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اهداف انتخاباتی ترامپ
 مهدی محمدی: »تا اطالع ثانوی، هدف اصلی هر اقدامی از جانب دولت ترامپ 
انتخاباتی اســت ولی به فراتر از انتخابات نوامبر هم باید نگریســت. تحریم های 
جدید، بخشــی از یک جعبه ابزار بزرگ تر برای وادار کردن ایران به مذاکره، قبل 

از انتخابات ۱۳ آبان است.«
استیصال آمریکا

 کاربری نوشــت: »لفاظی گســتاخانه ترامپ در قبال ایران بزرگ، حکایت از 
اســتیصال آمریکا در آستانه فروپاشــی دارد. آمریکا هر آنچه که توانست در برابر 
ایران به انجام رســاند تا این ملت بزرگ را به زانو در آورد و اینجاســت که باید 
آن جمله تاریخی شــهید بهشتی را تکرار کرد: از دست ما عصبانی باش و از این 

عصبانیت بمیر.«
حکایت احمق ها

 علیرضا گرائی: »خبرگزاری اسپوتنیک: آمریکا اخیرا در پرتاب دو ماهواره به مدار 
زمین شکســت خورده! البته به اعتقاد غربزده های واشنگتن لیس وطن، این اتفاق 
نشانه تالش آمریکا برای درنوردیدن مرزهای علمیه و سزاوار تقدیره ولی؛ این اتفاق 

در ایران نشانه درماندگی و عقب ماندگی جمهوری اسالمیه! همینقدر احمق...«
به خاطر همه

 امیر امیدنژاد با انتشار این تصویر نوشت: »برای ما سخت بود که دور از هم 
با فاصله گریه و عزاداری کنیم، اما به خاطر کادر درمان-پرستارها و دکترها- 
به خاطر حرف امام عزیزمان همه موارد بهداشــتی رو رعایت کردیم. ما مقلد 

فرمانده آقا خامنه ای عزیز هستیم.«
باور کردنی نیست

 رضا حاتمی وفا: »من یکی نمی توانم باور کنم که شــبکه ســعودی ایران 
اینترنشنال، نگران حال هنر اصیل ایرانی شده.«

واقعیت  ایران ستیزان
 قریشی: » یوسف عالونه یکی از ایرانی ستیزترین مزدوران اماراتی سعودی 
میگوید ده ها حســاب کاربری توئیتری درســت کرده که به زبان فارسی به 
عراقی ها فحاشــی و به زبان عربی به ایرانی ها فحاشی می کرده اند و یافته که 
بهترین راه برای جدا  سازی شیعیان دو سوی مرز ایجاد نفرت نژادی است.«

مرغ سحر ناله سر کن
 محمد ایمانی: »دوست عزیز! دالر دوباره به کانال 29 هزار تومان برگشته، مرغ 
ن. آقای بنفش! خانم سبز! آمار مرکز آمار میگه، دولت روحانی و  ســحر ناله سر ُکُ
دولت هاشــمی، رکورد دار نرخ تورم ظرف 60 سال گذشته شده اند، داغ مرا تازه تر 

ن...« ُکُ
سرباز گمنام

 سید عرفان عبادزاده با انتشار این تصویر نوشت: » وقتی تمام خبرگزاری ها 
و کانال ها مشغول اطالع رسانی لحظه ای از پیکر شجریان بودند سرباز وظیفه 
»علــی بیرامی« از پارس آباد مغان، حین پاســداری و تامین امنیت مرزهای 
شمال غربی میهن اسالمی به دست گروهک تروریستی پژاک به درجه رفیع 

شهادت نائل گردید و کسی چیزی نگفت...«

استفاده از 
ماسک برای 

تمیز کردن عینک

یکی از نمایندگان مجلس انگلیس به ا نگلیس
جای دستمال، از ماسک برای تمیز کردن 

عینک خود استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در حالی 
که یکی از نمایندگان حزب کارگر انگلیس در 
حال سخنرانی در پارلمان بود پشت سرش یکی 

از نمایندگان زن با اســتفاده از ماسک، مشــغول تمیز کردن عینک خود با 
ماسک بود.

این در حالی اســت که بنابر هشدارهای کارشناســان، قسمت جلویی 
ماســک که در معرض آلودگی قرار دارد را بعد از اســتفاده حتی نباید لمس 
کرد چه برسد به آنکه آن را به عینک مالید و سپس بر روی چشمان که یکی 

از عوامل انتقال کرونا به داخل بدن است قرار  داد.
چندی پیش هم تصویر مشابهی در جلسه ای در فرانسه منتشر شد که در 

آن مردی از ماسک برای تمیز کردن صفحه مانیتور خود استفاده کرده بود.

 قطع برق 
هزاران خانه بر 
اثر طوفان دلتا

طوفان دلتا در چنــد منطقه آمریکا آمریکا
باعث قطعی برق هزاران خانه و آســیب 

دیدن زیرساخت ها شد.
به گــزارش خبرگــزاری میــزان، طوفان 
»دلتــا«، تنها 6 هفته پس از طوفان »لورا«، به 

آمریکا رسید.

طوفان »دلتا«، باد های قدرتمندی را به ســرعت ۱00 مایل در ساعت، 
از نزدیکی تگزاس به همراه باران شدید به جنوب لوئیزیانا انتقال داده است.

 پیش بینی می شــود کــه طوفــان »دلتــا«، در ادامه مســیر خود به 
می  سی سی پی، برسد.

بیش از ۱00 هزار نفر در سراسر لوئیزیانا به دلیل قطع برق، در خاموشی 
به سر می برند و تعداد این افراد در حال افزایش است.

دعوت خرس 
به صرف 

»پیتزا«

آمریکا در یکی از ایالت های آمریکا دوستی 
خرس و یک انسان به جایی رسیده که هر 
هفته زمانی را برای صرف پیتزا با یکدیگر 

در نظر گرفته اند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
خرس های سیاه معموال به دو دسته آمریکایی 

و آســیایی یا همان بلوچی تقســیم می شــوند که هر کدام در برخی موارد 
ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند، اما نقطه  اشتراک آنان همه چیزخوار 

بودنشان است که به شرایط زمانی و مکانی برمی گردد.
خرس های ســیاه معموال در جنگل ها و کوهستان ها زندگی می کنند اما 
این جرأت را دارند که برای تهیه غذا به شــهرها و مکان زندگی انسان ها نیز 

نزدیک شوند و این کار را معموال شب ها انجام می دهند.
به تازگی خرســی در یکی از ایالت های آمریکا بنای دوســتی با مردی 
گذاشــته اســت که هر هفته برای او پیتزا می خرد.عالقه به پیتزا، هر هفته 
دوشــنبه ها او را به در خانه یکی از ساکنین شهر کلرادو می کشاند و خرس 
سیاه ،پیتزایی را که مرد برای او جلوی در گذاشته است می خورد. این شهروند 
پس از آنکه متوجه تکرار این ماجرا شــد تصمیم گرفت هربار دو پیتزا برای 

خود و خرس میهمان سفارش دهد.

سخنگوی دولت در بازدید از مترو تهران:

رعایت فاصله فیزیکی در مترو در ساعات پیک غیرممکن 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.

صفحه 10
یک شنبه ۲0 مهر 1۳۹۹
۲۳ صفر 1۴۴۲ - شماره ۲۲۵۸۴

تجهیز مدارس پایتخت 
به کانکس های مدیریت بحران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز نصب 
کانکس حاوی تجهیزات امداد و نجات در مدارس پایتخت خبر داد.

رضا کرمی محمدی، با بیان اینکــه نصب کانکس تجهیزات امدادی در 
گام دوم طرح مدرسه آماده در حال انجام است، به ایسنا گفت: بر این اساس 
تــا کنون ۱۵ مجموعه تجهیزات در قالب کانکــس امداد و نجات آماده و در 
اختیار مدارس قرار گرفته و تا پایان امسال این تعداد به ۵0 دستگاه اهدایی 

افزایش خواهد یافت.
کرمی محمدی با بیان اینکه اولویت با مدارس پر جمعیت اســت، افزود: 
سعی داریم در فاز اول اجرای این طرح در هر منطقه حداقل دو مدرسه مجهز 

به کانکس تجهیزات امداد و نجات شوند.
 وی درخصوص شــرایط انتخاب مدرســه برای نصب کانکس تجهیزات 
امداد و نجات اظهارداشت: در فاز اول اجرای طرح، مدارسی انتخاب می شوند 
که در اجرای طرح مدرسه آماده همکاری خوب داشته اند، سند خطرپذیری 
مدرسه در وضعیت زرد یعنی خطرپذیری متوسط باشد، سازه مدرسه نسبت 
به سایر مدارس منطقه از اســتحکام باالتری برخوردار باشد، حیاط مدرسه 
بزرگ باشد، مکان مناسب برای نصب کانکس داشته باشد و در صورت امکان 
مدارس دیگری نیز در نزدیکی این مدرســه باشــد تــا در مواقع ضروری یا 

آموزشی، دانش آموزان بیشتری از آن بهرمند شوند. 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درخصوص ضرورت 
این طرح گفت: مدارس و به خصوص مدرســه آماده باید در مواقع اضطراری 
بدون نیاز به نیروهای امدادی، قادر به کنترل بحران باشند. برای این منظور 
عالوه بر داشــتن آگاهی و مهارت، الزم است ابزار و تجهیزات مورد نیاز را در 
دســترس داشته باشند. ضمن اینکه مدارس به عنوان یکی از اماکنی که در 
بحران ها می توانند به کمک محله و محیط اطراف خود بیایند می توانند از این 
ظرفیت ها در سطح محله نیز اســتفاده کنند. کرمی محمدی ادامه داد: این 
تجهیزات شامل تجهیزات امداد و نجات، ابزارهای دستی، تجهیزات ارتباطی 
و پشتیبانی، تجهیزات و اقالم دارویی، کیف کمک های اولیه، مواد خوراکی و... 
است که در قالب یک کانکس به مدارس اهدا می شود. از آنجایی که هدف از 
اهدای کانکس به مدارس ارتقای ایمنی و پیشــگیری از خطر به هنگام وقوع 
زلزله اســت، لذا باید توجه داشــت که این ابزار به عنوان یکی از اجزای غیر 
سازه ای مدرسه، نباید موجب مخاطرات جدیدی برای دانش آموزان باشد لذا 

در جانمایی و استقرار صحیح آن باید دقت شود. 
وی افزود: این کانکس با امضای تفاهم نامه از ســوی دبیر ستاد مدیریت 
بحران هر منطقه به مدیر مدرسه تحویل می شود و کانکس تجهیزات امداد و 
نجات مدرسه، حداقل امکانات الزم برای انجام واکنش اضطراری را در اختیار 
مدیر و گروه مدیریت بحران مدرســه قــرار می دهد و اعضای گروه مدیریت 
بحران مدرســه می توانند از تجهیزات این کانکس در شرایط اضطراری یا در 

تمرین و مانورها با تشخیص مدیر مدرسه استفاده کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی سه هزار 
۸۷۵ مورد ابتــای جدید و فوت ۱۹۵ بیمار کرونایی 

دیگر در کشور خبر داد.
به گزارش وبدا، ســیما ســادات الری دیــروز گفت: از 
۱8 تا ۱9 مهرماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
ســه هزار و 8۷۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور 
 شناســایی شــد که یک هزار و 2۷۳ نفر از آنها بســتری 

شدند.
الری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱9 در کشور 

به ۴96 هزار و 2۵۳ نفر رسید، افزود: متاسفانه در طول این 
مدت، ۱9۵ بیمار کووید۱9 جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به 28 هزار و 29۳ نفر 

رسید.
وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه تا کنون ۴0۳ هزار و 
9۵0 نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند، ادامه داد: چهار هزار و ۴۳9 نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند،همچنین تا کنــون چهار میلیون و 28۴ هزار و ۴۱۳ 

آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشت اظهارداشــت: استان های 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراســان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرســتان، اردبیل، خوزســتان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان 
رضوی، مازنــدران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، همدان و یزد در 
وضعیت قرمز و استان های کردســتان، هرمزگان، فارس و 

گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

شناسایی ۳۸۷۵ مورد ابتالی جدید و فوت ۱۹۵ بیمار در کشور

با اشاره به اینکه تهران  معاون کل وزیر بهداشت 
در وضعیت فوق قرمز کرونایی است گفت: اکنون چهار 
هزار و ۸۶۵ بیمار بستری مشکوک به کرونا در تهران 
داریم که ۹۰۷ نفــر از آنها دربخش مراقبت های ویژه 

هستند.
به گزارش صدا و ســیما،  ایرج حریرچی افزود: متاسفانه 
همچنان میزان بستری, ۱۷۵ درصد بیش از ترخیص روزانه 
و تجمع بیماران کرونایی در بیمارســتان های تهران در حال 

افزایش است.
حریرچی ادامه داد: از ۱۵ مهر تاکنون در کشور ۳۵ هزار 
و ۳۱۵ نفر بستری داشتیم که از این تعداد 2۷ هزار و ۴۷۵ 
نفر در بخش عادی, ۷ هزار و 8۴۱ نفر در بخش ویژه و ســه 
هزار و ۱۳۷ نفر از این بیماران دارای لوله تنفسی و در شرایط 

بسیار شدید این بیماری هستند.
وی اظهارداشــت: محدودیت مشــاغل سطح ۳ شامل 

آموزش از راه دور در مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه 
و تعطیلی آموزشگاه ها، مساجد، مصلی ها، سینماها و مراکز 

هنری همچنان ادامه خواهد داشت.
معاون کل وزیر بهداشت گفت: در استان تهران، استفاده 
اجباری از ماسک از هنگام خروج از خانه تا برگشت به خانه، 

مصوب شده است و متخلفان، جریمه می شوند.
حریرچی تاکید کرد: با همکاری نیروی انتظامی، بسیج 
و ســازمان های اجرایی مانند شــهرداری و استانداری، این 

موضوع در وسایل حمل ونقل عمومی تشدید خواهد شد.
وی افزود:  افرادی که آزمایش کرونای آنها مثبت می شود 
از طریق نرم افزارهای موبایلی و سامانه »ماسک« شناسایی و 

فاصله های اجتماعی آنها رصد می شود.
منتظر موج گسترده تر کرونا 
با بازگشت مسافران هستیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

هم گفت: تیم درمان بعد از موج گسترده کرونا در هر استان 
 یا شــهری منتظر رســیدن گســترده تر این موج به تهران 

است.
به گزارش ایرنا، ســید محمدرضا هاشمیان با بیان اینکه 
تعطیلی هفته آینده نباید بهانه ای برای تردد در سطح شهر و 
مسافرت شود، افزود: تخت های مراقبت از بیماران بدحال و 
بیمارانی که به مراقبت های ویژه نیازمندند در بیمارستان های 

تهران رو به تکمیل است.
هاشــمیان با اشــاره به وضعیت بحرانی شیوع کرونا در 
تهران خاطرنشان کرد: تقریبا تخت های بیمارستانی خصوصا 
تخت های مراقبت های ویژه در اختیار بیماران کرونایی است 

و به ندرت در بیمارستانی تخت خالی پیدا می شود.
وی از افزایش تعداد بیماران کرونایی نیازمند به بستری 
 در بخــش مراقبت های ویژه خبر داد و اظهار داشــت: تخت 
آی ســی یو در بیمارستان قابل اضافه شدن نیست و روز به 

روز با افزایش بیماران و بار مراجعان رو به رو هستیم.
این فوق تخصــص مراقبت های ویژه با یادآوری افزایش 
میــزان مرگ و میرها بر اثر ابتال به کرونا در تهران، گفت: به 
دنبال شیوع گسترده بیماری کرونا با افزایش میزان فوتی ها 

نیز رو به رو شده ایم.
هاشــمیان بی توجهی به توصیه های بهداشتی، رعایت 
نکردن فاصله اجتماعی و تراکم باالی شهر تهران را از جمله 
مهم ترین علل شــیوع کرونا دانست و افزود: باتوجه به اینکه 
مردم بیشتر از گذشته از ماسک استفاده می کنند ولی رعایت 
نکردن فاصله اجتماعی به شیوع بیشتر اپیدمی کووید- ۱9 

دامن زده است.
وی ادامــه داد: مردم با انجام ســفر و رفتارهای پُرخطر 
به چرخش ویروس از شــهری به شهر دیگر کمک می کنند، 
تیم درمان بعد از موج گسترده کرونا در هر استان یا شهری 

منتظر رسیدن گسترده تر این موج به تهران است.

معاون کل وزیر بهداشت:

تهران در وضعیت فوق قرمز کرونایی است

ابتای وزیر بهداشــت، درمان و آموزش  شایعه 
پزشکی به کرونا صحت ندارد.

رئیس مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت به ایرنا گفت: شــایعه ابتالی دکتر سعید نمکی، 
وزیر بهداشــت بــه کرونا صحت نــدارد. ایشــان به علت 
اسپاســم عضالت گردن و ســتون فقرات در جلســه ستاد 
ملی مقابله با کرونا حضور نداشــت امــا از امروز طبق روال 
 عــادی در برنامه های کاری تعیین شــده حضــور خواهد 

داشت.
کیانــوش جهانپور افزود: البته با توجه به شــیوع باالی 
کرونــا و بیمــاری کووید۱9 در کشــور ابتــالی هر یک از 
مســئوالن و شــهروندان ایرانی بــه کرونا در این شــرایط 
مطلب عجیبی نیســت اما در مورد وزیر بهداشت این شایعه 
 صحت ندارد و شایعه منتشــر شده در فضای مجازی کذب 

است.

ابتالی وزیر بهداشت 
به کرونا صحت ندارد

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای تهران گفت: 
داروی رمدسیویر تحت پوشــش بیمه قرار گرفته و 
بیمارســتان ها موظفند این دارو را برای بیمارانی که 

بستری شده اند تهیه و تزریق کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نادر توکلی درباره آخرین 
آمار مبتالیان به کرونا در شهر تهران اظهارداشت: نزدیک به 
پنج هزار بیمار در تهران بستری هستند و با توجه به تکمیل 
بودن ظرفیت تخت های بیمارستانی شرایط خوبی پیش بینی 
نمی شود. در روزهای گذشته تمهیدات ضربتی در ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در نظر گرفته شد تا شاید بتوانیم قدری این 

شرایط را بهتر مدیریت کنیم.

توکلــی علت تعداد باالی مرگ و میر در کشــورمان را 
عدم رعایــت پروتکل های بهداشــتی دانســت و افزود: در 
کشــور ما آلودگی در سطح گســترده ای شیوع پیدا کرده و 
به همین دلیل مهار آن بســیار مشکل است؛ اما برای مثال 
در کشورهای اسکاندیناوی به دلیل بهره مند بودن از سیستم 
بهداشــتی قوی، رعایت قوانین بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی توســط مردم، مشاهده می شــود که این آمار به 

میزان قابل توجهی در این کشورها کم است.
وی تاکید کرد: میزان رعایت نکات بهداشــتی در تهران 
به ویژه در مناطق حاشیه ای رضایت بخش نیست و این اتفاق 
را می توان یکی از عوامل آمار باالی مرگ و میر دانست. الزم 

به ذکر است اســتان تهران و استان البرز تقریباً به یکدیگر 
متصل هســتند و روزانه تعداد زیــادی از مردم بین این دو 
اســتان رفت و آمد می کنند که این رفت و آمدها شرایط را 

بسیار پیچیده تر می کند.
معاون درمان ســتاد مقابله با کرونــای تهران از تحت 
پوشــش قرار گرفتن داروی رمدسیویر توسط بیمه خبر داد 
و گفت: بیمارســتان ها موظفند برای بیمارانی که بســتری 
شــده اند، این دارو را تهیه کنند. البتــه داروی فاویپیراویر 
می تواند به صورت سرپایی تجویز شــود اما رمدسیویر نیاز 
 به تزریق دارد و فقط در داروخانه های بیمارســتانی موجود 

است.

داروی ضد کرونایی »رمدسیویر« تحت پوشش بیمه قرار گرفت

تدوین سند فرهنگی مقابله با ابعاد بیماری کرونا
مدیرکل دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی کشــور از تدوین سند 

فرهنگی مقابله با ابعاد بیماری کرونا خبر داد.
 اسماعیل شفاعی گفت: با توجه به اهمیت برنامه های فرهنگی برای مقابله با ابعاد 
بیماری کرونا سند »ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی برای مقابله با 
ابعاد بیماری کووید ۱9« تدوین و به تصویب اعضای شــورای فرهنگ عمومی کشور 
رسید. شفاعی افزود: هدف از تدوین این سند افزایش آگاهی عمومی درخصوص ابعاد 
این بیماری و تقویت روحیه مسئولیت پذیری برای قطع چرخه انتقال بیماری کرونا و 

سپس مقابله با ابعاد مخرب جسمی، اجتماعی و روانی آن است. 
 وی با اشــاره به نقش مهم دســتگاه های مختلف و ســازمان های مردم نهاد 
برای فرهنگ  ســازی به منظور مشــارکت آگاهانه و داوطلبانه افراد جامعه برای 
کنتــرل و مقابله با ابعاد بیماری کرونا، اظهارداشــت: در ســند فرهنگی بیماری 
کرونا، ضمن ارائه برنامه های فرهنگی جامع درخصوص رعایت نکات بهداشــتی، 
به ترویج فرهنگ حمایت گری از آســیب دیــدگان بیماری کرونا در ابعاد مختلف 
 جســمی، روانی و اقتصادی با تکیه بر ســنت حســنه کمک مؤمنانه تأکید شده 
اســت.  مدیرکل دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی کشور اظهار امیدواری کرد با 
مشــارکت عمومی و اهتمام دستگاه های مختلف در مسیر تحقق برنامه های سند 
فرهنگی مقابله با ابعاد بیماری کرونا، بتوان گام بلندی در جهت کنترل و مقابله با 

ابعاد مخرب این بیماری برداشت.

وقفه چند ساعته مترو در »اکباتان« 
به دلیل حریق ناشی از اتصال برق

مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهران جزئیات حریق در ایستگاه 
مترو اکباتان را اعام کرد.

به گزارش خبرگــزاری فارس، فرنوش نوبخت، درباره جزئیات حریق در مترو 
ایســتگاه اکباتان اظهار داشت: روز گذشــته به دلیل حریق در تونلی در محدوده 
ایستگاه اکباتان، اختاللی چند ساعته در حرکت قطارها به وجود آمد. نوبخت افزود: 
بر اساس بررســی های اولیه اتصال برق دلیل حریق در تونل بوده که خوشبختانه 
هیچ مســافری در این حادثه مجروح نشده اســت. وی بیان داشت:  تا زمان رفع 
این مشکل با همکاری سازمان اتوبوســرانی، جابه جایی مسافران به سمت آزادی 

انجام شد.  
گفتنی اســت، بنا بر اعــالم روابط عمومی مترو تهران، پس از رفع مشــکل 
 از ســاعت ۱2:20 روز گذشته مســافرگیري آغاز و اعزام قطارها بر اساس جدول 

زمان بندی حرکت قطارها انجام شد.

با امضای تفاهمنامه بین وزارتخانه های آموزش و پرورش و ارتباطات

هنرستان های فناوری اطالعات راه اندازی می شود
تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت آموزش وپرورش 
و وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعــات با موضوع 

راه اندازی هنرستان های فناوری اطاعات منعقد شد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی وزارت آموزش وپرورش، 
تفاهم نامــه  راه اندازی هنرســتان های فنــاوری اطالعات با 
حضــور علیرضا کمرئی معــاون آموزش متوســطه وزارت 
آموزش وپــرورش و امیــر ناظمی معاون وزیــر ارتباطات و 
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران و اعضای سازمان نظام 

صنفی رایانه ای به امضا رسید.
ماننــد  اطالعــات  فنــاوری  هنرســتان های  ایجــاد 

هنرســتان های امنیت سایبری، توســعه نگرش کارآفرینی 
دانش آمــوزان بــا رویکــرد تربیت نیــروی انســانی ماهر، 
نوآفرینــی و کارآفرینــی مورد نیاز بــازار کار حوزه فناوری 
اطالعات در کشــور و برگزاری رویداد کارآفرینی با محوریت 
فنــاوری اطالعات و مــدارس فصل برنامه نویســی از جمله 
 مهم ترین موضوعات این تفاهم نامه هشــت ماده ای سه  ساله 

است.
ساالنه 9۵0 هزار هنرجوی فارغ التحصیل هنرستان های 
کشور وارد بازار کار می شوند که نیروی کار بالقوه ای هستند، 
اما به معنای عملیاتی، آمادگی ورود به نظام  اشتغال را ندارند. 

بنابراین کمک به اقتضائات کارآفرینی وظیفه مهمی است که 
سازمان فناوری اطالعات ایران در این تفاهم نامه می تواند به 

عهده داشته باشد.
مهــارت کارآفرینــی اصلی ترین مهارت اســت لذا در 
راســتای محور چهارم تفاهم نامه، در طول دو سال گذشته 
بیش از سه هزار دانش آموز در دوره های مهارت آموزی نظیر 
مدرسه تابستانی فناوری اطالعات آموزش دیده اند. همچنین 
برگزاری دوره هایی درخصوص تربیت مربی با رویکرد آشنایی 
کسب وکارهای بر پایه فناوری اطالعات نیز قابلیت توسعه و 

تسری دارد.

عضو کمیســیون آموزش مجلس گفت: مدام 
می گویند کــه آموزش و پرورش نیاز به نیرو دارد؛ 
اگر نیاز به نیرو اســت، پس چرا ظرفیت دانشگاه 

فرهنگیان کم می شود؟!
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، احمد نــادری در 
برنامــه تلویزیونی پرسشــگر اظهارداشــت: آقای الهیار 
 ترکمن)معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزیر 
آموزش  و پرورش( عنوان کردند که با حکم ســتاد ملی 
کرونا، مدارس از ۱۵ شــهریور شــروع شده است و من 
چنین چیزی را جایی ندیدم و از وزیر بهداشت می خواهم 
که توضیح دهد که آیا ایشــان اجازه دادند که امسال بر 
 خالف ســال های گذشته، از ۱۵ شــهریور مدارس آغاز 

شود؟
نادری ادامه داد: آقای رئیس جمهور از دو، ســه ماه 
قبل اعالم کردند که از ۱۵ شــهریور مدارس شروع شود 
و آن زمــان موج دوم کرونا نبود و ما در موج دوم کرونا، 

مدارس را آغاز کردیم و همان زمان به صورت رســانه ای 
از وزیر بهداشت پرسیدیم شــما که به صورت تخصصی 
عهده دار امور بهداشــتی کشور هستید و امور مربوط به 
کرونا به طور تخصصی به شما مرتبط می شود، آیا با این 
موضوع موافقید که هیچ جوابی نیامد و االن هم خواهش 
می کنم از ایشــان که به عنوان مرجع تخصصی، پاســخ 
دهند و ما در کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
معتقد هســتیم که این کار غیرمتعارف بود و الزم نبود 
و بر اســاس یک سری لج و لجبازی ها و چیزهایی شبیه 

آن انجام شد.
۱۵ رشته دانشگاه فرهنگیان

 نادیده گرفته شد
وی با تأکیــد بر اینکه بارها معترض شــدم و بارها 
در کمیســیون آموزش و تحقیقات این موضوع را مطرح 
کردم، گفت: ماده 28 می گوید »تأمین بخشی از نیروهای 
خاص آموزش و پرورش در رشته هایی که امکان توسعه 

آن از طریــق دانشــگاه وجود نــدارد و مطابق ضوابط و 
مقررات آموزش و پرورش از طریق دانش آموختگان سایر 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور مشروط 
به گذراندن دوره یکســاله مهارت آموزی در دانشــگاه 
بالمانع اســت«. اینجا به صراحت می گوید رشــته هایی 
 که نیست؛ ۱۵ رشته در دانشــگاه فرهنگیان هست که 

آموزش و پرورش آن را نادیده گرفت.
عضو کمیســیون آموزش مجلس ادامــه داد: مدام 
می گویند که آموزش و پرورش نیاز به نیرو دارد؛ اگر نیاز 
به نیرو اســت، پس چرا ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کم 
می شود! می گویند برنامه هفتم توسعه در راه است و باید 
تدوین شود، منتها برنامه ششم را هم دور زدند. بند )ب( 

ماده 6۳ را مالحظه کنید.
صندوق ذخیره فرهنگیان را 

در امتیاز یک مشت سیاسی کار قرار دادند
نادری خطاب به معاون برنامه ریزی و توســعه منابع 

آموزش و پرورش گفت: آقــای الهیار می گوید اگر نظام 
جامع مدیریت منابع انســانی و نظام برنامه ریزی منابع 
انســانی را اجــرا کنیم آیا اجــازه داریم، آیــا تهدید به 
استیضاح نمی شــویم؟ این چه مدل بحث کردن است؟! 
آیا مجلس گفته اســت که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را 
کم کنید و دانشــگاه فرهنگیان را ورشکسته کنید؟ آیا 
مجلس گفته اســت که صندوق ذخیره فرهنگیان را که 
با خون دل فرهنگیان تأســیس شده است در امتیاز یک 
مشت سیاسی کار بدهید که 8 هزار میلیارد تومان از آن 
اختالس شــود؟ به یاد نمی آورم که هیچ مجلسی این را 

گفته باشد.
 شاید بهتر باشــد که دوستان در آموزش و پرورش 
تجدیدنظــر کنند و انتقادات را بپذیرنــد. برای تصمیم 
آینده، باید یک نوع از کار کارشناســی دقیق مبتنی بر 
 آسیب شناسی را داشته باشیم تا بتوانیم برای آینده مان 

تصمیم گیری کنیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

اگر آموزش و پرورش به نیرو نیاز دارد چرا ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کم می شود؟

در حضور رئیس دستگاه قضا مطرح شد

روایت دردناک یک مسئول درباره تعطیلی بزرگ ترین معبر صادراتی ایران
یک مقام مســئول در جریان بازدید ریاست قوه 
قضائیه از بازارچه مرزی یزدان اظهارات دردناکی را از 

خود تحریمی داخلی بر زبان جاری کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان،روز جمعه گذشته رئیس قوه 
قضائیه در جریان سفر به استان خراسان جنوبی به بازارچه 
مرزی یزدان در شهرســتان زیرکوه رفت و پیگیر بازگشایی 

این بازارچه شد.
در جریان بازدید ریاست قوه قضائیه از این بازارچه، یک 
مقام مسئول در حضور آیت اهلل رئیسی اظهارات دردناکی از 
خــود تحریمی داخلی را بر زبــان آورد و گفت: اینجا عقبه 
خیلی خوبی داشــت و ســال 8۴ رتبه برتر صادراتی در کل 
کشــور از نظر حجمی و دالری در کل کشور از نظر صادرات 

بازارچه ای داشت و سال 9۳ گمرک در اینجا تعطیل شد.
وی عنوان کرد: چین مرز بســیار کوچکی با افغانستان 
دارد و مرز آن بسیار صعب العبور است و کوهستانی است و در 
حال تونل زدن هستند و مسیر را باز می کنند تا به این بازار 
هدف برسند و از آن طرف ترکیه نیز از مسیر ایران استفاده 

می کند و کاالی ترانزیتی به افغانستان می دهد.
این مســئول اظهارداشــت: ما چهار بازارچــه داریم و 
ســامانه های گمرکی ما فعال است و نیاز به همت و تالشی 
اســت تا در کوتاه تریــن فرصت ممکن بتوانیــم از این مرز 

استفاده کنیم و مردم نیز از برکات آن استفاده کنند.
بازارچــه مــرزی یــزدان از قدیمی تریــن گذرگاه های 
مرزیست که در دهه هشــتاد بازارچه نمونه صادراتی کشور 

بوده، اما چند سالی اســت که با وجود تجهیزات میلیاردی 
تعطیل شده است. بازارچه یزدان سال ها قطب صادرات کاال 
به افغانستان بوده، اما در سال 9۳ از سوی افغانستان تعطیل 
شد؛ این در حالی است که تمامی زیرساخت های الزم برای 
فعالیت مجدد این بازارچه فراهم است و حتی سامانه جامع 

امور گمرکی نیز در این بازارچه فعال است.
تعطیلی این بازارچه سبب شد تا رئیس دستگاه قضا در 
سفر به استان خراسان جنوبی راهی نقطه صفر مرزی شود و 

ضمن بازدید از این بازارچه پیگیر بازگشایی آن شود.
معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی نیز در حاشیه این 
بازدید از پیگیری بازگشــایی بازارچه یزدان در کمتر از یک 

ماه آینده خبر داد.

ســخنگوی دولت گفت: با امکانات موجود در 
متروي تهران رعایت دیگر پروتکل هاي بهداشتي 
مثل رعایت فاصله اجتماعي در ساعات پیک غیر 

ممکن است.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی متروي تهران، علی 
ربیعی دیروز در اولین روز طرح اجباري شــدن استفاده 
از ماســک از در منــازل با حضور در متــروي تهران از 
ایستگاه هاي تئاترشــهر، دروازه دولت و تجریش بازدید 

کرد.
ربیعــی در حاشــیه ایــن بازدید با اشــاره به لزوم 
اســتفاده همــه شــهروندان از ماســک بــرای حفظ 
ســالمتی و جلوگیری از شــیوع کرونا گفــت: در حال 
 حاضر شاهد استفاده تمامي مســافران مترو از ماسک 
هســتیم. وي افــزود: هــر فــردی که در آزمایشــگاه 
بــه او اعالم شــده مبتال به کروناســت از شــیوه هایی 
ماننــد ردیابی موبایــل کنترل می شــود و در صورت 
 خــروج از خانه، جرایم ســنگینی متوجــه اش خواهد 

شد.
ســخنگوي دولت با اشــاره بــه اینکه بــا امکانات 
موجــود در متروي تهــران رعایت دیگــر پروتکل هاي 
بهداشــتي مثل رعایــت فاصله اجتماعي در ســاعات 

پایان عملیات نیروهای 
آتش نشانی در خیابان فالح 
با کشف ۲ جسد از زیر آوار

پس از کشف دو جسد در محل گودبرداری شده 
در حادثه آوار خیابان فاح، عملیات آتش نشــانان به 

پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، صبــح روز جمعه یک 
ســاختمان دو طبقه قدیمی در خیابان ابوذر، خیابان فالح 
که در مجاورت محل گودبرداری شــده به عمق 20 متر قرار 

داشت، فرو ریخت.
شــامگاه پنجشــنبه و صبــح روز جمعه به ســاکنان 
ســاختمان های مجــاور در محــل گودبرداری شــده این 
اخطــار داده و تأکیــد شــده بــود کــه منازل اطــراف را 
تخلیــه کننــد همچنین ایمن  ســازی ها بــا نوارهای خطر 
)نــوار زرد رنــگ( در محل صورت گرفته بــود؛ اما علیرغم 
ایــن تأکیدات، ایــن دو نفر در ســاختمان مجــاور محل 
 گودبرداری شــده حضــور یافته بودند که ایــن حادثه رقم 

خورد.
در نهایت پس از ســاعت ها تالش نیروی آتش نشــانی، 
جســد این دو نفر از میان حجم زیاد آوار پیدا شد و عملیات 

آتش نشانان خاتمه یافت.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری 
»برنده  ترفند  با  کاهبرداری خبر داد که 
شدن در قرعه کشــی اپراتورهای تلفن 

همراه« از شهروندان سرقت می کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس،   ســرهنگ 
داود معظمی گــودرزی گفت: بیســت و یکم 
تیرماه خانمی ســاکن غرب تهران به پلیس فتا 
مراجعه و اظهارداشــت که شخصی ناشناس با 
تماس با وی خود را نماینده یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه معرفــی و اعالم کرد که وی برنده 
کاربران خوش حســاب قرعه کشی برنامه زنده 
رادیویی شده و متعاقب آن مبلغ ۴60 میلیون 
ریــال از حســاب بانکی اش ســرقت کرده اند. 
گودرزی افــزود: بالفاصله موضوع در دســتور 

کار افســران ســایبری پلیس فتا پایتخت قرار 
گرفت و با تالش های شــبانه روزی مهندسان، 
رد پای متهم در فضای مجازی شناســایی شد. 
وی با اشــاره به اینکه در گام بعدی از تحقیقات 
پلیسی هویت متهم شناسایی شد، ادامه داد: در 
بررسی های پلیسی مخفیگاه متهم شناسایی و 
با هماهنگی های پلیسی متهم در مخفیگاهش 
دســتگیر و به پلیس فتا انتقال یافت.متهم در 
تحقیقات پلیســی اظهارداشــت کــه با ایجاد 
فضایی شبیه اســتودیو برنامه های زنده صدا و 
در حال پخش رادیویی، با ترفند های مختلف در 
ذهن افراد قربانی خود نفوذ کرده و با مهندسی 
اجتماعی آنهــا را به پای دســتگاه خودپرداز 
می کشاندم ســپس برای واریز مبلغ اهدایی و 

جایــزه با وارد کردن اطالعــات بانکی افراد در 
قدم بعدی وجوه کارت بانکی شــان را ســرقت 
و بالفاصله مبالغ ســرقت شــده از حساب ها را 
برداشــت می کردم.  رئیس پلیس فتا پایتخت 
گفــت: در کالهبرداری هــای تلفنــی افراد با 
عناوین مختلــف در دام مجرمان می افتند ولی 
در نهایت به یک شــکل صورت می گیرد و آن 
هم ترغیب مالباخته برای مراجعه به نزدیکترین 
دســتگاه خودپرداز و تن دادن به خواسته های 
کالهبرداران ســایبری اســت. افراد   در  صورت 
مواجهه با این گونه تماس ها بدانند که موضوع 
خوش حســابی و برنده شــدن جعلی بوده و 
موضوع را از طریق ســایت اینترنتی فتا ناجا به 

آدرس www.cyberpolice.ir اطالع رسانی کنند.

باز هم سرقت به بهانه برنده شدن در قرعه کشی رادیویی!
پیک غیرممکن اســت اظهارداشت: شــهرداري تهران 
با ســازمان مدیریت برنامه ریزي جلســاتي را داشته و 

مذاکرات اولیه پرداخت هزار و ۵00 میلیارد تومان براي 
باز ســازی قطارها مطرح شــده و باید تبصره هاي دولت 

 را بگیرد و پیگیر این موضوع هســتم تا زودتر به نتیجه 
برسد.

ربیعــی ادامه داد: مشــکل مــا در مکان هایي که 
مــردم تجمع دارند مانند فرودگاه ها، پاســاژها و بعضی 
از صنــوف مثــل نانوایی هاســت و از ســوی دیگر نیز 
 کمبود وســایل حمل ونقل عمومي در شهرهای بزرگ 
اســت. وی یادآور شد: در دو جلسه قبل ستاد اقتصادی 
دولت، وزیر کشور طرحی را با همکاری وزارت صمت و 
با کمک شــهرداری ها مطرح کرد تا از محل منابع تهاتر 
یا به شکلی دیگر، ارز تامین و اتوبوس هایی را در داخل 
تولید کنیم. اکنون ســه وزارتخانــه روی طرحی برای 
تامین منابع مالــی و ارزی کار می کنند تا اتوبوس هایی 
که از رده خارج شده اما نو سازی آنها امکانپذیر است، به 

چرخه حمل ونقل برگردد. 
ربیعــی گفــت: مصوبه دولــت براي اجباری شــدن 
اســتفاده از ماســک تصمیم درســتی اســت و ما نیز در 
جلسه امروز ســتاد ملی مقابله با کرونا در مورد چگونگی 
مجــازات افرادی کــه مبتال هســتند و از خانــه خارج 
می شــوند و افرادی که مبتال نیســتند امــا پروتکل های 
 بهداشــتی را رعایــت نمی کنند، تصمیم گیــری خواهیم 

کرد.


