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جـامعـه

معاون کل وزارت بهداشت:

تهران تبدیل به منبع پخش بیماری کرونا در کل کشور شده است

سخنگوی وزارت بهداشت:

تدوین پروتکل های بهداشتی 
مربوط به مراسم عزاداری محرم در حال انجام است

اختصاص یک سوم تخت های بیمارستانی تهران به بیماران کرونایی

شناسایی 2333 مورد ابتالی جدید

۲۱۶ بیمار کرونایی دیگر 
جان خود را از دست دادند

وزیر آموزش و پرورش:
ثبت نام فقط 

در پایه های هفتم و دهم 
حضوری است

معاون کل وزارت بهداشــت در تشریح وضعیت 
کرونا در کشــور، با بیان اینکه وضعیت اصال خوب 
نیست، گفت: تا زمانی که بســتری ها کاهش نیابد، 

مرگ 2۰۰تایی مهمان ماست.
به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی درباره آخرین وضعیت 
کرونا در کشــور اظهار داشــت: اوضاع اصال خوب نیســت، 
به طوری که در استان خراسان رضوی افزایش ابتالی ۳۰۰ 
درصدی داشته ایم، بر همین اساس هم با نظر وزیر بهداشت 
چند نفر از معاونان و مدیرکل های وزارت بهداشــت به این 
اســتان سفر داشــتند. در عین حال دانشگاه علوم پزشکی 
استان هم به خوبی عمل می کنند، اما با این حال شرایط در 
این استان بغرنج است. تقریبا کل کشور وضعیت قرمز دارد، 
برخی اســتان ها که قرمز نیستند، یک میلیون نفر جمعیت 

دارند. بنابراین وضعیت قرمز و در حال هشدار است.
مراقب کودکان باشید

حریرچی افزود: وقتی یک بیماری ویروســی و عفونی 
ایجاد می شــود، روندی افزایشــی دارد. بر این اساس مردم 
می ترســند و میزان حضور مردم در جامعه بر اســاس این 
افزایش  ترس، شــدیدا کاهش پیدا می کند و بیماری نیز به 
تبع این موضوع کاهش پیدا می کند، مانند اتفاقی که حوالی 
اردیبهشــت ماه در کشــور ما رخ داد. حــال بعد از کاهش 
بیماری  ترس مردم شروع به کاهش می کند و مجدداًً حضور 
در اجتماع باال می رود و دوباره بیماری و مرگ و میر ناشــی 
از آن افزایش می یابد. این سیکل قابل تکرار است. مردم باید 
مراقب باشند، از کودکان شــان مراقبت کنند، زیرا کودکان 

هم می توانند مبتال شوند.
تا زمانی که بستری ها کاهش نیابد

 مرگ 2۰۰تایی مهمان ماست
وی ادامه داد: در اســفند و فروردین میزان بستری در 
کل کشــور بسیار زیاد شد، اما سپس روند کاهشی را حفظ 
کــرد و اکنون مجدداًً روندی افزایشــی دارد، به طوری که 
میزان بســتری ما از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود پنج 
نفر اســت و روزانه تقریبا چهار هزار نفر فرد مشــکوک و یا 
کرونا مثبت را بســتری می کنیم تا زمانی که ابتال و بستری 
صعودی است، دو تا سه هفته بعد مرگ های ناشی از بیماری 
نیــز افزایش می یابد. زیرا پنج تــا ۱۰ درصد افرادی که در 
بیمارستان بستری می شوند، فوت خواهند کرد. تا زمانی که 

بستری کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست.
 از هر 5 فوتی در کشور، یکی مربوط به کروناست

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه میزان مرگ های 
ما بسیار ناراحت کننده است، گفت: روزی ۲۰۰ مرگ، یعنی 
۲۰ درصد موارد مرگ روزانه در کشور. بر این اساس اکنون 
از هر پنج فوتی که در کشــور اتفاق می افتد، یکی مربوط به 
کروناســت. این واقعیت امروز ماست و تا زمانی که مسائل 
بهداشــتی و فاصله گذاری را رعایت نکنیم، حل نمی شــود، 

فکر نکنیم که کرونا برای همسایه است.
چاقی از ریسک فاکتورهای کروناست

حریرچی افزود: ۷۰ درصد مردم ما یا چاق هســتند یا 
اضافــه وزن دارند و ۳۰ درصد الغرند و یا وزن نرمال دارند. 
در بالغین ۱۴ درصد دیابــت دارند و... افراد عادی که چاق 

هســتند هم می توانند مبتال شــوند. چاقی یکی از ریسک 
فاکتورهای کروناســت و ثابت شــده که هر یک کیلوگرم 
کاهــش وزن، یک درصد احتمال ابتال بــه کرونا را کاهش 

می دهد.
تهران منبع پخش کرونا به کل کشور

وی درباره وضعیت تهران، اظهار داشــت: بستری های 
تهران در فروردین رو به ســقوط نهاد، اما اکنون بســتری 
روزانــه جدید روزی ۶۰۰ مورد اســت. همچنین در تهران 
حدود چهار هزار و 5۰۰ بستری روز تخت داریم. باید توجه 
کــرد که تا زمانی که این روندها افزایشــی اســت، مرگ و 
میر نیز افزایشــی خواهد بود. کرونا آینه عمل ماســت، هر 
رفتار نامناســب بهداشتی ما پنج الی هفت روز بعد خودش 
را در حوزه ســرپایی نشان می دهد، دو الی سه هفته بعد در 
بســتری و چهار الی شش هفته بعد در مرگ و میر خودش 
را نشــان می دهد. اکنون تهران به منبع پخش بیماری در 
کل کشور تبدیل شده اســت و چرخش زیاد است؛ به ویژه 
در شهرستان های اطراف تهران مانند البرز و بعد هم شمال 
و...، هر کسی که از تهران به شهرهای اطراف در رفت و آمد 

است، می تواند افراد دیگر را آلوده کند.
حداقل تا یک سال خبری از واکسن نخواهد بود

معاون کل وزیر بهداشــت ادامه داد: متأســفانه تصور 
می کنیم که واکســن ساخته می شــود و تمام می شود. در 
حالی کــه هیچ اعتباری در این باره وجــود ندارد و حداقل 
تا یک ســال خبری از توزیع عمومی واکسن در دنیا نخواهد 
بود. در عین حال شک هم وجود دارد که برای ویروسی که 

ایمنی چند ماهه می دهد، چند بار در ســال باید واکسن زد 
و آیا ایمنی دائمی  می دهد یا خیر و شرکت ها هم بیشتر به 
دنبال پول هســتند. در زمینه واکسن آنفلوآنزا در حال کار 
هستیم و هم تولید داخلی ما در این سال به عرصه می رسد 
و هم قرارداد بستیم که از کشورهای مختلف وارد شود، اما 
نمی دانیم کــه با تحریم های ناجوانمردانه ای که وجود دارد، 

اوضاع چگونه می شود.
هیچ دارویی که تأثیر معنی داری بر روی کرونا

بگذارد، وجود ندارد
حریرچی دربــاره دارو درمانی کرونا نیز گفت: با تأکید 
می گویم که هیچ دارویــی که تأثیر معنی داری بر روی این 
ویروس منحوس بگذارد، وجود ندارد. داروی فاویپیراویر که 
مردم برایش چند میلیون می دهند، ثابت شده هیچ تأثیری 
نداشته اســت. در عین حال باید توجه کرد گاهی یکسری 
افراد شــیاد ادعای دارو می کنند و گاهی افراد ساده و نادان 
هســتند. ۹5 درصد افراد مبتال به کرونا خود به خود بهبود 
می یابند. ۹ درصد بســتری ها هم خودشان خوب می شوند. 
هیچ داروی گیاهی یا طب ســنتی و شیمیایی بدون تجویز 

پزشک نباید استفاده شود. 
حتی رمدسیویر هم که اخیراً اعالم شد، در یک مرحله 
از بیماری حداکثر ۲۰ درصد تأثیر دارد و برای کسی که به 
آی.سی.یو می رود و لوله گذاری می کند، هیچ تأثیری ندارد. 
مردم به دنبال این داروها نروند و از بیرون آنها را خریداری 
نکننــد، زیرا امکان تقلب در این داروها زیاد بوده و در عین 

حال تأثیری ندارند.

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: برگزاری 
مراســم عــزاداری محرم در ســال جاری با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا ممکن است با 
همراه  گذشته  ســال های  به  نسبت   تغییراتی 

باشد. 
سیما ســادات الری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تصمیمات وزارت بهداشت در زمینه برگزاری مراسم 
عزاداری محرم و صفر، اظهار داشــت: باید توجه کرد 
که مراســم عزاداری مــاه محرم یکــی از آیین های 
مذهبی و عاطفی است و همه مردم ایران دل در گرو 

عشق سید الشهدا)ع( دارند. 
البته برگزاری مراســم عزاداری در سال جاری با 
توجه به شیوع ویروس کرونا ممکن است با تغییراتی 
نسبت به سال های گذشته همراه باشد که این موارد 

عمدتا در زمینه رعایت بهداشت خواهد بود.
الری افزود: مواردی ماننــد رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی، برگزاری مراســم در فضاهای سرباز، کوتاه 

شــدن زمان مراسم و استفاده از ماسک از موارد قابل 
توجه در برگزاری مراسم عزاداری امسال خواهد بود.

وی ادامــه داد: تدویــن پروتکل هــای مربوط به 
مراسم محرم در حال انجام است و با توجه به شرایط 
خاص امســال از نظر شــیوع ویروس کرونا باید این 
پروتکل ها با دقــت و همکاری بین بخشــی و البته 
توجه در زمینه برگزاری باشکوه مراسم عزاداری امام 

حسین)ع( تدوین و ابالغ شود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت تاکید کرد: پس از 
تدوین این پروتکل های بهداشتی حتما در این زمینه 

اطالع رسانی مناسبی انجام خواهد شد.
الری گفــت: در عین حــال امیدواریم مراســم 
عزاداری در ماه های محرم و صفر با ایمن ترین شــیوه 
از نظر رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شود. 
البته پیشنهادها در زمینه شیوه های برگزاری در حال 
طرح اســت و همه این موارد با همکاری بین بخشی 

بررسی شده و اطالع رسانی خواهد شد.

معاون شهردارتهران خبر داد

توسعه مترو با استفاده از اوراق مشارکت
معاون شهردار تهران از توسعه خطوط و خرید 
واگن های مترو با اســتفاده از منابع حاصل از اوراق 

مشارکت خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی شــهرداری تهران، ســید 
مناف هاشــمی درباره توسعه مترو در پایتخت با استفاده 
از انتشــار اوراق مشارکت اظهار داشــت: در حال حاضر، 
5۰ درصد از مجموع ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت 
ســال ۹۷ از سوی بانک آینده به حساب شهرداری تهران 
واریز شــده و الباقی نیز به زودی پرداخت می شــود، این 
در حالی اســت که در روز پایانی تیر با مســاعدت بانک 
مرکزی، هزار و 5۰۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت سال 
۹٨ نیز با عاملیت بانک رفاه کارگران منتشر شد و در حال 
حاضر، شرکت های تامین سرمایه، این اوراق را خریداری 
کرده اند و منابع حاصل به نام شــهرداری تهران در بانک 

رفاه موجود است.
هاشــمی با تاکید بــر اینکه منابع حاصــل از اوراق 
مشــارکت ســال های ۹۷ و ۹٨ در خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو 

اســتفاده خواهد شــد، افزود: بهره برداری از  ۱۲ ایستگاه 
خطــوط ۶ و ۷ مترو تا پایان ســال جــاری هدف گذاری 
شــده اند که ایســتگاه های برج میالد، امیرکبیر، شــهید 
محالتی، میدان قیام، اقدسیه، اکباتان و آهنگ و همچنین 
ایســتگاه های واقع در مســیر خط ۷ مترو به بهره برداری 

خواهند رسید.
وی از افتتــاح ایســتگاه مترو برج میــالد و فاز دوم 
ایســتگاه مترو شهید نواب صفوی در شهریور سال جاری 
خبر داد و اظهار داشــت: بر اســاس برنامــه زمان بندی 
هدف گــذاری  شــده، در آبان ماه چهار ایســتگاه، در آذر 
ایستگاه های اقدسیه و اکباتان، در دی ماه  ایستگاه آهنگ 
و در بهمن  ۶ ایســتگاه دیگر در خطــوط ۶ و ۷ مترو به 
بهره برداری خواهند رســید و به طور حتم، تاثیر انتشــار 
این اوراق و وصول منابع مالی حاصل از آن را شــهروندان 

پایتخت به چشم خواهند دید.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان 
اینکه از هزار و 5۰۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت سال 
۹٨، هزار میلیارد تومان به مترو و 5۰۰ میلیارد تومان به 
اتوبوسرانی تعلق خواهد گرفت، گفت: شهر تهران به چهار 
هزار دســتگاه اتوبوس نیاز دارد که بر این اساس، تأمین 
هزار دستگاه اتوبوس تا پایان سال هدف گذاری شده است 
که امیدواریم در سایه حمایت دولت، این مهم نیز محقق 

شود.

هاشــمی با اشــاره به تاثیــر منابع حاصــل از اوراق 
مشــارکت ســال های ۹۷ و ۹٨ در بخش اشتغال و رونق 
تولید در شــرکت واگن سازی تهران، ادامه داد: قسمتی از 
این پول در قالب قرارداد تولید واگن با شرکت واگن سازی 

تهران دنبال خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه 
واگن توافق شده با کشــور چین در حال انجام است و به 
رغم مشکالتی که در این مسیر وجود دارد، فرآیند کار از 
سوی شهردار تهران در دســت پیگیری است که به طور 

حتم، نیاز جدی تهران را برطرف خواهد کرد.
معاون شــهردار تهران با اشاره به اینکه در عین حال، 
قرارداد تولید ۱۰5 دســتگاه واگن با شــرکت واگن سازی 
تهــران را نیز دنبال خواهیم کرد، گفــت: در حال حاضر 
شرکت واگن ســازی تهران هیچ قراردادی ندارد و آخرین 
واگن های تولیدشده از سوی این شرکت نیز هفته گذشته 

تحویل شده است.
هاشــمی بــا بیان اینکــه  تهران به بیــش از هزار و 
۴5۰  دســتگاه واگــن به منظور خدمات رســانی بهتر به 
شهروندان نیاز دارد، تاکید کرد: با تامین این تعداد واگن 
بــرای خطوط متروی تهران، به طور حتم ظرفیت موجود 
جابه جایی مســافر در خطوط متــرو که در حال حاضر تا 
قبل از شــیوع کرونا دو میلیون نفر در روز بود، به چهار تا 

پنج میلیون نفر در روز خواهد رسید.

معاون درمان ســتاد فرماندهی عملیات مقابله با 
کرونای کالنشــهر تهران گفت: یک سوم تخت های 

بیمارستانی در تهران به کرونا اختصاص یافته است.
نادر توکلی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با 
بیــان اینکه تقریبا ۳۰ تا ۳5 درصد تخت های بیمارســتانی 
در تهــران به کرونــا اختصاص پیدا کرده اند، اظهارداشــت: 
تمام بیمارســتان های دولتــی، خصوصی، خیریــه و نیمه 
دولتی در شــرایط کنونی درگیر کرونا هستند، حتی برخی 
بیمارســتان های خصوصی مانند بیمارستان ایثار فقط بیمار 

کرونایی پذیرش می کنند.
توکلی ادامه داد: در حال رایزنی هستیم تا بیمارستان های 
خصوصی بیشــتری پای کار بیایند و تخت های بیشتری به 

بیماران کرونایی در بخش خصوصی تخصیص پیدا کند.
تخت هــای از  نیمــی  تهــران  در  افــزود:   وی 
آی.سی.یو بزرگساالن به بیماران کرونایی اختصاص یافته اند، 
دو سوم بیماران کرونایی در بخش های عادی و یک سوم در 

بخش های ویژه بستری هستند.
معاون درمان ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونای 
تهران با بیان اینکه شــرایط مناسب نیست، گفت: در عمل 
وضعیت قرمز کرونایی در تهران حاکم اســت، چرا که تعداد 
موارد ابتال و بســتری باالست، حجم اعظم بیماران کرونایی 
به بخش های سرپایی مراجعه می کنند و بیماران بدحال که 
تنگی نفس پیدا کرده اند و دچار کمبود اکســیژن شده اند، 

در بیمارستان ها بستری می شوند.
توکلی خاطرنشــان کرد: باید توجه داشت که نمی توان 
نظام درمان را تعطیل کرد و تمام تخت های بیمارســتانی را 
به کرونا تخصیــص داد چرا که ارائه خدمات به بیماران غیر 

کرونایی هم اهمیت دارد.
وی دربــاره جدایــی بیمارســتان های کرونایی و غیر 
کرونایی اظهارداشت: در عمل بیمارستان های غیر کرونایی و 
کرونایی جدا شده اند، به عنوان مثال ما در علوم پزشکی ایران 
از ۱٨ بیمارستان تحت پوششی که داریم چهار بیمارستان را 

به کرونا اختصاص داده ایم، اما تفکیک کامل غیر قابل امکان 
است و تنها بیمار کرونایی در بیمارستان های تک تخصصی 
پذیرش نمی شــوند. در بیمارستان های تخصصی در صورتی 
که بیمار نیازمند خدمات تخصصی بســتری شــده باشد و 
ابتالی او به کرونا ثابت شــود، بیمار در بخش ایزوله خدمات 
تخصصی دریافــت می کند به عنوان مثال خانم باردار مبتال 
به کرونا که نیازمند خدمات تخصصی باشــد در بیمارستان 

اکبرآبادی در بخش ایزوله بستری می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی ایران درباره آمار 
تخت هــای اختصاص یافتــه به بیمــاران کرونایی در علوم 
پزشــکی ایران گفت: ما در علوم پزشــکی ایران سه هزار و 
۳۰۰ تخت داریم که یک ســوم تخت ها به بیماران کرونایی 

اختصاص یافته است.
 افزایش بیماران کرونایی بدحال و جوان 

توکلی افزود: روند بســتری در دو هفته اخیر افزایشــی 
بوده است و عمده بیماران نسبت به پیک اول کرونا بدحال تر 

هســتند و یکی از چالش های بیمارستان ها تامین اکسیژن 
اســت و هماهنگی های الزم برای تامین اکســیژن صورت 

گرفته است.
وی ادامه داد: ما موارد بستری در سنین باالتر را در پیک 
اول شــاهد بودیم، اما به دلیل اینکه آلودگی نسبت به پیک 
اول به ویژه در تهران به شدت بیشتر از پیک اول کروناست، 
شاهد بستری بیماران کرونایی در سنین جوانی هم هستیم.

بین کودکان و بزرگساالن 
در ابتال فرقی وجود ندارد

معاون درمان ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونای 
تهران گفت: موارد بســتری در کودکان هم به دلیل افزایش 
آلودگــی در جامعــه افزایش پیدا کرده اســت و مردم باید 
بدانند بین کودکان و بزرگســاالن در ابتال فرقی وجود ندارد 
و کودکان هم مانند بزرگســاالن در معرض خطر ابتال قرار 
دارند و باید همه نکات بهداشــتی را برای پیشگیری از ابتال 

به کرونا رعایت کنند.

کشف بیش  از یک تن مواد مخدر
در سیستان و بلوچستان 

و  سیســتان  مرزبانــی  فرمانــده 
بلوچستان از ناکامی قاچاقچیان و کشف 
بیش  از یک تــن و 3۰۰ کیلوگرم انواع 
موادمخدر توسط مرزداران در شهرستان 

سرباز خبر داد.
سرتیپ  دوم پاسدار محمد مالشاهی روز 
یکشــنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: مرزداران سیســتان و بلوچســتان 
ایــن فرماندهی از فعالیــت باند بزرگ قاچاق 
موادمخدر در منطقه مرزی مورتان شهرستان 
ســرباز مطلع شــدند و با برنامه ریزی دقیق 
عملیاتی و تشــدید اقدامات کنترلی موضوع 

در دستور کار عملیاتی مرزداران قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات گسترده 
اطالعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان 
و همچنین زمان انتقال محموله موادمخدر به 
عمق کشــور مشخص شــد و مرزداران دالور 
هنگ مــرزی جکیگور پــس از هماهنگی با 
مقــام قضایی در قالب چندین تیم پوششــی 

و عملیاتی با اجــرای هدفمند کمین، منطقه 
مــورد نظــر را در کنترل خود قــرار دادند و 
با پشــتیبانی اطالعاتی و هدایــت عملیاتی 
مرزبانی اســتان توانستند محموله موادمخدر 

را کشف کنند.
بلوچستان  و  مرزبانی سیســتان  فرمانده 
گفت: با توجه به هوشیاری و اتخاذ تاکتیک های 
عملیاتی مناسب توسط مرزداران، قاچاقچیان 
که توان مقابله با ماموران را نداشتند و خود را 
در محاصره می دیدند سعی در متواری شدن 
از منطقه را داشــته که مــرزداران با رعایت 
قانون به کارگیری سالح به سمت قاچاقچیان 
تیراندازی و توانســتند ضمن دستگیری یک 
نفر قاچاقچی و توقیف یک دستگاه خودروی 
حامل موادمخدر، مقدار یک تن و ۳۴۹ کیلو 
و 5۰۰ گــرم انواع موادمخدر شــامل یک تن 
و ۲۴۰ کیلــو و ۷۰۰ گرم تریــاک، ٨۹ کیلو 
و ۲۰۰ گــرم شیشــه و ۱۹ کیلو و ۶۰۰ گرم 

حشیش را کشف کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مربوط به 
شیوع کرونا را اعالم کرد.

به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز گفت: از چهارم 
تا پنجم مردادماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هــزار و ۳۳۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 

شناسایی شد که یک هزار و ۲٨۲ نفر از آنها بستری شدند.
الری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۲۹۱ هزار و ۱۷۲ نفر رسیده است، افزود: متاسفانه در طول 
این مدت، ۲۱۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۱5 هزار و ۷۰۰ نفر 
رســید. وی با بیان این که خوشبختانه تاکنون ۲5۳ هزار و 
۲۱۳ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــده اند، گفت: ۳۶۹5 نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 
دو میلیون و ۳۲۷ هزار و ٨5۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
بنابر اعالم ســخنگوی وزارت بهداشت، همانند روزهای 
گذشته استان های مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی و 
غربی، خراســان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، 
کرمان، زنجان و ایالم در وضعیت قرمز هستند و استان های 
تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، مرکزی، خراسان 
شــمالی، همدان، خراســان جنوبی، ســمنان، سیستان و 
بلوچســتان، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت 

هشدار قرار دارند.
کشف ۳7۴ هزار لیتر 

سوخت قاچاق 
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از 
کشف بیش از 3۷۴هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب 

شرق کشور خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سرتیپ محمد قنبری، 
اظهار داشــت: در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی استان 
سیستان و بلوچستان طرح شناسایی باندهای سازمان یافته 
قاچاق سوخت و جمع آوری باک های اضافی را در دستور کار 
قرار داده و گشــت های ویژه ای را در این خصوص به ویژه در 

مبادی ورودی استان فعال کرده است.
وی تصریــح کرد: در این راســتا ضمن انهــدام دو باند 
حرفه ای قاچاق ســوخت، توقیف ۱۰ دســتگاه تریلی حمل 
سوخت، حذف ۱۲ باک اضافه خودروهای سنگین و شناسایی 
پنج دپو مقدار ۳۴۷ هزار و ۶۰۶ لیتر ســوخت قاچاق شامل 
۱۴۴ هزار و 5٨۲ لیتر گازوئیل و ۷٨ هزار و ۲۲۴ لیتر بنزین 

و ۱۲۴ هزار و ٨۰۰ لیتر سایر مشتقات نفتی کشف شد.
وی با  اشــاره به اینکه ســوخت های کشــف شــده در 
شهرهای زاهدان، دلگان و سراوان بوده، خاطرنشان کرد: در 
این خصوص ۳۴ دستگاه خودرو توقیف و ۳۹ فرد متخلف با 

تشکیل پرونده به مقامات قضائی معرفی شدند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: خانواده ها فقط 
هفتم  پایه های  در  دانش آمــوزان  ثبت نام   برای 

و دهم در مدارس حضور پیدا کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسن حاجی 
میرزایی اظهارداشــت: خانواده ها فقــط برای ثبت نام 
دانش آمــوزان در پایه هــای هفتم و دهــم در مدارس 
حضور پیــدا کنند، ثبت نــام بقیه پایه هــا به صورت 

خودکار انجام می شود.
حاجــی میرزایی افزود: یکی از مشــکالت ما برای 
برگــزاری کالس ها بــه صورت غیر حضــوری یا نیمه 
حضوری، دسترســی به اینترنت اســت. در این زمینه 
نقاطی که تحت پوشــش نیست، مشخص شده است و 

در اختیار وزارت ارتباطات قرار می گیرد.
وی بیان کــرد: وزارت ارتباطات بر اســاس قانون 
برنامه متعهد اســت که دسترسی تمام مدارس ما را به 
شــبکه ملی اطالعات تا شهریور برقرار کند و همچنین 
نقاطی که روســتایی است و تحت پوشــش اینترنت 

نیستند را توسعه دهد.

اگر اعدام نمی شدند
 محمد مفید: »برای ترور یکی از افراد انقالبی محل به خانه آنها رجوع کرده 
و درب منزل را چندین بار زدیم. در را باز نکردند. متوجه شدیم کسی در منزل 
نیست. برای آنکه دست خالی باز نگردیم، به منزل همسایه حمله کرده و همه 
اعضای آن را ترور کردیم.« اینها بخشی از اعترافات منافقین پس از دستگیری 
آنهاســت. رذالت آنها به کنار، طنز روزگار آن است که این جماعت امروز داعیه 

حمایت از حقوق بشر دارند.«
فتنه ای که نشد

 معصومه: »ماجرای هواپیمای ماهان چیزی جز اینکه آمریکایی ها قصد فریب 
پدافند هوایی سوریه و رقم زدن یک فاجعه را داشتند نبود؛ بعدش هم ایران و 
سوریه را به جان هم بیندازند اما دست قدرت الهی مانع این فتنه شد و همت 

برای اخراج آمریکا از منطقه را بیشتر کرد.«
دروغ لغو تحریم ها

 امیرحســین ثابتی: » برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هر کاندیدایی 
با هر تفکری که از »لغو تحریم« ســخن بگوید فرد دروغگویی است که عاقبت 
دولتش بهتــر از روحانی نخواهد بود. با توجه به دشــمنی های ذاتی آمریکا با 
ایران، امکان لغو تحریم ها در هیچ سطحی وجود ندارد. مگر اینکه از درون قوی 

و تحریم ها را »بی اثر« کنیم.«
گام بعدی در راه است؟

 معین با انتشــار این تصویر نوشت: »تیتر بازگشــت به برجام و رپرتاژ برای 
»بایدن«، یعنی ســقف گرانی و تورم و فشــار اقتصادی بر مردم در گام اول پُر 
شده و باید گام بعدی برای دالر ۴۰ هزارتومانی و کارچاق کنی برای فروپاشی 

کامل اقتصادی کشور برداشته شود....«
جنایت منافقین علیه کودکان

 علیرضا گرائی با انتشــار این تصویر نوشت: »این کودکان معصوم را ببینید! 
صف کشــیده اند اما نمی دانند چه خبر اســت! شاید خیال می کنند شهر بازی 
است! شــاید خیال می کنند هدیه می دهند! چهره هایشان خوشحال است! اما 

پایان صف منافقین نوبتی آنها را زنده به گور می کردند!«
از اینها طرفداری می کنید؟

 ماهتاب: »یکی از تلخ ترین صحنه های دیده شده در عملیات مرصاد این بود 
که منافقین بعد از گرفتن شهر اسالم آباد غرب، به بیمارستان امام خمینی)ره( 
حمله کردند و تمام کارکنان، مجروحان نظامی و شــخصی را  کشــتند و بعد 
پیکرهایشــان را به داخل حیاط بیمارســتان بردند و آتش زدند. از این آدمها 
طرفداری می کنید؟ راســتی اگر اعدام نمی شدند چند کودک ایرانی را زنده به 

گور می کردند...«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

کشف ۲ میلیون و 700 هزار قرص 
و داروهای کمیاب از یک مغازه در تهران

رئیس کالنتری ۱۴۹ امامزاده حسن از کشف دو میلیون و ۷۰۰ هزار 
قرص و داروهای مسکن کمیاب از یک مغازه در تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ ایــوب صالحی گفت: با دریافت 
گزارشی مبنی بر اینکه مالک مغازه  متروکه ای در حوالی بزرگراه سعیدی مقدار 
فراوانی دارو و قرص های مســکن کمیاب که بیشــتر به بیمارستان ها فروخته 
می شود و در داروخانه عرضه نمی شود، در داخل مغازه اش جمع آوری کرده و در 
حال توزیع است، بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران عملیات کالنتری 
۱۴۹ امامزاده حســن قرار گرفت. صالحی افزود: در تحقیقات پلیســی، مغازه 
متروکه و هویت مالک آن شناسایی و نتیجه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی 
قرار گرفت. وی ادامه داد: مراقبت های ویژه پلیسی ادامه داشت تا اینکه ظهر روز 
شنبه با دستور قضایی مالک مغازه دستگیر و در بازرسی از داخل مغازه وی دو 

میلیون و ۷۰۰ هزار قرص و داروهای مسکن کمیاب کشف شد.
رئیس کالنتری امامزاده حسن با بیان اینکه ارزش ریالی امول کشف شده 
توسط کارشناسان مبلغ ۱5 میلیارد ریال برآورده شده است، گفت: متهم پس 
از اعتراف به جرم ارتکابی برای ســیر مراحــل قانونی در اختیار مرجع قضایی 

قرار گرفت.

ایالت تگزاس در  طوفان هانا جنــوب 
آمریکا را درنوردید.

به گزارش ایســنا، طوفان هانا جنوب ایالت 
تگزاس را درنوردید و مقامات آمریکا نســبت به 
تشدید ســرعت باد و بارش شدید باران هشدار 

دادند.

»گرگ آبوت« فرماندار ایالت تگزاس برای ۳۲ منطقه وضعیت هشدار اعالم 
کرد و اظهار داشت: شیوع بیماری کووید-۱۹ عملیات امدادرسانی را با مشکل 

روبرو کرده است.
طوفان هانا روز شنبه جزیره Padre را نوردید.

به گزارش شــبکه خبری بی بی سی، ســرعت وزش باد ۱۴5 کیلومتر در 
ساعت گزارش شده و به سقف خانه ها خسارت وارد کرده است.

اعالم وضعیت 
هشدار

در پی طوفان

آمریکا

کشور چین بلندترین تاب جهان را به 
نام خود ثبت کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بلندترین 
تــاب جهان که بــه ارتفاع ۱۰۰ متــر در چین 
 ساخته شده برجی آهنی است که تابی به ارتفاع

۱۰۷ متر از آن آویزان شده است. 

تابی که بلندی آن به اندازه یک برج ۳۰ طبقه است و برفراز ۷۰۰ متری از 
سطح دریا نصب شده است.

تحقیقــات یک نشــریه آمریکایی از 
در  سیاه پوســتان  علیه  دیگــر  جنایتی 
آمریــکا به اجــرای برنامه عقیم ســازی 
بهانــه بهبود نســل پرده برداشــته  به 

است.
 بــه گــزارش میزان، حــدود دو مــاه پیش

»جورج فلوید«، شهروند سیاه پوســت آمریکایی، به دست پلیس این کشور به 
قتل رســید؛ اقدامی که تظاهرات گسترده ضد نژادپرستی را در آمریکا و برخی 

کشور های اروپایی به دنبال داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحقیقات جدیدی انجام شده که پرده از ابعاد 
جنایتی هولناک علیه سیاه پوستان در طول چندین دهه بر می دارد؛ جنایتی که 

بر اساس تعریف سازمان ملل نمونه بارز »نسل کشی« به شمار می رود.
بنابــر ایــن گــزارش، در فاصله بین ســال های ۱۹۲۹ تــا ۱۹۷۴ برنامه 
»عقیم سازی« گسترده ای در ایالت »کارولینای شمالی« به بهانه »بهبود نسل« 

صورت گرفته که سیاه پوستان در این ایالت قربانی آن بوده اند.
ایــن تحقیقات نشــان می دهد که ۷ هــزار و ۶۰۰ زن و مــرد و کودک 
سیاه پوست در ایالت کارولینای شمالی بین این سال ها عقیم شده اند که برخی 

از این کودکان در سن حدود ۱۰ سال قرار داشته اند.
این تحقیقات که نتایج آن در نشریه »امریکن ریویو آو پولیتیکال اکونومی« 
منتشر شده، به بررسی این برنامه در فاصله سال های ۱۹5٨ تا ۱۹۶٨ پرداخته 
اســت؛ در این بازه زمانی دو هزار و ۱۰۰ نفر در ۱۰۰ بخش ایالت »کارولینای 

شمالی« عقیم شدند.
در این فاصله زمانی ۱۰ ساله که مورد مطالعه قرار گرفته، نرخ عقیم سازی 
با افزایش میزان بیکاری سیاه پوســتان افزایش یافتــه، اما افراد بیکار در میان 
سفیدپوســتان و دیگر گرو های نژادی تا این اندازه هدف این برنامه عقیم سازی 

قرار نگرفته اند.
»ویلیام داریتی«، از مسئوالن این تحقیق می گوید: بر اساس تعریف سازمان 
ملل، نسل کشــی به معنای اقدام برای از میان بردن به طور کلی و جزئی یک 

ملت، و یا گروه نژادی، قومیتی و مذهبی است.
این استاد دانشــگاه »دوک« می افزاید: بر اساس متن کنوانسیون های ژنو 
نسل کشی شــامل اتخاذ تدابیری با هدف جلوگیری از تولد در میان یک گروه 

نیز می شود.
»داریتی«، در بخش دیگری برنامه عقیم سازی در »کارولینای شمالی« را با 

ارجاع به تعاریف سازمان ملل، نسل کشی توصیف کرده است.

عقیم سازی
 بی صدای 

سیاه پوستان

آمریکا

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا در نظر 
دارد خرید یک دســتگاه جرثقیل سقفی برقی 10 تنی 
دو سرعته خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شــرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند با واریز 
مبلغ 200/000 ریال به حســاب مهر گســتر شماره 
30165570 بانک کشاورزی به نام شرکت و یا پرداخت 
نقدی به امور مالی شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه 
از تاریخ 99/05/06 لغایت 99/05/15 به نشانی: اهواز- 
کیلومتر 23 جاده دغاغله شرکت کشت و صنعت نیشکر 
 دهخدا- اداره امور قراردادها و فروش، مدیریت بازرگانی

)با شــماره تمــاس 06133136094-8( 
مراجعــه نمایند. ضمنا کلیه هزینه های کارشناســی و 
چــاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد 

بود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

آگهی مناقصه عمومی 
خرید یک دستگاه 
جرثقیل سقفی برقی

10 تنی دو سرعته 
شماره 1۹-1-7111-۹۹   نوبت اول

ســقوط یک هواپیمای فوق ســبک و 
با ســقف منزلی مسکونی در  برخورد آن 
شمال غرب آلمان سه کشته و چند مجروح 

برجای گذاشت.
به گزارش ایســنا، منابع محلی با تایید این 
 خبر اعالم کردنــد که هواپیمای ســانحه دیده 

دو سرنشین داشت و به دالیلی نامعلوم روی سقف خانه ای در شهر »وزل« واقع 
در ایالت نوردراین وستفالن سقوط کرد.

روزنامه بیلد به نقل از پلیس محلی اعالم کرده که هواپیما از فرودگاهی در 
شهر مارل واقع در ایالت نوردراین-وستفالن به هوا برخاسته بود.

پلیس یادآور شده که اجساد سه فرد بزرگسال از ساکنان منزل مسکونی که 
هواپیما روی آن ســقوط کرده در اتاق زیر شیروانی پیدا شده است. در گزارش 
پلیس همچنین آمده اســت که یک کودک به دلیل جراحات و شوک ناشی از 

این حادثه تحت درمان قرار گرفته است.
یک شــاهد محلی به روزنامه بیلد گفته که قبل از مطلع شدن از سقوط، 

صدای انفجاری را شنیده و دود ناشی از آتش سوزی را مشاهده کرده است.
به گزارش یورونیوز، پلیس در نزدیکی صحنه ســقوط یک چتر نجات پیدا 
کرده که تصور می شــود احتماال در پی فعال شــدن سیســتم ترمز اضطراری 

هواپیما به بیرون پرتاب شده است.

سقوط مرگبار 
هواپیما 

روی سقف خانه

آلمان

بلندترین
 تاب جهان

چین

قتل موبد زرتشتی
در کرمان

دادستان مرکز اســتان کرمان از قتل سه نفر در 
ویالیی در شهر ماهان خبر داد و گفت: با بررسی های 
انجام شده انگیزه مالی در ارتکاب قتل نقش پررنگی 

دارد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا ساالری، 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: جسد سه نفر در ویالیی 
در شهر ماهان کشف شده که به نظر می رسد که قتل اتفاق 

افتاده و یا کشته شده اند.
وی با بیان اینکه بررســی موضــوع و پیگیری قتل در 
دستور کار مجموعه قضایی استان و پلیس آگاهی قرار گرفته 
است گفت: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد یکی از 
ایــن افراد به نام آرش کســروی از افراد اقلیت های مذهبی 

زرتشتی بوده است.
وی با اشاره به اینکه دستور ویژه به پلیس آگاهی استان 
داده شــده تا جوانب این قتل توسط بازپرس ویژه قتل عمد 
در دســتور کار قرار گیرد افزود: در زمینه پیگیری و مبنای 
قتل به نتایج خوبی رســیده ایم و به نظر می رسد این قتل به  

دلیل انگیزه مالی بوده است.
وی خاطر نشــان کرد: مقتولین ســه نفــر بودند و در 
خودروی یکی از مقتولین مبلغ ۱۰ هزار دالر آمریکا کشــف 

شده است.
ساالری ، با اشــاره به اینکه بررسی موضوع بدون توجه 
به ملیت و مذهب فرد انجام می شود تاکید کرد: دستگاه قضا 
به  دنبال کشف ابعاد حادثه است و به این موضوعات توجهی 
ندارد، کشف علت قتل و دستگیری قاتل یا قاتلین در دستور 

کار قرار دارد.

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.


