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گـــزارش

مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعــی آخرين جزئيات 
پرداخت مطالبــات مراكز طرف قرارداد و داروخانه ها در 

طرح دارويار و... را اعالم كرد.
ميرهاشم موسوی در گفتگو با مهر در خصوص پرداخت 
مطالبــات داروخانه هــا گفــت: مطالبــات داروخانه ها 
در تمامــی نســخه الکترونيك تا پايان تيرماه تســويه 
 شــده اســت و با طرح دارويار همراهــی كامل صورت 

گرفته است.
وی تاكيــد كرد: در نســخه غير الکترونيــك، مطالبات 
3 ماه اول ســال جاری را تســويه كرديم يعنی ماه های 
 فروردين، ارديبهشت و خرداد تسويه شده است و مطالبه 

ديگری نداريم.
مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعی گفــت: در رابطه 
با طرح پزشــك خانواده و نظام ارجاع تــا پايان خرداد 
1401 تمامی مطالبات تســويه شده است اما در مراكز 
دانشــگاهی توانســتيم تا پايان مهرماه 1400 مطالبات 

مراكز طرف قرارداد تسويه كنيم كه البته با پيگيری های 
انجام شــده و جلســه كه هفته گذشــته با معاون اول 
رئيس جمهور برگزار شــد قرار شد بخشی از مطالبات ما 
را در قالب ســهام واگذار كنند تا بتوانيم بدهی به مراكز 

طرف قرارداد را سرعت ببخشيم.
به گفته موســوی، وزير اقتصاد مکاتبات خوبی تاكنون 
انجام داده و پيگيری های انجام شــده و به محض اينکه 
ســهام به دســت ما برســد و نقدينگی داشــته باشيم 

مطالبات مراكز دانشگاهی را نيز تسويه خواهيم كرد.
مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعی اظهار داشــت: در 
بخش خصوصی و غير دانشــگاهی نيز وضعيت پرداخت 
مطالبات ما خوب است البته صفر نيست چون همچنان 
در حال توليد اســت اما در مراكز دانشگاهی فاصله چند 
ماهه وجود دارد كه انشــااهلل با همکاری ميان ســازمان 
برنامه و بودجه و وزارت بهداشــت بتوانيم زودتر آنها را 

تسويه كنيم.

جزییات پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی
رييس پليــس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ با بيان 
اينکه طرح جديد ترافيك تهران با افزايش يك ســاعته 
نســبت به گذشته اجرا خواهد شــد، گفت: از اين طرح 
بازخوردگيری می شــود و اگر الزم باشد تغييرات بعدی 
در اجــرای طــرح ترافيك بر اســاس بازخوردها اعمال 

خواهد شد.
ســردار محمد حسين حميدی در گفت وگو با ايسنا، در 
پاسخ به پرسشی پيرامون نظر پليس درباره تغيير ساعت 
اجــرای طرح ترافيك در تهران گفت:  همانطور كه پيش  
از اين اعالم شــده بود، با تصويب شــورای ترافيك شهر 
تهران، ســاعت اجرای طرح ترافيــك از اول مهر تغيير 
كرده و از 6:30 صبح تا 18 خواهد بود. ما روی ساعت و 
محدوده طرح جديد ترافيك اتفاق نظر داشــتيم و آن را 
تصويــب كرديم و فعال نيز برنامه ای برای ايجاد تغييرات 

در ساعت اجرای طرح ترافيك نداريم.
وی با بيان اينکه يك ساعت به مدت زمان اجرای طرح 

ترافيك افزوده شــده اســت، گفت: تنهــا تغيير صورت 
گرفته نســبت به تابستان اين است كه زمان اتمام طرح 
ترافيك از ساعت پنج به شــش عصر رسيده است. اين 
درحالی اســت كه در گذشــته و پيش از پاندمی كرونا 

ساعت اجرای اين طرح تا هفت عصر بود.
رئيس پليس راهنمايــی و رانندگی تهران بزرگ درباره 
احتمال ايجاد تغييرات ديگری در طرح ترافيك پايتخت 
تصريح كرد: با توجه بــه اينکه هنوز بازخوردی از طرح 
جديد ترافيك دريافت نشــده، الزم است بازخوردگيری 
انجام شود و اگر بازخوردهای منفی دريافت شود، پس از 
بررسی اطالعات مجددا فضا برای تصميم گيری دوباره و 

اصالح طرح ترافيك وجود خواهد داشت.
حميدی درباره تغييــر محدوده طرح ترافيك نيز گفت:  
فعال تصميمی هم در اين خصوص اتخاذ نشــده اســت، 
 اين كار نيازمند انجام كار كارشناســی و بررســی های 

متعدد است.

ساعت اجرای طرح ترافیک یک ساعت بیشتر می شود

سیاست های سازه محور همچنان اولویت ستاد احیای دریاچه 

روند تبخیر دریاچه ارومیه تا اواخر مهر ادامه دارد
قانون راجع به بی حجابی وبدحجابی 

چه می گوید؟!!

حادثــه درگذشــت مرحومه مهســا امينی با همه 
غم انگيز بودنش، باعث شد تا نظرها به سمت قانون 
و اينکه قانون چه می گويد برود تا شايد با تمسك 
به قانون منبعد شاهد چنين رفتارها وجوالن دادن 

گشت ارشاد بدون مجوز قانونی نباشيم.
از ابتــدای انقالب تاكنون، فقط يــك ماده قانونی 
راجع به زنــان بدون حجاب و مجــازات آن ها در 
قانون مجازات اســالمی وجود دارد و آن هم ماده 
638 اســت و مطابق تبصره ای كــه برای اين ماده 
درتاريــخ 1399/11/8 بــه تصويب رســيده آمده 
اســت:»زنانی كه بدون حجاب شــرعی در معابر و 
انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو 
مــاه و يا از2 ميليون ريال تا10ميليون ريال جزای 

نقدی محکوم می شوند«
پس پی می بريم كه ايــن تنها اظهار نظر و تاكيد 
قانون اســت كه اشــاره ای به زنان ُشل حجاب يا 
بدحجاب نکرده اســت و صرفا تأكيدش برزنان بی 
حجــاب اســت  و مهمتر از همه اشــاره ای هم به 
بازداشــت چند ســاعته، يا چند روز و اخذ تعهد و 

آموزش از آنان نکرده است!!
به عبارت ديگر قانونگذار اين اقدامات گشت ارشاد 
را ضروری ندانسته و از كنار آن گذشته است، حال 
مسئوالن ذيربط بايد پاسخگو باشند كه چرا وقتی 
قانون اينگونه شفاف و روشن است و صراحت دارد، 
خــالف قانون عمــل می كنند و بجــای قاضی به 

قضاوت می نشينند؟!
هر چند كه مجازات تعيين شــده ممکن اســت از 
نظرعده ای مناسب و مانع از تخلفات نباشد، اما اين 
نقص قانونی به زعم آنان نبايد مجوز خودسری ها و 
بی قانونی ها در پوشش لباس قانون و ضابط قضايی 

صورت پذيرد.
آنچه كه مســلم اســت موضوع حجاب و مســائل 
پيرامونــی آن نيازبه يك بررســی كامل و جامع با 
استفاده از نظرات تمامی انديشمندان جامعه ايران 
دارد تا يکبار برای هميشــه موضوع حجاب كه يك 
اصل الزم و واجب دينی اســت تعيين تکليف شود 
و اينگونه برای كشــور هزينه تراشی نشود و چهره 

ايرانيان در جامعه امروزی مخدوش نشود.
گوش اگرگوش تو و ناله اگر ناله ماست

آنچه البته به جايی نرسد فرياد است

 هدف از کتابت قرآن سازندگی روحی
 و معنوی انسان است

در روز اربعين حســينی فاز اول پروژه كتابت قرآن 
با عنوان كتابت قرآن توســط جامانــدگان اربعين 
حسينی به اجرا درآمد و حدود هزار نفر از عاشقان 
قرآن و اهل بيت عليهم السالم در اين برنامه كه در 
قدمگاه صالحيه تجريش برگزار شد شركت نمودند.

دكتــر  روز،  سياســت  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
اســماعيل رهدار رئيس ســتاد كتابت نور در سايه 
شمس الشموس در همين زمينه افزود: برای ايجاد 
انس بيشــتر مــردم با قرآن كــه از تاكيدات رهبر 
فرزانه انقالب اســت، كتابت قرآن را از سال 1387 
به صورت جدی و برنامه ريزی شــده برای اقشــار 
مختلف مردم و خوشنويســان شروع كرديم چراكه 
اعتقاد داريم كتابت قرآن باعث سازندگی روحی و 

معنوی انسان می شود.
دكتر رهدار ادامــه داد: در اين برنامه كه قرآن در 
صفحات ســه خطی طراحی شــده ، مردم با ظاهر 
اجتماعی و تحصيالت و ســن و جنسيت مختلف، 
3 خــط از قرآن كريم را كتابت نموده و ثواب آن را 
به امام زمان )عج( اهدا نمودند و توصيه شــد تا از 
امروز روزانه يك صفحه از قرآن را به نيت سالمتی 
امام زمــان )عج( قرائت كنند تــا يك ختم كامل 
قرآن نيز صورت پذيرد.  مسئول برگزاری اين برنامه 
ادامه داد: اين قرآن دارای 3012 صفحه می باشند 
و به معنای مشــاركت 3012 نفر از اقشار مختلف 
مردم در اين كتابت است كه فاز اول آن در منطقه 
تجريش با حدود 1000 نفر از دوســتداران قرآن 
و اهل بيت عليهم الســالم اجــرا گرديد و و 2 فاز 
باقيمانده در مناسبتهای پيش رو با جامعه هدفهای 

مردمی برگزار خواهد شد. 
عليرضــا جبار حميدی ، دبير شــوراياری تجريش 
نيــز اين كار را يك پروژه فرهنگی بزرگ در جهت 
فراگيری بيشــتر قرآن در زندگی مردم دانســت و 
بيــان كرد: از نــکات جالب توجه در اين مراســم 
كتابت يك دختر خانم 10 ســاله از گروه كودكان 
كار بعنوان اولين كاتب اين مراسم بود و حتی خانم 
مســن كارتن خواب نيز يك صفحــه از اين قرآن 
را كتابت كردنــد. حميدی ادامه داد: شــوراياری 
تجريش هميشــه در برگزاری اين مراسمات پيش 
قدم بوده اســت و ابــراز اميدواری كــرد متوليان 
فرهنگی منطقه نيز در اين برنامه ها پايکار باشــند 
نه نظاره گر. وی ادامه داد برای هريك از شــركت 
كننــدگان در اين برنامه فرهنگی ، تقديرنامه ای از 
طرف ســتاد كتابت نور در سايه شمس الشموس و 
شــوراياری تجريش در نظر گرفته شده بود كه در 
همان روز اربعين از طريق پيام رسانهای اجتماعی 

فضای مجازی برای كاتبان ارسال گرديد.
در اين برنامه هيئت متوسلين به امام حسن مجتبی 
عليه الســالم ، شــوراياری تجريش ،گروه جهادی 
امداد معلول ، سرای محله تجريش و گروه جهادی 
شمس)شهدای مدافع سالمت( با ستاد كتابت نور 

در سايه شمس الشموس همکاری نمودند.

یادداشت

گفته می شود تا اواخر مهر تبخير در درياچه اروميه ادامه 
دارد و ســطح تراز آب به رقم روز اول شروع پروژه احيای 
درياچه اروميه خواهد رسيد و جنوب درياچه كامال خشك 
خواهد شــد، و مسئوالن امر به دنبال تامين حقابه درياچه 
از طريق تصفيه خانه و تونل آب هستند، آيا اين راه حل به 

احيای درياچه منجر خواهد شد؟
به گزارش فارس، ســه شــنبه 21 تيرماه مجلس شورای 
اســالمی با تصويب تقاضای تحقيــق و تفحص از عملکرد 
ســتاد احيای درياچه اروميه موافقت كرد و رئيس كميته 
محيط زيست كميســيون كشاورزی، آب، منابع طبيعی و 
محيط زيست مجلس محورهای تحقيق و تفحص را  اعالم 
كرد و خواستار بررسی عملکرد مالی و اجرايی ستاد درياچه 
اروميه از بدو تاسيس تا حال شد؛ همچنين خواستار اعالم 
اعتبارات ســتاد احيای درياچــه اروميه از اول تا به حال و 
همچنيــن دريافتی های مديران آن مجموعه تمام طرح ها، 

مبالغ و مجريان آنها شد.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شورای در جريان بررسی 
تحقيق و تفحص از عملکرد ســتاد احيای درياچه اروميه 
اظهار داشــت: موضوع درياچه اروميه يــك موضوع ملی 
مهم اســت و بحثی نيســت كه صرفاً اســتانی باشد و اگر 
برای احيای درياچه اروميه چاره انديشــی نشــود و مورد 
توجــه جدی قرار نگيــرد، اثرات زيســت محيطی زيادی 
خواهد داشت كه چندين ميليون نفر را تحت تأثير مسائل 

اقتصادی، سالمت و بهداشت قرار می دهد.
رئيس مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه درياچه اروميه 
نقطه اســتراتژيك از بعد اقتصــادی و ظرفيت های محيط 
زيستی و كشاورزی به شــمار می رود، تاكيد كرد: مجلس 
و دولت بايد توجه ويژه بــه موضوع احيای درياچه اروميه 
داشته باشند. از دولت خواهش می كنم اگر كار هايی كه در 
اين زمينه صورت گرفته اشــکاالتی دارد، برطرف شود و از 

ايرادات به طور جدی پيشگيری به عمل آيد.
اين در حالی است كه  مديركل مديريت بحران آذربايجان 
غربی يك روز بعد از اعــالم ين اظهارات در مجلس اعالم 
كرد:  بيش از 2 دهه گذشــته، هرسال به طور متوسط 40 
ســانتی متر از ارتفاع درياچه اروميه كاسته شده و اكنون 

95 درصد از آب اين درياچه خشك شده است.

واكاوی تراز اين درياچه طی 57 سال گذشته بيانگر كاهش 
تراز به طور متوسط ســاالنه 40 سانتی متر طی 20 سال 
منتهی به ســال 1393 است كه مشــابه اين روند در بازه 
بلندمدت پايش ســطح درياچه ديده نشــده است. بر اين 
مبنا از نيمه دهه هفتاد تا اوايل دهه نود شمســی شــاهد 
افت 8 متری تــراز درياچه اروميه از 1278 متر به 1270 
متر بوده ايم. به معنای ديگر، خروجی بحران درياچه اروميه 
طی سال های اخير افت ترازی است كه به نزديك نيم متر 

در طی سال های اخير نيز می رسد.
طبق اعالم ســميه رفيعی رييس فراكسيون محيط زيست 
مجلس، ســتاد احيای درياچه اروميه پس از صرف 5700 
ميليارد تومان اعتبار، هيچ دستاورد مهمی برای نجات اين 
درياچه نداشته است. روند نزولی سطح تراز درياچه اروميه 
از سال 1374 شروع شد و طی 20 سال 8 متر سطح تراز 
آب آن كاهش يافت. ســتاد احيای درياچه اروميه در سال 
94 در پی خشــك شدن وسيع بخش های جنوبی درياچه 
اروميه تشــکيل شــد كه در آن زمان ســطح تراز آب اين 

درياچه به 1270.04 رسيده بود.
از زمان تشکيل اين ســتاد اعتبارات هزينه شده 57306 
ميليارد ريال بوده است كه اين ميزان اعتبار به ارزش سال 

1400 با محاسبه نرخ تسعير دالر و نرخ تورم، معادل بيش 
از 150 هزار ميليارد ريال بوده است.

رييس فراكســيون محيط زيســت مجلس در گفت و گو 
با فارس با اشــاره به اين كه حجم بســيار زيادی كارهای 
مطالعاتی برای درياچه اروميه انجام شــده است گفت: بر 
اســاس همين مطالعات و برابر اعالم رييس ســتاد احيای 
درياچه اروميه، 18 درصد علت خشك شدن تاالب ، تغيير 
اقليــم و 82 درصد به دليل مديريت غلط منابع آبی حوزه 

آبريز بوده است.
طی ســال های گذشته فقط در ســال های پر بارش شاهد 
افزايش نســبی ســطح تراز آب درياچه اروميه بوده ايم با 
وجود اينکه طبق برنامه ستاد احيا، قرار بود سطح تراز آب 
درياچه اروميه تا سال 1406 به 1274.1 برسد اما در حال 
حاضر آخرين ســطح تراز درياچه اروميه به تاريخ 19 تير 
ماه 1270.57 است يعنی تنها 53 سانتيمتر از حداقل تراز 

آبان 94 باالتر است!
بر اســاس پيش بينی كارشناســان تا اواخر مهر تبخير در 
درياچه اروميه ادامه دارد و ســطح تراز آب به رقم روز اول 
شــروع پروژه احيای درياچه اروميه خواهد رسيد و جنوب 

درياچه كامال خشك خواهد شد.

پروفســور آق رئيس انجمن آبزی پروری ايران تغيير الگوی 
مصرف را علت اصلی خشــك شدن درياچه عنوان كرده و 
گفته اســت: در 25 سال اخير وسعت زمين های كشاورزی 
2 برابر شده است و بســياری از زمين هايی كه ديم بودند 
به زمين های آبی تبديل شــده اند و بــه آبياری نياز دارند 
كه عمدتا آبياری های ســنتی غرقابی هستند و آب زيادی 
مصرف می كنند. اين مصــرف بی رويه آب و عدم مديريت 
منابع آبی باعث شده آب به اندازه كافی به درياچه نرسد و 

به خشك شدن آن منجر شود.
قاســم زاده ســخنگوی صنعت آب با بيان اين كه اقدامات 
ستاد احياء همچنان تداوم دارد، گفت: تکاليف وزارت نيرو 
در ستاد درياچه اروميه مشخص شده، در بخش رهاسازی 
نقدهايی به وزارت نيرو مطرح می شود اما بايد توجه داشت 

كه اولويت ما تامين آب شرب است.
علی ســالجقه رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست در 
واكنش  اخير خود در رابطه با خشك شدن درياچه اروميه 
باز هم به مســائل ســازه ای كه ســتاداحيا در دوره قبل 
پيگيری می كرده اســت، پرداخته و درباره تأمين حق آبه 
درياچه اروميه اظهار داشت: مقدار 100 ميليون مترمکعب 
آب از تصفيه خانه های شــهرهای اروميه و تبريز به درياچه 
اروميه رهاسازی شده اســت. برای اينکه حق آبه تاالب در 
مســير برداشت نشود، مقرر شــده كه مقدار 600 ميليون 
مترمکعب آب از تونل كانی سيب به درياچه بريزد اما تونل 

با ايراد فنی رو به روست.
وی با اشــاره به اينکه مجموعه وزارت نيرو برای تسريع در 
روند تعميرات تونل كاماًل بســيج شــده است و به محض 
ترميم و آماده شــدن تونل رهاسازی حق آبه انجام خواهد 
شد. گفت:  رهاســازی به شــکلی انجام خواهد گرفت كه 

حق آبه درياچه در مسير برداشت نشود.
نارضايتی مردم بومی، كشــاورزان و فعاالن محيط زيست 
از عملکرد ســتاد احيای درياچه اروميه با طرح اين سوال 
كه اين همه اعتبار هزينه شــده طی سال های گذشته چه 
خروجی داشته است؟بايد بررسی شود كه بعد از اين همه 
سال عمليات پرهزينه طرح احيای درياچه اروميه چقدر و 
چند درصد از سهم 82 درصدی مديريت غلط حوزه آبريز 

اصالح و بهبود يافته است.

سازمان پزشکی قانونی پس از مشخص شدن نتيجه آزمايش های تخصصی انجام 
شــده، گزارش خود از علت فوت خانم »مهسا امينی« را به مراجع قضائی اعالم 

خواهد كرد.
سازمان پزشکی قانونی در اطالعيه ای تأكيد كرد: بالفاصله پس از مشخص شدن 
نتيجه آزمايش های تخصصی انجام شــده، گزارش خود از علت فوت خانم مهسا 

امينی را به مراجع قضائی اعالم خواهد كرد.
متن اين اطالعيه به شرح زير است:

به اطالع می رســاند اداره كل پزشکی قانونی استان تهران بالفاصله پس از دستور 
دادستان محترم تهران جهت رسيدگی ويژه اين پرونده نسبت به اعزام همکاران 
مجرب اين ســازمان و معاينه دقيق ايشان در بيمارستان اقدام نمود كه در حين 

فرايند تشــکيل كميسيون تخصصی، خبر درگذشــت وی واصل شد. به محض 
اطالع از وقوع فوت متوفيه و در پی دستور مقام محترم قضائی با تشکيل يك تيم 
مجرب از كادر متخصصان پزشکی قانونی، پس از انتقال پيکر فوت شده به سالن 
تشــريح مركز تشخيصی و آزمايشگاهی استان تهران، نسبت به معاينه ظاهری و 

كالبدگشايی پيکر متوفيه اقدام شد.
در رسيدگی به اين پرونده بررسی دقيق و كاملی در معاينه و كالبدگشايی صورت 
گرفت و تمامی معيارها و شاخص های تعيين علت فوت، معاينه ظاهری و اعضای 
داخلی بدن انجام و نمونه های الزم از بافت ها و اعضای داخلی بدن برداشته و به 
آزمايشــگاه های تخصصی ارسال شد تا به مجرد حصول نتايج آزمايشات ارسالی 
و با در نظر گرفتن نتايج معاينات و كالبدگشــايی انجام شده، مندرجات پرونده 
بيمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنين اخذ نظريه تخصصی رشته های 
مورد نظر در قالب كميســيون پزشکی ويژه ای كه به دستور دادستان محترم در 
اداره كل پزشکی قانونی استان تهران تشکيل شده است، متعاقباً نسبت به تعيين 

علت فوت اقدام و نتيجه به مقام محترم قضائی ارسال شود.

پزشکی قانونی: 

 علت درگذشت »مهسا امینی« را 
به مراجع قضائی اعالم می کنیم

فرهادخادمی

خبــــر

نماینده سقز در مجلس:

اوضاع سقز آرام و عادی است
نماينده ســقز و بانه در مجلس شورای اسالمی به تشريح وضعيت شهر ســقز در زمان تشييع مهسا امينی پرداخت و 

گفت كه در حال حاضر اوضاع شهر سقز عادی و آرام است.
بهزاد رحيمی در گفت وگو با ايسنا با اشاره به وضعيت شهر سقز بعد از تشييع مهسا امينی گفت: ما از همان ساعات اوليه  كه 
پيکر مهسا امينی از تهران منتقل شد،  در كنار خانواده اش بوديم،  به پيشوازش رفته و مشايعت كرديم. در مراسم خاكسپاری 
هم حضور داشتيم خانواده مهسا امينی خيلی ناراحت بودند اما همراهی كردند. وی در واكنش به انتشار اخبار و تصاويری از 
درگيری در مراسم تشييع مهسا امينی گفت: حواشی در مراسم تشييع به خاطر ازدحام جمعيت بود؛ برخی هم می خواستند 
از اين قضيه بهره برداری كنند برای يکی دو ساعت اتفاقاتی به وجود آمد اما بعد از آن اوضاع كامال كنترل و آرام شد االن 
شــهر در حالت عادی است و بعد از آن هم اتفاق خاصی پيش نيامده است. نماينده سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی 

ادامه داد: در حال حاضر به جز يك مورد كه آسيب جزيی ديده بود و در بيمارستان است، كسی مشکلی ندارد.
رحيمی در واكنش به انتشــار اخباری درباره اعتصاب عمومی در ســقز گفت: خبری نيست؛ اوضاع آرام و شهر عادی 
است؛ خانواده مهسا امينی از اين قضايا حمايت نمی كنند؛ انتظار آنها اعمال قانون است؛ پيام دادند كه با كسانی كه اين 
وضعيت را به وجود می آورند همراه نيستند؛ چون نيات آنها همراهی و همدردی با اين خانواده نيست. وی افزود: انتظار 
خانواده مهســا امينی روشن شدن ابعاد قضيه است؛ درست است كه دخترشان بر نمی گردد اما می خواهند اگر در اين 
قضيه برخورد خشــنی صورت گرفته مشخص شود؛ همچنين روشن شود كه چه كسانی مقصر بودند. آنها حق خواهی 
می خواهند تا ديگر شــاهد اين اتفاق نباشــيم. رحيمی درباره اين كه اينترنت در سقز قطع است، اظهار كرد: اينترنت 

تلفن همراه قطع است، اما اينترنت خانگی وصل است اما قرار است تا ساعاتی ديگر اينترنت موبايل هم وصل شود.
نماينده ســقز و بانه در مجلس شورای اسالمی درباره اين كه آيا در مراسم تشييع حضور داشت، گفت: بنده در مراسم 
تشــييع تا زمان خواندن نماز ميت حضور داشتم و بعد برای مراسم ديگری رفتيم. بعد از ظهر هم به همراه استاندار و 
معاون سياسی، فرمانده سپاه بيت المقدس و همه مسئوالن استانی در مراسم مسجد حضور داشتيم و بعد هم به خانه 

مرحوم مهسا امينی رفته و از خانواده شان دلجويی كرديم؛ امروز هم در مراسم شان حضور پيدا خواهيم كرد.

 لوازم تحریر ارزان قیمت
ترفند کالهبرداران در ایام بازگشایی مدارس

رئيس پليس فتا پايتخت از شناسايی و كشف پرونده با موضوع برداشت غيرمجاز اينترنتی از حساب شهروندان با ترفند 
فروش لوازم تحرير ارزان قيمت خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئيس پليس فتا تهران بزرگ در گفت و گو با مهر گفت: شخصی به پليس فتا مراجعه 
و مدعی شد حدود پانصد ميليون ريال بصورت غيرمجاز از حساب بانکی ايشان برداشت شده است، در همين خصوص 
پرونده اوليه تشــکيل گرديد. اين مقام انتظامی ادامه داد: شــاكی در اظهاراتش عنوان كرد با يك سايت فروش لوازم 
تحرير در فضای مجازی برخورد كردم كه با قيمت پايين تر از بازار اقدام به فروش می كرد، وسوسه شدم و جهت خريد 
از طريق درگاه بانکی موجود در داخل سايت اقدام كردم و پس از وارد كردن اطالعات حساب كاربری خود با تراكنش 
ناموفق مواجه شدم و پس از لحظاتی تمام موجودی حساب بانکی ام خالی شد. وی افزود: بالفاصله پس از اخذ اظهارات 
شاكی موضوع در دستور كار قرار گرفت و تحقيقات پرونده آغاز شد و كارشناسان پليس فتا با بهره گيری از روش های 
علمی و ســايبری موفق به شناسايی مجرم و دستيابی به اطالعات هويتی وی شده و متوجه شدند سارق با ايجاد يك 
ســايت جعلی فروش لوازم تحرير در آستانه بازگشــايی مدارس و ايجاد درگاه جعلی اقدام به سرقت اطالعات حساب 
بانکی مراجعه كنندگان می كند. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: پس از محرز شدن هويت مجرم برای پليس و جمع 
آوری مستندات كامل و جامع، پرونده وارد مرحله عملياتی شد و پس از تشريفات قضائی متهم در محل اختفای خود 
در يکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دســتگير و به همراه تجهيزات الکترونيکی به پليس فتا منتقل شــد. گودرزی 
بيان داشت: اين شياد اينترنتی پس از حضور در پليس فتا لب به اعتراف گشود و اظهار داشت با راه اندازی يك سايت 

فروش لوازم تحرير و يك درگاه جعلی از بيش از 19 نفر از شهروندان بيش از پنج ميليارد ريال كالهبرداری كردم.
رئيس پليس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصيه كرد: فريب تبليغات اغوا كننده فضای مجازی را نخورند و آگاه باشند 
ارزانی بی دليل می تواند يکی از ترفندهای مجرمين اينترنتی باشد، جهت ورود به اينترنت بانك خود نيز حتی المقدور 

از سرچ در موتورهای جستجوگر خودداری نمايند و حتماً از صحت آدرس وارد شده اطمينان حاصل كنند.


