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سقوط 
هواپیمای 

سبک

در استرالیا گرفتارشده  هواپیمای  یک  سقوط 
باران های فصلی در استرالیا، کشته شدن 

تمامی  پنج سرنشین آن را در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته پلیس 
اســترالیا، این هواپیما که حامل چهار کارمند 
دولــت و خلبان آن بود، در میــان بارش های 

فصلی موسوم به »مانسون« گیر افتاده و دوبار تالش کرده بود فرود بیاید.
یکی از مقامات ارشد پلیس محلی در این باره گفت: هواپیما به باند فرود 
نزدیک شد و در سومین تالشش برای فرود به طور دلخراشی با زمین اصابت 
کرد. این هواپیما به تپه ای شنی برخورد کرد و هیچ کس در این حادثه زنده 

نماند.
وی افزود: شرایط جوی با توجه به بارش مانسونی، بسیار نامساعد بوده و 
در حال حاضر زمان اعالم علت سقوط هواپیما فرا نرسیده است اما پلیس در 

حال تحقیق در این خصوص است.

فروش 
شکالت های 

کرونایی

ابتکاری فرانسه به  قناد فرانسوی دست  یک 
جالب زده و شــکالتی به شکل ویروس 
کرونا درســت کرده است که بسیار مورد 
توجه مشتریان و کاربران در فضای مجازی 

قرار گرفته است.
به گزارش اســپوتنیک، »ژان فرانسوا پره« 

شیرینی فروشــی در فرانسه است که می گوید مشــتری هایش از دیدن این 
شکالت ها شگفت زده می شوند و باعث می شود در این دوران سخت، لبخندی 
به لبشــان بیاید. در این زمانه که پر از نگرانی و تشویش است مهم است که 
بتوانیم خودمان را آرام کنیم و یکی از بهترین راه های برای غلبه بر ترس مان 

لبخند زدن است.
کاربــران این نوآوری را جالب می دانند و معتقدند می تواند به کم کردن 
اســترس و نگرانی از ابتال به کرونا در میان مردم کمک کند. برخی دیگر از 
کاربران، شــکل ظاهری این شکالت را بسیار مشابه با تصاویر منتشر شده از 
ویروس کرونا می دانند و خالقیت این قناد را تحســین می کنند، این کاربران 

چنین هنری که به مردم روحیه می بخشد را قابل تقدیر می دانند.
جمعی از کاربران از تمایل شــان با تست شــکالت کرونایی می گویند و 
مطمئن هستند که برخالف  ترسی که از کروناویروس دارند، طعمی  بی نظیر 
خواهد داشــت. اما گروهی دیگر همچنان از نام کرونا و هر آنچه که به کرونا 

مربوط می شود  ترس دارند.

 برف هایی که 
قرمز 

می شوند! 

قطب جنوب رویت پدیده عجیب قرمز شدن برف 
در قطب جنوب خبرساز شده است.

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
تصاویری که به تازگی از قطب جنوب منتشر 
شــده است پدیده ای عجیب را در این نقطه از 
کره زمین نشــان می دهد. ایــن تصاویر که در 

نزدیکی یک ایستگاه تحقیقاتی سابق انگلیس تهیه شده، رنگ برف را که به 
رنگ قرمز تغییر پیدا کرده نشــان می دهد. علت این تغییر رنگ جلبک های 

میکروسکوپی هستند که قادرند در دمای انجماد نیز زنده بمانند.  
تصاویــر این پدیده حیرت انگیز توســط وزارت علوم و تحقیقات اکراین 
منتشــر شد. وزارت علوم اکراین در توضیح این پدیده علت آن را جلبک های 
میکروسکوپی برفی قطب جنوب اعالم کرده که شرایط مناسب برای رشد آنها 

در ماه های تابستان قطب جنوب مهیا می شود. 

وقوع 
سیالب

 مرگبار 

برزیل شــمار  کردند  اعالم  برزیل  مقامات 
مرگبار  و  ویرانگر  ِگلرودهــای  قربانیان 
ایالِت »سائوپائولو« در جنوب شرقی این 

کشور به ۴۴ نفر رسید.
به گزارش ایســنا، بارندگی های شدید و 
جاری شــدن ِگلرودها و ســیالب ها در ایالت 

»سائوپائولو« برزیل از یک هفته قبل ادامه دارد.
آتش نشانان با استفاده از ماشین آالت سنگین زمینی، جسد یک امدادگر 
را بیــرون آورده اند که هنگام تالش برای نجات خانواده ای که در زیرزمین و 

آوارها دفن شده بودند، جان  باخته بود.
۳۴ نفر دیگر نیز در شــهر تفریحی ســاحلی »کواروخا« مفقود شده اند. 
بارندگی های ســنگین خانه های بخش زاغه نشین این شهر را تخریب کرده 

است.
در تاریــخ ۳ مارس، طوفان حامل باران های غیرمعمول ســاحل جنوب 
شــرقی برزیل را درنوردید و باعث رانش زمین و کشــته و مفقود شدن ده ها 

نفر شد.
مرگ و میرها در شهرهای »کواروخا«، »سانتوس« و »سائو ویسنچه« رخ 
داده و شهر »کواروخا« با ۳۳ کشته بیشترین قربانیان این حوادث طبیعی را 

به خود اختصاص داده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، شمار قربانیان شهرهای »سانتوس« و 

»سائو ویسنچه« نیز به  ترتیب هشت و سه نفر بوده است.
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آگهی مزایده
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد نسبت به اجازه بهره برداری 

از موارد ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید:
الف( اجازه بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی سه نمایه گردان متعلق به سازمان جمعا به متراژ 108 مترمربع 

واقع در خیابان امیرکبیر به مدت 2 سال
ب( اجازه بهره برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی سه نمایه ثابت متعلق به سازمان جمعا به متراژ 144 

مترمربع واقع در ورودی شهرک صنعتی جی به مدت 2 سال
ج( اجازه بهره برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی تک نمایه ثابت متعلق به سازمان جمعا به متراژ 100 

مترمربع واقع در میدان استقالل به مدت 2 سال
د( اجازه نصب و بهره برداری از یک قطعه زمین چمن مصنوعی و دو قطعه زمین آسفالت روباز واقع در 

مجموعه ورزشی کردآباد به آدرس خیابان جی به مدت 5 سال
هـ( اجازه نصب و بهره برداری از یک قطعه زمین چمن مصنوعی روباز واقع در مجموعه ورزشی ارغوان 

به آدرس خیابان آل محمد به مدت 5 سال
و( اجازه بهره برداری از غرفه واقع در جنب پارکینگ مجموعه ورزشی بهمن جهت راه اندازی غرفه تنقالت 

و خدمات شهروندی به مدت 1 سال
ز( اجاره یک باب کیوسک تنقالتی واقع در میدان احمدآباد جنب درمانگاه نواب صفوی به مدت 2 سال

ح( اجاره یک باب کیوسک تنقالتی و مطبوعاتی واقع در میدان آزادی ابتدای بلوار دانشگاه به مدت 2 سال
ط( اجاره یک باب کیوسک تنقالتی واقع در خیابان مطهری جنب هنرستان هنرهای زیبا به مدت 2 سال
با کاربری متناسب محل  ی( اجاره یک باب مغازه به شماره 16 فاز3 واقع در زیرزمین ارگ جهان نما 

به مدت 2 سال
ک( اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان زینبیه جنب فرهنگسرای خانه جوان با کاربری فروش تنقالت، 

کپی و لوازم التحریر به مدت 2 سال
ل( اجاره یک باب مغازه به شماره 5 واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی زیرگذر کاخ سعادت آباد با کاربری 

متناسب محل به مدت 2 سال
م( اجاره یک باب مغازه به شماره 6  واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی زیرگذر کاخ سعادت آباد با کاربری 

متناسب محل به مدت 2 سال
* عدم اشتغال متقاضی به مشاغل دولتی، خدماتی، شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری 

و همچنین رعایت قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت... مصوب 1337
* ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی.

* منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام کار قبل از انعقاد قرارداد می باشد.
* دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.

* در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
* سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

* کلیه هزینه های درج آگهی مزایده برعهده برندگان مزایده می باشد.
* شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعالمی از سوی سازمان می باشد.

* بهای ماهیانه پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت  الک و مهر شده 
تسلیم شود.

* سایر اطالعات و شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج گردیده است.
***

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 4-34487753-031 تماس حاصل نموده 
و برای دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/01/20 به آدرس اصفهان، 
شهروندی،  کمیته  جنب  اصفهانی،  طبیب  خیابان  باقوشخانه،  ترمینال  مقابل  الله،  خیابان  قدس،  میدان 
امور درآمد سازمان و جهت تحویل مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/01/24 به 
آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان مراجعه نمایند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تاکنون ۹ هزار نفر در 
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده، ۳۵۴ نفر 
به علت ابتال به این ویروس فوت کرده اند و دو هزار و۹۵۹ 

نفر بهبود یافته و ترخیص شده اند.
به گزارش ایرنــا، کیانوش جهانپور دیروز درباره آخرین آمار 
ابتــالی قطعی به ویروس کرونا و فوت ناشــی از آن در کشــور 
اظهارداشت: بر اساس نتایج آزمایشگاهی، ۹۵۸ مورد جدید ابتال 
به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی شــد و کل مبتالیان به این 

بیماری در کشور به ۹ هزار نفر افزایش یافت.
جهانپور ادامه داد: خوشــبختانه تاکنون دو هزار و ۹۵۹ نفر 

از بیماران مبتال به کووید ۱۹ بهبود یافته و ترخیص شده اند.
وی افزود: متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۶۳ نفر 
از مبتالیــان جدیــد کووید ۱۹ جــان خود را از دســت دادند 
 و مجموع جــان باختگان این بیماری در کشــور به ۳۵۴ مورد 

رسید.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت 
درباره تعداد موارد جدید بیماران کووید۱۹ در کشور به تفکیک 
استان ها گفت: تهران ۲۵۶ نفر، قم ۵۳ نفر، گیالن ۵ نفر، اصفهان 
۱۷۰ نفر، البرز ۴۵ نفر، مازندران ۳۲ نفر، مرکزی ۳۱ نفر، قزوین 
۲۷ نفر، ســمنان ۶۳ نفر، گلســتان ۹ نفر، خراسان رضوی ۳۴ 
نفــر )احتمال افزایش مــوارد در روزهای آینــده و لزوم تدابیر 
محدود کننده(، فارس ۱۹ نفر، لرســتان ۹ نفر، آذربایجان شرقی 
۲۹ نفر، خوزستان ۱۷ نفر، یزد ۲۳ نفر، زنجان ۲۲ نفر، کردستان 
۶ نفر، اردبیل یک نفر، کرمانشــاه ۸ نفر، کرمان ۱۸ نفر، همدان 
۷ نفر، سیســتان و بلوچستان ۴ نفر، هرمزگان ۱۰ نفر، خراسان 
جنوبی ۱۵ نفر، خراســان شمالی ۱۱ نفر، چهارمحال و بختیاری 
یــک نفر، ایالم ۶ نفــر، آذربایجان غربی ۲۷ نفر و اســتان های 

کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بدون مورد جدید هستند.
 نوروز امسال مشابه هیچ سالی نخواهد بود

جهانپور اظهارداشت: نوروز امسال مشابه هیچ سالی نخواهد 
بود. در نظام سالمت همه مرخصی ها لغو شده و در مراکز درمانی 
و بهداشــتی در خدمت مردم خواهیم بود. مردم نیز با درک این 
موضوع و جدی گرفتن آن باید مراقبت بیشتری انجام دهند. هم 
باید از خود و هم از دیگران مراقبت کنیم و آموزش بدهیم. نوروز 
امســال همراه با سفرها و دید و بازدیدها نیست و اگر این موارد 
رعایت نشــود، این نوروز نمی تواند رنگ و بوی عید داشته باشد. 

مردم باید محدودیت در تردد شــهری و عدم حضور در تجمعات 
را جدی بگیرند.

وی افزود: از روز گذشــته تاکنون پنــج مورد ابتالی قطعی 
در گیالن داشــتیم و امیدواریم روند کند شــدن شیب صعودی 
ابتال به ویروس کرونا در استان گیالن ادامه پیدا کند، همچنین 

امیدواریم افراد از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
مردم در سامانه غربالگری کرونا ثبت نام کنند

همچنین، معاون بهداشــت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی بر ضرورت ثبت نــام آحاد مردم در ســامانه غربالگری 

الکترونیکی کرونا ویروس تاکید کرد.
علیرضا رئیســی افزود: همه ایرانیان با مراجعه به ســامانه 
salamat.gov.ir و تکمیل اطالعات خواســته شده گام بلندی در 
ارتقاء سالمت جامعه و شکست ویروس کرونا بردارند. با پیوستن 
همه هموطنان به این سامانه، غربالگری ویروس کرونا در بهترین 

شکل ممکن و در زمانی مناسب انجام خواهد شد.
رئیسی ادامه داد: مردم شریف ایران با ثبت نام در این سامانه، 
نظام سالمت کشور را در پیشــگیری، شناسایی و مراقبت افراد 

جامعه در مقابل بیماری کرونا یاری خواهند کرد.
وی با  اشــاره به پیگیری های بعد از ثبت نام در این ســامانه 
اظهارداشــت: همکاران وزارت بهداشــت در دانشگاه های علوم 
پزشــکی سراسر کشــور ضمن رصد و پایش اطالعات ارسالی از 
ســوی مردم، پیگیری های بعدی برای راهنمایی یا مراقبت الزم 

را انجام خواهند داد.
 از مراجعه حضوری به بانک ها بپرهیزید

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در تهران، با اشــاره به احتمال 
انتقال بیماری در شعب بانکی از شهروندان درخواست کرد تا حد 

امکان از مراجعه حضوری به بانک ها بپرهیزند.
به گــزارش مهر، علیرضا زالی گفت: یکــی از نقاطی که در 
بازدیدهای میدانی باعث ایجاد موجی از نگرانی در کارشناســان 
بهداشــتی و درمانی شده اســت، حضور متراکم و تردد فراوان 

شهروندان در شعب بانک ها است.
زالی ادامه داد: به دلیل اینکه به اندازه کافی وسایل حفاظتی 
در اختیار کارکنان بانک ها قرار ندارد و مشــکل کمبود وســایل 
حفاظتی مانند سایر دســتگاه های اجرایی در بانک ها نیز وجود 
دارد انجام کارهای بانکی طبق روال معمول می تواند باعث انتشار 

آلودگی ویروس شود.

وزارت بهداشت اعالم کرد
فوت۳۵۴ نفر بر اثر ویروس کرونا در کشور 

و بهبود ۲۹۵۹ بیمار مبتال

ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران اعالم کرد: ۴۳00 بسته بهداشتی بین 

مددجویان ۲1 گرمخانه تهران توزیع شد.
بــه گزارش فارس، ســازمان رفاه خدمات و مشــارکت های 
اجتماعی اعالم کرد: از زمان شــیوع ویروس کرونا عالوه بر اینکه 
گرمخانه ها ســه بار در روز ضدعفونی می شــوند، به افراد حاضر 
در ایــن اماکن درخصوص پیشــگیری از ابتال بــه این ویروس 

آموزش های فردی و گروهی داده شده است.

همچنین گشــت های فوریت های اجتماعــی به صورت ۲۴ 
ساعته در راستای جذب افراد بی سرپناه در خیابان های پایتخت 
فعالیت می کنند و پس از جذب این افراد در بدو ورود ســنجش 
ســالمتی از تمام مددجویان انجام می شود. این سنجش شامل 
تب سنجی، کنترل اکســیژن خون و بررسی وضعیت جسمانی 
مددجویان اســت. بر اساس اعالم این ســازمان، در این روزهای 
بحرانی، ۲۱ گرمخانه به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی 

به افراد بی خانمان هستند.

توزیع ۴۳00 بسته بهداشتی در ۲1 گرمخانه  پایتخت

رئیس قوه قضائیه به صورت ســرزده در جلسه ستاد 
فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشــهر 

تهران حضور یافت.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی در این جلســه گفت:  اختیاراتی که شورای عالی امنیت 
ملی با تنفیذ رهبر معظم انقالب برای مدیریت و کنترل بیماری 
کرونا به مسئوالن اجرایی داده اتمام حجت است. اختیارات الزم 
داده شده، همه دســتگاه ها به کمک دستگاه بهداشت و درمان 

کشور بشتابند.
رئیسی افزود: در صورت نیاز، جلسه ستاد مقابله با کرونا در 

عالی ترین سطح، باید هر روز برگزار شود نه هفته ای یکبار.
وی با بیان اینکه دوســت داشــتم در بیمارستان های محل 
بستری بیماران مبتال به کرونا حاضر می شدم و ضمن عیادت از 
بیماران به پزشکان و پرستاران فداکار کشور از نزدیک خداقوت 
می گفتم، ادامــه داد: با برخی از مدیران این بیمارســتان ها در 
اســتان های تهران، قم و گیالن تلفنــی گفت وگو کردم و ضمن 
خداقوت به این عزیزان از آنها خواســتم ســالم مــن را به کادر 

درمانی خود ابالغ کنند.
دادستان ها با احتکارکنندگان 
به شدت و سرعت برخورد کنند

رئیس قــوه قضائیه در رابطه با اقدامات دســتگاه قضایی در 
موضوع شیوع کرونا گفت: به دادستان های سراسر کشور دستور 
داده ام با احتکارکنندگان به شدت و سرعت برخورد کنند. برخی 
فکر می کنند کار دستگاه های نظارتی مچ گیری است در حالیکه 
مجموعه های نظارتی باید همراه با دستگاه های اجرایی و در کنار 
آنها کمبودها و نیازمندی های موجود را از مسئولین مطالبه کنند.

رئیسی همچنین در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالن شــهر تهران در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: از ستاد های مبارزه با کرونا در سراسر کشور به ویژه 
ســتاد مبارزه با کرونا در استان تهران صمیمانه به دلیل اقدامات 

پیشگیرانه و بهداشتی تشکر می کنم.
وی با تاکید بر اینکه ســطح مداخالت ســتاد های مبارزه با 
کرونا باید پذیرفته شود که بتوانند در سطح ادارات، سازمان ها و 
زندگی مردم اقدامات بهداشتی صورت دهند، افزود: پیشگیری ها 
می تواند آمار تلفات را در کشور کاهش دهد و این موضوع حتما 
به نفع مردم اســت که به تصمیمات ســتاد های مبارزه با کرونا 

عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ســتاد های مبارزه با کرونا باید 
از ظرفیت های موجود در کشور که ظرفیت کمی نیست، نهایت 
اســتفاده را در جهت انجام ایــن ماموریت خطیر که برای حفظ 
سالمت مردم است، ببرند و همه دستگاه ها باید در کشور خود را 
موظف بدانند که ستاد های مبارزه با کرونا را در انجام این وظیفه 

خطیر یاری کنند.
رئیسی تصریح کرد: ستاد مبارزه با کرونا در سطح عالی ترین 
مسئولین کشور اســت؛ یعنی اینکه این ستاد، عالی است و باید 
علی القاعده با ریاســت رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و اجرا 

شدن مصوبات پیگیری شود.
وی افزود: وزیر بهداشــت نکاتی را مطرح کرد و مصوباتی در 
ســتاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا و شورای عالی 

رئیس قوه قضائیه در بازدید سرزده از ستاد فرماندهی مدیریت کرونا: 

اختیارات الزم داده شده
همه باید به وزارت بهداشت کمک کنیم

دادســتان کل کشــور در پی اعالم برخی آمار 
و ارقام درخصــوص بیماری کرونا از ســوی افراد 

غیرمسئول اطالعیه ای صادر کرد.
بــه گزارش میــزان، در پی اعالم برخی آمــار و ارقام 
درخصــوص بیمــاری کرونا از ســوی افراد غیرمســئول، 

حجت االسالم محمدجعفر منتظری اطالعیه ای صادر کرد.
دادستان کل کشور در این اطالعیه با بیان اینکه برخی 
اظهارات و نقل قول های غیرمســئوالنه و مغایر با واقعیت 
توســط تعدادی از مدیران و مســئولین و ســایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی و عمومی، در محافل 
و نشســت های مختلف رسمی و اداری منتشر شده، آورده 
است: »انتشــار این گونه مطالب در رســانه های عمومی و 

شبکه های اجتماعی موجب تشویش اذهان عمومی، برهم 
زدن امنیت روانی جامعه، تزلزل آفرینی در اعتماد و انسجام 
اجتماعی و اخالل در فرآیند ارائه خدمت در نظام سالمت و 
سایر عرصه های مدیریتی کشور می شود، بنابراین و با توجه 
به مواد ۲۸۶، ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده( عملی مجرمانه و مستوجب تعقیب 
قضایی و مجازات است و تبعات نگران کنند ه ای را به دنبال 

دارد.«
در ادامه این اطالعیه آمده است: »اطالع رسانی در این 
خصوص صرفا باید از طریق ســتاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا انجام شــود و هر اظهارنظری خــارج از روال مقرر، 
 اقدامی خالف مصالح و امنیت ملی کشور تلقی و با مرتکب 

بر اساس قوانین مربوط برخورد خواهد شد.«
دادســتان کل کشور تاکید کرده اســت: »با توجه به 
مراتب مذکور، در این شــرایط از آحاد مردم فهیم، دلسوز 
و هوشــمند جامعه انتظار می رود، ضمــن توجه موکد به 
توصیه ها و تدابیر دلسوزانه مســئولین و کارکنان ایثارگر 
نظام سالمت کشــور، با همدلی و همیاری بیشتر و ارتقاء 
و ترویــج حس تعاون و نوع دوســتی، دســت اندرکاران و 
جهادگران این عرصه را مورد حمایت و پشــتیبانی جدی 
قرار دهند و با کســانی که با بی توجهی یا عامدانه، زمینه 
ایجاد ناامنی روانــی در جامعه را فراهم می کنند، از جمله 
بیگانگان خائن به عزت و شــرف ملت عزیز ایران اسالمی 

همراهی نداشته باشند.«

دادستان کل کشور:

اظهارنظر غیرمسئوالنه و شایعه پراکنی درباره کرونا موجب مجازات است

امنیت ملی تصویب شــد که به 
تنفیــذ مقام معظــم رهبری نیز 
رســید و جنبه قانونی پیدا کرد. 
در واقــع مصوبات ســتاد مبارزه 
با کرونــا برای همه دســتگاه ها 
الزم االجراســت و پیگیــری این 
قضیه به نفع همه در کشور است؛ 
چرا که زمان شــیوع بیماری در 
کشور را کاهش می دهد و محدود 
می کند و ســالمت را در کشــور 

تضمین می نماید.
گفت:  قضائیــه  رئیس قــوه 
خواســته بنــده این اســت که 
این جلســات نه فقــط هفته ای 
یکبار، بلکه اگر الزم شــد روزی 
یکبار تشــکیل شــود تا این امر 
دچار توقف نشــود و هر مشکل 
لجستیک و پشتیبانی که عزیزان 
ما در وزارت بهداشــت و درمان 
دارنــد، باید مــورد پیگیری قرار 

گیرد.
وزارت بهداشت و جامعه پزشکی کشور نباید مشکل 

تدارکات، کمبود اعتبارات و لوازم داشته باشند
رئیسی ادامه داد: وزارت بهداشــت و جامعه پزشکی کشور 
ســربازان در وسط میدان و در خط مقدم هستند و نباید مشکل 
تدارکات، کمبود اعتبارات و لوازم پزشــکی داشته باشند. الزمه 
این کار این اســت که وزارت بهداشــت و درمان فقط به موضوع 
بهداشــت و درمان فکر کند و دغدغه اش مســائل بهداشــتی و 
درمانی باشد و تدارک و پشتیبانی به عهده بخش هایی باشد که 
در کشور مســئولیت دارند. در این صورت طبیعتا در این میدان 

توفیق بیشتری حاصل می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: نظر فنی در مــورد تعطیلی یا عدم 

تعطیلی بخش های کشور بر عهده وزارت بهداشت و درمان است؛ 
ولی اجرا، پیگیری و اقداماتش بر عهده بخش های دیگر است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تقســیم کار در سطح عالی 
در کشــور باید صورت گیرد، گفت: در بخش های میدانی هم اگر 
با همین همکاری و هماهنگی که امروز بین ارتش، سپاه، وزارت 
بهداشــت و درمان، دولت و همه آحاد ملت وجود دارد، حرکت 
کنیم، فکر می کنم زمان چندانی طول نمی کشد که بر این پدیده 
و ویروس نحس مسلط خواهیم شد و شرایط متفاوت خواهد شد.

رئیسي با اشــاره به همکاری دستگاه قضا در حوزه نظارت و 
اینکه ســازمان بازرسی کل کشور باید برای پیگیری مشکالت و 
کمبودها در کنار وزارت بهداشت قرار گیرد، اظهارداشت: سازمان 
بازرســی کل کشور با وزارت بهداشت و درمان همکاری و در آن 

بخش هایی که کمبود وجود دارد، 
همانند وزارت بهداشت و درمان 
پیگیری کند، تــا کمبودها رفع 

شود.
داد: در جهــت  ادامــه  وی 
اجرایی کردن مصوبات ستادهای 
با کرونا حتما دادستان ها  مبارزه 
و مســئوالن اجرایــی می توانند 
نقش بسیاری داشته باشند. دکتر 
زالی و همکارانشــان تصمیماتی 
تصمیمات  ایــن  که  گرفته انــد 
ضمانــت اجرا می خواهــد و باید 
اجرایی شود. بخش جدی اجرایی 
کردن مصوبات و تصمیمات اتخاذ 
شــده، این اســت که بخش های 
قضایــی هم اجرایی شــدن این 

موارد را دنبال کنند.
برخی با شایعه پراکنی مردم 

را می ترسانند
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: 
بنده معتقدم رسانه ملی و سایر رسانه ها در این زمینه می توانند 
مهم ترین نقش را داشــته باشــند. فضای مجازی هم در جهت 
تبیین مصوبات و تصمیم ها نقش دارد. متاسفانه در برخی حوزه ها 
با نوعی شایعه پراکنی مواجه هســتیم؛ برخی توی دل مردم را 
خالی می کننــد و در این موارد ایجاد اضطراب می بینیم؛ این در 
حالی اســت که فضای مجازی و رسانه ها باید در خدمت تبیین 
افکار عمومی باشند و مردم را نسبت به خطرات این ویروس، اجرا 

کردن دستورات و نظرات ستادهای مبارزه با کرونا آگاه کنند.
رئیســی خاطرنشــان کرد: اگر رســانه ها این کار را انجام 
دهند، هم حوزه بهداشــت قوی تر خواهد شد و هم از بسیاری از 
اضطراب ها جلوگیری می شود. یکی از کارهای مهمی که باید در 
این حوزه انجام گیرد، نقش بسیار مهم روشن کردن افکار عمومی 

و مردم نسبت به مسئولیت هایی است که در این رابطه دارند.
مردم کمک می کنند

وی تصریح کرد: هرجا که با مردم با صداقت ســخن گفتیم 
و همــکاری آنها را طلبیدیم، مردم خوب پای کار آمدند و کمک 
کردند. تجربه ما نشان می دهد باید به مردم اعتماد کرد و با آنها 
با صداقت و صفا سخن گفت. یقین می دانم مردم در این رابطه با 

ما همیار و همکار خواهند بود.
رئیس دســتگاه قضا گفت: امیدواریــم حرکتی که امروز در 
کشور با همکاری بخش های مختلف شروع شده، با جدیت ادامه 
پیدا کند و شــاهد باشــیم کشور توانســته در زمانی نه چندان 
طوالنی این ویروس منحوس را کنترل و ســالمت را در کشــور 

تضمین کند.
رئیسی، ضمن قدردانی از مدافعان سالمت، بیان کرد: حرکت 
و تالش افسران، ســربازان، پزشکان و پرستاران و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها، کادر درمانی، پزشکی و خدماتی بیمارستان ها 
حقیقتا کار مجاهدانه ای اســت که درخور تقدیر و تشــکر است. 
رهبــری معظم انقالب از همه عزیزان تشــکر کردند و بنده نیز 
به ســهم خود به عنوان یک طلبه و مســئول صمیمانه تقدیر و 

تشکر می کنم.
وی ادامه داد: خدمت آقای دکتر زالی عرض کردم که دوست 
داشتم به تک تک بیمارستان ها می رفتم و به خدمت پزشکان و 
پرســتاران می رسیدم و شــخصا از همه آنها تقدیر می کردم؛ اما 
چون عزیزان حضــور ما را مجاز نمی داننــد و می گویند خالف 
پروتکل هاست، لذا از همینجا با حضور در ستاد مبارزه با کرونای 
اســتان تهران صمیمانه باید تشــکر و تقدیر از همه آنها داشته 
باشــم و یقین می دانم شما عنداهلل ماجور خواهید بود و انشاءاهلل 
نقش شما در سالمت اجتماعی نقش به یادماندنی و مثال زدنی 

خواهد بود.
تماس رئیس قوه قضائیه با روسای بیمارستان ها

الزم به ذکر اســت، رئیس قوه قضائیه صبح دیروز به صورت 
تلفنی با دکتر والیتی رئیس بیمارســتان مسیح دانشوری دکتر 
ســیامک ریماز رئیس بیمارستان رازی گیالن دکتر پرهام معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قم و دکتر میرزابیگی رئیس سازمان 
نظام پرســتاری برای پیگیــری وضعیت درمان بیمــاران کرونا 
گفت وگو کرد و ضمن تقدیر از خدمات و زحمات ارائه شــده به 
جامعه پزشکی خداقوت گفت. رئیسی در این گفت وگوی تلفنی 
در جریــان آخرین وضعیت بیماران تحت درمان، کاســتی ها و 

نیازمندی های این مجموعه ها قرار گرفت.
قدردانی وزیر بهداشت از رئیس قوه قضائیه 

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از حضوررئیس قوه 
قضائیــه در قرارگاه مدیریت بیماری کرونای کالن شــهر تهران 

قدردانی کرد.
در پیام قدردانی سعید نمکی خطاب به آیت اهلل رئیسی آمده 
است: »حضور ســرزده حضرتعالی در جمع خدمتگزاران پرتالش 
قرارگاه مدیریت بیماری کرونای کالن شهر تهران موجب شادمانی 
و دلگرمــی همگان شــد، ضمن قدردانی از این اقدام ارزشــمند 
حضرتعالی امیدوارم با همدلی و وفاق ملی هرچه بیشتر در آینده 
نزدیک بتوانیم خبر خوش مهار کامل بیماری را به استحضار مردم 

شریف، مدیران ارشد و مقام معظم رهبری برسانیم.«

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش گفت: 
آموزش ها تا ۲0 فروردین برنامه ریزی شده است و امکان 
دارد ســال تحصیلی تغییر کند و و یک ماه از تعطیالت 

تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، علیرضا کمرئی اظهارداشــت: برای نخستین بار بعد از 
ســال های جنگ تحمیلی با شبکه آموزش و سپس شبکه چهار، 
آموزش را از رســانه ملی آغاز کردیــم و البته برای جلوگیری از 
افت تحصیلی دانش آموزان در ایام تعطیلی مدارس از رسانه های 

متعددی استفاده می کنیم.
کمرئــی با بیان اینکه تلویزیون یک رســانه مکمل اســت، 

افزود: اکنون که تعطیلی مدارس به ما تحمیل شــده است باید 
وضعیتــی ایجاد می کردیم کــه دانش آموزان آســیب نبینند و 
تاکنون در مدارس حدود ۷۰درصد محتوای آموزشــی آموزش 
 داده شده است و ۳۰درصد باقی مانده از طریق آموزش تلویزیونی 

است.
آموزش ها تا ۲0 فروردین برنامه ریزی شده است

وی با اشــاره به اینکه ۱۰۰هزار دانلود فیلم آموزشی داریم، 
ادامه داد: با توجه به اینکه زمان بازگشــایی مدارس مشــخص 

نیست، برای تداوم آموزش دانش آموزان برنامه ریزی می کنیم.
معاون آموزش متوســطه وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد: 
ســالمت دانش آموزان بــرای ما اهمیــت دارد و در حال حاضر 

آموزش ها تا ۲۰فروردین برنامه ریزی شده است و هدف گذاری تا 
خردادماه را انجام داده ایم.

کمرئی با بیان اینکه در فرصت باقی مانده اگر مدارس باز شوند 
امکان مرور دروس توسط معلمان را داریم، گفت: درسخت ترین و 
بدترین شرایط امکان دارد سال تحصیلی تغییرکند و یک ماه از 

تعطیالت تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم.
وی با بیان اینکه خانواده ها نســبت به آزمون دانش آموزان 
نگرانی نداشته باشــند، افزود: مدرسه محور آموزش های ماست 
و معلمــان با همکاری دانش آموزان این فضا را شــکل می دهند 
 و به مــرور آموزش ها توســط معلمــان هر چنــد کوتاه مدت 

می اندیشیم.

معاون آموزش متوسطه اعالم کرد

احتمال اختصاص یک ماه از تعطیالت تابستانی به آموزش

دادسرای ارشاد در اطالعیه ای از بازداشت 
مجرمانی خبر داد کــه در ازای دریافت پول، 
تصاویر مســتهجن را در بســتر اینستاگرام 

منتشر می کردند.
مجرمانــی کــه در ازای دریافت پــول، تصاویر 
مستهجن را در بســتر اینستاگرام منتشر می کردند، 
با دستور دادســرای جرائم امنیت اخالقی بازداشت 

شــدند.  به گزارش ایســنا، براســاس این اطالعیه 
دادسرای ارشــاد، اغلب صاحبان این تصاویر شنیع، 
افراد ثروتمندی بودند که در یک فضای بسیار  اشرافی 
و مرفه، اقدام بــه گرفتن عکس های برهنه و مبتذل 
کرده بودند و با صفحات چندین ساله  و مبتذل خود، 
مشغول سودجویی،  اشــاعه  فحشا و  اشرافی گری در 
ســطح جامعه بودند. براســاس این اطالعیه، پلیس 

امنیت اخالقی پــس از دریافت گزارشــات مردمی 
درخصــوص فعالیــت مجرمانه این افــراد خاطی و 
دســتور دادســرای جرائم امنیت اخالقی، نسبت به 
دســتگیری آنها اقدام کرد. گفتنی است، شهروندان 
می توانند گزارشات خود را در صورت مشاهده هرگونه 
هنجارشکنی، از طریق شــماره  ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ با 

دادسرای جرائم امنیت اخالقی در میان بگذارند.

ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از 
از  بهداشتی  لوازم  کشفیات  صددرصدی  تحویل 
جمله ماسک و دستکش احتکار شده به وزارت 
بهداشت درمان و آموزش علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش ســازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر 
رایگانی در گفت وگویی مجازی با اصحاب رسانه درباره 
احتکار لوازم بهداشتی در یک فروشگاه اینترنتی گفت: 
تخلف گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به قصد 
گرانفروشی این فروشگاه محرز است و حتما رسیدگی 

خواهد شد و در حال حاضر منتظر اظهار نظر کارشناسان 
وزارت صمت برای صدور حکم هستیم. رایگانی با اشاره 
به تحویل صــد در صدی کاالهای مکشــوفه در طرح 
برخورد با کاسبان شیوع کرونا اظهارداشت: مجموعا دو 
هزار و ۵۰۰ پرونده برای ملزومات بهداشــتی در طرح 
برخورد با کاسبان شیوع کرونا تشکیل شده و بیشترین 
پرونده ها از نظر ارزش ریالی مربوط به تهران و خراسان 
رضوی است. وی افزود: تاکنون حدود ۷ میلیون ماسک 
و ۴۳ میلیون جفت دســتکش تحویل وزارت بهداشت 

برای توزیع شــده است. سخنگوی ســازمان تعزیرات 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به تخلفات 
خودروسازان گفت: در این حوزه از اردیبهشت ماه سال 
جاری حدود ۲۰ هزار پرونده مختومه شده است. البته 
این به معنای رضایت صد درصدی شــاکیان نیست اما 
بخشی از این پرونده های مختومه با احقاق حقوق مردم 
همراه بوده اســت و در مورد پرونده های یک شــرکت 
خودروسازی حتی خطوط تلفن شرکت را قطع کردیم 

تا به نتیجه برسیم.

دادسرای ارشاد اعالم کرد

دستگیری عامالن انتشار تصاویر مستهجن در اینستاگرام

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد

تحویل ۵0 میلیون ماسک و دستکش احتکاری به وزارت بهداشت

وی افزود: از مردم تقاضا می کنم تا حد امکان کارهای بانکی 
خود را از طریق سیستم بانکداری الکترونیک انجام دهند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشــهر تهران 
همچنین از بانک ها درخواست کرد برای مراجعه حضوری کمتر 
مردم به شعب خود همکاری کنند و در حد امکان برای حفاظت 

از کارکنان خود اقدامات الزم را انجام دهند.
زالی گفت: متأســفانه برخی از افراد برای دریافت اسکناس 
نو به بانک ها مراجعه می کنند، قطعاً این کار مورد تأیید نیست و 
باید تا حد امکان برای پیشــگیری از شیوع بیماری از تبادل پول 

نقد خودداری شود.
وی، با بیان اینکه ویــروس کرونای جدید می تواند به مدت 
طوالنی بر روی اســکناس ها باقی بماند، هشــدار داد: با توجه به 
اینکه امکان تنظیف پول نقد وجود ندارد متأسفانه این اسکناس ها 

می توانند عامل مهمی برای انتقال آلودگی باشند.
زالی تاکید کرد: شهروندان برای جلوگیری از انتقال آلودگی 
باید تا حد امکان از خدمات الکترونیک اســتفاده کنند و بانک ها 
نیز باید در حد توان خود نسبت به جایگزینی خدمات حضوری با 

خدمات مجازی اقدام کنند.
فوت 1۴ کارمند بانک بر اثر کرونا

الزم بــه ذکر اســت، طبق اعالم علیرضا وهاب زاده مشــاور 
رسانه ای وزیر بهداشــت، تاکنون ۱۴ نفر از کارمندان بانک ها بر 

اثر کرونا جان خود را از دست داده اند.


