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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

حکایت سازمان های فشل
 ســمیرا مقدسی: »فشل تر  از ســازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان 
تعزیرات نداریم. یکی سقف قیمت تعیین نمی کنه و دیگری میگه چون سقف 
قیمت نداریم نمی تونیم نظارت بر  بازار داشته باشیم. علنا بازار رو مافیا و دالل 
اداره می کنه؛ عرضه مدیریت ندارید و خســارت به مردم می زنید. مسئولیت 

مدنی جبران ضرر فقط برای کتاب هاست؟«
این مشکالت جامعه زنان و دختران را هم ببینید

 سینا کلهر: »بعد از اعتراض به حذف تصویر دختران، وقت کردید به موارد 
زیر هم اعتراض کنید. شرایط بد کاری و درآمدی حدود ۶ میلیون زن کارگر، 
اجبار زنان در بخش رســتوران و فروشــگاه ها به کار تا نیمه های شب، عدم 
پوشــش بیمه ۳ میلیون زن سرپرست خانوار و فقدان هر گونه نظام حمایتی 

از ۲۱ میلیون زن خانه دار.«
مغز بیمار

 جعفر بلوری: »چه اتفاقی می افتد در مغز کســی که وقتی نجفی، شهردار 
ســابق زنش را می کشد و در دادگاه به قتل اعتراف می کند، زمین و زمان را 
بهم می دوزد تا بیگناه جلوه اش دهد حتی به قیمت فاحشــه خواندن زنی که 
دیگر زنده نیســت، اما وقتی تهمتی به اســتاد پناهیان می زنند روزی با ۱۰ 

توئیت، حکم بر گناهکاری می دهد؟«
کوردالن خائن

 محمــد طاها: »با توهین به پیامبر رحمت، برای هزارمین بار چهره واقعی 
خودشان را نشان دادند ولی برخی ها این قدر کور دل هستند که بازهم دست 
دوستی به ســوی شــان دراز می کنند! قطعا، خیانت هم عالوه بر حماقت و 

نادانی، باید برچسب رسمی شان شود...!«
عطر محمدی

 فرهاد بابایی: » عجیب است فرانسوی ها که در تولید بهترین عطرها، ُشهره 
خاّص و عامند، هنوز نمی دانند وقتی شیشه عطری را بشکنی، بویش بیشتر 

در فضا می پیچد!«
خدا نگذره...

 محمد نجار: »خدا نگذره از باعث و بانی کســی که کره را هم سوژه اخبار 
اقتصادی کرد. قبال یک عزت و احترامی داشتیم به عنوان خبرنگار اقتصادی 

االن باید دالیل رشد قیمت کره را بررسی کنیم.«
چرا مکتب سلیمانی مهم است؟

 حســن زاده: »ما باید فرمایشــات حضرت آقا در مورد مکتب سلیمانی را 
جدی بگیریم. یک ســؤالی که در اینجا مطرح می شــود این اســت که چرا 
صحبت کردن در مورد ســردار سلیمانی اهمیتش بیشتر از صحبت در مورد 
شــهدای دفاع مقدس است؟ چون مکتب ایشــان ضمن حفظ تمام فضائل 
دوران دفاع مقدس یک عنصر بســیار مهم یعنی»پایداری  در این مســیر«را 

دارد.«
دولت اَلَکیترونیک

 کاربری با انتشــار تصویر حضور رؤســای قوای مقننــه و قضائیه در بین 
مردم و ادامه برنامه های از راه دور رئیس جمهور نوشــت: »واقعاً این حرکات 
پوپولیستی قالیباف و رئیسی رو درک نمی کنم، این کارها دهن کجی به دولت 

اَلَکیترونیک نیست؟«
یادآوری خودزنی آمریکا

 روح اله: »۱۹ سال پیش، آمریکا در نیویورک خودزنی انجام داد که بهانه ای 
بــرای راه اندازی جنگی میان تمدنی شــد. هدف نهایی  این جنگ، اســقاط 
انقالب اسالمی مردم ایران بود. اگرچه به هدف نهایی  نرسید، ولی غارت کم 
  سابقه ای از منابع زیرزمینی و کشتار وسیعی از منابع انسانی مسلمانان انجام 

داد.«
نقش اپوزسیون در دولت همسو

 مجتبــی زارعــی در واکنش به هجمه افرادی همچــون تاجزاده به بهانه 
حــذف تصویر دختــران از کتاب ریاضی ســوم ابتدایی نوشــت: »دولت از 
خودتان! اپوزســیون خودتان! ســوژه از خودتان! ریش و قیچی هم دســت 
خودتان! دالر دســت خودتان! مذاکره دست خودتان! سازش دست خودتان! 
بتن ریزی هســته ای با دســت خودتــان!... فریادتان خاطــره درس چوپان 
 دروغگوســت! اما گویا ایرانیان بنا دارند یک دهه شما را به مرخصی اجباری 

بفرستند!«
نفهمی آگاهانه

 ابوالفضل ســلیمانی: »بورس ســقوط میکنه، تاجزاده برا پناهیان توئیت 
میزنه، پراید رکورد صد میلیون می زنه، تاجزاده نگران جلد کتاب ابتدایی،دالر 

۲5 هزار رد می کنه، تاجزاده گیر حصر.«

کنترل
 کامل کرونا 
تا 2 سال دیگر

از جهان برآوردی  بهداشت  جهانی  سازمان 
کووید-۱۹  بیماری  همه گیری  پایان  زمان 
ندارد اما پیش بینی می کند که این بیماری 
تا دو سال آینده تحت کنترل قرار خواهد 

گرفت.
به گزارش یــورو نیوز، ۶ ماه از زمان اعالم 
»همه گیری ویروس کرونا« از ســوی ســازمان جهانی بهداشــت می گذرد 
با این حال دفتر مطبوعاتی این ســازمان اعالم کــرد: در این برهه از زمان، 
نمی دانیم چه زمانی همه گیری به پایان می رسد اما این امکان وجود دارد که 
با تالش های جهانی و فن آوری های مدرن، ظرف دو ســال آینده همه گیری 

کنترل شود.
این دفتر تاکید کرد که کشــورها باید بر چند اولویت تمرکز کنند که از 
جمله آنها توانمند کردن افراد برای حفاظت از خود، تمرکز بر اصول بهداشت 

عمومی و حمایت از افراد آسیب پذیر است.
تاکنــون بیش از ۲۷ میلیون مورد تایید شــده ابتال به ویروس کرونا در 
۱۸۸ کشــور جهان ثبت شده است و حدود ۹۰۰ هزار نفر نیز در اثر ابتال به 

کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند.
از سوی دیگر انجام آزمایش های زیاد کرونا یکی از راه  حل های پیشنهادی 
ســازمان جهانی بهداشــت برای مهار ویروس است، موضوعی که بسیاری از 
کشــورهای جهان روی آن ســرمایه گذاری کردند و توانایی خود را در انجام 

تست های روزانه باال بردند.
اما در حالی که چندین شــرکت تحقیقاتی و دارویی وارد مرحله ســوم 
آزمایش ویروس کرونا شــده اند، سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه اعالم 
کرد که تاکنون ۷۰۰ میلیون دالر برای خرید واکســن کرونا برای کشورهای 
فقیر جمع آوری شده است که کمتر از نصف مبلغ هدف گذاری شده ارزیابی 

می شود.
در طرح ســازمان جهانی بهداشــت که کوواکــس )COVAX( نامید 
می شود تامین اولیه دو میلیارد دالر برای خرید واکسن پیش بینی شده بود.

اجباری شدن 
سراسری 

ماسک

صدراعظم اتریش اعالم کرد که از روز اتریش
دوشنبه پوشش ماســک در همه اماکن؛ 

مدارس و فروشگاه ها اجباری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با افزایش 
ابتال به ویروس کرونا در اتریش؛ صدراعظم این 
کشور در نشســتی مطبوعاتی اعالم کرد که از 
روز دوشــنبه پوشش ماســک در همه اماکن؛ مدارس و فروشگاه ها اجباری 

است.
سباستین کورتس با اشاره به اینکه وضع دوباره نگران کننده شده است، 
افزود: برگزاری هرگونه مراســم در آینده بــا محدودیت های جدیدی رو به رو 
خواهد بود. وی با درخواست از اتریشی ها برای رعایت احتیاط، تاکید کرد: در 
تابستان وضعیت خوبی داشته ایم، اما در فصل پاییز و زمستان با چالش هایی 
رو به رو خواهیم شــد. بر اســاس این تصمیم جدید دولت اتریش؛ پوشــش 
ماســک در همه اماکن عمومی اســت. همچنین برگزاری هرگونه مراسم با 
محدودیت های جدیدی رو به رو خواهد بود و در داخل سالن ها حداکثر پنجاه 

نفر و مراسم های خارج از ساختمان بیش از صد نفر امکان پذیر است.
معاون صدراعظم اتریش در این نشست مطبوعاتی تاکید کرد که باید از 
بروز موج دوم کرونا در اتریش جلوگیری شود. هم اکنون در اتریش نزدیک به 

پنج هزار نفر به ویروس کرونا مبتال هستند.

ادامه
 آتش سوزی های 

مرگبار

آمریکا کالیفرنیا  ایالــت  در  محلی  مقامات 
از مرگ ســه نفر دیگــر در پی وقوع 

آتش سوزی های جنگلی خبر دادند.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مقامات محلی، 
آتش سوزی های مهیب جنگلی که مناطقی از 
ایالت کالیفرنیا را در بر گرفته به کشــته شدن 

دست کم سه نفر دیگر منجر شــده و هزاران نفر را مجبور کرده تا خانه های 
خود را ترک کنند.

بنابــر اعالم پلیس، جســد ســه نفر در منطقه ای در شــمال شــرق 
سان فرانسیســکو پیدا شده است. گفته شــده یکی از این سه قربانی راکب 
موتورســوار بوده که حین تالش برای فرار از شعله های آتش جان خود را از 

دست داده است.
ایالت کالیفرنیا که در اواســط یک دوره ۲۰ ساله از خشکسالی قرار دارد 

گرفتار ده ها مورد آتش سوزی جنگلی است.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، بنابر اعالم مقامات محلی با فوت این 
سه نفر تعداد موارد مرگ و میر در این ایالت از ماه گذشته به دست کم ۱۱تن 
رسیده است. در ســال جاری بیش از ۹۳۰ هزار هکتار از اراضی این منطقه 

در آتش سوخته است.

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.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای ۹۹-08 دااگشنه زابل

دانشــگاه زابل در نظر دارد خرید و انجام خدمات مشــروحه ذیل را در سال تحصیلی 1400- 1399 بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و جدول زیر از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد موضوع مناقصه )ریال(مدت و محل اجراشرح مختصر موضوع مناقصه

تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای 
سلف سرویس پردیس جدید دانشگاه 

زابل

از تاریخ ۱3۹۹/07/۱۹ لغایت 
۱3۹۹/۱0/30 پردیس جدید 

دانشگاه زابل
2۱/726/۹00/000

۱/086/345/000 ریال
واریز به شماره حساب 256۹۱08۹۱0 تمرکز وجوه 
سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا 

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر از بانک های رایج کشور 

1- زمان و محل فروش اســناد مناقصه: از روز یکشــنبه مورخ 1399/06/23 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 در محل مدیریت امور حقوقی، 
قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل، واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل.

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 .
3- محل تسلیم پیشنهاد قیمت: مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل.

4- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشگاه به آدرس: پردیس جدید دانشگاه 
زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.

 5- هزینــه خرید اســناد: واریز یــک میلیون ریــال به شــماره حســاب 2569110273 درآمدهــای متفرقه و مهمانســرا دانشــگاه زابل نــزد بانک تجارت شــعبه 
دانشگاه زابل.

6- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن: دانشــگاه می تواند تا ســقف 25 درصد مبلغ پیمان را به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ  ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از یکی از 
بانک های رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.

7- تضمین حســن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن: پیمانکار ملزم است هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات معادل ده 
درصد مبلغ پیشــنهادی خود، صادره از یکی از بانک  های رایج کشــور تهیه و یا معادل ریالی آن را به صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن  را تحویل امور مالی 

دانشگاه نماید. این تضمین پس از طی مراحل قانونی و با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه زابل به ذی نفع مسترد خواهد شد.
8- سایر موارد:

* بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
* صرفا شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط و 

با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
* کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی های مناقصه از برنده مناقصه دریافت می شود.

* سایر شرایط و مشخصات موضوع مناقصه در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل موجود است؛ مناقصه گران می بایست یک نسخه از آن 
را دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضا و به همراه پیشنهاد قیمت خود، تسلیم نمایند.

رئیس بنیاد شهید خبر داد

رفع مشکل بیمه تکمیلی ایثارگران
رئیــس بنیاد شــهید و امور ایثارگــران از حل 
مشــکل بیمه تکمیلی ایثارگران طــی هفته جاری 
و تفاهم نامه هــای بنیاد با وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای حل مســائل درمانی جامعه ایثارگری 

خبر داد.
به گزارش ایثار، ســعید اوحدی با اشاره به کسری ۲5 
درصدی بودجه بنیاد شــهید امور ایثارگران در ســال ۹۹ و 
حدود ۸ هزار میلیارد تومان مطالبات تحمیل شده به آن از 
سنوات گذشته، اظهار داشت: بدهی ها، کسری بودجه، نقص 
قوانین و مقررات و... از جمله مشکالتی است که وقت و انرژی 
زیادی از ما گرفت؛ اما خوشبختانه با تالش و پیگیری، امروز 

مطالبات و بدهی ها به حداقل رسیده است.

اوحدی از تشکیل پنج کارگروه مسکن، اشتغال، درمان، 
فرهنگی و لوایح و قوانین در بنیادشــهید و امور ایثارگران، 
برای پیگیری و حل مســائل جامعه ایثارگری در حوزه های 
مختلف خبر داد و افزود: در حوزه مسکن و اشتغال نگاه ما بر 
این اســت که این مشکالت باید در خود استان ها حل شود؛ 
از این رو تصمیم گرفتیم که هفته ای یک سفر استانی داشته 
باشیم و تا به امروز هم ۱۱ سفر استانی در ۱۰۰ روز گذشته 
انجام شده است. وی ادامه داد: خوشبختانه از این ۱۱ سفر، 
در هفت اســتان مشکل مسکن جامعه ایثارگری برای اولین 
بار در طول تاریخ انقالب اســالمی حل شد و تا به  امروز و با 
احتساب استان فارس که به زودی به آن سفر خواهیم کرد؛ 
۴۰ هزار مورد زمین برای تأمین مسکن ایثارگران فراهم شده 

اســت که این رقم با ۱۸ سال گذشته برابری می کند؛ یعنی 
در طول ۱۸ ســال گذشته ۳۸ هزار مورد زمین برای تأمین 
مسکن این عزیزان فراهم شده که این موفقیت در طول سه 

ماه قطعاً عنایت شهدا بوده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اعالم خبر حل 
مشکل بیمه تکمیلی ایثارگران طی هفته جاری و با اشاره به 
تفاهم نامه های بنیاد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
حل مسائل درمانی جامعه ایثارگری، گفت: موضوع اشتغال 
ایثارگران نیز از جمله مسائل بسیار راهبردی برای بنیاد است 
که در کمیسیون قوانین و لوایح مورد بررسی قرار می گیرد. 
موضوع اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۷۰ درصد از جمله 

این مسائل است که آن را پیگیری می کنیم.

معاون کل وزارت بهداشــت گفت: اگر رفتارهای 
را  بهداشــتی  پروتکل های  رعایت ها  و  بهداشــتی 
ادامه دهیم، میزان بروز و شــیوع انــواع آنفلوآنزا و 
 ســرماخوردگی در پاییز و زمســتان کاهش خواهد 

یافت.
ایــرج حریرچــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
پیش بینی هایی که در زمینه وضعیت بروز و شــیوع آنفلوآنزا 
در شرایط کرونایی می شود، اظهار داشت: باید توجه کرد که 
آنفلوآنزا مانند کرونا و ســایر بیماری های تنفســی از طریق 
تنفس و ذرات تنفسی منتقل می شود و اصولی نظیر استفاده 
قابل توجه مردم از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی 
و کاهش تماس مردم با یکدیگر مانند عدم دســت دادن و...
کــه در حال حاضر رعایت می شــود، منجر به کاهش موارد 

آنفلوآنزا می شود.
حریرچی افــزود: رعایت همین موارد بهداشــتی برای 
پیشــگیری از شــیوع کرونا، منجــر به تجربــه جالبی در 
کشــورهای نیمکره جنوبی که در حال حاضر در زمستان به 
سر می برند، شده است. در کشورهایی مانند شیلی، استرالیا، 
آرژانتین، آفریقای جنوبی و... مــوارد مربوط به آنفلوآنزا که 
ساالنه رخ می داد، بیش از ۹۰ درصد نسبت به سال گذشته 

کاهش یافته است.
وی ادامــه داد: خبر خوب این اســت که اگر ما همین 
رفتارهای بهداشــتی و رعایت ها پروتکل های بهداشتی نظیر 
فاصله گذاری اجتماعی، اســتفاده از ماسک، شست و شوی 
دســت ها و... را در فصل پاییز و زمستان ادامه دهیم، میزان 

بروز و شیوع انواع آنفلوآنزا و سرماخوردگی کاهش می یابد.

معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت: در حــال حاضر 
می توانیم خطر کرونا را که گریبانگیر بشــر شده و به نوعی 
تهدید محسوب می شود، با این اقدامات در حوزه آنفلوآنزا به 
یک فرصت تبدیل کنیم و نحوه مقابله با ویرس های تنفسی 
را که از طریق ذرات تنفسی منتقل می شوند، به ویژه آنفلوآنزا 
را نهادینه کنیم تا میزان این بیماری ها کاهش یابند. اگر در 
این زمینه رفتارهای بهداشــتی را تداوم دهیم می توان این 
معضل را به طور اساسی کاهش داد و موارد ابتال به آنفلوآنزا 

را حتی برای طوالنی مدت کاهش دهیم.
حریرچــی تاکید کرد: در حال حاضــر آنفلوآنزا در نیم 
کره جنوبی که کرونا هم در این مناطق شــایع بوده با تداوم 
رفتارهای بهداشتی کاهش یافته است و ما هم می توانیم این 

الگو را ادامه دهیم.

معاون کل وزارت بهداشت:

کرونا فرصتی برای کاهش آمار آنفلوآنزا در پاییز و زمستان است

با فوت ۱۱5 بیمار دیگر

آمار جان باختگان کرونا در کشور به مرز 23 هزار نفر رسید
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 گفت: از ۲۰ 
تا ۲۱ شهریورماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هــزار و ۳۱۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که یک هزار و ۲5۳ نفر از آنها بستری شدند.

الری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور 
به ۳۹۷ هزار و ۸۰۱ نفر رســیده، افزود: متاســفانه در طول 

این مدت، ۱۱5 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۲۲ هزار و ۹۱۳ نفر 

رسید.
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون ۳۴۲ هزار و 5۳۹ نفر 

از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه ســه هزار و 
۷5۳ نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شــدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، ادامه داد: تاکنون ســه 
میلیون و 5۰۷ هزار و ۹۳۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.
بــه گفته الری، بر اســاس آخرین اطالعــات کرونا در 
کشــور، اســتان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، 
ســمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز و استان های 
آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرســتان، هرمزگان، اردبیل، 
بوشهر، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، 
مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلســتان و خوزستان 

در وضعیت هشدار قرار دارند.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشــت، از جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
تنها کشور در خاورمیانه نام برد که قابلیت تولید عمده 

واکسن ها را دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن زهرایی، با اشاره 
به جایگاه علمی و پزشکی ایران در منطقه و جهان، گفت: تنها 
دو کشــور مســلمان ایران و اندونزی در جهان قادر به تولید 

واکسن هستند.
زهرایــی با بیان اینکــه ایران تنها کشــور در خاورمیانه 

است که قابلیت تولید عمده واکســن ها را دارد، افزود: عمده 
واکســن هایی که در برنامه واکسیناسیون کشوری قرار دارند، 

تولید داخل هستند.
وی تأکید کرد: همین توانمندی در تولید عمده واکسن ها، 
باعث شده تا امکان تولید واکسن آنفلوآنزا و کووید ۱۹ نیز در 
کشور فراهم شــود. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشــت در خصوص تازه ترین نتایج تولید 
واکسن کرونا در جهان و کشورمان، گفت: تولید واکسن فرایند 
پیچیده ای دارد و نیازمند مطالعات بالینی متعددی است تا به 

مرحله تولید برسد. گاهی ممکن است بشنویم کشوری مدعی 
تولید واکسن کرونا شده اســت که باید نتایج آن ثابت شود. 
این گونه نیست که ادعایی مطرح کنیم، بعد نتوانیم اثرگذاری 
واکسن را نشان دهیم، بنابراین، برای تولید واکسن کووید ۱۹، 

الزم است که زمان بیشتری صرف شود.
زهرایی ادامــه داد: همین وضعیت 
در کشــور ما وجود دارد و چند شرکت 
دانش بنیان و مراکز دانشگاهی مشغول 

کار بر روی تولید این واکسن هستند.

ایران تنها کشور خاورمیانه با قابلیت تولید عمده واکسن

سرویس اجتماعی-
شــهردار تهران در نامه ای به دفتر رهبر انقالب 
درخواست کرد که منابع مالی خرید اتوبوس و واگن 
مترو از محل بازگشــت منابع صندوق توســعه ملی 

پرداخت شود.
ایســنا گزارش داد: روز پنجشــنبه، پیــروز حناچی در 
نامه ای به حجت االســالم محمــدی گلپایگانی رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری و همچنین نوبخت معاون رئیس جمهور و 
نهاوندیان دبیر شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی نوشت: 
»همانطور که مستحضرید ســامانه های مترو و اتوبوسرانی 
که وظیفه بخش قابل توجهــی از جابه جایی های روزانه در 
کالنشــهر تهران را برعهده دارند، با کمبودها و چالش های 
قابل مالحظه ای روبه رو هستند. به نحوی که در حال حاضر 
بیش از ۷۰ درصد ناوگان اتوبوســرانی تهران فرسوده بوده و 
در سامانه مترو نیز بیش از 5۰ درصد قطارها از مرز تعمیرات 
اساســی عبور کرده اند و این در حالی است که شهر تهران 
با کمبود حدود ســه هزار دســتگاه اتوبوس و  هزار و 5۰۰ 

دستگاه واگن مترو نیز مواجه می باشد.«
حناچــی در ادامه نامه خود بــه دفتر رهبری و دو مقام 
دولتی نوشت: » این مهم در شرایط کنونی با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و الزامات ناشی از مصوبات ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بیش از 
پیش نمود یافته و عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
تبعات اجتماعی و امنیتی بســیار خطرناکی را در شــرایط 
اقتصادی کنونی به دنبال خواهد داشــت. با توجه به مراتب 
مذکور، شــهرداری تهران به منظور رفع بخشی از معضالت 
مطروحه در نظر دارد نســبت به خرید هزار دستگاه اتوبوس 

بــه مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال و ۲۱۰ دســتگاه واگن مترو 
به مبلــغ 5۰ هزار میلیارد ریال اقدام کنــد، لذا با توجه به 
محدودیت های مضاعف مالی ناشــی از شیوع بیماری کرونا 
و عــدم امکان تامین منابع مالی از ســوی این شــهرداری، 
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اخذ مجوز استفاده 
از بازگشت منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی خرید 
اتوبوس ها و واگن های مذکور به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال 

اقدام الزم مبذول نمایند.«
 دولتی که به وظیفه عمل نمی کند

پیش از این نیز گزارشــات متعددی در روزنامه کیهان 
با موضــوع  عدم تعهد دولت به پرداخــت معوقات چندین 
ساله  به بخش حمل و نقل عمومی پایتخت اشاره شده بود . 
مسئوالن مختلف شهری از جمله رئیس شورای شهر تهران، 
مدیرعامل مترو و مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی تهران و 
همچنین برخی اعضای شــورای شــهر نیز تا کنون بارها به 
انتقاد از عملکرد دولت در عمل به تعهداتش نسبت به حمل 

و نقل عمومی پرداخته اند.
به عنوان نمونه، آذر ماه سال گذشته، رئیس شورای شهر 
تهران با اشاره به مصوبات متعدد اجرا نشده در حوزه حمل و 
نقل عمومی پایتخت به دلیل کمبود بودجه، گفت: در طول 
۷ سالی که از عمر دولت می گذرد حتی یک اتوبوس هم به 

ناوگان شهری افزوده نشده است.
محسن هاشــمی گفته بود: طرح مناسبی برای تأمین 
۱۹ هزار اتوبوس و ۴۰ هزار مینی بوس برای کل کشــور در 
خرداد ۹۷ تصویب شــد اما بعد از گذشت یکسال و ۹ ماه به 
دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی از جمله وزارت 
کشــور، وزارت صمت، وزارت راه، وزارت نفت، بانک مرکزی، 

بانک های عامل، ســازمان برنامه و بودجه و صندوق ذخیره 
ارزی این مصوبه همچنان بالاســتفاده باقی مانده است و با 
وجود افزایش قیمت سوخت به تعداد ناوگان شهرها افزوده 
نمی شود. با گذشــت حدود هفت سال از عمر دولت در این 
مدت حتی یک اتوبوس به ناوگان شهری کشور تزریق نشده 
و عمر ناوگان از حداقل پنج و متوســط به ۱۱ سال رسیده 

است.
وی با اشاره به اینکه مصوبات و قوانین بسیاری در زمینه 
حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا و مدیریت مصرف سوخت 
وجود دارد اما اجرا نشــده اند، افزوده بود: بخش عمده ای از 
منابع هدفمندی یارانه ها باید به بخش حمل و نقل عمومی 

تخصیص پیدا می کرد اما تخصیص پیدا نکرده است.
یا در موردی دیگر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی چندی 
پیش با اشــاره به عدم انجام وعده هــای دولت برای کمک 
به اتوبوســرانی تهران با توجه به شــرایط ویژه کرونا و لزوم 
حفظ فاصله فیزیکی، اظهار داشت: بیش از ۶۲ درصد ناوگان 
اتوبوســرانی تهران فرسوده اســت و تا ۶ سال آینده تمامی 
اتوبوس های فعال در پایتخت به فرسودگی کامل می رسد.

 ناامید از دولت، امیدوار به راه میانبر
حال خبر می رسد که شهرداری تهران برای خرید واگن 
مترو و اتوبوس دســت به دامان صندوق توســعه ملی شده 

است.
به نظر می رســد پس از کش و قوس های فراوان برای 
دریافت مطالبات معوق چندین و چند ساله مدیریت شهری 
از دولت تدبیر و امید و نامه نگاری های فراوان به دولت برای 
سرو ســامان دادن به اوضاع نامناســب وسائل حمل و نقل 
عمومی پایتخت با وجود تعهــد و وظیفه قانونی دولت، آب 

پاکی بر روی دستان شهرداری تهران ریخته شده است.
اواخر ســال گذشــته بود که رئیس شورای شهر تهران 
پس از ماه ها پیگیری از موفقیت در برگزاری جلسه مشترک 
برخی وزرا )صنعت، نفت، بانک مرکزی و معاون اول دولت( 
با شهردار تهران برای تعیین تکلیف پرداخت معوقات بودجه 
حمــل و نقل عمومی خبرداد  و پس از آن جلســه  و قول 
مساعد معاون اول رئیس جمهور، وظیفه پیگیری مطالبات بر 
عهده شهردار تهران که در آن زمان اجازه شرکت در جلسات 

هیئت دولت را داشت، گذاشته شد.
اما مدتی است که پس از اقدام قانونی شهرداری تهران 
در تخریب اضافه بنای ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری 
در جماران که دلخوری دولت را در پی داشت، شهردار تهران 
مجوز حضور در جلســه هیئت دولت را نــدارد این موضوع 
احتمــال پیگیری مطالبات عقب مانده شــهرداری از دولت 

توسط شهردار تهران را نیز کاهش داده است.
حال مثل موارد دیگر کــه برخی بی تدبیری ها و ضعف 
در برنامه ریــزی و تامین منابع در کنار شــرایطی همچون 
مشــکالت ناشی از شیوع کرونا باعث شــده تا دولتمردان و 
مســئوالن اجرایی چشــم امید به منابع ارزشمند صندوق 
توسعه ملی بدوزند، شهردار تهران که ظاهرا نسبت به انجام 
وظیفــه دولت در تامین منابع توســعه حمل و نقل عمومی 
ناامید شــده در اقدامی قابل تامل به ســراغ برداشت از این 

ذخیره استراتژیک برود.
در ایــن بین انتظار می رود دســتگاه هــای اجرایی و 
خدماتی بیش از گذشــته بر توانایی و پتانســیل ذاتی خود 
تمرکز کــرده و به جای عمــل به وظایف ســراغ میانبری 

همچون صندوق توسعه ملی نروند.

راه میانبر برای رفع بی توجهی دولتی که به تعهدات خود عمل نمی کند

درخواست شهردار تهران برای تأمین منابع مالی خرید واگن و اتوبوس 
از صندوق توسعه ملی

آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به نقدهای 
مطرح شده نســبت به کتاب فارسی اول و 
را صادر  اطالعیه ای  ابتدایی   ریاضی ســوم 

کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش، در متن اطالعیه سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی آمده است: »در 
ارتباط با موضوع برداشــتن تصویر قرآن کریم از 
تصاویر کتاب فارســی اول ابتدایــی در نگاره اول 
و برای جلوگیری از سوء برداشــت و تنویر اذهان 
عمومی به اطالع می رســاند در کتاب فارسی اول 
ابتدایی، تصویر قرآن در طبقه زیر تصویر تلویزیون 
قرار گرفته بود. با توجه به نظرات تعدادی از معلمان، 
اولیاء و کارشناسان دینی مبنی بر اینکه قرار گرفتن 
قرآن در زیر تلویزیون توهین به این کتاب مقدس 
محسوب می شــود در چاپ ۱۳۹۹ سال تحصیلی 
تصویر قرآن برداشــته شد و مقرر گردید در چاپ 
بعدی با تصویرگری بهتر محل قرار گرفتن آن در 
کتابخانه مندرج در نگاره مزبور طراحی شــود. به 
عالوه این نکته مهم کــه وجود تصاویر، مطالب و 
نمادهای گوناگون از تصاویر قرآن و جلسات قرائت 

قرآن و تصویر قرآن در سفره عید نوروز در صفحات 
مختلف همین کتاب نشــان می دهــد طراحان و 
نویســندگان آن کامال معتقد به ارزش های دینی 
و قرآنی هســتند و خود را در این مســیر ارزشی 
متعهــد می دانند. اگر فاقد چنین باوری بودند و یا 
احیاناً با سند مطرود ۲۰۳۰ نسبتی داشتند قاعدتاً 
باید در ســاختار کتاب خود را نشان می داد. حال 
 آنکه خــالف این در جای جــای این کتاب دیده 

می شود.
در ارتباط با تصویــر روی جلد کتاب ریاضی 
ســال سوم ابتدایی و ویرایشــی که در این تصویر 
انجام شــده اســت، از آنجا که تصویر قبلی بسیار 
شــلوغ بود و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شــده 
درآن تصویر بســیار زیاد بود، پیشنهاد دوستانی 
که از منظرهای هنری، زیبا شناسی و روانشناسی 
بخش هــای مختلــف کتاب را بررســی می کنند 
بر این بوده اســت که تصویر خلوت تــر گردد. از 
آنجا که تصویــر دو دانش آمــوز دختر که برخی 
شکل های هندســی در دســتان آنهاست حذف 
شده است؛ برداشت هایی از قبیل حذف دستوری 
تصاویر دختران نتیجه گیری شده است. با بررسی 
صفحات دیگر کتاب و نیز جلد ســایر کتاب های 

ریاضی مشاهده می شــود که تصاویر متعددی از 
دختران دانش آموز در کتاب های ریاضی اســتفاده 
شده اســت و لذا موضوع حذف دستوری تصاویر 
دختران نمی تواند مد نظر باشد. الزم به ذکراست 
که بر اساس اندیشه اسالمی و مواضع حضرت امام 
راحل)ره( و رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســالمی 
ایران هر دو جنس مرد و زن مورد احترام و تکریم 
طراحان و برنامه ریزان درسی است و هیچ گونه نگاه 
افراطی و یا تفریطی در این خصوص مورد پذیرش 

نمی باشد.«
 رصد تغییرات در شکل  و محتوای کتاب های  درسی 

با  حساسیت کامل
در همین ارتبــاط، وزیر آموزش و پرورش در 
پیامی در صفحه مجازی خود با  اشاره به تغییرات 
در شــکل و محتوای کتاب های درســی، نوشت: 
»تغییرات در کتاب های درسی همه ساله براساس 
ارزیابی  و  از سوی مولفین انجام می شود.به رئیس 
 سازمان پژوهش و  برنامه ریزی آموزشی ماموریت 
دادم تغییــرات در شــکل  و محتــوای کتاب های 
 درسی را با  حساسیت کامل رصد، اصالح و گزارش 
نماید.  به دغدغه  های  مردم اهمیت می دهم  دختران 

میهن شایسته احترام اند.«

توضیحات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
درباره تصاویر کتاب فارسی اول و ریاضی سوم ابتدایی

کاهش 40 درصدی
 درخواست بازنشستگی فرهنگیان 

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش گفت: کاهش 
40 درصدی درخواست بازنشستگی فرهنگیان نسبت به سال گذشته برای 

آموزش وپرورش و دولت در رفع کمبود نیروی انسانی مؤثر است. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش وپرورش، علی الهیار ترکمن با اشاره 
بــه تأمین اعتبار مالی پنج هزار و۴۰۰ میلیــارد تومان و پرداخت پاداش ۴۷ هزار 
فرهنگی بازنشسته سال ۹۸ اظهار داشت: تغییراتی که در احکام حقوقی فرهنگیان 
شــاغل رخ  داده است باعث شده بســیاری از آنها برای استفاده از مزایای استمرار 
افزایش حقوق ســال ۹۸ و ۹۹ در تعیین میزان حقوق بازنشستگی، ترجیح دهند 

فعالیت خود را در آموزش وپرورش استمرار دهند و بازنشسته نشوند.
ترکمــن افزود: در ســال جدید به طور دقیق تاکنون ۲۸ هــزار و ۹۰۰ نفر از 
فرهنگیان برای بازنشســتگی اقــدام کرده اند، که این تعداد نســبت به ۴۷ هزار 

بازنشسته سال قبل کاهش ۴۰ درصدی را نشان می دهد.

لزوم استفاده از ماسک
و دستکش توسط 

رانندگان سرویس مدارس
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به 
تشریح وضعیت سرویس مدارس در روز های بازگشایی 

مدرسه ها و نکاتی که باید به آن توجه کرد، پرداخت.
مرتضــی ضامنــی در گفت وگو بــا خبرگــزاری میزان 
درخصوص اینکه رانندگان تا چه زمانی فرصت دارند در سامانه 
سپند ثبت نام کرده و بتوانند به عنوان راننده سرویس مدارس 
فعالیت کنند، گفت: با توجه به شــیوع کرونا که همچنان هم 
ادامه دارد، خودمان هم احساس کردیم که این مسئله ممکن 
است روند ثبت نام رانندگان را با مشکل مواجه کند در نتیجه 
ایــن زمان را بلندمدت درنظر گرفتیم. ضامنــی ادامه داد: در 
نتیجه رانندگان مدارس همچنان می توانند به عنوان رانندگان 
ســرویس مدارس ثبت نام کــرده و این افــراد از طریق دفاتر 
پیشخوان دولت یا شــرکت های مجازی که شهرداری آنان را 
معرفی کرده، می توانند به این کار اقدام کنند. در این زمینه هم 
هزینه ثبت نامی از رانندگان گرفته نمی شود بلکه تنها مبلغی را 
باید در دفاتر پیشخوان دولت پرداخت می کنند. وی به تشریح 
آخرین آمار ثبت نام رانندگان در سامانه سپند پرداخت و افزود: 
تاکنون 55 هــزار راننده به دو صورت حضوری و غیرحضوری 
مدارک خود را در سامانه ســپند تکمیل کرده اند. مدیرعامل 
اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشــور گفت: در حوزه های 
پروتکل های بهداشت تابع دستورالعمل های ستاد ملی مقابله 
با کرونا هســتیم و رانندگان مکلف هســتند که از ماســک و 
دستکش اســتفاده کرده و ضدعفونی های مکرری را از وسیله 
نقلیه خود انجام دهند. ضامنی خاطرنشان کرد: برای استفاده 
دانش آموزان به طور مکرر از ماسک نیازمند همکاری خانواده ها 
هستیم تا برای حفظ سالمت خود و دیگر دانش آموزان ماسک 
را فراموش نکنند. وی با اشاره به کاهش ظرفیت سرویس های 
مدارس تاکید کرد: همچنین رانندگان مکلف هســتند که در 
خودرو های ســواری تا ســه مســافر و در خودرو های انبوه بر 
تا پنجــاه درصد ظرفیت ناوگان را کاهــش دهند. مدیرعامل 
اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشــور درخصوص اینکه اگر 
راننده سرویســی به نقض پروتکل های بهداشتی در سرویس 
مدارس پرداخت، خانواده ها باید به کجا شــکایت کنند، گفت: 
خانواده ها از چند طریق می توانند شکایت خود را در این زمینه 
اعالم کنند، مدرســه، شــهرداری و هم از بستر سامانه سپند 
می توانند موارد اعتراضی خود را به اطالع برســانند تا به این 

مسئله رسیدگی شود.

انفجار مهیب در نسیم شهر 
گفت:  نسیم شهر  شهرداری  آتش نشانی  مسئول 
 در پی انفجار ساختمان ســه طبقه در نسیم شهر به 

30 ساختمان و 23 خودرو خسارت وارد شد.
کیان سلطانپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
در جریان انفجار وحشتناک عصردیروز نسیم شهر به بیش از 
۳۰ ساختمان مسکونی خسارت وارد شد. مسئول آتش نشانی 
شــهرداری نسیم شــهر گفت: موج انفجار آن قدر قوی بوده 
که تعدادی از ساختمان ها دچار شکستگی شیشه و تعدادی 

دیگر هم دچار تخریب دیوار و ترک خوردگی شده اند.
وی اضافه کرد: همچنین این حادثه که هنوز علت دقیق 
آن معلوم نیســت باعث خسارت زدن به بیش از ۳۲ خودرو 
شده است. این مسئول افزود: متأسفانه در محل این انفجار 
هولناک که یک مغازه باطری ســازی یا باطری فروشی بوده 

یک نفر جان داد.

دستگیری عوامل ضبط و انتشار کلیپ 
»غش کردن دانش آموز در مدرسه«

 معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اعالم کرد: عوامل ضبط و انتشــار 
کلیپی که غــش کردن یک دانش آموز را به کرونا نســبت داده و باعث 

تشویش اذهان عمومی شده بودند، دستگیر شدند.
ســرهنگ رامین پاشــایی در واکنش به انتشــار کلیپی مبنی بر ابتالی یک 
دانش آموز به کرونا در مدرسه و غش کردن وی در صف، به خبرگزاری فارس گفت: 
بالفاصله با انتشــار چنین کلیپی در فضای مجازی و نگرانی خانواده ها و تشویش 
اذهان عمومی و با درخواســت رسمی آموزش و پرورش، پلیس فتا به پرونده ورود 

و بررسی های الزم را انجام داد.
پاشایی افزود: با توجه به بررســی ها مشخص شد که دانش آموز مذکور دچار 
کرونا نبوده است؛ بنابراین پلیس بازداشت و دستگیری عوامل ضبط فیلم و انتشار 

آن در فضای مجازی را در دستور کار قرار داد.
وی ادامــه داد: بالفاصله فردی که کلیپ را ضبط کرده بود و همچنین فردی 
که آن کلیپ را در فضای مجازی بارگذاری کرده بود، شناســایی و با دستور مقام 

قضایی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
معاون اجتماعی پلیس فتا خاطرنشان کرد: تشویش اذهان عمومی طبق قانون 
جرم اســت و پلیس اجازه نمی دهد که افرادی آرامش و آسایش مردم را با انتشار 

کلیپ های دروغین به مخاطره بیندازند.


