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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 همه آنها از 

سوی کیهان نیست.
ذلت یا چی؟

 عبــداهلل گنجی: »غــده تیروئید عزیزی را برمیدارد بعــد از عمل باید ید 
درمانی میکرده. گفتند فقط ســه بیمارستان در تهران چنین کاری را انجام 
میدهند. مگر خیلی تخصصی است؟ جواب: این دارو با هسته ای نسبت دارد 
و باید مقابل دوربین آژانس انرژی اتمی مصرف شود فقط این بیمارستانها به 

آژانس معرفی شده اند و دوربین دارند!«
جای حاج قاسم خالی بود

 محمد مهدی همت با انتشار این تصویر نوشت: »در روز دختر امسال جای 
محبت پدرانه حاج قاسم بین خانواده شهدا خالی است. حاج قاسمی که خود 

هم منتقم خون شهدایمان بود هم پشت و پناه خانواده شهدا. اما امسال...«

حاال یه بارم از برجام خارج شید
 سید رضی: » این همه تو برجام موندید و وضع ارز این شد، حاال یه بارم از 

برجام خارج بشید، شاید خوشتون اومد!«
اسالمی پوشیدن گرون در میاد!

  کاربر دیگری نوشت: »قیمت خرید یه قواره چادر حدود ۲ میلیون درمیاد 
اما قیمت لباس های تنگ و بدن نما بســیار ناچیزه. جناب مسئول شما که 
 خجالت نمیکشــی اما من از روی خونوادم خجالت میکشــم که توی کشور 

اسالمی مون، اسالمی پوشیدن خیلی گرون تموم میشه...«
دلیل افزایش قیمت دالر به روایت حسن روحانی

 برخی کاربران پیام رئیس جمهور از حساب کاربری رسمی وی در توئیتر 
را باز نشــر کردند که 8 خرداد 9۲ نوشــته بود: »دالر به چندین برابر قیمت 
افزایش پیدا می کند. مشــکل کجاست؟ عدم مشــورت، خودشیفتگی، عدم 

استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی ثباتی ها.«
ضرر را همیشه مردم می دهند

 امین نیکدل: »یکی از دولت بپرســد چرا پیمان راهبردی با چین ۴ سال 
روی میز هیئت دولت خاک خورد و دقیقا این ایام که اروپا هم در کاسه دولت 
گذاشت این طرح را تصویب کردند؟! اگر طرح بد بود چرا تصویب کردید؟ اگر 
خوب بود چرا ۴سال اجازه تصویب به آن ندادید؟! چه کسی ضرر عدم اجرای 

۴ساله را میدهد غیر از مردم؟«
تشکری متفاوت از کادر درمانی کرونا

 عطیه نجاری با انتشار این تصویر نوشت: »پزشک متخصص بیهوشی یکی 
از بیمارستانهای اســتان آذربایجان غربی بر اثر ضربات چاقوی برادر یکی از 
بیماران کرونایی که فوت شده به شدت مصدوم شده. خب الحمدهلل شاهدیم 
که مردم عالوه بر رعایت مســائل بهداشــتی اینگونه از زحمات کادر درمانی 

تشکر می کنند.«

اخراج
 150نفری 
بی بی سی

مدیران بی بی ســی به منظور صرفه انگلیس
جویی در نظر دارند بیــش از ۱۵۰ نفر از 
کارکنان این شبکه را در مناطق مختلف 

اخراج کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، 
روزنامه دیلی میل نوشت: بی بی سی اسکاتلند 

و ولز هر یک ۶۰ نفر از کارکنان و بی بی سی ایرلند شمالی نیز ۳۰ تا ۴۰ نفر 
از کارکنانشان را به منظور صرفه جویی اخراج می کنند تا این سازمان بتواند 

از پس هزینه های جاری بر آید.
به نوشــته دیلی میل، به علت همه گیری کووید ۱9 در انگلیس، بی بی 
ســی با ۱۲۵ میلیون پوند کسری دیگر بودجه روبروست. این روزنامه نوشت 
بی بی ســی پیش از این متعهد شــده است به منظور جبران کسری بودجه 

خود، 8۰۰ میلیون پوند صرفه جویی کند.
به نوشته این روزنامه، بی بی سی اسکاتلند با اخراج ۶۰ نفر از کارکنان، 
قرار است تا پایان ماه مارس ســال ۲۰۲۱ میالدی، ۶/۲ میلیون پوند صرفه 
جویی کند. همچنین بی بی ســی ایرلند شــمالی با اخراج ۳۰ تا ۴۰ نفر از 
کارکنان، از جمله بازخرید داوطلبانه کارکنان قرار اســت تا همان تاریخ، ۳/۶ 

میلیون پوند صرفه جویی کند.
روزنامه دیلی میل نوشت بی بی سی ولز نیز با اخراج ۶۰ نفر از کارکنان، 
حدود ۶ درصد از مجموع کارکنان این منطقه، تا بهار ســال ۲۰۲۱ میالدی، 
۴/۵ میلیون پوند صرفه جویی کند. تونی هال ، مدیر عامل بی بی ســی که 
دوران فعالیتش رو به پایان اســت، هفته پیش اعالم کرد همه کارکنان این 
سازمان می توانند به صورت داوطلبانه، خود را بازخرید کنند، زیرا این سازمان 

با کمبود بودجه روبروست.
بی بی ســی پیــش از همه گیری ویروس کرونا متعهد شــده بود 8۰۰ 
میلیون پوند صرفه جویی کند که این همه گیری، ۱۲۵ میلیون پوند دیگر بر 
کســری بودجه این سازمان افزوده است. بخشی از منابع بی بی سی از محل 
درآمد های ناشــی از تماشای بی بی سی با هر وسیله اعم از تلویزیون، رایانه، 
تلفن همراه یا تبلت تامین می شــود که برای هر مکان ۱۵۷/۵۰ پوند اســت 
و چنانچه افراد از پرداخت این مبلغ ســر باز زنند با جریمه تا هزار پوندی به 
عالوه جریمه دادگاه مواجه خواهند شد و یک رکورد منفی در پرونده شخصی 

آنان به حساب می آید.

قرنطینه مجدد 
شهر

۶00 هزار نفری

که آلمان کرد  اعالم  روز سه شــنبه  آلمان 
برای اولیــن بار پس از لغو بســیاری از 
محدودیت هــای رفت و آمد در یک ماه و 
نیم گذشته، جمعیت ساکن در دوکانتون 

این کشور را قرنطینه خواهد کرد.
به گــزارش یورونیوز،ایــن تصمیم پس از 

شیوع ویروس کرونا در بزرگترین کشتارگاه آلمان واقع در منطقه نوردراین -
وســتفالن گرفته شد؛ بنا بر گزارش مقامات نتیجه آزمایش کرونای دست کم 

۷۳۰ نفر از کارگران این کشتارگاه مثبت بوده است.
یکی از این دو کانتون ۳۶۰ هزار و دیگری۲8۰ هزار نفر جمعیت دارند.

رئیس دولت منطقه ای نوردراین - وســتفالن در جمع خبرنگاران گفت: 
»ما سراسر کانتون گوترســلو را قرنطینه خواهیم کرد.« ساعاتی پس از این 
ســخنان، اعالم شد که کانتون همسایه یعنی وارن دورف نیز قرنطینه خواهد 
شد. انتظار می رود که قرنطینه دو کانتون دست کم تا ۳۰ ژوئن ادامه یابد. قرار 
است در این مدت عالوه بر وضع دوباره محدودیت هایی برای تماس ساکنان 

با یکدیگر، بارها، سینماها و موزه ها نیز دوباره تعطیل شوند.
این محدودیت ها که تنها ۱۰ روز قبل از تعطیلی مدارس این منطقه به 
اجرا گذاشته خواهد شد، با هدف »آرام کردن اوضاع« و افزایش امکان گرفتن 
تست کرونا از تمام اهالی برقرار شده است. آلمان تا کنون در مقایسه با دیگر 
شرکای اروپایی خود از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در مدیریت بحران کرونا 
موفق تر عمل کرده اســت. تا کنون بیش از ۱9۲ هزار نفر از جمعیت تقریبا 
8۴ میلیون نفری این کشور به ویروس کرونا مبتال شده و بیش از 89۰۰ نفر 
نیز جان خود را از دست داده اند. کشتارگاهی که از آن سخن گفته می شود، 
با ۱۱۰۶ نیروی کار بزرگترین کشــتارگاه اروپا اســت. بســیاری از کارگران 

کشتارگاه های آلمان مهاجرانی از لهستان، رومانی و بلغارستان هستند.

وزیر علوم:
کنکور در زمان مشخص 

حتی در شهر های قرمز هم برگزار می شود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بیان توضیحاتی درباره آخرین 
تصمیمات اتخاذ شــده برای برگزاری کنکــور در روزهای کرونایی 

پرداخت.
منصور غالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تجدید نظر 
در زمان برگزاری کنکور های سراسری به دلیل شیوع مجدد کرونا، گفت: در 
زمان برگزاری کنکور هیچ تجدیدنظری صورت نخواهد گرفت و برای برگزاری 

کنکور برنامه زمان بندی مشخص و اعالم شده است.
غالمی در ادامه اظهار کرد: جمعیت هر حوزه مشــخص بوده و دو تا سه 
مرتبه هم سازمان سنجش اعالم کرده است که داوطلبان فرصت دارند محل 
برگزاری آزمون خود را عوض کنند؛ بنابراین دلیلی برای تعویق مجدد کنکور 
وجود نــدارد. وی در ادامه تاکید کرد: پیش بینی ها برای برگزاری کنکور بر 
اساس آمار فعلی انجام شده و قرار است فاصله صندلی  ها به دلیل شیوع کرونا 

بیشتر از سال های قبل شود.
غالمی در ادامه افزود: در زمان برگزاری کنکور های امســال ســالن  های 
بیشــتری در اختیار حوزه های امتحانی قرار داده خواهد شد تا پروتکل های 

بهداشتی رعایت شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: به این دلیل که زمان محدودی 
قرار اســت داوطلبان کنکور در حوزه های امتحانی باشــند مشکلی به وجود 
نمی آید و توجه به مسائلی همچون تهویه سالن ها، در اختیار گذاشتن ماسک، 
رعایت مسائل بهداشتی در هنگام ورود به حوزه  های امتحانی، کنترل سالمت 
داوطلبان در هنگام ورود و تب ســنجی داوطلبان از جمله اقداماتی است که 

برای برگزاری کنکور و حفظ سالمت دانشجویان پیش بینی شده است.
غالمــی در ادامــه تصریح کرد: کنکــور با دقت و رعایــت پروتکل های 

بهداشتی و حفظ سالمت داوطلبان در زمان مشخص خود برگزار می شود.
وزیر علوم درباره برگزاری آزمون در شهر های قرمز نیز گفت: کنکور حتی 

در شهر های قرمز در زمان اعالم شده برگزار خواهد شد.

ابتالی 
۳ قلوها 
به کرونا! 

مکزیک پزشکان با بیان اینکه نتیجه آزمایش 
کرونای سه قلوهای مکزیکی مثبت بوده 
است، اظهار داشتند: والدین این نوزادان 

به بیماری کووید-۱۹ مبتال نبوده اند.
به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت مکزیک 
در گزارشــی اعالم کرد: آزمایش کرونای سه 

قلوی متولد شده در این کشور مثبت بود، این درحالیست که بررسی ها نشان 
داد والدین این نوزادان به بیماری کووید-۱9 مبتال نبوده اند.

مقامات مکزیک اظهار داشتند: ابتالی این سه نوزاد به بیماری کووید-۱9 
بی سابقه بوده است. بررسی هایی روی منبع احتمالی انتقال ویروس از جمله 
شیر مادر انجام گرفت اما انجام آزمایش ها روی والدین نشان داد هیچ یک از 

آن ها به این بیماری مبتال نبوده اند.
به گفته پزشــکان مکزیکی، ابتالی این سه نوزاد به بیماری کووید-۱9 

نشان دهنده ضرورت و اهمیت بررسی رفتار و عملکرد این ویروس است.
وضعیت سالمت این سه نوزاد نارس پایدار گزارش شده، هر چند که یکی 

از آن ها دچار مشکالت تنفسی است و تحت مراقبت قرار دارد.

سقوط
 هواپیما

کشته  با ۶ 

مکزیک براثر ســقوط یک هواپیمای سبک ،  
خلبان و پنج سرنشین آن که اعضای یک 
خانواده بودند جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما ، دفتر 
دادستانی ایالت چی واوا در مکزیک در بیانیه ای 
اعالم کرد در پی سقوط یک هواپیمای سبک ،  

خلبان و پنج سرنشین آن جان خود را از دست دادند.
در این بیانیه آمده اســت الشــه هواپیما به همراه اجساد خلبان و پنج 
سرنشــین آن در منطقه »بالزا« پیدا شد. دادستان ایالت چی واوا گفت همه 

سرنشینان این هواپیمای سبک اعضای یک خانواده بودند.

با مرگ ۱33 بیمار دیگر

آمار جان باختگان کرونا در ایران به مرز 10000 نفر رسید!

صفحه 10
پنج شنبه 5 تیر 1۳۹۹
۳ ذی القعده 1۴۴1 - شماره ۲۲۴۹۶

سرویس اجتماعی-
مدت هاست که کارشناسان از آثار بسیار مخرب 
اینستاگرام در جامعه و به خصوص در میان جوانان و 
نوجوانان و حتی کودکان می گویند.عالوه بر آثار منفی 
اخالقی و اجتماعی این نرم افزار ،عده ای بســیاری از 
افراد هم هســتند که فضای موجود در اینستاگرام را 
برای انجام فعالیت های اقتصادی و کســب درآمد به 
هرنحوی بسیار مغتنم شمرده و به هر روشی که شده 

سعی می کننداز این میان پولی به جیب بزنند.
از آنجایی که این شــبکه اجتماعی یا پیام رســان های 
مشــابه خارجی دیگر به دلیل سهل انگاری مسئوالن ذیربط 
فاقد دفتر رسمی در داخل کشور برای پاسخگویی و الزام به 
تبعیت از قوانین کشــور هستند،هر موضوعی از عرضه مواد 
مخدر و مشروبات الکلی گرفته تا ترویج بی بندوباری در این 

نرم افزار تبدیل به پتانسیلی برای کسب درآمد شده است.
در آخرین مورد از کاالهای عجیب و غریب قابل عرضه 
در ایــن نرم افزار بی در و پیکر،رئیس پلیس پایتخت از عرضه 

»نوزاد« به عنوان کاال برای فروش در اینستاگرام خبرداد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، سردارحســین 
رحیمی با اعالم این خبر گفت: باند خرید و فروش نوزاد در 

فضای مجازی شناسایی و دو نوزاد نیز کشف شد.
رحیمی درباره شناســایی باند فروش نوزادان در فضای 
مجازی، اظهار کــرد: پلیس فتا در گشــت زنی هایی که در 
فضای مجازی داشــته است به صفحاتی برمی خورد که این 
صفحات آگهی های خرید و فروش نوزاد را منتشر کرده بود.

وی افــزود: بــا پیگیری فراوانی که انجام شــد و با قرار 
دادن طعمه هایی بــرای این افــراد در نهایت طی عملیات 
 پلیســی مأموران پلیــس فتا موفق بــه یافتن ایــن افراد 

شدند.
رئیس پلیــس پایتخت ادامه داد: در گام اول ســه نفر از 
این افراد شناســایی و دستگیر شدند که این افراد سه نوزاد 

را در فضای مجازی به مبالغی حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیون به 
فروش رسانده بودند.

وی اضافــه کرد: تعداد بســیاری از مردم با تماس هایی 
که با پلیس داشــتند از این اتفاق و دیدن این آگهی ها ابراز 
نگرانی کردند و از پلیس خواستند تا به این موضوع ورود کند 
و به همین دلیل هم پلیس فتا در کمترین زمان ممکن این 

اقدامات را انجام داد.
سردار رحیمی گفت: فردی که دستگیر شده است دارای 
سابقه نیست البته اقدامات پلیس همچنان ادامه دارد تا افراد 

دیگری که با این آدم همدست بوده است شناسایی شود.
رئیس پلیس پایتخت افزود: این فرد ۱۰ الی ۱۵ صفحه 
مجازی داشــته که تمامی این صفحات حقیقی )فیک نبوده 

اســت( بوده و از این طریق اقدام به فروش نوزادان می کرده 
است.

وی خاطرنشان کرد: این فرد ادعا می کرد بعد از فروش 
نــوزادان می تواند بــرای خانواده هایی که خریدار هســتند 
شناســنامه بگیرد و نوزادان برای داشتن شناسنامه مشکلی 
ندارنــد، اما این کار غیرقانونی بــوده و به هیچ عنوان نه این 
فرد و نه فرد دیگری نمی تواند برای نوزادی که به این صورت 

خرید و فروش می شود شناسنامه بگیرد.
کوتاهی مسئوالن در ارتباط با نظارت و مدیریت 

بر نرم افزارهای پیام رسان بیگانه
گفتنی است که پیام رســان ها خارجی و نرم افزارهایی 
همچون اینســتاگرام،تلگرام و...که سال هاست با ایجاد یک 

دفتر و مرکز پاســخگویی رســمی در داخل کشور مخالفت 
می کنند ،جمعیت زیادی از کاربــران داخلی را جذب خود 
کــرده و بدون اینکه از قوانین نظارتی و حاکمیتی جمهوری 
اسالمی تبعیت کنند به عنوان محلی پررونق برای انجام انواع 
و اقســام فعالیت ها از فروش مواد مخدر و مشــروبات الکلی 
گرفته تا ترویج بی بندوباری و رفتارهای دور از شــان جامعه 

اسالمی تبدیل شده است.
 متاســفانه مســئوالن ذیربط در این امــور همچنان با 
اصرار به ادامــه فعالیت این نرم افزار هــا و به نوعی تضعیف 
نرم افزارهای مشــابه داخلی ،بار مســئولیت را از دوش خود 
برداشته و برای کسب محبوبیت در میان افکار عمومی مردم 
از ایجاد کوچکترین مانعی در مسیر این نرم افزار ها و یا مجبور 
کــردن مالکین خارجی آنها به دایر کردن مرکز رســمی در 
ایران و تبعیت از قوانین کشــور و الــزام کاربران به رعایت 
ویژگی های شرعی و عرفی متناســب با خانواده های ایرانی، 

شانه خالی می کند.
در حالی که پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی 
پتانســیل ارائه خدماتی با کیفیت تر از نرم افزار های مشــابه 
خارجی را دارند مشخص نیست به چه دلیلی مسئوالن اقدام 
به تقویت بی چون و چرای این سرمایه های داخلی نمی کنند 
که هم بســیار قابل نظارت تر از نمونه های خارجی هستند و 

هم ملزم به رعایت قوانین داخلی کشور هستند.
در نهایت باید گفت :نرم افزار های خارجی به دلیل وجود 
سرورهای مرکزی در خارج از کشور و عدم پایبندی مدیران 
و پروتکل هــای امنیتی حاکم برآن ها بــه قوانین جمهوری 
اسالمی تبدیل به کلونی هایی برای انواع و اقسام خالفکاران 
و تهدیدکنندگان فضای جامعه و خانواده تبدیل شده است 
و مشــخص نیست در نهایت چه کســی باید در مقابل این 
فضای بی بندو بار پیام رسان های خارجی بایستد و از صدمات 
اجتماعی و سیاســی و حتی اقتصادی بیشتر آنها به کشور 

جلوگیری کند.

شرایط آب و هوایی چند روز آینده اعالم شد
کاهش دما در نوار شمالی 

و خیزش گرد و خاک 
در شرق کشور

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی ضمن  اشــاره به اینکه از روز جمعه تا 
یکشنبه )۷ تا ۹ تیر( کاهش نسبی دما در برخی مناطق 
کشور پیش بینی می شود، گفت: در نوار شرقی کشور 

وزش باد شدید سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
صادق ضیاییان در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: امروز 
در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف است و در نوار شمالی 
رونــد افزایش دمــا و در ســاعات بعدازظهــر در ارتفاعات 
جنوب سیســتان و بلوچستان و شــرق هرمزگان رشد ابر و 
بــارش پراکنده رخ می دهد. وی ادامــه داد: از روز جمعه تا 
یکشــنبه )۶ تا 8 تیر( با گذر متنــاوب امواج تراز میانی جو 
و نفوذ جریان های خنک شــمالی به سواحل دریای خزر در 
شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
گیالن، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی ابرناکی، 
وزش باد، کاهش نســبی دما و بارش بــاران و گاهی رعد و 
برق پیش بینی می شود. ضیاییان با  اشاره به اینکه طی چهار 
روز آینده وزش باد شــدید در نوار شرقی کشور تداوم دارد و 
وزش باد و خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت 
هوا در منطقه زابل دور از انتظار نیســت، اظهارکرد: روزهای 
جمعه و شــنبه در شمال غرب و ســواحل شمالی کشور و 
روزهای شنبه و یکشنبه در دامنه های جنوبی البرز مرکزی 
و شمال شرق کاهش نسبی دما بین ۵ تا 8 درجه سانتیگراد 
پیش بینی می شــود. به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار 
سریع سازمان هواشناســی دریای خزر از اواخر امروز تا روز 
شنبه مواج پیش بینی می شود. وی در پایان درباره وضعیت 
جــوی تهران نیز گفت: آســمان تهران امــروز صاف گاهی 
وزش بــاد و در اواخر وقت افزایش باد با حداقل دمای ۲۴ و 
حداکثر دمای ۳9 درجه سانتیگراد و فردا جمعه نیز صاف در 
بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای 
۲۳ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متأسفانه با فوت 
۱33 بیمار کرونایی دیگر، آمــار جان باختگان بر اثر 

کرونا در کشور به ۹ هزار و ۹۹6 رسید.
به گزارش وبدا، دکتر ســیما سادات الری اظهار داشت: 
از ۳ تا ۴ تیر ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۲۵۳۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشــور شناسایی و 

۱۳۴۰ مورد از آنها در بیمارستان ها بستری شدند.

وی افــزود: به این ترتیب مجمــوع بیماران کووید۱9 در 
کشور به ۲۱۲ هزار و ۵۰۱ نفر رسید.

ســخنگوی وزارت بهداشــت  با بیان اینکه متأسفانه در 
طول این مدت، ۱۳۳ بیمار کووید۱9 جان خود را از دســت 
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیماری به 9 هزار و 99۶ 
نفر رسید، ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۱۷۲ هزار و 9۶ نفر 

از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

همچنین الری با اعالم اینکه   ۲8۶9 نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند،بیان داشــت: تا کنون یک میلیون و ۵۰۲ هزار و ۵۲۵ 

آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در استان های خوزستان، 
کردستان، هرمزگان، بوشــهر و بعضی از مناطق استان های 
فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتال و 

بستری بیماران کووید۱9 نداشته ایم.
الری گفــت: باید بپذیریم کــه کووید- ۱9 یک بیماری 
جهانی است که در کشور ما نیز اپیدمی دارد. این بیماری هنوز 
هیچ دارو و واکســنی ندارد، بنابرایــن با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک 
در بیرون از منزل می توان زنجیره انتقال این بیماری را قطع 

کرد.

وزیر بهداشــت با بیان اینکه پیــک دوم کرونا 
در کشــور نداریم بلکه گردش پیــک اول کرونا در 
استان های مختلف اســت، اظهار داشت: در روز های 
آینده خبر خوشی درباره واکسن کرونا خواهیم داشت.
به گزارش وبدا، سعید نمکی در اولین جلسه کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس یازدهم اظهار داشــت: علی رغم 
تذکراتی که می دادیم در برخی استان ها، مردم دچار بیخیالی 
شــدند و مدیران نیز فکر کردند که هر روز باید بازگشایی ها 
را افزایش دهیم تا اینکه در اســتان هایی مثل خوزســتان 
خیزهای جدید بیماری را مشــاهده می کنیــم. آنچه امروز 
در برخی اســتان ها مشاهده می شود، پیک دوم کرونا نیست 
بلکه گردش پیک اول در استان های مختلف است. در برخی 
استان ها، آلودگی به ویروس در بین مردم، کمتر از ۵ درصد 
بود و مسلم بود که در کشوری به پهناوری جمهوری اسالمی 
که به اندازه ۱۰ تا ۱۲ کشــور اروپایی وسعت دارد، چرخش 

بیماری مشکالتی را ایجاد می کند.
وزیــر بهداشــت افزود: اکنــون در اســتان هایی مانند 
کردســتان، آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و 
کرمانشاه در اوج پیک اول قرار داریم و از موج بیماری عبور 
خواهیم کرد و در استان هایی مانند آذربایجان شرقی، فارس 
و خراسان رضوی ممکن است در روزهای آینده پیک بیماری 

را تجربه کنیم.
نمکی درخصوص به کارگیری نیروهای پرستاری که در 
مبارزه با کرونا به کمک حوزه سالمت آمدند، گفت: در مورد 
این نیروها ناجوانمردی است که مانند کارگر با آنها برخورد 
کنیم و بگوییم که از فردا دیگر به شــما نیازی نداریم. ما به 
آنها قــول دادیم و پیگیری هم می کنیم چــون به آنها نیاز 

داریم.
وی خاطرنشــان کرد: دســتور دادم کــه اولویت اصلی 
اســتخدام های آینده با نیروهایی باشــد که در این روزهای 
ســخت در کنار ما و مردم بودند. مجوز بکارگیری ۱۰ هزار 

پرستار و اخیرا سه هزار پرستار را گرفته ایم اما اولویت اصلی 
با نیروهایی است که در دوران کرونا کار کرده اند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: روزی که به وزارت بهداشت 
آمــدم، کارانه به نیروهای درمانی با معوقات ۱۷ تا ۲۴ ماهه 
پرداخت می شد اما مطالبات ۱۳ هزار میلیارد تومانی از تامین 
اجتماعی و ۵ و نیم هزار میلیارد تومانی از بیمه سالمت، سال 
گذشته به تعادل رسید و معوقات پرداخت کارانه ها از ۲۴ و 
۱8 مــاه به ۶ و ۷ ماه رســید و امیدواریم این تاخیر به دو و 
سه ماه برســد. البته کارانه و اضافه کار را از هم جدا کردیم 
و اضافه کار به همراه حقوق، هر ماه به حساب کارکنان واریز 

می شود.
وی اظهار داشــت: همواره ما بدترین حالت را در حوزه 
ســالمت در نظر می گیریم؛ در فصل پاییز نگران همزمانی و 
همپوشــانی آنفلوآنزا و کرونا هستیم و در این زمینه، تمرکز 
اصلی ما بر روی گروه های پرخطر شــامل سالمندان و افراد 
دارای بیماری هــای زمینه ای اســت. در این زمینه حدود 8 

میلیون و ۷۰۰ هزار نفر که در گروه پرخطر هستند، شناسایی 
شده اند که باید تسهیالتی را برای آنها در نظر بگیریم و خطر 

انتقال ویروس در آنها را به شدت کاهش دهیم.
هزینه تست کرونا

در ادامه  وزیر بهداشت گفت: در مواردی که ما تشخیص 
بدهیم الزم اســت یک نفر تست کرونا بدهد، هزینه رایگان 
خواهد بود، اما کسانی که خودشان عالقه دارند تست بدهند 

طبق تعرفه باید هزینه را بپردازند.
وی افزود: ایران روی واکسن های مرتبط با کووید۱9 کار 
گسترده ای را شــروع کرده است؛ دو تیم بسیار برجسته در 
شــرکت های دانش بنیان در حال فعالیت هستند که من هم 

با آنها همکاری دارم.
وزیر بهداشــت اضافه کــرد: راه بســیار خوبی را پیش 
رفته ایم، اما هنوز زود است که برای پرده برداری از آن اقدام 
کنیم؛ ان شاءاهلل در روز های آینده خبر خوشی درباره واکسن  

کرونا خواهیم داشت.

رئیس پلیس پایتخت از شناســایی و دستگیری 
یکی از بزرگ تریــن و پیچیده ترین باندهای تهیه و 
توزیــع مواد مخدر در پایتخت خبر داد و گفت از این 

باند ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.  
    به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی 
صبح دیروز در برنامه خبری کشف بزرگ ترین باند قاچاق در 
پایتخت گفت: در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر هستیم 
و پلیس پایتخت هم در این روزها تالش مضاعفی داشــته و 
طرح »ظفر ۴« را با اقتدار برگزار و خرده فروشــان بسیاری 
 را دســتگیر و معتادان متجاهر بســیاری را هم جمع آوری 

کرده است. 
وی با اشــاره به اینکــه ما عزم خود را بــرای مبارزه با 
ســوداگران مرگ جدی تر کرده ایم چرا که این افراد جان و 
مال مردم برایشان مهم نیست، بیان داشت: سه شنبه همین 
هفته یکی از بزرگ ترین باندهای پیچیده و مهم کشــور با ۲ 

تن و ۷۰۰ کیلوگرم تریاک در دام پلیس گرفتار شد. 
رحیمی با اشــاره به اینکه این عملیات یک برنامه ریزی 
طوالنی مدت داشــت و از اســفند سال گذشــته پیگیر آن 
بودیم، ادامه داد: این باند دو تا ســه بار از دست پلیس فرار 
 کرده بود اما خوشــبختانه این بار در بــدو ورود به پایتخت 

دستگیر شدند. 
وی با اشاره به اینکه سه نفر از اعضای این باند دستگیر 
شــده اســت، گفت: ارزش این محموله ۱۵ میلیارد تومان 
است که توســط یک تریلر از جنوب کشور به سمت تهران 
در حال حرکت بوده، با ترفندهای مختلفی از بین شــهرها 
عبور می کرده، توقف های گوناگونی برای ردگم کنی داشته و 

توانسته بود خودش را به پایتخت برساند. 
رئیس پلیس پایتخت بیان داشت: به همراه بار این تریلر، 
اقالمی مانند تُن ماهی و ماشــین لباسشویی برای ردگم کنی 
در ایســت بازرســی ها قرار داشــته و مواد مخدر به گونه ای 
بارگذاری شــده بود که گویی تریلر یک محموله تجاری را 

حمل می کند. 
بــه گفته رحیمی، مواد مخدری که در این تریلر بود در 
البه الی ۶۵ تسمه صنعتی به صورت کاماًل حرفه ای جاسازی 
شــده بود و از یکی از اســتان های جنوب شــرقی به سمت 

پایتخت حرکت می کرد. 
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا در 
طول مسیر هیچ ایست بازرسی و پلیسی متوجه این بار نشده 
بودند؟ افزود: این باند بسیار حرفه ای بوده و برای ردگم کنی 
از شگردهای خاصی استفاده می کرده است البته در ساعاتی 
که ایســت بازرسی ها کمی جدی نبوده، از موقعیت استفاده 

می کردند و توانسته بودند خود را تا پایتخت برسانند. 
رئیس پلیس پایتخت افزود: قبــاًل هم از این باند ۲۰۰ 
کیلوگرم مواد مخدر کشــف شــده بود اما خوشبختانه روز 
گذشته توانســتیم تمامی مواد مخدر همراه با آنها را کشف 

و ضبط کنیم. 
ســردار رحیمی در پایان افزود: مقصد این باند، پایتخت 
بوده، شــیوه آنها هم به گونه ای اســت که این حجم از مواد 

مخدر را دپو و به مرور بین خرده فروشان توزیع می کنند.

سردار رحیمی خبر داد

انهدام یکی از بزرگ ترین باندهای موادمخدر در پایتخت

وزیر بهداشت با هشدار نسبت به گردش پیک اول کووید۱۹در کشور:

در روز های آینده خبر خوشی درباره واکسن کرونا خواهیم داشت 

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش 
و پرورش از والدین خواســت با رعایت محدوده بندی ثبت نام 
در مدارس نزدیک محل سکونت، دانش آموزان ابتدایی نیاز به 

استفاده از سرویس پیدا نکنند.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت 
آموزش وپرورش، زهرا مظفــر نظارت بر فرآیند ثبت نام و احقاق حقوق 
والدیــن و دانش آمــوزان را از مهم ترین وظایــف اداره ارزیابی عملکرد 
برشــمرد و گفت: آغاز فرایند ثبت نام از اول تیرماه برای متوسطه دوره 
اول، مردادماه برای متوسطه دوره دوم و هفته دوم خرداد برای ابتدایی 
انجام می شــود. وی از نوبت بندی دانش آموزان برای ثبت نام خبر داد و 
افزود: از ازدحام اولیاء در مدارس جلوگیری می شــود و شرایط ثبت نام 
باید سهل و آسان باشد. از والدین هم می خواهیم بر امر ثبت نام نظارت 
کنند؛ لذا هرگونه مصاحبه و اخذ هزینه به جز بیمه و کتاب ممنوع است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات با بیان اینکه 
اولیاء باید بر اساس محدوده بندی مدارس برای ثبت نام مراجعه کنند، 

افزود: مدارس باید رعایت محدوده بندی را اجرایی کنند.
مظفر با  اشــاره به فعال بودن ســامانه ثبت شــکایت برای اولیاء 
گفــت: برخی خانواده ها محدوده ثبت نام دیگری داشــتند و مدرســه 

نزدیک محل ســکونت در محدوده موردنظر قــرار نگرفته که راهکاری 
بدین منظور اندیشیده شده اســت. وی افزود: قانون اولویت ثبت نام را 
به خانواده هایی می دهد که در نزدیک ترین محل ســکونت به مدرسه 
هســتند که اگر در محدوده قرار نگرفتند، باید به ستادهای مستقر در 
مدارس مراجعه و با ارائه مستندات منزل خود، نامه مکتوبی را دریافت 
و در نزدیک ترین مدرســه محل ســکونت ثبت نام کنند. مظفر بابیان 
این توصیه که دانش آموزان ابتدایی از ســرویس اســتفاده نکنند و لذا 
رعایت محدوده بندی بســیار اهمیت دارد، گفت: اگر والدین در ثبت نام 
فرزندانشــان دچار مشکل شدند و شــکایتی مبنی براخذ وجه یا عدم 
رعایت محدوده ثبت نام دارند، شکایت خود را از طریق سامانه مندرج در 

صفحه اصلی سایت وزارت آموزش  و پرورش ثبت کنند.
مظفر با اعالم اینکه امسال در همین سامانه دو لینک ایجاد کردیم 
که یکی مربوط به گزارش های مردمی است و هویت فرد گزارش دهنده 
را مشــخص نمی کند،ادامه داد: لینک دیگــر نظارت همگانی بر فرایند 

ثبت نام است که برای همه والدین قابل  دسترس است.
وی در پایان گفت: دانش آموزان میان پایه نیازی به مراجعه حضوری 
ندارند و می توانند از طریق مدرسه به صورت سیستماتیک به پایه بعدی 

منتقل شوند.

هنگام ثبت نام 
تنها اخذ هزینه بیمه و کتاب دانش آموزان مجاز است برخورد قطار با خودروی سواری 

۳ کشته بر جا گذاشت
فرماندار شوش گفت: عصر روز سه شنبه برخورد 
قطار مسافربری با خودروی ســواری پژو در شوش 

منجر به کشته شدن سه سرنشین خودرو شد. 
عدنان غزی، افزود: خودروی پژو قصد عبور از راه آهن را 
داشت که قطار مسافربری اهواز-  تهران حدود ساعت ۱9 و 

۳۰ دقیقه با آن برخورد کرد.
وی با بیان اینکه این حادثه نزدیک ایســتگاه آهودشت 
و روستای مزرعه سه از توابع بخش شاوور شهرستان شوش 
رخ داد، اظهار داشت: ســه سرنشین مرد این خودرو که در 
مسیر برگشت از یک مراسم ختم بودند، در این حادثه جان 
باختند. فرماندار شوش با  اشاره به انفجار خودروی پژو در اثر 
برخورد قطار افزود: خودروی آتش نشــانی بعد از دقایقی به 
محل حادثه رسید و آتش را خاموش کرد همچنین نیروهای 

امدادی اجساد را از درون خودرو خارج کردند. 
اهالی روســتای مزرعه در ۶۵ کیلومتری شــوش بارها 
خواســتار ایجاد محافظ برای راه آهن شده اند چراکه تاکنون 
تصادفات زیادی بین قطارهای عبوری و وسایل نقلیه و احشام 

منطقه رخ داده است.

فرمانــده مرزبانی ناجا از کشــف بیش از ۲ تن و 
۸۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای سیستان و 

بلوچستان خبر داد.
ســرتیپ احمدعلی گودرزی در این باره اظهار داشــت: 
مرزداران سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق 
موادمخدر در منطقه مرزی مکســوخته شهرستان سراوان 

مطلع شدند.
وی افزود: مرزداران هنگ مرزی سراوان با انجام اقدامات 
گسترده اطالعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان جهت 
انتقال محموله موادمخدر به عمق کشور را مشخص کردند و 
با اجرای کمین هدفمند، منطقه مورد نظر را در کنترل خود 
قرار دادند و با هدایت عملیاتی اطالعاتی استان موفق شدند، 

محموله موادمخدر را کشف کنند.
فرمانــده مرزبانی ناجــا تصریح کــرد: در این عملیات 
هدفمنــد قاچاقچیان که در مقابــل تاکتیک های عملیاتی 
مرزداران توان مقابله نداشــتند از محل متواری و مرزداران 
موفق شــدند ضمن توقیف یک دســتگاه خــودروی حامل 

موادمخدر، مقــدار یک تن و ۴۷۷ کیلــو و ۷۰۰ گرم انواع 
موادمخدر شــامل یک تــن و ۴۰۳ کیلوگــرم تریاک، ۵۱ 
 کیلوگرم حشــیش و ۲۳ کیلو و ۷۰۰ گرم شیشــه را کشف 

کنند.
وی به دو عملیات موفقیت آمیز دیگر توســط مرزداران 
هنگ مرزی جکیگور و میرجاوه نیز اشــاره کرد و افزود: در 
دو عملیاتی جداگانه که با درگیری و تبادل ســنگین آتش 
بین مرزداران و قاچاقچیان در منطقه مرزی گروهان مورتان 
همــراه بود، مرزداران توانســتند ضمن توقیف ۲ دســتگاه 
خــودرو، ۶8۲ کیلو و 9۰۰ گــرم انواع موادمخدر شــامل 
۲۶۰ کیلــو و ۲۰۰ گــرم تریاک و ۴۲۲ کیلــو و ۷۰۰ گرم 
حشــیش را کشــف و همچنین در عملیاتی دیگر مرزداران 
هنگ مــرزی میرجاوه در منطقه مــرزی ریگ ملک ضمن 
 توقیف یک دســتگاه خودرو، ۷۰۷ کیلوگرم تریاک را کشف 

کردند.
ســردار گودرزی بیان کــرد: تالش برای شناســایی و 

دستگیری قاچاقچیان در دستور کار مرزبانان است.

حدود ۳ تن انواع موادمخدر 
در سیستان و بلوچستان کشف شد

پس از عرضه انواع و اقسام کاالها برای کسب در آمد دریک شبکه اجتماعی خارجی

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری »نوزاد فروش اینستاگرامی« خبرداد!


