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جـامعـه

وزیر بهداشت:

یکمیلیونماسکدیگربهچیناهدامیشود
با پرســه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم که مورد 
توجه کاربران قرار گرفته اســت. انتشار این مطالب به معنی تأیید آنها از سوی 

کیهان نیست.
 نعل وارونه جمهوریت

 محمد ایمانی: »آقای روحانی در قالب عملیات انتخاباتی، چند وقتی اســت 
از جمهوریت سخن می گوید. اما مدیریت او رنگ و بوی آزاردهنده  اشرافیت به 
خود گرفته اســت. حقوق های نجومی- خصوصی سازی رانتی- تشدید شکاف 
طبقاتی- وزیران چند هزار میلیاردی- مهره چینی و تخلفات حسین فریدون- 

خودکامگی مقابل نهادهای قانونی.«
 لیست می دهند؟

 احمد قدیری: »»اصالح طلبان می دانند سررشته دعواهای سیاسی کشور در 
پایتخت است و می خواهند جبهه انقالب با توهم نداشتن رقیب، تا می تواند به 
دســت خود تخریب شــود. آنگاه در دقیقه نود با تمام قدرت لیست خود را از 

مجاری مختلف منتشر و تبلیغ می کنند.«
یک اصالح طلب توضیح دهد

 حامد کاشــانی:»خیلی دوست داشــتم، یکی از عزیزان اصالح طلب توضیح 
می داد که چرا هر وقت احتمال رأی آوردن آنها زیاد اســت، تمام شــبکه های 
معاند، شــروع به تشویق شــرکت در انتخابات و بعضا حمایت صریح از لیست 
عزیــزان می کننــد و هرگاه احتمال پیــروزی ایشــان در انتخابات کمرنگ تر 
می گردد، این شبکه ها انتخابات را تحریم می کنند. دوست دارم پاسخی منطقی 
از یک اصالح طلب وطن پرســت بشــنوم، نه قضاوت دیگران یا مخالفان جریان 

اصالحات.«
مشغول خدمت به مردم یا سرگرم حاشیه؟

 محمد عبدالهی: »طرح های مبارزه با گرانی معطل مانده... پروژه های عمرانی 
معطل مانده... مشــکالت مردم معطل مانده... حتی فالن وزیر پشــت در اتاق 
رئیس جمهور معطل مانده... اما چیزی که معطل نمی ماند، درخواســت کاماًل 
سیاسی و بدون توجیه قانونی یک حزب اصالح طلب )درباره برگزاری رفراندوم 
با موضوع حذف نظارت استصوابی( است که فورا توسط رئیس جمهور پیگیری 

و ابالغ می شود.«
کاندیدای توئیتری

 ســعید جلیلی: »کاندیدایی که اوج کرامتش چهارتا توئیت است نمی تواند 
پدیده ایجاد کند! هدف مجلس رفتن نیست! کاندیدا باید برای مشکالت مردم 
راه حل داشته باشد. مثال باید بداند »مالیات« )که یک منبع مهم درآمد کشور 

است( در وضع مطلوب چه می تواند باشد؟!«
از ریاست جمهوری مادام العمر تا طرفداری از انتخابات

امیرحسین ثابتی: »اگر فردی غیراز روحانی می گفت انتخابات پیش رو انتصابات 
اســت مهم  نبود، اما روحانی که ســال ۷۳ دنبال حذف انتخابات و مادام العمر 
کردن ریاست جمهوری  هاشمی )سلطنت( بوده وحاال دغدغه انتخابات پیدا کرده 
جالب اســت! امان از ملتی که به خاطر نداشتن حافظه تاریخی، از یک سوراخ 

چندبار گزیده می شود.«
این سینما ما را به کجا می برد؟

 حجت اله عبدالملکی: »خالصه جشــنواره فیلم فجر امسال تا اینجا در چند 
کلمه: 1.ســیگار، 2.رقص، ۳.خودکشــی، 4.توهم، 5.روابط نامشروع، 6.کشف 
حجاب، و...، این ســینما جامعه را به سمت سعادت نمی برد. به نظر شما مشکل 

از کجاست؟!...«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اخبار کوتاه اجتماعی

ساخت ۵ مدرسه جدید توسط بنیاد مستضعفان
بنیاد مســتضعفان- با حضور فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، پنج مدرسه، 
یک مجموعه فرهنگی ورزشــی و پنج زمین چمن مصنوعی در استان خراسان 
جنوبی افتتاح شــد. با افتتاح این مدارس تعداد کالس های درس احداثی بنیاد 

مستضعفان در سراسر کشور، به 4۳۰ کالس درس رسید.
اعاده 33 میلیون و 7۵9 هزار یورو به بانک پاسارگاد

تعزیرات- مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران گفت: با شکایت بانک 
شاکی )پاسارگاد( از یک شرکت واردات کاال )چای( به کشور به اتهام سه فقره 
تخلــف عدم ایفای تعهدات ارزی )۳۳ میلیون و۷59 هزار یورو( به بانک عامل، 
پرونده های مطروحه برای رســیدگی به این اداره کل ارســال و النهایه شرکت 
متخلف به موجب حکم شعبه  ویژه رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی تهران، به 
اعاده عین ارزهای دریافتی در حق بانک شاکی و تعلیق یک ساله کارت بازرگانی 

مدیرعامل شرکت محکوم شد.
پزشکی قانونی ایران در رتبه 1۵ جهانی قرار دارد

سازمان پزشــکی قانونی- رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: در 
ســال 2۰19 رتبه پزشکی قانونی کشور در سطح دنیا 15 بود در حالی که این 

رتبه در سطح منطقه خاورمیانه اول است.
لزوم افزایش مدت زمان نگهداری معتادان در کمپ به ۲ سال

مهر- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: در مدت زمان 6 ماه 
فرد معتاد فقط ساماندهی و بازپروری می شود و برای درمان کامل حداقل باید 

دو سال این فرد تحت نظر باشد.
هشدار مدیریت بحران 

درباره فرونشست زمین در مسیر راه آهن و جاده ها
فارس- رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور با  اشــاره به خشکسالی 
در ســال های گذشــته و برداشــت بی رویه آب های زیرزمینی و فرونشست و 
فروچاله های زمینی گفت: ما دائما به راه آهن هشدار می دهیم که ممکن است 
قطاری که در مســیر حرکت می کند با یک فرونشست مواجه شود که آنها هم 
پیگیری ها و مطالعات الزم را                                             انجام دادند و نســبت به حل مشکالت احتمالی 
اقدام کرده اند. حتی برای وزارت راه و شهرسازی هم هشدارهایی ارسال کردیم 
درباره جاده های کشــور که ممکن است در بعضی از جاده ها با فرونشست های 

بزرگی مواجه شویم.
افزایش ۲۲ درصدی بارش در کشور طی امسال

ایســنا- رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
با  اشــاره به افزایش 22 درصدی بارش در کشور نسبت به میانگین بلندمدت، 
گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بارش در استان های گیالن، مازندران و 

هرمزگان بیشتر از سایر نقاط بوده است.
جمع آوری 3۴۰ معتاد متجاهر از سطح شهر تهران

پایگاه خبری پلیس-  جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از جمع آوری ۳4۰ 
معتاد متجاهر در نیمه اول بهمن ماه در ادامه طرح جمع آوری معتادان خبر داد.

انهدام باند ۵ نفره موبایل قاپ های پایتخت
مهر- معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
اعضــای باند پنج نفره موبایل قاپی در پایتخت خبر داد و گفت: با شناســایی 

متهمان توسط 4۳ شاکی اعضای این باند روانه زندان شدند.
کپی برداری از حساب بانکی شهروندان 

در پوشش روزنامه فروشی
پلیس فتا- رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده کپی 
از کارت عابر بانک شهروندان خبر داد و گفت: متهم در پوشش باجه روزنامه و 

تنقالت فروشی اهداف مجرمانه خود را عملی می کرد.
دزد طال های 3۰ زن میانسال دستگیر شد

میزان- رئیس کالنتری 161 ابوذر از دســتگیری شخص فریبکاری که با 
چرب زبانی به بهانه کمک به نیازمندان از ۳۰ زن میانســال طال ســرقت کرده 

بود، خبر داد.

فضانورد آژانس فضایی آمریکا ناســا،  
رکورد طوالنی ترین حضور در فضا )در طول 

یک پرواز( برای یک زن را شکست.
به گزارش یورونیوز، »کریستینا کوک«، که 
۳2۸ روز را در ایستگاه بین المللی فضایی گذراند، 
روز پنج شــنبه به دو فضانــورد دیگرِ  یعنی لوکا 

پارمیتانو از آژانس فضایی اروپا و آلکساندر اسکورتزوف از آژانس فضایی روسیه 
ملحق شد تا به همراه آنان با فضاپیمای سایوز راهی زمین شوند.

مدت زمان اقامــت )در یکبار پرواز( کوک در فضا،  تنهــا 12 روز کوتاه تر 
از رکــورد اقامــت در فضا برای فضانورد مرد آمریکایی اســت، رکوردی که در 
اختیار»اســکات کلی«، دیگر فضانورد ناسا اســت. کلی در سال های 2۰15 و 

2۰16 توانست ۳4۰ روز را در ایستگاه فضایی بین المللی بگذراند.

ثبت رکورد
 حضور یک زن

 در فضا

آمریکا

مقامات ترکیه اعالم کردند شمار تلفات 
سقوط دو بهمن در شهر »وان« در شرق این 

کشور به ۴1 نفر افزایش یافته است.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، سقوط 
دو بهمن در منطقه »باغچه سرای« شهر »وان« 
موجب جان باختن 41 نفر و مجروح شدن ده ها 

نفر دیگر شد. وزارت بهداشت ترکیه از احتمال افزایش قربانیان این حادثه خبر 
می دهد. پس از ســقوط بهمن اول در منطقه باغچه ســرای استان وان ترکیه 
در شرق این کشــور، یک تیم ۳۰۰ نفره نجات به منطقه اعزام شد که ناگهان 
بهمن دوم ریزش کرد و تعداد بســیاری در زیر آن مدفون شدند. گفته می شود 
دســت کم 2۰ نفر دیگر ناپدید هستند. طبق اعالم وزارت کشور ترکیه، تاکنون 

۳۰ نفر از این حادثه نجات یافته اند. 

 امدادگران 
قربانی »بهمن« 

شدند! 

ترکیه

در  »کرونا«  ویروس  شــیوع  گسترش 
اســتان های مختلف چین و یورش مردم به 
اقالم  خرید  برای  فروشگاه ها  و  داروخانه ها 
بهداشــتی و پزشکی، موجب کمیاب شدن 

این تجهیزات در این کشور شده است .
به گزارش ایرنا به نقل از برخی رســانه های 

چین، شواهد حاکی اســت که در پکن و بسیاری از شهرهای دیگر این کشور 
مردم با کمبود جدی ماسک روبرو هستند و خرید تجهیزات دیگری نظیر مواد 
ضدعفونی کننده و دســتمال کاغذی به دلیل شــیوع ویروس کرونا محسوس 
است. کمبود اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده در چین و دیگر مناطق همجوار 
چون »هنگ کنگ« و »ماکائو« نیز گزارش شده و دولت پکن در تالش است تا 
با واردات این اقالم، مشکل را حل کند. بسیاری از این اقالم به استان »خوبی« 
مرکز چین و محل شــیوع ویروس کرونا فرستاده شده است و به دلیل تعطیلی 
بســیاری از کارخانه ها در چین در ایام سال نو این کشور، مشکل می توان این 
اقالم را در دیگر نقاط تهیه کرد. شــمار مبتالیان به ویروس کرونا در دنیا 2۸ 
هزار و 262 نفر و در چین 2۸ هزار و 1۸ نفر اعالم شــده است که از این میان 
565 نفر فوت کرده اند که دو مورد در فیلیپین و هنگ کنگ ثبت شده است. 

کرونا 
اقالم بهداشتی را 

کمیاب کرد

چین

جهت کسب اطالع بیشتر به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه فرمایید.
نوبت اول: 98/11/19 و نوبت دوم: 98/11/20

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

1- اداره کل نوســازی مدارس اســتان قزوین در نظر دارد کاالهایی با 
مشــخصات به شــرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران 
واجد شــرایط و رتبه بندی شــده که دارای گواهینامه تشــخیص صالحیت معتبر و 
ظرفیت کاری آزاد می باشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید. تاریخ انتشــار فراخوان مناقصه در 

سامانه 98/11/19 می باشد.
2- پروژه های ذیل تامین مالی آن از محل اسناد خزانه اسالمی می باشد.

یف
محل موضوع مناقصهرد

تحویل

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

تاریخ 
بازگشایی 

پاکات

مدت 
اجرا 
)ماه(

1

 خرید تجهیزات شامل جعبه کیس ایرانی،
 دیتا پروژکتور، دستگاه فتوکپی ایستاده و 

رومیزی، موس و کیبورد ایرانی، پرینتر لیزری، 
استان اسکنر، مانیتور LED ماشین حساب لپ تاپ

قزوین

800/000/000
1 ماه98/12/7

74/000/000چرخ خیاطی اتوسرد اتوبخار2
15/000/000دماسنج لیزری و کوره القایی مقاومتی3
40/000/000دیاگ پرتابل4

آگهی دعوت به مناقصه عمومی
)دو مرحله ای(

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

آگهی دعوت به مناقصه عمومی 
)دو مرحله ای(- نوبت اول

اداره کل نوســازی مدارس اســتان قزوین در نظر دارد پروژه  های با مشخصات به شرح ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شــرایط و رتبه بندی شــده که دارای گواهینامه 
تشــخیص صالحیت معتبر و ظرفیت  کاری آزاد می باشــند از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 

98/11/19 می باشد.

جهت کسب اطالع بیشتر به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه فرمائید.
 نوبت اول: 98/11/19 و نوبت دوم: 98/11/20

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

محلموضوع مناقصهردیف
 اجرا

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین  
شرکت در 

مناقصه

مدت 
اجرا

تاریخ 
بازگشایی 

پاکات

1
فاز 2 تکمیل خوابگاه دانشجویی 

6 ماه27/159/635/8091/358/000/000قزوین بقیه اهلل قزوین

98/12/10

2
 استانداردسازی گرمایشی مدارس 

امام  خمینی)ره( 
و سید رضی محمدیه

2 ماه5/799/231/078300/000/000 محمدیه 

3
محوطه سازی، دیوارکشی و 

آبخوری مدرسه شیخی آبگرم 
)تجدید بار اول(

شیخی
4 ماه3/148/548/941160/000/000 آبگرم

6 ماه9/587/152/862480/000/000نرجهتکمیل کانون نرجه )تجدید بار اول(4

5
 تکمیل مدرسه 6 کالسه 

5 ماه4/470/834/198225/000/000سخص آبادسخص آباد )فاز1( )تجدیدمناقصه(

6
فاز 1 موزه فرهنگ قزوین 

3 ماه3/718/670/116190/000/000قزوین)تجدید بار دوم(

7
 فاز 3 مدرسه 6 کالسه سگزآباد 

بویین زهرا
 بویین
5 ماه7/351/286/027370/000/000 زهرا

8
 تکمیل لینتوهای کانون فرهنگی 

4 ماه7/448/163/778373/000/000 قزوینچند منظوره فرهنگی مینودر

9
محوطه سازی و تکمیل دیوارسازی 

سالن ورزشی ابراهیم آباد
بویین
2 ماه2/135/273/069110/000/000 زهرا

3 ماه1/988/772/495100/000/000 الوند فاز 3 استخر الوند10

11
تکمیل نمازخانه رضا رامندی 

4 ماه2/921/819/774147/000/000 دانسفهاندانسفهان

12
 فاز 1 مدرسه 9 کالسه دوره اول 

متوسطه قطعه 56 مهرگان محمدیه 
)تجدیدمناقصه(

6 ماه10/758/500/066540/000/000محمدیه

13
فاز 1 مدرسه 9کالسه متوسطه 

6 ماه10/653/229/881535/000/000محمدیه دوره اول قطعه 57 )تجدیدمناقصه(

امیرآباد  فاز 3 مدرسه امیرآباد کهن14
4 ماه5/523/600/441277/000/0000کهن

2 ماه1/451/748/04173/000/000آوج فاز 2 استخر آوج15

16
استانداردسازی گرمایشی

یک ماه2/752/813/215140/000/000اقبالیهمدرسه میعاد اقبالیه

17
استانداردسازی گرمایش

یک ماه4/001/758/675201/000/000قزوین مدرسه استثنایی پویش قزوین

18
استانداردسازی گرمایشی

یک ماه4/457/528/481223/000/000قزوینمدارس فرزانه خیابان دستغیب

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

ایران«  فردی که خــود را »پدر ماســاژ 
معرفی کرده و از ایــن طریق ۲۰ میلیارد ریال 

کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
بــه گــزارش پایگاه خبــری پلیــس، فروردین 
ماه امســال زنی با مراجعه به پایــگاه چهارم پلیس  
آگاهــی تهران بزرگ اعالم کرد کــه فردی که خود 
 را پدر ماســاژ ایران نامیده بــود، از وی کالهبرداری 

کرده است.
این شاکی مدعی شــد: بعد از حضور در برخی 
کالس های این متهم، وی به بنده پیشنهاد همکاری 
و ســرمایه گذاری درخصوص برگزاری همین نمونه 
ســمینارها در خارج از کشور را ارائه کرد و مقرر شد 

در سود حاصله شریک باشیم.

 بدیــن ترتیــب مبلــغ 9۰ میلیــون تومان را 
 به حســاب دو نفــر به نام هــای شــیرین و میالد 

واریز کردم. 
امــا پس از مدتی متوجه فریبکاری اش شــده و 
درخواســت وجه پرداختی را کردم که پس از مدتی 

متواری شد.
با اعالم مشخصات این متهم مشخص شد که وی 
در سال 1۳96 نیز در پرونده ای به اتهام کالهبرداری 
از خانواده های دارای فرزند مبتال به اوتیســم و وعده 

درمان آنها با ماساژ نقش داشته است. 
همچنین پرونده دیگری هم در رابطه با ماســاژ 
درمانی با 6 شــاکی در یکی دیگر از شــعب در حال 

رسیدگی بود که با فرار متهم ناتمام مانده بود.

در ادامه افرادی که پول به حســاب آنها منتقل 
شــده بود احضار و در تحقیقات پلیســی مشخص 
شــد آنان نیز فریــب وعده های دروغیــن متهم را 
خورده اند به طوری که نه تنها پول بلکه مشــخصات 
حســاب و کارت بانکــی متصل بــه آن را در اختیار 
 متهــم قــرار داده اند و آنهــا نیز در زمره شــاکیان 

قرار دارند.
این متهــم چندی پیش حین ورود به کشــور 
توسط پلیس فرودگاه دســتگیر شد و در تحقیقات 

اولیه به کالهبرداری اعتراف کرد.
بــه گفته رئیس پایــگاه چهارم پلیــس آگاهی، 
تاکنــون ارزش ریالــی کالهبرداری صــورت گرفته 

2۰میلیارد ریال برآورد شده است.

شیراز- خبرنگار کیهان: 
دو جوان در استان فارس به سبب استفاده 
از اجاق گاز برای گرم کردن منزل و مسمومیت 
ناشــی از استنشــاق گاز مونوکســیدکربن 
متصاعدشده از این وسیله گرمازا، جان خود را 

از دست دادند. 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس، 
درباره مرگ یک نفر در شــیراز بــر اثر گازگرفتگی، 
گفــت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 11۰ 
مبنی بر وقوع یک فقره گازگرفتگی، ماموران به همراه 
دیگر نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل 
حادثه اعزام شدند. سرهنگ کاووس محمدی، افزود: 

در بررسی های اولیه مشخص شد، جوانی 19 ساله در 
خیابان شهید ربانی شیراز، در یک منزل مسکونی در 
حال استراحت بوده  که به علت استفاده غیراستاندارد 

از اجاق گاز، فوت کرده است.
 جســد متوفــی برای بررســی بیشــتر تحویل 

پزشکی قانونی شد.

وزیر بهداشــت گفت: در دو نوبت قرار شــد دو 
میلیون ماسک در راستای کمک های بشر دوستانه به 
کشور چین اهدا شــود که در نوبت اول یک میلیون 
ارسال شده است و یک میلیون ماسک دیگر نیز اهدا 

خواهد شد.
ســعید نمکی با بیان اینکه وزارت بهداشــت چین در 
رابطه با انتقال دانشجویان مقیم ایران در این کشور به خوبی 
بــا ما همکاری کرد، به فارس گفت: وزارت بهداشــت چین 
تمــام تالش خود را برای مراقبت از بیماران مبتال به کرونا و 
پیشــگیری از انتقال این بیماری به سایر افراد به کار گرفته 
اســت. نمکی افزود: در دو نوبت قرار شد دو میلیون ماسک 
در راســتای کمک های بشر دوستانه به کشــور چین اهدا 
شــود که در نوبت اول یک میلیون ارسال شده است و یک 
میلیون ماسک دیگر نیز اهدا خواهد شد.وی با بیان اینکه در 
شهرهای دیگر کشورچین نیزدانشجویان ایرانی حضور دارند، 
اظهارداشت: خوشبختانه در این شهرها شاهد ویروس کرونا 
نبوده ایم. وزیر بهداشت با بیان اینکه 56 دانشجوی ساکن در 
شهر ووهان به کشور منتقل شده اند،گفت: دانشجویان دیگر 

در صورت تمایل به کشور منتقل خواهند شد.
نمکی در واکنش به برخــی تبلیغات صورت گرفته در 
فضای مجازی با عنوان فروش ماسک ضد کرونا، بیان داشت: 
این موضوع کامال بی ربط اســت و ما استفاده از ماسک را به 
صورت گسترده توصیه نمی کنیم و معموالاستفاده از ماسک 
برای افراد بیمار یا افرادی که در تماس با بیماران هســتند 

توصیه می شود.

بازدید وزیر بهداشت 
از قرنطینه دانشجویان بازگشته از چین

وزیر بهداشــت، همچنین از محل اســکان و قرنطینه 
دانشجویان ایرانی بازگشته از ووه ان چین بازدید کرد.

به گزارش وزارت بهداشــت، نمکی پس از بازدید محل 
اسکان و قرنطینه و دیدار و گفت وگو با برخی از دانشجویان 
و هموطنان، توصیه های بهداشــتی برای آنها و تیم مراقبت 
داشــت و بــر موضوع حفــظ روحیه و بهداشــت روان این 

هموطنان در کنار سایر مراقبت های بهداشتی تاکید کرد.
56 هموطن و دانشــجوی ایرانی مقیم ووهان چین که 

بــه تازگی به ایران منتقل شــده اند درحال حاضر در هتلی 
درحومه تهران اسکان یافته و تحت قرنطینه هستند.

سالمت کامل دانشجویان 
در همین زمینه معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، از 
سالمت کامل دانشــجویان بازگشته از کشور چین خبر داد 
و گفت: این افراد هم اکنون در ســالمت کامل و در قرنطینه 

به سر می برند.
 علیرضا رئیســی با اشــاره به رســیدگی کامل به این 
دانشــجویان اظهار داشت: عالوه بر امکانات کامل رفاهی یک 
اکیپ سالمت شامل پزشکان متخصص، کارشناسان بهداشت 

محیط، کارشناسان امور بیماری ها و کارشناسان اورژانس در 
محل قرنطینه مستقر هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ موردی از ویروس کرونای 
جدید در سراسر کشور دیده نشده است، افزود: کلیه نیروهای 
بهداشت و سالمت در تمامی مبادی مرزی هوایی، زمینی و 

دریائی در حال کنترل بهداشتی ترددهای مرزی هستند.
منفی بودن آزمایش افراد مشکوک 

به ابتالی کرونا
وزیر بهداشت دیروز همچنین در صفحه خود در فضای 
مجــازی نوشــت: »در روزهای اخیر چند مورد مشــکوک 
از مســافران خارجی، تحت مراقبت در شــرایط ایزوله قرار 
گرفتند. امروز پس از انجام آزمایشات مختلف مشخص شد 
که خوشــبختانه هیچگونه ابتال و آلودگی به ویروس کرونا 
وجود ندارند.رعایت اصول ســاده بهداشتی می تواند تاثیرات 

مهمی در پیشگیری از این ویروس داشته باشد.«
سیر صعودی بهبود مبتالیان به کرونا در چین

خبر دیگر اینکه سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین 
وضعیــت کرونا در چیــن اعالم کــرد: ۸۰ درصد مبتالیان 
به ویروس کرونا نیازی به بســتری در بیمارســتان ندارند و 
هم اکنون حداقل هزار بیمار از بیمارســتان های این کشــور 

مرخص شده اند.
کیانوش جهانپور به خبرگزاری صدا و سیما گفت: درمان 
مستقیم و اختصاصی برای ویروس کرونا تعیین نشده است و 
درمان های کنونی، جنبه تجربی و حمایتی دارند که ممکن 

است عالئم بیماری را بهبود بخشند.

فردی که خود را »پدر ماساژ ایران« می خواند دستگیر شد

مونوکسیدکربن، باعث مرگ ۲ جوان در فارس شد

صدور مجوز شکار
 برای اتباع خارجی لغو شد

فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت از لغو 
 صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی در سال جاری

 خبر داد.
به گــزارش فارس، ســرهنگ جمشــید محبت خانی 
درخصوص لغو فروش مجوز شــکار بــه اتباع خارجی گفت: 
بنــا به دســتور رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
بــا احترام بــه افکار عمومی و جوامع دانشــگاهی کشــور، 
 امســال هیچ مجوز شــکاری بــرای اتباع خارجــی صادر

 نخواهد شد.
وی درخصــوص تعداد ســهمیه شــکار در نظر گرفته 
شــده برای اتباع خارجی در سال جاری افزود: امسال تعداد 
مجوز های شــکار برای اتباع غیر ایرانی 2۰۰ مجوز بود که با 

دستور مستقیم رئیس سازمان محیط زیست لغو شد.

وزیر آموزش و پرورش:
احکام و دستورهای ارائه شده 
برای تغییر کتب درسی سال 

آینده اعمال خواهد شد
وزیر آموزش و پرورش از اعمال تغییر کتب درسی 

در سال تحصیلی آینده خبر داد.
به گزارش تسنیم، محســن حاجی میرزایی در حاشیه 
برگزاری بیســت و هشتمین جلسه شــورای عالی استان ها 
در جمع خبرنگاران با  اشــاره به آخرین اصالحات در کتب 
آموزشــی دانش آمــوزان گفت: تولید کتب درســی فرآیند 
و پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارد اما تمــام احکام و 
دستورهای ارائه شده برای تغییر کتب درسی در دستور کار 

است و در شروع سال آینده این موارد اعمال خواهد شد.
مهارت آمــوزی  دربــاره  همچنیــن  حاجی میرزایــی 
دانش آموزان افزود: این مســئله از اهمیت باالیی برخوردار 
است و هم اکنون ۳5 درصد از دانش آموزان در دوره متوسطه 
در رشته کاردانش مشغول به فعالیت هستند و هر کدام یک 
مهــارت را آموزش می بینند اما هدفگذاری که در این حوزه 
مد نظر اســت این است که این میزان به 5۰ درصد افزایش 
یابد و دانش آموزان پس از پایــان تحصیالت یک مهارت را 

آموزش دیده باشند.
وی با اشاره به سیاست های آموزش و پرورش در ارتباط 
با کاهش تنوع مدارس خاطر نشان کرد: 11 درصد از مدارس 

کشور غیردولتی و ۸9 درصد دولتی هستند.
وزیر آمــوزش و پرورش درخصــوص آخرین وضعیت 
اســتخدام معلمــان حق التدریس گفت: پیش از ســال 91 
برای تبدیــل وضعیت معلمان حق التدریــس اقدام کردیم 
 و اوایل ســال آینــده 26 هزار نفــر در این حــوزه جذب 

خواهند شد.

آغاز پرداخت مستمری ماهانه 
به خانوارهای دارای فرزندان 

۳قلو و بیشتر
پرداخت  از  کشــور  بهزیستی  رئیس ســازمان 
مســتمری ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هــزار تومان به 

خانوارهای دارای سه قلو به باال خبر داد.
به گزارش سازمان بهزیستی کشــور، وحید قبادی دانا 
در مراسم »جشــن انقالب« که با حضور خانواده های دارای 
فرزندان چندقلو برگزار شد، افزود: این طرح با هدف حمایت  

از سیاست های ابالغی جمعیتی اجرا می شود.
قبادی دانا ادامه داد: ساالنه حدود نیم درصد از تولدهای 
کشور ســه قلو و بیشتر هستند. همچنین ساالنه حدود 2۰ 

هزار تولد دوقلویی در کشور داریم.
وی با اشــاره به اینکه به خانواده هــای دارای دوقلو که 
مشکل معیشتی دارند هم کمک هایی صورت می گیرد، گفت: 
این حمایت ها از زمان تولد تا پایان 6 سالگی ادامه دارد و این 

خانواده ها ماهانه کمک هزینه دریافت می کنند. 
رئیس ســازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه درمجموع 
تعداد خانوارهای دارای سه قلو به باال و خانوارهای دهک های 
پایین دارای فرزند دوقلو، بیش از 1۷ هزار خانوار اســت که 
واریز کمک ها از بهمن ماه آغاز شده است، تاکید کرد: تعداد 
خانوارهای دارای فرزندان بیش از ســه قلــو 45۰۰ خانوار 
هســتند و مبلغ و اریز شده برای آنها بین 4۰۰ تا 5۰۰ هزار 
تومان بوده اســت و در ماه های آینده هم تا 15 هر ماه واریز 

می شود.
توزیع شیرخشک رایگان

به خانواده های نیازمند دارای چندقلو
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: 
شیرخشک تامین شده از سوی بهزیستی به افراد دارای چند 

قلو در شیرخوارگاه ها توزیع می شود. 
همچنین براساس برنامه نظام سالمت مادران این چند 
قلوها می توانند برای دریافت شیرخشــک به مرکز بهداشت 

مراجعه کنند.
حبیب اله مســعودی فرید با بیــان اینکه در صورتی که 
نیازمند بودن این افراد به کمک  سازمان بهزیستی احراز شود 
آنها می توانند از شیرخشــک رایگان بهره مند شوند، افزود: 

میزان شیرخشک  مذکور براساس نیاز کودک است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: همان ضوابط که 
برای تولید داروهای خارجی وجود دارد، بر داروهای 

تولید داخل نیز حاکم است.
محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
دربــاره »وضعیت تامین داروهای بیمــاران خاص«، اظهار 
داشت: به دلیل اینکه این داروها گران بوده و ارزبری دارند، 
ما توزیع آنها را با حساب و کتاب انجام می دهیم، اما ذخایر 

ما خوب است و مشکل خاصی در این خصوص نداریم.
شانه ساز ادامه داد: مشکالت برای اینکه ما نتوانیم این 
داروها را فراهم کنیم، زیاد اســت و از سوی آمریکا سنگ 
اندازی می شود، اما به واسطه توانمندی شرکت های داخلی 

آنها را تامین می کنیم.
وی دربــاره گالیــه برخی جانبــازان شــیمیایی از 

کمبــود داروهای خود، گفــت: برخی از بیمــاران دنبال 
داروی برند هســتند؛ اکنــون یــک داروی وارداتی واحد 
ارزبــری آن 1۰/5 برابر یک داروی تولید داخل اســت اما 
 برخی به دلیل درخواســت پزشــکان فقــط داروی برند 

می خواهند.
رئیس ســازمان غذا و دارو در واکنش به این تصور که 
داروهــای خارجی کیفیت مطلوبتری نســبت به داروهای 
تولیــد داخل دارنــد، تأکید کــرد: اســتانداردهای دارو، 
اســتانداردهای بین المللی بوده و اســتاندارد ملی نیست و 
همــان ضوابط که برای تولید داروهای خارجی وجود دارد، 

بر داروهای تولید داخل نیز حاکم است.
 شانه ســاز افزود: برخی که می گویند کیفیت داروها 

متفاوت است، باید در این خصوص مستند ارائه کنند.

رئیس سازمان ســنجش گفت: داوطلبان کنکور 
99 می توانند نوع نظام آموزشی خود و سؤاالت آن را 

انتخاب کنند.
به گزارش تسنیم، ابراهیم خدایی در گفت و گو با شبکه 
خبر با اشــاره به اینکه ثبت نام برای آزمون سراســری سال 
99 از روز چهارشــنبه 16 بهمــن آغاز شــد و تا 24 بهمن 
ادامه خواهد داشــت، اظهار داشــت: بر اســاس برنامه زمانی 
پیش بینی شــده آزمون سراســری ســال 99 در روزهای 
 پنجشــنبه و جمعــه 12 و 1۳ تیر ماه ســال آینده برگزار 

خواهد شد.
خدایی افــزود: داوطلبان باید برای ثبت نام به ســایت 
ســازمان سنجش مراجعه کنند و نکته مهم آزمون سال 99 
این است که داوطلبان از هم اکنون می توانند نظام آموزشی 
خــود و ســؤاالت آن را به دلخواه تعیین کننــد، یعنی اگر 
داوطلبی فارغ التحصیل نظام قدیم آموزشــی است می تواند 

سؤاالت نظام جدید آموزشی را انتخاب کند.

وی با اشاره به اینکه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سال 
99، ۳۰ درصد و به صورت مثبت اســت، ادامه داد: پذیرش 
رشته های پزشکی، دندانپزشــکی، داروسازی و دامپزشکی 
در تمام دانشــگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسالمی به صورت 

متمرکز خواهد بود.
برگزاری کنکور 99 در هفت کشور

دانش آموزان  درباره شــرکت  رئیس سازمان ســنجش 
مدارس ایرانی خارج از کشــور در کنکور سراســری گفت: 
ســال گذشته در 2۰ کشــور آزمون کنکور را برگزار کردیم 
اما برای کنکور 99 به ۷ کشور کاهش یافت، به عنوان مثال 
نمی توانستیم ســؤاالت را به کانادا و برخی دیگر از کشورها 
ارســال کنیم بر همین اســاس تصمیم بر آن شد در هفت 
کشور شرق آســیا، اروپا و کشورهای همسایه کنکور  برگزار 

شود.
خدایی ادامه داد: تعداد داوطلبان کشورهایی که امسال 
کنکور در آنجا برگزار نمی شود بسیار اندک است و واقعاً برای 

سازمان سنجش امکان پذیر نیست در برخی کشورها آزمون 
برگزار کند البته در کشــورهایی مانند مالزی و چین تعداد 
داوطلبان به ۷ و ۸ نفر می رسید و اگر تقاضا زیاد باشد ممکن 

است در آنجا نیز آزمون برگزار کنیم.
وی درباره ســهمیه ها بیان کرد: وزارت علوم و بهداشت 
الیحه پیشــنهادی را به دولت ارائــه کردند و دولت آن را به 
شورای عالی انقالب فرهنگی فرســتاد، انتظار می رفت این 
شورا روند بررسی را تسریع کند اما تا زمانی که قانون نشود 

سهمیه های قبلی باقی است.
رئیس سازمان ســنجش با اشــاره به اینکه برای آزمون 
سراســری ســال 99 ظرفیت ها افزایش نداشته و روند ثابت 
مانند سال گذشته است درباره آزمون دکترا گفت: این آزمون 
9 اسفند امسال با 2۰۰ هزار داوطلب برگزار می شود و آزمون 
ارشد نیز 29 فروردین برگزار خواهد شد همچنین داوطلبان 
آزمون سراسری نیمه دوم اسفند امکان ویرایش اطالعات را 

خواهند داشت.

با اقدام  بسیج هالل احمر خواســتار برخورد 
ضد ارزشی دبیرکل هالل احمر شد.

فرمانده مرکز ویژه مقاومت بسیج هالل احمر کشور 
در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در جریان 
برگزاری مراســم گرامیداشت سپهبد شــهید سلیمانی، 
دبیــرکل جمعیت هــالل احمر بعد از حضور در ســالن 
برگزاری مراسم با مشــاهده پرچم »من یک انقالبی ام« 
واکنش نشــان داد و درخواســت کرد که پرچم را پایین 
بکشــید تا وی در جلســه بماند که این اقدام با مخالفت 
 اعضای بســیج مواجه شد و آقای پیروی با قهر مراسم را 

ترک کرد.

حسین جعفری افزود: دبیرکل هالل احمر متاسفانه 
در رفتاری منفعالنه و در پاسخ به اعتراض فرمانده پایگاه 
شهدای هفتم تیر از پایگاه های تابعه این مرکز، در اقدامی 

ضد ارزشی، نامه اخراج وی را تهیه کرد.
وی با بیان اینکه بســیج چــه در دوران جنگ و چه 
در دوران پس از جنگ، خط مقدم مبارزه با جریان نفوذ 
و انحرافی و التقاطی بوده اســت، تصریــح کرد: در این 
راستا بســیج ویژه هالل احمر به عنوان یک نهاد انقالبی 
با انحرافاتی که در جریان هالل احمر شــکل گرفته است 
مقابلــه خواهد کــرد و اجازه نخواهد داد هیچ شــخص 

حقوقی و حقیقی به آرمان های انقالب اهانت کند.

واکنش بسیج هالل احمر 
به اقدام ضد ارزشی دبیرکل این جمعیت

داوطلبان کنکور ۹۹ برای انتخاب نظام آموزشی جدید یا قدیم اختیار دارند

رئیس سازمان غذا و دارو :

کیفیت داروی ایرانی با نمونه های خارجی برابر است

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی از پیش بینی هفته ای همراه با باد و برف 

و باران در اغلب نقاط کشور خبرداد.
صادق ضیائیان با اشاره به نقشه های هواشناسی به ایسنا 
گفت: از امروز با گســترش و تقویت سامانه بارشی مرکزی؛ 
بــارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شــدید در مناطق 
شــمال غرب، غرب، برخی نقاط جنوب غــرب، دامنه های 
زاگرس مرکزی، دامنه های جنوبی البرز مرکزی و ســواحل 
غربی خزر پدید خواهد آمد و در ارتفاعات و نقاط سردســیر 

نیز بارش  ها به صورت برف خواهد بود.
ضیائیان افــزود: در روز یکشــنبه عالوه بر مناطق ذکر 
شــده در ســواحل مرکزی و شــرقی خزر بارش رخ خواهد 
داد. همچنین روز دوشــنبه در بخش هایی از شــمال غرب، 
غرب، سواحل شمالی، استان های واقع در دامنه های جنوبی 

البرز مرکزی و شــرقی، زاگرس مرکزی، شمال شرق و شرق 
بارش برف و باران و وزش باد شدید و در جنوب شرق رگبار 

و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه روز ســه شــنبه نیز در سواحل خزر، 
شمال شرق، شــرق و نواحی مرکزی کشور بارش برف و در 
جنوب شــرق رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود، ادامه 
داد: از روز یکشنبه تا سه شنبه در غالب مناطق کشور کاهش 
دمای ۸ تا 15 درجه پیش بینی می شــود. همچنین از اواخر 
وقت روز شنبه تا روز دوشنبه دریای خزر به سبب وزش باد 
شــدید مواج و طوفانی است و به ســبب کاهش شدید دما 

بارش برف در استان های ساحلی خزر رخ خواهد داد.
به گفته مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی، از روز 
شــنبه تا سه شنبه وزش باد شــدید در غالب مناطق کشور 

پیش بینی می شود.

پیش بینی هفته ای همراه با برف و باران و باد 
در کشور

جمع آوری مانکن های نامتعارف 
از لباس  فروشی های پایتخت

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران 
بزرگ از اجرای طرح ســاماندهی صنوف پوشاک در 

پایتخت خبر داد.
به گــزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ، ســرهنگ نادر مرادی درباره اجرای این طرح گفت: 
بــا هدف برخورد با ترویج کنندگان فرهنگ و پوشــش های 
غربــی و ضدایرانــی، این معاونت طرح ســاماندهی صنوف 
پوشــاک را در ســطح پایتخت آغاز کرده است که از هفته 
 آینده در ســطح پایتخت آغاز شــده و تا پایان ســال ادامه 

خواهد داشت.
مرادی با اشــاره به فروشندگان پوشــاک که در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی اقدام به فروش پوشــاک و 
البسه می کنند افزود: با این افراد نیز در صورت عدم رعایت 
قوانین و ادامه نمایش ویترین عرضه پوشاک بر خالف شئون 

اسالمی برخورد خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه تذکــر و اطالع رســانی های الزم به 
متصدیان واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک درخصوص 
رعایت ضوابط و مقرارت صنفی انجام شــده اســت، اظهار 
داشــت: این طرح با همکاری اتحادیه صنف پوشــاک اجرا 
خواهد شد و پیش از آن جلسات مستمری با حضور کارگروه 
مد و لباس و نمایندگان ارگان ها و سازمان های مربوط برگزار 

شده است.
معاون نظــارت بر اماکن عمومی پلیــس امنیت تهران 
بزرگ در مورد مانکن های واحدهای صنفی نیز گفت: برخی 
از مانکن هایی که در ویترین واحدهای صنفی پوشــاک قرار 
دارند به نوعی ترویج مدگرایی و اشاعه فرهنگ بی بند و باری 
اســت که موجب تضعیف فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 

خواهد شد.
به گفتــه مرادی، مامــوران معاونت نظــارت بر اماکن 
عمومی پایتخت در بازدیدهای مستمر از صنوف، مانکن های 
غیر متعارف را جمع آوری خواهند کرد و با دســتور قضائی 

واحد های صنفی متخلف پلمب خواهد شد.


