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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

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 تایید آنها از سوی 

کیهان نیست.
نزاعکنیدفشلمیشوید

 مهدی محمدی: »از اردوگاه غربگرایان خبر می رســد انتشــار لیســت را 
گذاشــته اند برای لحظات آخر تا در این فاصله انقالبیون حسابی همدیگر را 

تخریب کنند. این وعده خداست که نزاع کنید فشل می شوید.«
مطالبهازکاندیداها

 آســید: »این یک هفته باقیمانده تــا روز رأی گیری، بهترین فرصت برای 
پرســیدن از برنامه های نامزدهای انتخاباتی بــرای اولویت هایی مثل اصالح 
ساختار بودجه  و پیاده ســازی اقتصاد مقاومتی ست. کاش البه الی زدوخورد 
لیســت ها، کمی هم به اینطور مسائل حســاس باشیم و از کاندیداها مطالبه 

پاسخ کنیم.«
نامزدهایانتخاباتتوضیحدهند

 مهدی ســلیمانی: »انتظار داریــم نامزدهای انتخاباتی نظرشــان درباره: 
چگونگی ساماندهی صندوق های بازنشستگی، چگونگی نظارت بر شرکت های 
دولتی، چگونگی اصالح نظام خصوصی ســازی ، چگونگی اصالح نظام بانکی، 
چگونگی قطع وابســتگی بودجه به نفت، چگونگی برخورد با بازار مســکن، 

چگونگی کنترل گرانی را شفاف اعالم کنند.«
مکتبحاجقاسم

 علیرضا گرائی: »از بی توجهی به دشــمن و نگاه بــه داخل، تا وحدت در 
دعواهای سیاسی؛ از گریه بر مظلومیت ولی فقیه، تا توصیه به طواف دور شمع 
ولی فقیه؛ از ُشکر سربازی خمینی، تا ُشکر سربازی خامنه ای... وصیتنامه حاج 

قاسم منشور کامل انقالبی گری بود.«
سعید شکوری: »موافقید وصیت نامه الهی سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی به عنوان یادگاری ارزشمند َرفیق خوشبخت امام خامنه ای پیوست 

درس وصیت نامه امام راحل )قدس سره( در دانشگاه ها شود؟«
علی بهرانوند: »چند بار پیروی از والیت فقیه توسط مسئولین و.... در وصیت 
نامه حاج قاســم تکرار شــده بود؟ آهای آقایی که هر دفعه خالف دستورات 
رهبری حرف میزنی و عمل می کنی، حواست به نصیحت های رهبری هست 

یا هنوز به فکر مذاکره با قاتل های سرداری؟«
غالمرضا خلیلی نیا هم با انتشار این تصویر نوشت: »من امروز آیت اهلل خامنه ای 
را خیلی مظلوم و تنها می بینم؛ دوســتان عزیز حقیقی و مجازی! این سخن 
حاج قاســم سلیمانی مال قبل از شــهادت ایشان بود. بدون شک سید علی، 
بعد از شهادت مالک اشتر خود تنهاتر و مظلوم تر هم شده. یا رب الحجه بحق 

الحجه اشف صدر الحجه بظهور الحجه...«

عصارهوصیتنامهحاجقاسم
 قاسم اکبری: »خالصه و عصاره وصیت نامه پرباِر سیاسی_الهی حاج قاسم 

یک کلمه بود :والیت ، والیت ، والیت«
انتظار

 پیام نعمتیان: »کاش به اندازه یک لیوان آب، تشنه  امام زمان)عج( بودیم...«

»کرونا«
 بی رحم ترین 
قاتل سال 2020

کروناتاکنونجانهزارو483انسانچین
راگرفتهاستو۵۲هزارنفردیگرنیزدر

حالدستوپنجهزدنباآنهستند.
  بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 
کمیســیون ملی بهداشت وسالمت چین اعالم 
کرد ۵۲ هزار و ۵۶۵ نفر به ویروس کرونا مبتال 

شــدند و 1۶ هزار و ۶۷ مورد مشکوک به این بیماری نیز گزارش شده است 
که از افراد مبتال شــده حال 8 هزار و ۲۰۴ نفر وخیم اســت. درمجموع پنج 
هزار و ۹۵۰ نفر از افراد مبتال شــده بهبود یافتند و هزار و ۴83 نفر هم جان 

خود را از دست داده اند.
ســازمان جهانی بهداشت نیز با اعالم اینکه تغییر قابل توجهی در انتشار 
ویروس کرونا روی نداده است، اعالم کرد: افزایش موارد ویروس کرونای جدید 
در چین بیانگر تغییر روش های غربالگری و محاســباتی در مورد این بیماری 

از سوی پزشکان است و نه تشدید این بیماری همه گیر.
همچنین وزارت بهداشــت ژاپن نیز از ثبت اولین مورد مرگ ناشــی از 

ویروس کرونا در این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی  ، »کاتســونوبو کاتو« وزیر بهداشت ژاپن در 
بیانیــه ای مطبوعاتی گفت: اولین قربانی ویروس کرونا در این کشــور   یک 
 زن 8۰ ســاله اســت که از روز اول فوریه در بیمارســتان قرنطینه شده بود.
کاتو همچنین تاکید کرد: دو مورد ابتال به ویروس کرونا در ژاپن ثبت شــده 
است. یک راننده تاکسی هفتاد ساله در توکیو، پایتخت ژاپن و یک پزشک ۵۰ 
ساله شاغل در بیمارستانی در غرب این کشور به این بیماری مبتال شدند. در 
همین حال، ابتالء ۴۴ نفر دیگر به ویروس کرونا در کشتی تفریحی پرنسس 
الماس در یکی از بنادر ژاپن تائید شده است. تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در این کشــتی به ۲18 نفر رسیده است. در مجموع سه هزار و ۵۰۰ نفر در 

این کشتی حضور دارند.
ژاپن روز پنجشنبه ۲۵۰ مورد ابتال به ویروس کرونا را ثبت کرده بود. ویروس 
 کرونا برای اولین بار در ماه دسامبر ۲۰1۹ و در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد.
اما در آلمان نیز شــیوع کرونا از حضور یک خانم چینی مهمان در شــرکتی 
در ایالت بایرن آغاز شــد و با سرایت آن به 1۴ نفر و تایید دو مورد دیگر در 
میان مسافران بازگشــته از ووهان، شمار افراد آلوده تاکنون در آلمان به 1۶ 

نفر رسیده است.
نخســتین مورد آلوده به ویروس کرونا مربوط به کارمند یک شــرکت 
ســازنده قطعات خودرو موسوم به »وباســتو« در ایالت بایرن بود که پس از 

آن به 13 فرد دیگر از جمله کارکنان و اعضای خانواده آن ها سرایت کرد.
با توجه به اینکه بروز نخســتین عالئم این ویروس دو هفته زمان می برد 

کارخانه وباستو با هزار نفر کارمند کار خود را تعطیل کرد.
مجلس فدرال آلمان با بررســی اوضاع درباره اقدامات پیشگیرانه مقابل 

شیوع ویروس کرونا جلسه ویژه تشکیل داد.

اخبار کوتاه اجتماعی

درجنشدن»قیمتخودرو«
بهسوددالالناست

تسنیم- سرپرســت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره 
به بحث هایــی در زمینه لزوم ممنوعیت درج قیمت در ســایت های فروش 
خــودرو گفت: اینکه قیمت درج نشــود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به ســود 
دالل هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش 
قیمت صورت می گیرد و کســی هم متوجه نمی شود اینها چه می کنند؛ اگر 
مالک داشــته باشــیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان سازی 
قیمت هاســت؛ کســانی که از درج این قیمت ها، مفاسدشان و بی ثباتی بازار 
آشــکار می شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده ای به جای اینکه 
عوامــل اصلی را مدنظر قــرار دهند و آن را درمان کنند، ســراغ زدن عامل 

شفافیت بازار می روند.
بیشاز۱۹تنموادمخدرطیهفتهاخیرکشفشد

ستاد مبارزه با مواد مخدر- معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر از کشــف بیش از 1۹ تن مواد مخدر در کشــور در یک 

هفته اخیر خبر داد.
خدمترسانی۲۵تیمعملیاتویژهاورژانسکشور

درگیالن
وزارت بهداشت - رئیس سازمان اورژانس کشور از حضور ۲۵ تیم عملیات 

ویژه اورژانس کشور برای خدمت رسانی در استان گیالن خبر داد.
کمکهایخیرینباید

درجهتافزایشکیفیتسالمتوزندگیباشد
ایرنا- معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه سال ۹۶ مردم ایران از درآمدهای 
خود 13۷ هزار میلیارد صرف ســالمت کردند.گفت: موسسات خیریه، پول و 
کمک های خیرین را در جایی هزینه کنند که افزایش بقا دهد یا ارتقا کیفیت 

زندگی را به همراه داشته و سبب کاهش مرگ ومیر شود.
آزادیتعداد۶۰نفر

اززندانیانزنندامتگاهتهران
دادســتانی تهران- به مناســبت ۲۲ بهمن و والدت حضرت زهرا )س( 
با دســتور دادســتان تهران ۶۰ نفر از زندانیاِن زن ندامتگاه تهران با اعطای 
مرخصی پایان حبس )زنانی که باقیمانده حبس آنها کمتر از ۴ ماه اســت( 

آزاد شدند.
درصدیازسرطانهادربینزنانایرانیمربوط

بهسرطانپستاناست
وزارت بهداشت- دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 
با بیان اینکه 1۲/۵ درصد از کل ســرطان ها و ۲۷ درصد از سرطان ها در بین 
زنان ایرانی مربوط به سرطان پستان )شایع ترین سرطان در بین زنان( است، 
گفت: در سال ۲۰18 حدود 11۰ هزار بیمار جدید مبتال به سرطان در کشور 
داشــتیم که ۵۹ هزار نفر از آنها مــرد و ۵1 هزار نفر نیز زن بودند که از این 
تعداد، 13 هزار و ۷۷۶ بیمار جدید مبتال به سرطان پستان شناسایی شدند. 
چهافرادیمیتوانند»خون«خودرااهداکنند؟

فارس- مدیرکل انتقال خون اســتان تهران در پاسخ به این پرسش که 
»چه افرادی می توانند خون خود را اهدا کنند؟«، اظهار داشــت: هر فرد که 
سالمت کامل داشته باشد می تواند خون خود را اهدا کند. از نظر سنی افراد 
بین 18 تا ۶۰ سال می توانند خون بدهند؛ البته افرادی که به صورت مستمر 
خون می دهند تا ۶۵ هم می توانند خون اهدا کنند.وزن فرد اهدا کننده خون 
باید بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد، مشکل قلبی، عروقی و فشار خون باال نداشته 
باشد و داروهای خاصی مصرف نکند؛ ضمن اینکه در روز مراجعه برای اهدای 

خون سرماخوردگی و تب نداشته باشد تا بتوانند اهدا کننده خون باشد.

صفحه ۱0
شنبه 2۶ بهمن ۱۳۹۸
20 جمادی الثانی ۱۴۴۱ - شماره 22۴0۵

رئیسقوهقضائیهصبحدیروزدرآســتانهروز
زناززندانزناندرشــهرری)قرچک(بازدیدوبا

زندانیانگفتوگوکرد.
به گــزارش روابط  عمومی قوه قضائیــه، در این بازدید 
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی به صورت چهره به چهره با 
مددجویان به گفت وگو پرداخت و در جریان مشکالت آنها 

قرار گرفت.
رئیســی در جریان این بازدید با حضور در جمع قضات 
و دادیاران زندان دســتور داد حداکثر تا قبل از پایان سال 
۹8 ضمن پاالیش زندانیان وضعیت بالتکلیف ها، متقاضیان 
آزادی مشــروط و همچنین اعطــای مرخصی پایان حبس 
مشــخص شود. همچنین هیئت قضایی که به همراه رئیس 
قوه قضائیه به زندان زنان آمده بودند مأمور شــدند تا اتمام 
بررســی وضعیت زندانیان مستحق تخفیف و عفو به تهران 

برنگردند.
وی در این بازدید وضعیت سابقه مددجویان و جرایم و 
اتهامات آنها را پرس وجو کرد و ضمن اســتماع صحبت های 
آنهــا، از آنها خواســت تا تقاضا های خود را نوشــته و برای 

بررسی ارسال کنند.
دستور رئیسی برای مالقات یک مادر زندانی با فرزندانش

در ادامه ایــن بازدید وقتی یکی از زنان زندانی محکوم 
مالــی از ممانعــت خانواده همســرش برای مالقــات او و 

فرزندانش ســخن گفت، رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که با 
صدور دســتور قضایی شرایط مالقات این مادر با فرزندانش 

میسر شود.
رئیســی همچنین در مــورد محکومی  کــه پرونده او 
بالتکلیفی چند ماهه داشت، دستور پیگیری ویژه صادر کرد.
وی، همچنیــن دربــاره مددجویی که بــا بدهی 3۰۰ 
میلیونی در زندان اســت و خود را تولیدکننده معرفی کرد، 
خطاب به مســئوالن ذی ربط تأکید کــرد که تقاضای این 

زندانی مورد بررسی قرار گیرد.
دوزندانیزنازتهرانبهایالممنتقلشدند

رئیس دستگاه قضا در رابطه با دو مددجو که اهل ایالم 
بودند و تقاضای حضور در زندان شــهر خود برای ســپری 
کردن دوران محکومیت را داشتند، خطاب به رئیس سازمان 
زندان ها دســتور داد که شرایط انتقال این دو زندانی و همه 

افراد مشابه که چنین شرایطی را دارند فراهم شود.
۱۰درصدکلزندانیانزنآزادشدند

گفتنــی اســت طــی روز های گذشــته در راســتای 
سیاســت های کاهــش جمعیت کیفری، تعــداد ۶۰ نفر از 
زندانیاِن زن ندامتگاه تهران با اعطای مرخصی پایان حبس 
)زنانی که باقی مانده حبس آنها کمتر از ۴ ماه اســت( آزاد 
شدند و در مجموع تعداد زنان آزاد شده 1۰ درصد مجموع 

کل زندانیان زن زندان قرچک می باشد.

درآستانهروززن

رئیس قوه  قضائیه از زندان زنان در قرچک بازدید کرد

ســارقگوشــیقاپیکهبهبهانهداشتنتماس
ضروری،تلفنهمراهشــهروندانراسرقتمیکرد،

بازداشتشد.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پایگاه هشــتم 
پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری سارق گوشی قاپ خبر 
داد و گفت: این ســارق دارای 11 فقره ســابقه کیفری در 
زمینه های ســرقت، مواد مخدر و نزاع و اعتراف به 3۵ فقره 

سرقت بدین شیوه می باشد.
سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی اظهار داشت: با شکایت 
فــردی مبنی بر ســرقت تلفن همراهش توســط یک مرد 
ناشناس حدودا ۴۰ ساله مشخص شد که این متهم به بهانه 

تماس اضطراری تلفن همراه را به سرقت برده است.
عزیزخانی با بیان اینکه پنج پرونده مشابه به این پایگاه 
واصل شد، افزود: با بررســی تصاویر دوربین های مداربسته 
موجود در صحنه سرقت چهره سارق به دست آمد و مشخص 
شــد که وی دارای 11 فقره سابقه کیفری در جرائم سرقت، 

مواد مخدر و نزاع است.
وی با  اشــاره به اینکه متهم ســرانجام در 1۴ بهمن در 
مخفیگاهش دستگیر و به جرائم خود اعتراف کرد، از دستور 

انتشار بدون پوشش چهره متهم از سوی بازپرس شعبه یکم 
دادسرای ناحیه 11 تهران خبر داد و گفت: شهروندان چنانچه 
بدین شیوه مورد بزه قرار گرفته اند در صورت شناسایی متهم 
به عنوان سارق خود می توانند برای تشکیل پرونده مقدماتی 

به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه نمایند.

سارق گوشی قاپ دستگیر شد

سخنگویسازمانثبتاحوالکشورگفت:تمام
شناسنامههایتعویضیومفقودیکهدرخواستبرای
تعویضوصدورشناسنامهدادهبودند،برایشرکتدر

انتخاباتتا3۰بهمنماهتحویلدادهمیشود.
ســیف اله ابوترابــی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: 
هموطنان به منظور شرکت در انتخابات چنانچه درخواستی 
مبنی بر تعویض یا صدور شناســنامه مفقودی داشته باشند 
زودتر اقــدام کنند چرا که به درخواســت ها حداکثر تا 3۰ 

بهمن پاسخ داده می شود.
ابوترابــی افزود: برای جلوگیــری از ازدحام کاری، از دو 
ماه قبل اعالم آمادگی کردیم و در همه شهرها به ویژه تهران 
بزرگ هرگونه خواسته هموطنان اعم از تغییر نام خانوادگی و 

تعویض اوراق هویتی را سریعا پیگیری می کنیم.
رسید کارت هوشمند ملی برای دریافت خدمات بانکی 

معتبر است 
وی همچنیــن  با بیان اینکه تاکنون ۵۵ میلیون و ۶۲۰ 
هزار نفر از واجدین شــرایط دریافت کارت هوشــمند ملی 
مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند، 
گفــت: حدود ۹ میلیون و 3۰۰ هزار نفــر در نوبت دریافت 

کارت هوشمند ملی قرار دارند. 
سخنگوی ســازمان ثبت احوال در پاسخ به اینکه مدت 
زمان صدور کارت هوشمند ملی برای برخی از افراد متقاضی 
صدور این کارت طوالنی شــده اســت و مردم برای گرفتن 
برخــی از خدمات از جمله خدمات بانکی، گاهی با مشــکل 

مواجه می شوند، اظهار داشت: رسیدی که به متقاضی برای 
صدور کارت هوشــمند ملی داده می شود و حاوی اطالعات 
هویتــی فرد و همچنین شــماره پیگیری و ثبت نام اســت، 
رســیدی است که برای ارائه به بانک ها معتبر است و بر این 
اساس و استعالم های هویتی که از پایگاه اطالعات جمعیتی 
سازمان ثبت احوال توســط بانک ها به صورت برخط گرفته 
می شــود، می تواند مالک ارائه خدمــت بانکی به متقاضیان 
باشــد. ابوترابی ادامه داد: عالوه  بر این، این رســید سریال 
شناســنامه متقاضیان نیز می تواند برای ارائه خدمت توسط 
بانک ها مورد اســتفاده قرار گیرد، بر این اســاس اســتعالم 
هویتــی از پایــگاه اطالعات جمعیتی ســازمان ثبت احوال 

به صورت برخط انجام می شود.

معاونبهداشــتوزارتبهداشتگفت:بهدلیل
مشــکالتزیرساختی،مناطقســیلزدهسیستان
وبلوچســتانوجمعیتاینمناطقهمیشهازنظر

بهداشتیدرمعرضخطربودهوهستند.
علیرضا رئیسی درباره آخرین وضعیت بهداشتی مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچســتان، به ایسنا گفت: از بدو بروز 
سیل، تیم های بهداشــت محیط و کنترل بیماری ها در این 
مناطق مستقر شدند و اقداماتی شــامل کلرسنجی آب و... 
انجام شده است. خوشبختانه طی سیل در این مناطق هیچ 

اپیدمی بیماری خاصی رخ نداده است.
رئیسی افزود: خوشــبختانه مادران باردار را کامال تحت 
پوشــش و کنترل قرار دادیم. به طوری کــه مادران باردار از 
طریق سامانه سیب شناسایی شدند و مراقبین آنها به صورت 
تــک تک اقدامات مربوط به مادران باردار را پیگیری کردند. 
در چند مورد که منجر به زایمان شد نیز زایمان ها به صورت 
کامال موفق انجام شــد. مادران بارداری هم که زایمان شان 

نزدیک بود، در نزدیکی بیمارســتان ها اســکان داده شدند 
و خوشــبختانه هیچ گونه عوارض بــارداری در این مناطق 

نداشتیم.
وی بــا انتقاد از زیرســاخت های غیراصولی در اســتان 
سیستان و بلوچستان، اظهار داشــت: باید برای اصالح این 
زیرســاخت ها به ویژه زیرساخت شبکه آب و فاضالب فکری 
شود. این استان حتی اگر سیلی با این وسعت نیز در آن رخ 
نمی داد مشــکالت زیاد دیگری در حوزه  بهداشتی و درمانی 

داشت.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به 
ضعف زیرســاخت های زندگی در این مناطق این افراد واقعا 
نیاز به کمک دارند و حتما نیاز اســت که به صورت اصولی 
در این حوزه اقدام شود. زیرا خانه هایشان از نظر زیرساختی 
دچار مشکل است و در بسیاری از مناطق سیستم لوله کشی 
و آب هم دچار مشــکل اســت. باید توجه خیلی جدی تری 

شود.

رئیسی درباره نبود سرویس بهداشتی در برخی مناطق 
سیســتان و بلوچستان، گفت: هر نوع آب راکد و پسماندی 
که وجود داشــته باشد، می تواند در این مناطق مشکل ساز 
باشــد. با توجه به اینکه در منطقه سیســتان و بلوچستان 
بحث هایی چون ماالریا هم وجود دارد، باید به این مســائل 

توجه کرد.
وی با بیان اینکه به دلیل مشکالت زیرساختی، مناطق 
ســیل زده سیســتان و بلوچســتان و جمعیت این مناطق 
همیشه در معرض خطر بوده و هستند، ادامه داد: در زمینه 
توالت های بهداشــتی هم تعدادی توالت بهداشــتی سیار از 
ســوی نهادهایی چون هالل احمر و... به مناطق ســیل زده 
سیستان و بلوچســتان رفته و نصب شده است، اما با توجه 
به پراکندگی جمعیت در این مناطق به تعداد بیشــتری از 
این توالت ها نیاز اســت. به هر حــال اگر فاضالب به صورت 
بهداشــتی دفع نشود، احتمال بروز بیماری ها وجود دارد که 

مهم ترین آن بیماری های روده ای، انگلی و... است.

رئیسگشــتتعزیراتحکومتیاستانتهران
دربارهتغییربرچسببرندهایمحصوالتگفت:این

موضوعمصداقبارزتخلفدرکسباست.
مدتی اســت فیلم کوتاهی در فضای مجازی توســط 
کاربران در حال انتشار است مبنی بر اینکه فردی در یکی 
از مراکز تجاری ســه راه امین حضور تهران در حال تعویض 
برچسب لوازم خانگی درجه ۲ و 3 با برچسب لوازم خانگی 
درجــه یک و نصب آن بر روی محصوالت اســت و قیمت 

کاال ها را دو برابر قیمت واقعی شان می کند.
در همین زمینه، رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان 
تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تغییر 
برچسب برند های محصوالت گفت: این موضوع مصداق بارز 

تخلف در کسب است.

حسین ایزدی اظهار داشت: در صورت مشاهده مأموران 
گشــت تعزیرات حکومتی، عالوه  بر پلمب واحد صنفی، از 
نظر قانون پس از اســتخراج ما به التفاوت مبلغ ریالی تخلف 
انجام شــده، متخلفان دو تا پنج برابر جریمه مالی خواهند 

شد.
ایزدی افزود: اخیرا با همــکاری اتحادیه لوازم خانگی 
و پلیس امنیت اقتصادی، یکــی از واحد های فروش لوازم 
خانگــی در منطقــه امین حضور که اقدام بــه تخلف های 

مختلف کرده بود با دستور قضایی پلمب شد.
وی از شــهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه 
تخلفی از سوی واحد های صنفی و فروشگاهی، موارد را به 
سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا به موضوع مورد 

نظر رسیدگی شود.

برخورد با تخلف برچسب زنی قالبی 
بر روی لوازم خانگی

مدیرکلمحیطزیستشهرداریتهرانازتدوین
دســتورالعملنظارتیسگهایبالصاحبخبردادو
گفت:بایدایندســتورالعملدرشورایشهرتهران

مصوبشودتاقابلیتاجراییپیداکند.
شــینا انصاری در گفت وگو با ایســنا، در تشریح نحوه 
نظارت بر باغ پرندگان تهران اظهارداشــت: در فاز نخســت 
ایــن مجموعه با اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار 
شــهرداری تهران همکاری داشته اســت و مجوزها توسط 
ســازمان حفاظت محیط زیست صادر شــده، در طول مدت 
افتتاح تاکنون نیز بر مجموعه نظارت دارند؛ برای فاز دوم هم 
پیگیری های الزم انجام شده و مجوز بهره برداری نیز از اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان تهران دریافت شده است.

انصــاری به موضوع ســاماندهی ســگ های بالصاحب 
 اشــاره کرد و افزود: در موضوع سگ های بالصاحب چندین 
جلسه با دستگاه های ذی ربط همچون ادارات محیط زیست، 
دامپزشــکی، فرمانــداری تهــران و همچنین ســمن های 
محیط زیســتی برگــزار کردیم کــه خروجــی آن تدوین 
دســتورالعمل نظارتی بوده که تمامی بخش های فرایند اعم 
از زنده گیری، عقیم سازی و نگهداری را مشخص می کند. این 
دســتورالعمل نهایتا باید به کمیسیون محیط زیست شورای 
اسالمی شهر تهران ارائه و مصوبه دریافت کند تا الزم االجرا 
شــود. با این دستورالعمل که تالش شده نظر فعاالن حقوق 
حیوانات، دامپزشکی و محیط زیست در آن لحاظ شود، روند 

اقدامات در این حوزه شفاف سازی خواهد شد.

سازمانهواشناسیکشوردراطالعیهایازشروع
بارشبرفوباراندربرخیمناطقکشورازفرداخبر

داد.
بنا بر اعالم این سازمان، فعالیت سامانه بارشی جدید از 
بعدازظهر یکشــنبه شروع می شود که بر اثر آن طی این روز 
بــارش برف و باران در آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، 
اردبیل، زنجان، کردستان، شمال کرمانشاه و ارتفاعات البرز 
در استانهای گیالن و مازندران و بارش باران در نیمه جنوبی 

کرمانشاه و ایالم پیش بینی می شود.
دوشــنبه نیز بارش برف و بــاران در آذربایجان غربی، 
آذربایجان شــرقی، اردبیل، زنجان، کردســتان، لرســتان، 
کرمانشــاه، شــمال چهارمحال وبختیاری، غــرب اصفهان، 
خراســان شمالی و ارتفاعات در اســتان های تهران، قزوین، 
البرز، گیالن، مازندران، گلســتان و شــمال و شمال شرق 
خوزســتان و بارش باران در برخی نقاط استان های گیالن، 

غرب مازندران و ایالم انتظار می رود.
بر این اســاس، لغزندگی، کاهش دیــد و اختالل تردد 
در جاده هــای مواصالتی، آبگرفتگی معابــر و باال آمدن آب 
رودخانه ها پیش بینی شده و توصیه می شود احتیاط در تردد 
شــهری و جاده ای، اجتناب از سفرهای غیر ضروری، رعایت 
نکات ایمنی و تجهیز خودروها به تجهیزات زمســتانی مورد 

توجه قرار گیرد.

تدوین دستورالعمل نظارتی 
سگ های بالصاحب تهران

رئیسمرکزمدیریــتبیماریهایواگیروزارت
بهداشت،تازهترینروندکروناویروسدرکشورچین

وکشورهایهمسایهایرانراتشریحکرد.
به گزارش مهر، محمدمهــدی گویا، گفت: در روزهای 
گذشــته تعریف بیمــاری کرونا ویروس در کشــور چین 
عوض شده است به طوری که پزشکان این کشور با همان 
آزمایش های ابتدایــی و عالئم بالینی کــه در افراد مبتال 
مشــاهده می کنند، نظــر قطعی در مورد ابتــالء به کرونا 

ویروس می دهند.
گویا با  اشــاره به اختالف نظر بین ســازمان بهداشت 
جهانــی و چین بر ســر تعریــف بیماری کرونــا ویروس، 
افزود: بر اساس تعریف کشــور چین از کرونا ویروس، طی 
 روزهای گذشته 1۹ هزار مورد جدید ابتالء تشخیص داده 

شد.
وی با  اشــاره به روش های درمانی برای بیماران مبتال 
به کرونا ویروس، ادامه داد: هنوز درمان مشــخص و داروی 
خاصی برای این بیماری وجود نــدارد و همچنان موضوع 
مراقبت از بیمار مطرح اســت که همین موضوع با توجه به 
موارد رو به افزایش ابتالء، کار مراقبت از بیماران را سخت تر 

می کند.
رئیــس  مرکــز مدیریــت بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت، اظهارداشــت: البتــه 8۵ درصد مــوارد ابتالء 
 بــه کرونــا ویــروس همچنــان در شــهر ووهــان چین 

هستند.
وی در ارتبــاط بــا وضعیــت کرونــا ویــروس در 
کشــورهای همســایه ایــران، گفــت: فعاًل ایــن بیماری 
فقــط در امــارات متحده عربی مشــاهده شــده و موارد 
 مشــکوک در سایر کشورهای همســایه ایران، منفی بوده 

است.
وی، بــا تاکید بر اینکه در کشــور نیــز مراقبت های 
بهداشــتی و کنترلی به دقــت رصد می شــود، افزود: هر 
کسی که از کشور چین وارد ایران شود، تحت بررسی قرار 

می گیرد.

ثبتنامســنجشوپذیرشپایههفتموآزمون
پایهدهممدارساستعدادهایدرخشانازامروزآغاز

میشود.
به گزارش مهر، در دســتورالعمل ســنجش و پذیرش 
دانش آموزان دبیرســتان های دوره اول متوســطه و آزمون 
ورودی تکمیل ظرفیت دبیرســتان های دوره دوم متوسطه 
اســتعدادهای درخشان در ســال تحصیلی 13۹۹-1۴۰۰ 
آمده است که سنجش و پذیرش پایه هفتم و آزمون تکمیل 
ظرفیت پایه دهم برای دانش آموزان مدارس داخل و خارج از 

کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
دفترچه راهنمای ثبت نام و شــرکت در فرآیند سنجش 
 و آزمــون ورودی، از طریــق ســامانه ثبت نــام به نشــانی
azmoon.medu.ir در اختیــار داوطلبــان قــرار می گیــرد. 
مشــخصات مدارس استعدادهای درخشــان سراسر کشور، 

هنگام ثبت نام قابل مشاهده خواهد بود.
ثبت نام داوطلبان ســنجش پایه هفتم و آزمون ورودی 
تکمیــل ظرفیت پایه دهم از امروز شــنبه ۲۶ بهمن تا روز 
شنبه سوم اســفند )به مدت هشــت روز( از طریق سامانه 

مذکور انجام می شود.
گفتنی اســت، سنجش پایه هفتم دانش آموزان داخل و 
خارج از کشــور، رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه، چهارم 
اردیبهشت ماه 13۹۹ به صورت همزمان و نیز آزمون ورودی 
پایه دهم برای دانش آموزان داخل و خارج از کشــور، رأس 
ســاعت 1۴ بعد از ظهر روز پنجشــنبه، چهارم اردیبهشت 

13۹۹ به صورت همزمان برگزار می شود.

آغاز ثبت نام پایه هفتم 
و دهم مدارس سمپاد از امروز

ویروس کرونا 
در کشورهای همسایه ایران 

فقط به امارات 
رسیده است

سخنگویسازمانثبتاحوالکشور:

تمام  شناسنامه های تعویضی و مفقودی تا ۳۰ بهمن تحویل داده می شود

الزامشهرداریبهبرگرداندنعوارضمازادبرجریمهپلیس

پیش پرداخت برای رزرو طرح ترافیک 
در سال 99 الزامی شد

معاونوزارتبهداشتهشدارداد

خطرات بالقوه بهداشتی در کمین سیل زدگان سیستان و بلوچستان

سرپرســتمعاونتحملونقــلوترافیک
شهرداریتهرانگفت:رانندگاندرسال۹۹ملزم

بهپیشپرداختعوارضطرحترافیکهستند.
یوســف حجت در مورد اجرای طــرح ترافیک برای 
سال ۹۹، به فارس گفت:  به اســتثنای موضوع رزروی 
شــدن و تغییر نرخ عــوارض طرح ترافیــک، تغییرات 
چندانــی در طرح ترافیک نداریم و بــرای محدوده دوم 
یــا طرح کاهش  آلودگی هــوا 1۵ روز تردد رایگان برای 
پالک های غیرتهــران و ۲۰ روز تــردد رایــگان بــرای 
پالک های تهران مشــابه سال ۹8 خواهیم داشت.حجت 
افزود: همچنین در ســال آینده شهروندان برای ورود به 
طرح ترافیک قبل از آن باید پیش پرداخت عوارض طرح 
را انجام دهند که در واقع همان مســئله رزروی شــدن 
طرح است و برای پیشگیری از رزرو بیجا و بدون نیاز در 
صورت لغو کردن رزرو، ۲۰ درصد از مبلغ کل عوارض از 

رانندگان کسر می شود.
توافقپلیسراهوروشهرداری

وی با بیان اینکه با پلیس راهور تهران در مورد طرح 
ترافیک به تفاهم و توافق رسیده ایم، گفت: مسئله رزروی 
شــدن طرح ترافیک نظر پلیس راهور بوده است،  البته 
برخی هنوز به این طرح انتقاد دارند و می گویند که باید 
طرح ترافیک بازنگری شــود ولی دقیقاً مطرح نمی کنند 

که چه قسمت یا چه بخشی از طرح باید بازنگری شود.
آمادهاجرایرأیدیوانعدالتهستیم

سرپرست معاونت حمل  و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران با  اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری در مورد 
سقف اســتفاده از طرح ترافیک اســت، گفت: بر اساس 
رأی دیوان، شــهرداری موظف به رعایت ســقف است و 
در صورتی که راننده ای اضافه بر سقف وارد طرح ترافیک 
شد هم جریمه و هم عوارض شامل آن نیست و فقط باید 

جریمه را بپــردازد در غیر این صورت نیز احقاق حق از 
سوی شهروندان می تواند انجام گیرد.

حجــت تأکید کرد: اگر راننده ای بــه خاطر عبور از 
ســقف مجاز طرح ترافیک هم جریمه شد و هم عوارض 
پرداخت کرد شهرداری ملزم به برگرداندن آن است و ما 

آماده اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستیم. 
وی با  اشاره به اینکه تردد در محدوده طرح ترافیک 
۴ درصد در سال ۹8 نسبت به سال ۹۷ کمتر بوده است، 
 گفت: در مورد اینکه در ســال ۹۷ شــهروندان به علت 
تردد غیرقانونی در محدوده زوج و فرد هم توسط پلیس 
جریمه شده اند و هم پیامک اخذ عوارض شهرداری برای 
آنها ارسال شد رأی دیوان شامل آنها نیست چرا که این 
رأی تنها مربوط به ســقف ورود به این محدوده اســت 
و رأی  در این زمینه صادر نشــده که بخواهیم طبق آن 

عمل کنیم.

پیش بینی بارش برف و باران 
در برخی مناطق کشور از فردا

تبعیض نژادی 
برای استخدام

فرانسه نتایجیــکمطالعهدولتــیکهدر
فرانسهمنتشرشدهاستنشانمیدهد
افرادیکهدراسمشان،نشانیازفرهنگ
کشــورهایحوزهمغرب)شمالآفریقا(
داردبرایاستخدامدرشرکتهایبزرگ

موردتبعیضقرارمیگیرند.

به گزارش یورونیوز، دولت فرانســه در این مطالعه از شرکت های بزرگی 
چون؛ ایرفرانس، آکور، آلتران، آرکما، رنو، رکســل و سوپرا استیریا به عنوان 
شرکت هایی یاد کرده است که مطالعه صورت گرفته در آنها نشان از تبعیض 

علیه اقلیت ها دارد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که در تمامی شرکت های مطالعه شده، 
میزان موفقیت یک کاندیدا که در اسمش پژواکی از فرهنگ کشورهای حوزه 
مغرب در خود دارد، ۹/3 درصد اســت. این در حالی است که این نرخ برای 

کاندیداهایی که نامشان پژواکی اروپایی دارد 1۲/۵ درصد ارزیابی می شود.
ایــن مطالعه می گوید متقاضیان اســتخدامی که در نامشــان آثاری از 
فرهنگ کشــورهای آفریقایی و اسالمی  دارد ۲۵ درصد کمتر از کاندیداهای 

اروپایی، پاسخ مثبت برای استخدام می گیرند.
دولت فرانســه این مطالعه را در ۴۰ شــرکت بزرگ انجام داده است. در 
جریان این مطالعه 1۰ هزار و 3۴۹ کاندید واقعی یا ســاختگی رزومه خود را 

با نام های متفاوتی ) با نام های عربی یا اروپایی( به این شرکت ها فرستادند.
شرکت هایی که به روش شناسی این مطالعه اعتراض کرده اند می گویند 
که برخی از این رزومه ها به کارکنان معمولی شــرکت فرســتاده شده اند در 
حالی که آنها هیچ مســئولیتی برای بررســی رزومه ها یا استخدام کاندیداها 
نداشته اند. آنها می گویند برخی رزومه ها نیز برای شغل هایی فرستاده شده اند 

که از قبل پر شده اند و بنابراین قابل بررسی نبوده اند.
دولت در پاســخ به انتقادات گفته اســت: »متاســفیم که روش مطالعه 
ممکن است نتیجه گیری نهایی را تحت الشعاع قرار داده باشد. تبعیض، خواه 
عمدی یا غیرعمدی، ممکن اســت در کشور ما وجود داشته باشد.« مقامات 
دولتی گفته اند که فاز دوم این مطالعه با اصالح مشکالت مطالعه اول، به اجرا 

گذاشته خواهد شد.
»ژان فرانســوا امدیو« جامعه شــناس و رئیس مرکز دیده بان تبعیض در 
فرانســه می گوید که شرکت های بزرگ می توانند به سادگی از روش دریافت 
رزومه های بدون مشخصات استفاده کنند تا مشکل تبعیض قائل شدن بر پایه 

نام یا دیگر مشخصات کاندیداها از میان برداشته شود.
این جامعه شــناس می گوید که نتایج این مطالعه دولتی او را شگفت زده 
نکرده اســت. او می گوید که کاندیداهایی با ریشــه خارجی ۲۰ تا ۲۵ درصد 
کمتر از کاندیداهای اروپایی شــانس استخدام در شرکت های بزرگ را دارند. 
او می گوید که متاسفانه آمار و مطالعاتی درباره شرکت های متوسط و کوچک 
نداریــم و اگر این مطالعه درباره شــرکت های کوچک صورت گیرد احتماال 

تبعیض در این شرکت های شکلی بسیار جدی تر دارد.
امدیو می گوید که بهترین راه مقابله با تبعیض در شرکت های بزرگ این 
است که دولت قانونی تصویب کند که رزومه ها بدون مشخصات متقاضیان در 
شرکت ها مورد بررسی قرار گیرند تا پیش داوری مرتبط با اسم، سن، جنسیت 

و آدرس کاندیداها باعث تبعیض علیه آنها نشود.
این جامعه شناس می افزاید کشورهایی مانند آلمان، سوئد و هلند روش 
رزومه بدون مشخصات را به کار گرفته اند و در بریتانیا نیز مثال برای استخدام 

در شبکه بی بی سی این تمهید بکار گرفته می شود.
 الیحه قانونی که دولت فرانســه برای رزومه های بدون مشخصات ارائه 

کرده بود در سال ۲۰1۵ به وسیله قانونگذاران فرانسوی رد شد.

برخوردباقطارمسافربریجانیکزن۵۱ساله
رادرشهرشــریفیهازتوابعشهرستانالبرزواقعدر

استانقزوینگرفت.
براســاس گزارش پلیس، این شــهروند بر اثر برخورد با 

قطار مسافربری میانه-تهران جان خود را از دست داد.
این فرد قصد عبور از حریم راه آهن را داشت که با بدنه 
قطار مســافربری میانه -تهران برخورد کرد و بالفاصله جان 

خود را از دست داد.
کارشناســان علت این حادثه را ورود غیرمجاز به حریم 

ریلی راه آهن از سوی عابر پیاده اعالم کردند.
برخورد عابران با قطار در شــریفیه ســابقه داشته و هر 
ساله در این شهر و شهرهای اطراف که ریل قطار در آن قرار 

دارد، چندین قربانی می گیرد.

مرگ یک نفر 
در برخورد با قطار 
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