطح خفیف ،متوسط و شــدید پرداخته و در
مجموع چندین مرحله بازی در اپلیکیشن پیاده سازی شده است.
این بخش از اپلیکیشــن ضمن ایجاد اوقاتی شــاد برای فرزندان
مبتال به اوتیســم  ،منجر به ارتقای عملکردهای شــناختی آنان می
شود؛ چرا که در این بازی ها ،یک شــخصیت منحصر به فرد همراه
فرزند اوتیسم است و به بهبود تعامل اجتماعی وی کمک می کند.
بخش چهارم این اپلیکیشــن ،مربوط به بانک هــای اطالعاتی
است .در این بخش والدین می توانند آدرس ،تلفن و اطالعات تمامی
مدارس اوتیسم و مراکز توانبخشــی مربوط به اختالل اوتیسم تحت
نظارت بهزیستی را در شهر محل زندگی خود پیدا کنند.
این اپلیکیشن جامع شناختی چهار قسمتی با حمایت ستاد توسعه
علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری به مرحله تولید رسیده است .این
ستاد ،ضمن حمایت از توسعه پژوهشهای فناورانه
در حوزه اوتیسم ،فرآیند شناسایی و غربالگری بیماران
شناختی را در دستور کار قرار داده است.

لزوم توجه به تبعات روحی و روانی ناشی از مواجهه با ویروس کرونا
یک روانشناس با اشاره به اینکه تبعات
روحی و روانی ناشــی ازمواجهه با ویروس
کرونا بســیار مخرب اســت گفت :جامعه و
اطرافیان یک فرد نســبت به هم مسئولاند
و نبایــد به گونــهای رفتار کــرد که فردی
احساس تنهایی کند.
به گزارش مهر ،محمدرضــا ایمانی در
خصوص بحرانهای روحی و روانی ناشی از
دست و پنجه نرم کردن با پاندمی کرونا در
گفت :در حال حاضر ما باید به این موضوع
توجه کنیم کــه در جنگ بســیار بزرگی
هستیم که مانند شــرایط یک جنگ عادی
نیست ،در این جنگ خبری از اسلحه و تانک
نیست و گلولهای شلیک نمیشود بلکه ما در
یک جنگ ناپیدا و عجیب زیســتی هستیم
که یک ویروس اختالالت جدی و بزرگی را
پدید آورده است.

وی اظهار کــرد :کرونا بــه عنوان یک
بحران بزرگ مشــکالت زیادی را تاکنون
ایجاد کرده اســت و فاصلههــای اجتماعی
که برای جلوگیــری از ابتالء به این ویروس
رعایت میشود متأسفانه سبب شده که ما
نتوانیم در کنار عزیزانمان باشیم.
این روانشناس افزود :متأسفانه ویروس
کرونا در روابط خانوادگی هم تأثیر داشــته
است و افراد به دلیل مواجهه با این ویروس
نمیتوانند کنار هم باشــند و همین سبب
شده است تا شرایط از حالت طبیعی خارج
شده ،تعامالت اجتماعی پایین آمده و افراد
احســاس کنند که دیگر مورد حمایت قرار
نمیگیرند.
ایمانی تصریــح کرد :در حــال حاضر
شــرایط به گونهای اســت که بســیاری از
عزیزان افراد جامعه به ایــن بیماری مبتال

میشــوند که نیازمند پرســتاری و حتی
گاهاً بســتری هســتند و ما در این شرایط
نمیتوانیم از عزیزان خود پرســتاری کنیم
در کنار چنین مســائلی باید مراقبتهای
شــخصی را برای جلوگیری از ابتالء به این
بیماری نیز به مشکالت اضافه کرد که بسیار
شرایط را برای افراد سختتر نموده است.
ایــن روان شــناس عنوان کــرد :نکته

مهم در این مقابله و مواجهه و بحرانیهای
روحی و روانی ناشــی از کووید ۱۹کودکان
و نوجوانان هســتند که بیشتر از بقیه اقشار
جامعه احساس تنهایی و رها شدگی بسیار
زیادی را دارند و به نوعی انزوا طلبی و ترس
از دســت دادن اعضای خانــواده را تجربه
میکنند؛ گفتنی اســت درمان کودکان و
نوجوانان با تجربههایی از این قبیل بســیار
سخت و طوالنی است.
وی افزود :متأسفانه در شــرایطی قرار
داریم که بسیاری از اعضای جامعه عزیزان
خود را بر اثر ابتالء به این ویروس از دســت
دادهاند و مراسم تشــییع بسیار مختصر و با
حداقل افراد برگزار میشود و طبیعی است
که در چنین شرایطی همدردی و همراهی
با این افراد به شکل مناسبی انجام نخواهد
شد.

خبر

»

کشف  ۷۰۰هزار لیتر فرآورد ه نفتی قاچاق
در کشور

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی
نیروی انتظامی از کشــف  ۷۰۰هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق به
ارزش بیش از  ۵۰میلیارد ریال طی هفته گذشته در سراسر کشور
خبر داد .به گزارش ایرنا ،جالل امینی اظهار داشــت :در این طرح
عملیات های متعدد استانی و منطقه ای مبارزه با قاچاق کاال و ارز
بااولویتکنترلمصرفکنندگانعمدهسوخت،تانکرهایسوخت
رسان ،جایگاه های عرضه سوخت و شرکت های تولیدی ،صنعتی و
کشاورزی و غیره طی هفته گذشته به اجرا در آمد .وی تصریح کرد:
فرآورده های نفتی مکشوفه به شــرکت پخش فرآوردههای نفتی
استان ها تحویل و همچنین در این رابطه متهمان دستگیر شده به
همراهپروندههایمتشکلهتحویلمراجعقضائیشدند.امینیادامه
داد :از تخلفات انجام شده در این حوزه حمل بدون اسناد و مدارک
قانونی ،حمل سوخت در باک اضافه و غیراستاندارد ،عرضه خارج
از شبکه ،انحراف از مسیر ،دریافت سهمیه سوخت با توجه به عدم
فعالیت برخی از واحدها در سایه نبود نظارت دقیق بر میزان سهمیه
های واگذاری شده از سوی سازمان های متولی است .رئیس پلیس
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه
با همه توان و جدیت همواره با قاچاقچیان و مخالن نظم و امنیت
اقتصادیمقابلهمیکنیم،ازهموطنانخواستکهدرصورتاطالع
از هرگونه فعالیت های غیرقانونی در این زمینه ،مراتب را از طریق
فوریتهایپلیس ۱۱۰اطالعدهند.

واکسیناسیون پناهندگان و اتباع خارجی
در ایران

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی کشــور گفت :با توجه
به اهمیت واکســینه کردن  ،پناهندگان و اتبــاع خارجی برای
پیشگیری از کووید 19واکسینه می شوند .به گزارش مهر ،مهدی
محمودی گفت :با توجه به اهمیت واکســینه کردن پناهندگان
و اتباع خارجی جهت پیشــگیری از بیماری کوویــد  ۱۹دولت
جمهوری اسالمی ایران ضمن برگزاری جلسات متعدد با نهادها و
سازمانهای بین المللی ،پس از اخذ مجوزهای الزم توسط وزارت
بهداشت و درمان توانست نخستین محموله واکسن کووید  ۱۹به
تعداد یک میلیون و ششصد هزار دوز به همراه ظروف جمع آوری
ایمن سازی و سرنگهای تزریق را در قالب ســاز و کار «پوشش
بشردوستانه» کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان را تأمین و از طریق فــرودگاه بین المللی حضرت امام
خمینی وارد و تحویل وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی
گردید .وی افزود :دولت جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهایی
اســت که تحت تأثیر پاندمی بیماری کووید  ۱۹-قرار گرفت و در
ماههای اخیر توانسته به طور گسترده برنامه واکسیناسیون کووید
نوزده را به اجرا درآورد و پناهندگان ساکن در کشور را همزمان با
شهروندانایرانیواکسینهکند.

کشف انبار ماینر در جنوب تهران

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از
کشف ۷۴دســتگاه ماینر و  ۵۷۲برد ماینر غیرمجاز از یک انبار در
جنوب تهران خبر داد .به گزارش ایســنا ،نادر مرادی گفت :مدتی
قبل و درپی دریافت گزارشــی مبنی بر نگهــداری تعداد زیادی
دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از انبارهای واقع در جنوب
تهران رسیدگی به موضوع در دســتورکار ماموران پلیس اماکن
تهران بــزرگ قرار گرفــت .وی ادامه داد :با اقدامات انجام شــده
مشخص شد که گزارش واصله صحیح بوده و تعداد زیادی ماینر
و برد ماینر در یکــی از انبارهای محدوده بهشــت زهرا نگهداری
میشود که در همین راســتا هماهنگیهای الزم با مقام قضایی
انجام و مجوزهای الزم برای انجام عملیات دریافت شد .مرادی با
اشاره به عملیات ماموران گفت :ماموران در عملیاتی اقدام به حضور
در محل و بازدید از این انبار کردند که در جریان آن  ۷۴دســتگاه
ماینر غیرمجاز و  ۵۷۲برد ماینر را کشف و ضبط کردند .همچنین
مالک انبار نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

