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فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا تهران خبر داد

۲۰ تا ۲۹ ساله ها بیشترین آمار بستری در۲ هفته اخیر
کمک مومنانه

 کاربری نوشــت: » بهترین زمانی که انســان می تواند انفــاق کند در مورد 
نیازمندانی اســت که موانعی امکان تجارت و  اشتغال مادی آنها را گرفته است. 
این دسته از مردم افراد آبرومندی هستند و گدایی نمی کنند و حتی به گونه ای 

زندگی می کنند که به نظر می رسد افراد بی نیازی باشند.«
درس تاریخ

 محمد پاداش: » در جنگ اُحد به علت سرپیچی از فرمان پیامبر)ص( خداوند 
طعم شکست را به مسلمانان چشاند، تمرد از دستور باعث شد تعداد زیادی از 
مســلمانان به شهادت برسند، رســول خدا هم برای عبرت ما و ثبت در تاریخ، 
شــهدا را در همان منطقه دفن کردند نه بقیع! مبادا از آقا غافل بشــویم حتی 

برای آنی!«
تالش برای ثبت تصاویر به یاد ماندنی

 معین با انتشار این تصویر نوشــت: »برگزاری مراسم حج توسط شهروندان 
عربستانی و انعکاس رسانه ای آن حتی توسط شبکه های غربی )عکس از دویچه 
وله(؛ عزاداری محرم با رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی، منظره های به 

یادماندنی و زیبایی را از عشق بازی عاشقان حسینی خلق خواهد کرد.«
از این شاهکار تا آن یکی

 علیرضا گرائی: »غربزده ها می گویند فقط می توانیم آبگوشت بزباش بسازیم؛ 
انقالبی ها اعتقاد دارند در هر زمینه ای ما می توانیم! اقتصادمان دســت غربزده 
هاست؛ امنیت مان دست انقالبی هاســت! نهایت شاهکار غربزده هایمان برجام 

است؛ یکی از شاهکارهای انقالبی هایمان مزرعه موشکی است!«
جریان تحریف

 مهــدی میرزائی: »جریان تحریف از عاشــورا درس مذاکــره می گیرد. امام 
معصوم را هم قابل نقد می داند. نان و آب مردم را به مذاکره خفت بار با استکبار 
و حذف انرژی هســته ای گره می زند. گذر از فتنه تحریف آخرین خاکریز قبل 

از ظهور است.«
 جواد آقایی: »آقا فرمودند اگر جریان تحریف شکســت بخورد جریان تحریم 
هم قطعا شکست خواهدخورد. اما جریان تحریف چیست؟ غالب کردن تحریم 
به جای ناکارآمــدی دولت به عنوان علت اصلی مشــکالت اقتصادی، یکی از 
بزرگترین مصادیق تحریف اســت! جریانی که در سایه تحریم، بی عرضگی های 

دولت مطبوعش را الپوشانی می کند!«
 زهرا شــیخی: »جریان تحریف همان جریانیست که راهکار همه مشکالت 
را در غرب جســت وجو می کند، نســبت به توان داخلی بی اعتماد است، راجع 
به اقتصاد مقاومتی آدرس غلط می دهد، کشور را چندسال معطل برجام و بعد 

اینستکس قرار داده و درآخر هم چیزی جز بدعهدی ندیده.«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

با وجود ثبت رکوردی جدید از شــمار 
مبتالیان و قربانیان روزانه کرونا در برزیل، 
مقامات این کشــور از بازگشایی ها و رفع 

محدودیت های بیشتر خبر دادند.
به گزارش ایســنا، برزیل، بزرگترین کشور و 
اقتصاد آمریکای التین حدود ۶۹ هزار مورد ابتال 

و هزار و ۵۹۵ قربانی جدید کرونا را ثبت کرده اســت که هر دو بیشترین شمار 
از ابتدای این همه گیری در برزیل محسوب می شوند.

بــا ثبت موارد جدید در حال حاضر مجمــوع مبتالیان کرونا در برزیل دو 
میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۸۹ نفر و مجموع قربانیان ناشی از این بیماری نیز ۹۱ 

هزار و ۳۷۷ نفر اعالم شده است.
این در حالیست که مقامات محلی در برزیل اعالم کرده اند برخی مشکالت 

فنی اعالم آمارهای کرونا را در این کشور با مشکل مواجه کرده است.
نحــوه واکنش این کشــور به بحران همه گیــری کرونا اعم از نداشــتن 
دستورالعمل های ملی، تغییر چندباره وزیر بهداشت و مقامات عالی رتبه ای که 
این بیماری را جدی نگرفته اند، از ســوی کارشناسان بهداشتی مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
مقامات بهداشتی برزیل اعالم کرده اند که ورود زمستان به نیمکره جنوبی بر 
پیشرفت شیوع بیماری کووید-۱۹ در کشورهای آمریکای التین تأثیر می گذارد.

برزیل با ۲۱۰ میلیون نفر جمعیت طی دو ماه گذشته در حدود هفت هزار 
مورد ابتال به کرونا در هفته گزارش داده است. این بیماری طی دو ماه گذشته 
از مراکز مهم شهری داخل کشور به مناطق فقیرنشین برزیل منتقل شده است. 
براساس برآوردهای دانشگاه PUC در ریو دوژانیرو، برزیل یک میلیون مورد ابتال 
به کرونا را در کمتر از یک ماه اضافه کرده است و با سرعت کنونی شیوع به سه 

میلیون مبتال در نیمه اول ماه اوت خواهد رسید.

شکستن
 رکورد مرگ 

و ابتال کرونا

برزیل

رســانه های آلمانی عصر دیروز از 
حمله به یک مرکــز تجاری در برلین 
تلفاتی  با  این حادثــه  که  دادند  خبر 

همراه بوده است.
به گزارش پایگاه خبــری العالم، برخی 
منابع از مجروح شدن دست کم ۱۱ نفر در 

ایــن حمله که به یکی از شــعبه های بانکی در مرکز تجاری در منطقه 
کرویتســبرگ برلین بوده، خبر دادند. خبرگزاری نوستی روسیه نیز به 
نقل از یک منبع امنیتی در پلیس آلمان خبر داد که هدف از این حمله 
سرقت بوده است اما هنوز کامال مشخص نیست که این حمله در داخل 

مرکز تجاری یا خارج آن روی داده است.
 این منبــع پلیس این فرضیه را که این حمله تروریســتی بوده را 

رد کرده است.

حمله 

به مرکز تجاری

آلمان

مبتال  برای  استرالیایی  خوش ذوق  مرد 
نشــدن به کرونا از روشی عجیب استفاده 

کرد که او را به سوژه رسانه ها تبدیل کرد.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پس از 
شــیوع کرونا در جهان، سازمان بهداشت جهانی 
از همگان خواســت تا برای پیشگیری از ابتال به 

این ویروس نکات بهداشــتی را رعایت کنند. استفاده از ماسک و حفظ فاصله 
دو متر از مهم ترین توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از ابتال 

افراد به کرونا بود. 
اما در این میان برخی از شــهروندان کشور های مختلف جهان، هر یک از 
راهکاری منحصر به فرد برای در امان ماندن از ابتال به کرونا استفاده می کنند. 
در حالی که پیشتر استفاده یک شــهروند ایتالیایی از یک مقوای بزرگ دایره 
مانند برای در امان ماندن از ابتال به کرونا او را به ســوژه رسانه ها تبدیل کرده 
بود، به تازگی استفاده یک شهروند استرالیایی از حباب بزرگ برای مبتالنشدن 

به کرونا خبرساز شده است.
 این شهروند اهل بلگریو در ویکتوریای استرالیا، برای آنکه از ابتال به کرونا 

در امان بماند هنگام حضور در خیابان از این حباب بزرگ استفاده می کند.

روش عجیب 
برای مقابله باکرونا!

استرالیا

ســازمان جهانی بهداشت دلیل شیوع 
 مجدد ویــروس کرونا در اروپــا را اعالم 

کرد.
به گزارش ایســنا، دبیرکل ســازمان جهانی 
بهداشت روز پنج شنبه اعالم کرد که شیوع مجدد 
کووید-۱۹ در شــماری از کشــورهای اروپایی و 

نیمکره شمالی با کاهش توجه جوانان در فصل تابستان مرتبط است.
»تدروس ادهانوم« افزود: شــواهد گویای آن اســت کــه جوانان از رعایت 
محدودیت ها و مقررات بهداشتی در فصل تابستان امتناع ورزیدند و توجه آنها 
نســبت به این موضــوع کاهش یافت. جوانان و کودکان نیــز می توانند به این 
ویروس مبتال بشــوند و از اینرو آنها نیز باید در دوران شیوع کووید-۱۹ توجه 
زیادی به این بیماری نشــان بدهند، ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را رعایت 

کنند.
مطابــق با آخرین داده های آماری شــمار مبتالیان کروناویروس جدید در 
جهان تاکنون به ۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۲۰ نفر رســیده و مرگ ۶۷۶ هزار 

و ۷۵۹ نفر در اثر این بیماری نیز تأیید شده است.

شیوع مجدد 
»کووید- 1۹«

اروپا

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان(

موضوع مناقصه: تهیه مواد اولیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذای کارکنان
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/5/7 لغایت 1399/5/16 )ده روز(

تاریخ تحویل پاکت : 1399/5/20 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/5/23
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 6/300/000/000 ریال )شش میلیارد و سیصد میلیون ریال(.
بــه صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره توســط 
موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
هرمزگان- شهرستان پارســیان- شهر کوشــکنار- منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان 
موسســه عمران ساحل- کارگاه احداث فاز 1 بندر پارســیان- امور قراردادها- آقای مهندس 

علوی- آقای مهندس چمن آرا
تلفن 07644627047- 02181444905- 09171041836- 09170927889

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتدی - موسسه 
عمران ساحل- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای( 

نوبت دوم

فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا در تهران 
گفت: بیشترین آمار بستری در دو هفته اخیر به گروه 

سنی ۲۰ تا ۲۹ سال تعلق دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا زالی اظهار 
داشت: در حال حاضر در تهران روزانه بالغ بر ۹۰۰ هزار نفر 
از مترو و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از وسایل حمل و نقل 
عمومی استفاده می کنند که جمعیتی معادل دو استان است.

زالــی، از ورود روزانه بالغ بر ۴۰۰ هزار خودرو به شــهر 
تهران از بخش غربی استان خبر داد و افزود: جمعیت شناور 
در روزهای اخیر بالغ بر یک میلیون نفر گزارش شده است؛ 
یعنی معادل جمعیت یک استان روزها وارد شهر و شب ها از 

شهر خارج می شوند.
به گفته وی، به دلیل همجواری اســتان تهران با استان 

قم، البرز، سمنان و مازندران کنترل اپیدمی  سخت تر است.
وضعیت شیوع بیماری کرونا در تهران

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران ادامه داد: 
طبق منحنی وضعیت عمومی جهانی، در آمریکای شمالی و 
جنوبی و تا حدی هم کشــورهای آفریقایی و آسیایی که ما 
جزو آن هستیم، شیوع بیماری رو به رشد است و تعداد موارد 
ابتال و موارد مرگ هم سیر فزاینده ای را در پیش گرفته است.

زالی با  اشاره به منحنی سینوسی ابتالی روزانه و مرگ 
و میــر در تهران، گفت: شــهرهای کشــور از لحاظ میزان 
ابتال، بســتری، مرگ و میر با معدل سازی وزارت بهداشت از 
شاخص های مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته است و بر اساس 
این شــاخص ها شرایط شهر را اعالم می کنند؛ استان و شهر 
تهران در روزهای اخیر در شــرایط قرمز قرار گرفته اســت. 
کرج نیز مشــابه همین شرایط دارد که کار را برای پایتخت 

سخت تر می کند.
وی افزود: با توجه به داده های اسفندماه، در هفته سوم 
و چهارم شــیوع بیماری به اوج خود نزدیک شد و به تدریج 

با اعمال تعطیلی های هدفمند و محدودیت ها، سیر نزولی را 
تجربه کردیم. البته مجدد در هفته سوم و چهارم خردادماه 

آمار ابتال رو به افزایش گزارش شد.
فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا در تهران از ثبت 
باالترین میزان مرگ و میر در پایتخت در ۲۸ اسفندماه خبر 
داد و اظهار داشت: در ۱۱ فروردین هم موجی از مرگ و میر 
را تجربه کردیم که روند کاهشــی را در پیش گرفت و اخیراً 
مجدداًً رو به افزایش اســت. این شرایط در تعداد بستری ها 

نیز صادق است.
به گفته زالی، در تحلیل اپیدومیولوژی ها، امواج بعدی از 

لحاظ زمانی با کاهش  ترس از بیماری همراه است.
بیشترین آمار بستری 

به گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال تعلق دارد
وی درخصوص توزیع نسبی گروه های سنی افرادی که 
در تهران از ابتدای اسفندماه بستری شدند، گفت: بیشترین 
گروه سنی بستری، افراد بین ۵۰ تا ۵۹ سال و گروه دوم افراد 
بین ۳۰ تا ۳۹ ســال بود، اما در دو هفته اخیر شاهد افزایش 
بســتری گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال هستیم ضمن اینکه ۵۸ 

درصد آمار بیماران بستری را آقایان تشکیل می دهند.
فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا در تهران با  اشاره 
به اینکه از مجموعه بیمارانی که تا پنجم مردادماه در تهران 
بستری شدند، ۶۱ درصد  ترخیص شدند و تاکنون ۷/۷ درصد 
از بیماران فوت کرده اند، گفــت: ۲۱ درصد آمار فوتی ها در 
گروه ســنی ۹۰ سال به باال و ۱۸ درصد در گروه سنی۸۰ تا 
۸۹ سال رخ داده است. باالترین میزان فوتی بین گروه سنی 
۷۰ تا ۷۹ سال و بعد ۶۰ تا ۶۹ سال بوده است و در گروه های 

سنی پایین تر میزان کمتری از مرگ و میر را شاهد بودیم.
آلوده ترین مناطق تهران از نظر وضعیت کرونا

زالــی از جمع آوری اطالعات ۵۰ هــزار بیمار  ترخیصی 
در تهران خبر داد و افــزود: باالترین میزان ابتال در مناطق 

شــرقی و جنوب شرقی گزارش شــده است. در این مناطق 
شــرایط اجتماعی، اقتصادی و امکاناتی متفاوتی نســبت به 

سایر مناطق مشاهده می شود.
نانوایی ها، در معرض خطرترین صنف در زمان اپیدمی

وی ادامــه داد: نانوایی هــا در صــورت عــدم رعایــت 
پروتکل های بهداشتی، آسیب پذیرترین صنف شناخته شده اند 

و بعد از آنها، سوپرمارکت ها این وضعیت را دارند.
 73 درصد مردم معتقدند

ویروس کرونا در تهران ضعیف نشده است
فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونــا در تهران اظهار 
داشت: طبق نظرســنجی اخیری که با همکاری شهرداری 
تهران انجام شــده، ۷۳ درصد مردم معتقدند ویروس کرونا 
در تهران ضعیف نشده است. همچنین بخش قابل توجهی از 
والدین اعالم کردند در صورت بازگشایی مدارس، فرزندانشان 

را به کالس درس نمی فرستند.
ممکن است تا 3 سال آینده 

جهان درگیر اپیدمی  کرونا باشد
زالی درخصوص آینده کشور و کنترل بحران کووید-۱۹، 
گفــت: با توجه به اینکه تولید واکســن و داروی درمان این 
بیمــاری در آینده نزدیک در دســترس نخواهــد بود، باید 
مدل زندگــی مطابق با آن را فراگرفــت و همچنان رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی را در دستور کار قرار داد.
وی با  اشــاره به اینکه حداقل تا ســه سال آینده عرصه 
جهانی با این پدیده رو به رو خواهد بود، ادامه داد: در دنیا و در 
کشور با مدیریت یکپارچه، اتکا به شواهد و مستندات علمی، 
بهره جستن از تجارب کشورهای موفق و توجه به توصیه های 
اکید و موثر ســازمان بهداشت جهانی می توان تا حد زیادی 

این مشکل را کنترل کرد.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران افزود: در 
برخی کشــورها به خوبی این جریان مدیریت شده است، اما 

تعدادی از کشورها موج اول را پشت سر گذاشته و وارد موج 
دوم شــده اند و برخی دیگر از کشورها نیز همچنان در موج 

اول هستند.
آمار بیماران »در وضعیت شدید« افزایش یافت

شناسایی ۲674 مورد ابتال 
و فوت 1۹7 بیمار کرونایی دیگر

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین آمار ابتالی قطعی 
به کووید ۱۹ و فوت ناشی از این بیماری را اعالم کرد.

به گزارش وبدا، ســیما سادات الری دیروز اظهار داشت: 
از ۹ تا ۱۰ مردادماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هــزار و ۶۷۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که  یک هزار و ۵۲۳ نفر از آنها بستری شدند و 
در مجموع بیماران در کشور به ۳۰۴ هزار و ۲۰۴ نفر رسید.

الری با بیان اینکه متاســفانه در طول این مدت، ۱۹۷ 
بیمــار کووید۱۹ جان خــود را از دســت داده اند، مجموع 

جان باختگان این بیماری را ۱۶ هزار و ۷۶۶ نفر اعالم کرد.
وی افزود: خوشــبختانه تاکنــون ۲۶۳ هزار و ۵۱۹ نفر 

از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
 ســخنگوی وزارت بهداشــت تصریح کرد با بیان اینکه 
چهار هزار و ۲۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
 شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، گفت: تاکنون 
دو میلیون و ۴۵۶ هزار و ۹۰۹ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
به گفته الری، اســتان های تهران، مازندران، گلستان، 
فــارس، آذربایجان شــرقی، اردبیل، اصفهــان، البرز، ایالم، 
خراســان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان 
و هرمزگان در وضعیت قرمز و استان های آذربایجان غربی، 
خوزستان، بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، 
کهگیلویــه و بویر احمد، مرکزی، یــزد، گیالن و قم هم در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

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.

با محوریت سازمان بسیج دانش آموزی اجرا می شود
پویش »همکالسی مهربان« 

برای تامین لوازم التحریر 
دانش آموزان نیازمند

پویش »همکالســی مهربان« با مشارکت همه تشکل  های 
درون مدارس، سازمان بســیج اصناف و با محوریت سازمان 

بسیج دانش آموزی  درحال اجرا است. 
این پویش که از نیمه تیرماه آغاز شــده تا۲۰ شــهریور، با هدف 
تأمین لوازم التحریر ایرانی، کیف، کفش و لباس، ترویج فرهنگ ایثار 
و مقاومت و مشــارکت دادن دانش آموزان در این کار خداپســندانه 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی، هدف گذاری 
اولیه اجرای این طرح در مدارس سراسر کشور تأمین ۱۱۰ هزار بسته 
لوازم تحریر ایرانی اســت. این اقدام  از یک سو  می تواند سبب رونق 
تولید در این زمینه شــده و از سوی دیگر آثار وضعی تربیتی مفیدی  
برای دانش آموزان خواهد داشــت، چرا که محور اصلی در تبلیغات و 
تأمین خود دانش آموزان هســتند که با تأمین این اقالم در یک کار 
گروهی مشــترک با برخی از مفاهیم و تعالیم دینی همچون فرهنگ 
ایثار و انفاق آشــنا شــده و در می یابند که با حمایت از کاالی ایرانی 

با جهش تولید در این بازار عظیم لوازم التحریر مواجه خواهیم شد.
آئیــن افتتاحیه این پویش از ۱۵ مرداد مــاه در یکی از مدارس 
استان تهران برگزار شده و پس از آن اقالم تهیه شده توسط مسئوالن 
حوزه های بســیج دانش آموزی و مدیران مــدارس بین دانش آموزان 

نیازمند با حفظ کرامت آنها توزیع می شود.
ســازمان بســیج دانش آموزی از همه اقشــار مختلف جامعه به 
ویژه اصناف کشــور درخواســت دارد تا با ملحق شدن به این پویش 
و طرح »یک کاســب، یک دانش آموز« زمینــه ای را فراهم نمایند تا 
دانش آمــوزان این مرز و بوم در این وضعیــت جامعه که با توجه به 
شــیوع کرونا و نیز وضعیت اقتصادی کشور و خانواده ها سخت شده 

است با فراغ بال بیشتری به پیشواز سال تحصیلی جدید بروند.
مــردم می توانند با مراجعه به حوزه های بســیج دانش آموزی در 
محل ادارات کل آموزش و پرورش در سراســر کشور  را در امر خیر 

مشارکت نمایند.
خودکشی ۳ زندانی 

در زندان زنان قرچک کذب است
خبرگزاری میزان اعالم کرد شایعات مطرح شده در فضای 
مجازی مبنی بر خودکشی ســه زندانی در زندان قرچک از 

اساس کذب است.
در پی انتشــار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر خودکشی سه 
زندانی در زنــدان قرچک و جان باختن دو نفر از زندانیان در پی این 
اقدامات، خبرگزاری میزان وابســته به قوه قضائیه کسب اطالع کرد؛ 
این خبر از اساس کذب اســت و هیچ موردی از آنچه در رسانه های 

معاند گفته شده در زندان زنان قرچک رخ نداده است.

کسب 4 مدال رنگارنگ
توسط دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی شیمی

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
از فوت 43 راننده تاکسی  درون شهری به دلیل ابتال 

به کرونا خبر داد.
به گزارش تســنیم، مهدی جمالی نژاد اظهار داشت: به 
دنبال شیوع ویروس کرونا بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهری جزو شاغلینی 
هستند که شدیداً در معرض ابتال به این بیماری هستند و 
از اینرو با تصمیمات اتخاذ شــده، رانندگان این ناوگان در 

اولویت کمک های حمایتی و معیشتی قرار گرفتند.
جمالی نژاد افزود: در این راستا با همکاری بنیاد علوی و 
عاملیت بانک سینا، تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد چهار 
درصد برای برخورداری ۵۰ هزار راننده تاکسی آسیب دیده 
در ایــن بحران در نظر گرفته ایم. به این منظور متناســب 
با هر شــهر ســهمیه ای مشخص تا از ســوی سازمان های 
تاکسیرانی در اختیار افراد آسیب دیده و یا خانواده هایی که 

اعضای آنها بر اثر کرونا فوت شده اند، قرار گیرد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار راننده تاکســی فرآیند 
دریافت وام خود را انجام داده و در حال شناسایی و معرفی 
به بانک ها هســتند و بقیه فرآیند استفاده از تسهیالت نیز 

در حال اجراست.
رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشــور 
همچنین با اشــاره به اعطای تســهیالت ۶ میلیون تومانی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از طریق ثبت نام در 
ســامانه ویژه این موضوع گفت:  بر اساس اعالم وزارتخانه 
مذکور از بین مشــاغل مختلف، حوزه حمل و نقل عمومی 
بیشترین مراجعه و درخواست را داشته اند که مراحل اداری 

آن از طریق سامانه کارا در حال اجراست.
جمالی نــژاد دربــاره آخرین آمــار ابتــالی رانندگان 
تاکســی های درون شــهری به کرونا اظهار داشت: براساس 
آخرین آمار ارسالی شهرداری ها، ۴۹۳ راننده به این بیماری 

مبتال و متاسفانه ۴۳ نفر از آنان فوت کرده اند.

کمبود ماسک 
در داروخانه های زنجان

معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان از کمبود 
ماسک در اســتان زنجان خبر داد و گفت: برای 
تامین نیاز، افزایــش تعداد واحدهای تولیدی در 

دستور کار قرار گرفته است. 
جــواد تاج کــی ، در گفت و گو با تســنیم در زنجان 
با اشــاره به این که پویش اســتفاده از ماسک در طول 
هفته های گذشته موجب شد تا تقاضای استفاده باال تر 
رود اظهار داشــت: با وجود گســترده توزیع ماسک در 
داروخانه ها اما هنوز با مشــکل کمبود در استان رو به  رو 
هســتیم اما تالش بر این است تا تعداد واحد های تولید 
کننده را بیش تر کنیم و برنامه در دستور کار قرار دارد.

وی افــزود: تمام دارو های مورد نیاز درمان بیماران 
کرونایی در بیمارستان های استان موجود است و مشکل 

خاصی از لحاظ تامین این قبیل دارو ها وجود ندارد.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
با اشــاره به این که نبود برخی اقالم دارویی در ســطح 
داروخانه هــای اســتان در طول روز های گذشــته یک 
مشکل کشوری بود گفت: با وجود دارو های ایرانی مردم 
عالقه ای برای خرید ندارند و داروی مشــابه خارجی را 
ترجیح می دهند که همین عامــل دلیلی برای کمبود 

برخی از اقالم دارویی است.
این مســئول در ادامه با بیان این که هنوز واکسن 
آنفلوآنزا وارد اســتان و دارو خانه ها نشده است تصریح 
کــرد: تصمیم گیری در ارتباط با زمــان توزیع و میزان 
سهمیه هر اســتان از واکســن آنفلوآنزا توسط وزارت 
بهداشت تعیین می شود و تا حال حاضر ابالغیه ای برای 
استان صادر نشده اســت اما امیدوار هستیم از ابتدای 

شهریور ماه این واکسن در اختیار استان قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که تزریق واکسن آنفلوآنزا برای 
افراد بــا بیماری زمینه ای و برخی از گروه های ســنی 
خاص ضروری اســت خاطرنشــان کرد: بهترین زمان 
تزریق این واکســن اواسط شــهریور  تا اواسط مهرماه 

است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: 
در پایان سال 14۰۰ معلمانی در کالس های مدارس 
غیردولتی حضور خواهند داشــت که گواهینامه 

صالحیت حرفه ای را دریافت کرده باشند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی، مجتبی زینی وند در هشتادمین جلسه شورای 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی که با حضور 
وزیر آموزش و پرورش برگزار شــد در خصوص اقدامات 
و فعالیت های سازمان در سال گذشته به بحث بالندگی 
و توانمندســازی نیروی انسانی اشاره کرد و اظهارداشت: 

برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و حین خدمت 
بــرای معلمان مدارس غیردولتی در ســال گذشــته به 
صورت آزمایشی شــروع شد و امسال تحت عنوان بسته 
تحولی، برنامه ریزی و هدف گذاری های بســیار خوبی در 
این خصوص انجام شــده و کلیه معلمــان دوره ابتدایی 
و معلمان متوســطه دوره اول که از طرح آزمایشــی جا 
مانده اند امسال در این طرح شرکت می کنند. سال آینده 
معلمان دوره دوم متوسطه نیز در دوره های توانمندسازی 

شرکت خواهند کرد.
زینی وند افزود: درپایان ســال ۱۴۰۰ کلیه معلمین 

مدارس غیردولتی که در کالس حضور پیدا می کنند باید 
موفق به دریافت گواهی نامه صالحیت حرفه ای را دریافت 

شده باشند.
وی، آموزش هــای فــوق را در دو مرحلــه آموزش 
آنالیــن و آمــوزش حضوری عنوان کــرد و ادامه داد: با 
هماهنگی های موسسین و حمایت هایی که مدیران کل 
آموزش و پرورش داشتند مقدمات برگزاری این دوره ها 
فراهم شــده و آموزش های آنالین از شنبه شروع خواهد 
شد تا متناسب با هد ف گذاری هایی که داشتیم، کار انجام 

شود.

معاون آمــوزش و فرهنــگ ترافیک پلیس 
 راهور فاتب از بهره گیــری مأموران پلیس راهور 
منطقه ۲۰ تهران از دوچرخه برای اجرای مأموریت 

های محوله خبر داد.
به گزارش تســنیم، ســرهنگ علــی همه خانی از 
اســتفاده کارکنان، کارشناســان و متصدیــان ترافیک 
منطقه ۲۰ پلیس راهور فاتب به منظور اجرای مأموریت 
های محوله در ســطح منطقه خبر داد و اظهار داشت: 
با پیگیری رئیس و کارکنــان منطقه  ۲۰ پلیس راهور 
فاتب، در راســتای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و به 
کارگیری مدل های حمل و نقل پاک، پلیس راهور فاتب 
بــا همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیکی منطقه ۲۰، 

به منظــور برقراری نظم و انضبــاط ترافیکی در برخی  
معابــر و میادین ایــن منطقه و در میدان شــهرری  و 
خیابان ۲۴ متری، با اســتفاده از دوچرخه به مأموریت 

خود پرداختند.
همه خانی افــزود: هدف از این اجــرای این  طرح 
ســالمتی کارکنان و کاهش آلودگی هــوا و همچنین  
اجــرای برخی مأموریت ها و اقداماتی همچون بازدید از 
برخی تصادفات  است که می توان با استفاده از دوچرخه 

به آنها رسیدگی کرد.
وی ادامه داد: امید اســت بــا پیگیری های به عمل 
آمده توسط پلیس راهور فاتب، دیگر مناطق نیز به این 

امکان مجهز شوند.

تیم ملی ایــران در پنجاه ودومین المپیاد جهانی 
شیمی یک مدال طال، دو مدال نقره و یک مدال برنز 

کسب کرد.
به گزارش ایسنا، پنجاه  و دومین المپیاد جهانی شیمی 
بــه میزبانی ترکیه روز ۲۵ جوالی ۲۰۲۰، مطابق با ۴ مرداد 
۹۹ برگزار شــد. این دوره از مسابقات جهانی به دلیل شیوع 
کرونا ویروس و محدودیت های موجود به طور مجازی برگزار 
شد و ۲۳۴ دانش آموز از ۶۰ کشور با هم به رقابت پرداختند.

ســهم تیم چهار نفره دانش آموزان ایرانی از این دوره از 
رقابت ها، یک طال، دو نقره و یک برنز بود.

در این دوره از مسابقات »محمد شهاب الدین دانشور«، 
مدال طال، »محمدآریان تقوایی عربی« و »رامین عاصم پور«، 

مدال نقره و »امیر محبوبی«، مدال برنز دریافت کردند.
این نتیجه مشــابه نتیجه کسب شده در دوره  قبلی این 

مسابقات اســت. تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسالمی 
ایران در پنجاه  و یکمین دوره  مســابقات المپیاد شیمی که 
در فرانسه برگزار شد، نیز موفق به کسب یک مدال طال، دو 

مدال نقره و یک مدال برنز شد.
پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با انتشار 
پیامی در صفحه مجازی خود با اشاره به افتخار آفرینی تیم 
علمی ایران در المپیاد  جهانی شــیمی اظهارداشــت: »در 
آستانه عید قربان کسب چهار مدال ارزنده )یک طال، دونقره 
و یک برنز( توســط تیم علمی چهار نفــره ایران در پنجاه  و 
دومین دوره المپیاد جهانی شیمی را به نخبگان علمی، عموم 
ملت ایران، خانواده و معلمان شــان تبریک گفته و برای این 
افتخارآفرینان آرزوی موفقیت و سربلندی در تمامی عرصه ها 

را دارم.«

»گواهینامهصالحیتحرفهای«
شرطحضورمعلماندرمدارسغیردولتیپسازسال۱۴۰۰

فوت ۴۳ راننده تاکسی  
درون شهری 

بر اثر ابتال به کرونا

توضیحاتپلیس
دربارهفیلمتیراندازیاوباش

درسعادتآباد
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره 
فیلم منتشر شده از درگیری و تیراندازی خونین 
اوباش در منطقه سعادت آباد توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تســنیم، ســردار حمید هداوند درباره 
فیلم منتشرشــده در فضای مجازی مبنی بر درگیری و 
تیراندازی در منطقه ســعادت آباد، اظهار داشت: ساعت 
۱۸ هفتــم مرداد امســال، خبری مبنی بــر درگیری 
مســلحانه در منطقه سعادت آباد به پلیس واصل شد. با 
حضور مأموران در محل و بررسی اولیه مشخص شد دو 
گروه از اراذل و اوباش با دو دســتگاه خودروی سوناتا و 
جک مشکی با سالح گرم در محدوده فوق با هم درگیر 

شده و اقدام به تیراندازی کرده اند.
هداوند افزود: در پی درگیری مســلحانه اوباش دو 
نفر مصدوم شــدند کــه اراذل یکی را با خــود برده و 

دیگری در بیمارستان تحت درمان است.
وی با بیان اینکه پلیس اجــازه نمی دهد که اراذل 
و اوباش امنیــت و آرامش مردم را به خطر بیندازند، از 
شناســایی تمام عوامل دخیل در درگیری مسلحانه در 
منطقه ســعادت آباد خبر داد. به گفته جانشین رئیس 
پلیــس تهران بــزرگ، ۶ متهم این پرونده شناســایی 
شــده اند که پلیس تاکنون موفق به بازداشــت سه نفر 
از عامــالن اصلــی این درگیری شــده  و تــالش برای 

دستگیری سه نفر دیگر ادامه دارد. 
هداوند بیان کرد: تمام نفــرات حاضر در درگیری 
اخیر دارای سوابق کیفری بوده اند، در سال های گذشته 
نیز با همدیگر درگیری داشــته و در تاریخ فوق نیز در 

منطقه مذکور قرار نزاع گذاشته بودند.

ســتاد  کمیته های  روســای  جلســه  در 
با تعلیــق یک هفته ای  ملی مقابله بــا کرونا 
موافقت  پایتخــت  در  ترافیک   اجرای طــرح 

شد.
به گزارش پایگاه خبری شــهر، روز پنجشنبه در 
جلسه روسای کمیته های ســتاد ملی مقابله با کرونا 
که با حضــور رئیس جمهور برگزار شــد، پیشــنهاد 
ســتاد اســتانی مقابله بــا کرونای تهران از ســوی 
کمیته اجتماعی- امنیتی مطرح و مقرر شــد اجرای 
 طــرح ترافیک در شــهر تهران به مــدت یک هفته 

تعلیق شود.

بررسی آثار ترافیکی لغو طرح ترافیک
مدیر روابط عمومی معاونت حمل  و نقل  و ترافیک 
شهرداری تهران، ضمن تایید خبر تعلیق طرح ترافیک 
و طرح محدوده آلودگی هوا، گفت: ســتاد ملی مقابله 
با کرونا، پیشنهاد تعلیق طرح ترافیک را به مدت یک 
هفته از شــنبه ۱۱ مرداد ماه در شهر تهران، تصویب 
کرده است. علی عالی افزود: همچنین مقرر شده ستاد 
ملی مقابله با کرونای تهران با هماهنگی شــهرداری 
تهران آثار ترافیکی این تصمیم بر حمل  و نقل عمومی 
یعنی مترو  و  اتوبوســرانی  و آلودگی هوای تهران و 

شرایط کرونا را بررسی کند.

تعلیقیکهفتهای
اجرایطرحترافیکدرتهرانازامروز

ریزشآوارجانکارگرجوانرادراصفهانگرفت
ریزش آوار در خیابــان میرزاطاهر اصفهان 
دیروز )جمعه( موجب فوت یک کارگر 3۵ ساله 

شد. 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان در گفت و گو با ایرنــا افزود: این 
حادثه ســاعت ۹ و ۲۵ دقیقه دیروز توسط شهروندان 
خیابــان میرزاطاهــر به ســامانه ۱۲۵ آتش نشــانی 
اعالم شــد. فرهاد کاوه آهنگران ، افــزود: تیم امداد و 
نجات آتش نشانی شــامل ۱۰ نیروی عملیاتی همراه 
با تجهیزات تخصصی و افســر شــیفت به محل اعزام 

شدند.
وی با اشــاره به اینکه در این حادثه کارگر جوان 
در زیر آوار مدفون شده بود ادامه داد: برخالف تالش 
سریع آتش نشــانان و انجام احیای قلبی- ریوی روی 

این کارگر وی جان خود را از دست داده بود.
وی همچنین درباره حادثه آتش ســوزی که روز 
چهارشــنبه در منزلی در خیابان شیخ صدوق جنوبی 
که در حال بازسازی بود اضافه کرد: این آتش خاموش 

شد و از سرایت به سایر منازل جلوگیری شد.
وی اظهارکرد: حادثه خســارت جانی نداشــت و 
علت آن در دســت بررسی است. کاوه آهنگران اظهار 

داشت: انفجار گاز LPG در منزلی مسکونی در اصفهان 
موجب مصدومیت چهار عضو یــک خانواده از جمله 

۲ کودک ۴ و ۵ ساله شد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن انفجــار در اثــر 

سوخت گیری غیرمجاز از طریق سیلندر گاز رخ داد.
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 

شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه نیروهای عملیاتی 
ایستگاه های شــماره ۱۶ و ۲۱ آتش نشانی برای این 
حادثه اعزام شــدند بیان کرد: شــارژ و سوخت گیری 
گاز خودرو در مکان های مســکونی و غیرمجاز ممنوع 
است و باعث خســارات جانی و مالی جبران ناپذیری 

خواهد شد. 

سرویس شهرستان ها : 
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران 
در بازرســی از یک انبــار، 6۰ میلیارد ریال 

آلومینیوم احتکار شده را کشف کردند. 
سردار »عباسعلی بهدانی فرد« اظهار داشت: در 
راســتای مبارزه با احتکار کاالهای اولیه و ضروری 
مــردم، ماموران پلیس اطالعــات و امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان با انجام کار اطالعاتی از 
وجود یک انبار دپوی آلومینیوم در شــهر یزد مطلع 

شدند.
وی با اشاره به رصد اطالعاتی و شناسایی محل 
دقیق انبار افزود: با تحقیقات پلیس محرز شــد که 
صاحب انبار مقادیر زیادی آلومینیوم را در این محل 

دپو کرده تا با سوء اســتفاده از وضعیت اقتصادی و 
ایجاد اخالل در بــازار، بتوانــد آن را با قیمت های 

باالتری عرضه کند.
وی ضمــن اشــاره به اخــذ مجــوز قضایی و 
دســتگیری متهم گفت: ماموران بــا حضور در انبار 
مــورد نظر ضمن بازرســی از آن ۶۰ تــن پروفیل 
آلومینیوم احتکار شده کشف که کارشناسان ارزش 

آن را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
وی با بیان اینکه محموله کشــف شده از طریق 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان در چرخه 
توزیــع در بازار قرار خواهــد گرفت تصریح کرد: در 
این زمینه پرونده تشکیل و متهم به مراجع قانونی، 

معرفی شد.

کشف انبار 60 میلیاردی آلومینیوم احتکار شده در یزد


