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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

ما را به خیر تو امید نیست
  ســیدمحمد حســینی: »روحانی: هیچ کس حق فرصت سوزی برای لغو 
تحریم ها ندارد؛ سال ۹۲ با وعده لغو تحریم ها رئیس جمهور شدید، سال ۹۴ 
گفتید تحریم ها لغو شد! ۹۶ با وعده رونق اقتصادی باز رأی آوردید. حاال ۷۸ 
روز به انتخابات، شــعار رفراندوم و عدم فرصت سوزی می دهید! واهلل ما را به 

خیر تو امید نیست...!«
شرط بازگشت آمریکا سر میز برجام

 ایمانی: »آمریکا ضمن نقض کامل برجام، از توافق خارج شــد و تا زمانی 
که همه تحریم ها را طبق تعهدش بر ندارد، حق ندارد ســر میز کمیســیون 
مشترک برجام در وین یا هر جای دیگری بر گردد. راه بازگشت، روشن است 
و یکی بیشتر نیست: آمریکا تعهداتش را انجام دهد تا ثابت شود صداقت دارد. 

پیمودن مسیری جز این، خدعه است.«
ترجیح می دهند یکطرفه حرف بزنند

 امیرحسین ثابتی با انتشار 
»ظریف  نوشت:  تصویر  این 
اینترنتی  نشســت  یک  در 
ادعاهای یکطرفه اش درباره 
برجام را تکرار کرد. مجری 
هم مدعی شــد این جریان  
جایی در صداوســیما ندارد 
برنامه های  جــز  چاره ای  و 
اینترنتی نیســت! این فقط 
یک نمونــه از ده ها دعوت 
ماست. مشکل آنجاست که 
آقایــان ترجیح می دهند به 
جــای گفت وگوهای واقعی 
درصداوسیما، یکطرفه حرف 

بزنند.«
شهدای13 فروردین

 موســوی: »۱۳فروردین ۱۳۹۵ در خان طوماِن جمعی از بهترین انسان ها 
بعد از رشــادت های فراوان به شهادت رســیدند. شهیدابوذرغواصی، از لشکر 
۱۹ فجر. شهیدحمیدقاسمپور، از لشکر ۱۹فجر. شهیدمحسن الهی، از لشکر 
۱۹فجر. شهید اللهیار یعقوبی. شهید ماشاهلل شمسه. شهید محمدرضا جبلی. 

شهید عباس سلطانی. هدیه به شهدا صلوات.«
از این آرزوها نکنین

 محمد: »کســایی که فردای ۱۲ فروردین ۵۸ میگفتن جمهوری اسالمی 
۶ ماه دیگه ســقوط میکنه، کجان که آرزوشــون با خاک یکسان شده! شما 
براندازها هم خوبه که از این آرزوها نکنین چون شماها هم مثل اجدادتون به 

زباله دان تاریخ می پیوندید!«
خبر خوب

 حبیب: »خبر خوب اینکه الحمدهلل داوطلبین واکسن کووپارس حتی دچار 
کمترین عوارض جانبی مثل تب و بدن درد نشــدن. دشمن فکر کرد با ترور 
شهید فخری زاده میتونه جلوی پیشرفت مارو بگیره، مثل وقتی که فکر کرد 
با ترور سردار سلیمانی میتونه جلوی نفوذ اسالم در جهان رو بگیره، اما مثل 

همیشه اشتباه کرد!«
آیندگان افتخار می کنند

 

دانیال معمار با انتشار این تصاویر نوشت: »سال ۹۹ تلخ گذشت، اما در همین 
ســال واکسن های کرونای کووایران، کووپارس، ســوبرانا )مشترک با کوبا( و 
فخرا را ســاختیم. آیندگان در تاریخ خواهند خواند ایران در ســالی که زیر 
ســخت ترین تحریم دارویی قرار داشت توانست با توان جوانان خودش جزو 

۱۱ واکسن ساز بزرگ دنیا شود.«
قرارداد 25 ساله با اسرائیل

 محســن پوراحمد خمینی با انتشار این تصویر نوشــت: »ما یک قرارداد 
۲۵ ســاله هم با رژیم صهیونیســتی داریم که از ســال ۹۴ آغاز شده... امام 
 خامنــه ای در ســال ۹۴: رژیم صهیونیســتی ۲۵ ســال آینــده را نخواهد 

دید.«
کجاش غیر منطقیه؟

 نــدا: »همکاری فراجناحی فقــط اونجایی که جاده تخریــب پناهیان رو 
عدالتخواها هموار میکنن تا اصالح طلب ها بتونن صحبت ها و روشنگری هاش 
درباره انتخابات رو به چالش بکشن! وگرنه بازگوکردن این حقیقت که انتخاب 
درســت میتونه در مقدمه ظهور تاثیر داشته باشه کجاش غیرمنطقیه که به 

مذاق بعضیا خوش نیومده!؟«

خروج قطار 
از ریل 

با ده ها کشته

تایوان تایوان از ریــل در  خروج یک قطار 
فاجعه ای با مرگ بیش از ۴۰ نفر را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری میزان، روز گذشــته 
خروج فاجعه بار قطار از ریل در تایوان ســبب 

مرگ دست کم ۴۱ نفر شد.
و خبرگزاری  »نیوزدیلــی  گــزارش  بــه 

براساس  فرانسه«، 
امدادگران  اعــالم 
حاضــر در صحنه، 
خروج قطار از ریل 
در حوالــی شــهر 
»هوالین«  ساحلی 
در تایوان، تا دیروز 
خود  جان  نفر   ۴۱

را از دست دادند.
 از ۷۲ زخمی 
نیز ۶۶  حادثه  این 
بیمارستان  به  نفر 

اعزام شدند.
گرفتار شــدن 
برخی از واگن های 
آســیب دیــده در 
امدادرسانی  تونل، 

به مســافران را دشــوار کرده بود. حدود ۷۰ نفر از مســافران در واگن های 
حادثه دیده گرفتار شده بودند.

مســافران قطار حادثه دیده گفتند که قطار پس از خروج از ریل به یک 
کامیون برخورد و آن را به دره پرت کرد.

 قطار مذکور با هشــت واگن در حال حمل ۳۵۰ مســافر از پایتخت به 
سمت »تایتونگ« در جنوب شرقی تایوان بود.

اکثر مسافران این قطار، افرادی بودند که قصد حضور در جشنواره ساالنه 
را داشتند.

 این حادثه بدترین فاجعه ریلی تایوان در دســت کم چهار دهه گذشته 
بوده است.

 حادثه ریلی پیشــین در تایوان در سال ۲۰۱۸ سبب کشته شدن ۱۸ و 
زخمی شدن ۱۷۵ نفر شده بود.

حمله نژادپرستانه 
به مسافر آسیایی تبار 

در مترو

آمریکا یک مرد آســیایی تبــار دیگر در 
متروی نیویورک به طــرز بیرحمانه ای 

مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ 
شبکه تلویزیونی ان بی سی گزارش داد، یک 
آمریکایی آســیایی تبار در متروی نیویورک 

بــه طرز بیرحمانه ای مورد ضرب و جرح قــرار گرفت. مقامات اداره پلیس 
نیویورک اعالم کردند، هنوز مشــغول تحقیق هستند تا مشخص شود آیا 

این جنایت ناشی از نفرت و تعصب است.
پیش از پخش تصاویر کتک خوردن این شهروند آسیایی تبار، مجری 
هشــدار داد این تصاویر دلخراش و ناراحت کننده اســت. خبرنگار شبکه 
محلی ان بی سی ۴ در گزارشی در این باره از نیویورک گفت: این ضرب و 
جرح، وحشیانه بود تا اینکه باالخره این مرد آسیایی بعد از مشت خوردن و 

در حالی که فرد مهاجم تالش می کرد او را خفه کند، بیهوش شد.
یکی از شهروندان گفت: این ماجرا باعث می شود درباره اینکه آیا سوار 

قطار شوی یا نه، بیشتر فکر کنی.
دایره ویژه جنایات ناشی از نفرِت اداره پلیس نیویورک مشغول تحقیق 
در این باره است تا ببیند این رویداد چه زمانی رخ داده، چه عاملی موجب 
بروز آن شده و فرد ضارب کیست. این فرد آخرین بار هنگام پیاده شدن از 

قطار در ایستگاه کاستکو بروکلین در تصویر دیده شد.
این ماجرا در چند کیلومتری شــهر بنسون رخ داد که فعاالن حقوقی 
برای حمایت از دو زنی آنجا تجمع کرده بودند که فقط به خاطر آســیایی 
بودن، مهاجمان به صورتشان آب دهان انداختند.یکی از آنها به نام مورین 
کی گفت: او به صورتم تف کرد و من به او گفتم )به خاطر کرونا( این ممکن 

است باعث مرگ من شود. بعد دیگر برنگشتم به او نگاه کنم.
ونســا الم نیز گفت: او به کسی که ممکن بود با او مقابله کند، حمله 
نکرد و فکر می کنم این کارش بی دلیل نبود.الم که ۱۶ ســاله است گفت 
اواســط ماه مارس یک نفر او را هل داد، اما یک نفر دیگر این را دید و به 

او کمک کرد.
ِجنا الِدلیا گفت: اگر به طور رســا صدای خود را در این باره به گوش 
همه نرسانیم، افرادی )که چنین رفتار هایی می کنند( جسورتر می شوند تا 

چنین کار هایی کنند.
تعدادی از قانونگذاران دوشــنبه متعهد شــدند وجوهی را به این کار 
اختصاص دهند، به ویژه با توجه به آنچه در قطار متروی نیویورک رخ داد، 
این بخشی از راهی است که شهر نیویورک باید از طریق آن با این معضل 
مقابله کند. یکی از ســاکنان آســیایی تبار بروکلین به نام ایزابل کاستیلو 
گفت: کسی که در آن قطار کتک خورد، ممکن بود یکی از ما باشد. ممکن 

است هر یک از ما روزی در آینده هدف چنین حمله ای قرار بگیریم.

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 تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

ورود پنجمین محموله واکسن 
روسی کرونا به کشور

 پنجمیــن محمولــه واکســن روســی کرونا وارد کشــور 
شد.

به گــزارش خبرگــزاری تســنیم، پنجمیــن محموله واکســن کرونا 
 چهارشنبه گذشــته از مبدأ روسیه وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( 

شد.
ایــن محموله که توســط شــرکت هواپیمایــی ماهان به کشــور وارد 
 شــده، شــامل ۱۰۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی ســاخت کشور روسیه 

است.
مجموع واکســن های کرونای وارد شده از کشور روسیه با احتساب این 

محموله، به ۵۲۰ هزار دوز می رسد.

صفحه 10
شنبه 1۴ فروردین 1۴00
۲0 شعبان 1۴۴۲ - شماره ۲۲۷1۲

شهرداری اصفهان در نظر دارد سی و سه واحد تجاری، رستوران و 
کلینیک متعلق به خود در پروژه شهرک سالمت را به مساحت حدود 
۶۱۰۴ مترمربع و به قیمت پایه ۱/۳۳۶/۳۸۸/۵۷۰/۰۰۰ ریال بصورت 
یکجا از طریق مزایده واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت 
اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاریخ نشر آگهی همه روزه به جز ایام 
تعطیل در ساعات اداری به اداره امور قراردادها واقع در میدان امام حسین 
)علیه السالم( ساختمان ارگ جهان نما مراجعه و ضمن ارائه فیش واریز 
به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۸۳۳۸۸۲۰۰۰ بانک 
ملی شعبه اصفهان نسبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد مزایده اقدام 
نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 1۴ روز شنبه 

مورخ 11 /2 /1۴۰۰ می باشد. 
شرایط مزایده:

1  - ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده 
شهرداري یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه.

2  - در صورتیکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری 
نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
3  - شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

۴  - سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد. 

شهرداری اصفهان

آگهی مزایده 
شهرداری اصفهان

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد تامین و تعویض دیسکهای توربین گاز مدل 
GEF6 این شرکت را بشرح خدمات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد:

متقاضیان شــرکت در مناقصــه می توانند جهت دریافت اســناد مناقصه بــا واریز مبلغ 
1/000/000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110 بانک انصار شعبه مستقل 
کیــش کد 4110 بنام شــرکت آب و برق کیش، از صبح روز  شــنبه مورخ 1400/1/14 
لغایت ســاعت 14 روز شنبه مورخ 1400/1/21 با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و 

معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربســته حاوی پیشــنهادات و اســناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در 
مناقصه می بایســتی حداکثر تا ساعت 14 روز شــنبه مورخ 1400/1/28 به محل 
دریافت اســناد مناقصه تحویل گردد. ارائه پیشنهاد بعد از مهلت مذکور به 

هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

پاکت های پیشــنهادات مناقصه در ســاعت 10 روز دوشــنبه مورخ 1400/1/30، در 
محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد. حضور نمایندگان 
پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه 

معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه:

1- هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه است.
2- شــرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار 

است.
نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه  پاکت پیشنهادات مربوطه:
دفتر مرکزی: جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش کد پستی 79416-95465

تلفن: 3 و44424880  )076(، فاکس: 44423818 )076(
تهران: شــهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پالک 17، طبقه 

3، واحد6 تلفکس: 22076157 )021(

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره ۴00/1

امور بازرگانی

بدینوســیله به اطالع کلیه ســهامداران محترم می رساند، جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده ســاالنه شرکت زیست خاور)ســهامی خاص( در حال تصفیه در ساعت 
16 روز چهارشــنبه مورخ 1400/1/25 به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان 
شــنگرف و حصاری پالک 152 برگزار می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، 

شخصا و یا وکالی خویش را جهت حضور در مجمع یاد شده معرفی نمایند. 
دستور جلسه: * تغییر آدرس شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت زیست خاور سهامی خاص 

در حال تصفیه به شماره ثبت ۲30۴۴ 
و شناسه ملی 10100685155

هوشنگ دهستانی- مدیر تصفیه 
شرکت زیست خاور)سهامی خاص( در حال تصفیه

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان در نظر دارد پروژه احداث خزانه چمن فوتبال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکاران حائز شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت های توانمند دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از انتشار این آگهی جهت بازدید طبق تاریخ اعالم 
شــده در جدول فوق به آدرس )کیلومتر 10 جاده اهواز- بندر امام خمینی)ره(- جاده اختصاصی فوالد خوزســتان- باشگاه فرهنگی 

ورزشی فوالد خوزستان- امور قراردادها( مراجعه کنند.
همچنین متقاضیان باید مدارک و مســتندات و آخرین تغییرات اساســنامه شرکت یا مؤسســه، رزومه و گرید خود را در پاکت الف و 
پیشــنهاد قیمــت خود را در پاکت ب قرار داده و به صورت الک و مهر شــده نهایتًا تــا 3 روز کاری پس از زمان بازدید تحویل امور 
قراردادها نمایند. داشــتن تخصص فنی برای متقاضیان شــرکت در مناقصه فوق الزامی می باشد. هزینه درج آگهی برعهده برندگان 

مناقصه است. 
تلفن: رحیم سواری 09166049847

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان

آگهی فراخوان احداث خزانه چمن فوتبال

زمان بازدید )سایت ویزیت(شرح پروژهردیف

چهارشنبه 1400/1/18 ساعت 10احداث خزانه چمن فوتبال1

ثبت نام آزمون های ورودی دبیرستان های 
از  اســتعدادهای درخشان  دوم  و  اول  دوره 

چهارشنبه 11فروردین آغاز شده است.
به گزارش مرکز اطالع رســانی وزارت آموزش 

و پــرورش، دانش آموزان عالقه مند به شــرکت در 
آزمون های ورودی دبیرســتان های دوره اول و دوم 
اســتعدادهای درخشــان می توانندتا ۲۵ فروردین 
با مراجعه به ســامانه azmoon.medu.ir برای 

ثبت نام اقدام کنند.
دانش آمــوزان برای شــرکت در آزمون باید در 
اولین فرصت نسبت به دریافت رمز همگام از مدرسه 

محل تحصیل خود اقدام کنند.

آغاز ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان

 شــهروندان تهرانی برای ورود به محدوده طرح 
ترافیــک از 1۴ فروردین ماه 1۴۰۰، باید در ســامانه 
»تهران من« نســبت به رزرو روز ورود خود به طرح 

ترافیک اقدام کنند. 
به گزارش ایسنا، تا پیش از این شهروندان می توانستند 
ابتدا به طرح وارد شوند و سپس به صورت خودکار عوارض 
طرح از حســاب شهروندیشان در ســامانه »تهران من« به 
نشانی my.tehran.ir کســر می شــد، اما در شــرایط جدید 
شــهروندان می بایست پیش از ورود به طرح، روز مورد نظر 
خــود را رزرو نمایند، در غیر این صورت محاســبه عوارض 
تردد خودرو با بیشــینه ضرایب و به ازای هر روز تردد با نرخ 
۷۸۷.۵۰۰ ریال مســتقل از ساعت تردد و نوع معاینه فنی 

خودرو انجام خواهد شد.
شــرایط اعالم شده از سوی شهرداری تهران برای رزرو 

طرح به شرح زیر است:
امکان »رزرو مجوز روزانه طرح« از ظهر روز چهارشنبه 

هر هفته، برای هفته آتی وجود خواهد شد. هم چنین امکان 
»رزرو مجــوز روزانه طرح« برای روزهای هفته  ای که در آن 
قــرار داریم، در صورت عدم تکمیــل ظرفیت روزانه، وجود 

دارد.
در صورتی که ظرفیت مجــاز روزانه »رزرو مجوز روزانه 
طرح« به پایان برســد، امکان رزرو وجود نخواهد داشت و 
شــما مجاز به تردد در محدودۀ طرح ترافیک نخواهید بود 
و در صورت تردد، بیشــینه ضرایب برای محاســبه عوارض 
برای خودروی شــما اعمال و مبلغ ۷۸۷.۵۰۰ ریال از کیف 
پول شــهروندی شما کسر و یا به حساب بدهی شما منظور 

خواهد شد.
خودروهایی کــه بدون رزرو اقدام بــه ورود و تردد در 
محدودۀ طرح ترافیک نمایند، غیرمجاز تلقی شده و محاسبه 
عوارض آن  ها براساس بیشینه ضرایب برای محاسبه عوارض 

و به مبلغ ۷۸۷.۵۰۰ ریال است.
مبلــغ پرداختــی از بابت ثبــت »رزرو مجــوز روزانه 

طرح«بــرای ورود به محــدوده  طرح ترافیک، در حســاب 
شهروندی شما مسدود خواهد شد.

مبلغ مسدودی بابت ثبت »رزرو مجوز روزانه طرح« به 
ازای تردد خودروی شما به شرح زیر است:

مبلغ ۶۳۰.۰۰۰ ریال به ازای خودروی دارای معاینه فنی 
عادی.

 مبلغ ۴۴۱.۰۰۰ ریال بــه ازای خودروی دارای معاینه 
فنی برتر.

مبلغ ۷۰.۰۰۰ریال به ازای خودروی برقی یا هیبریدی.
مبلغ نهایی عوارض ورود به محدوده  طرح ترافیک، پس 
از بررســی ترددهای خودرو حداکثــر ده روز پس از تاریخ 
آن، از مبلغ مســدود شده کسر و مابقی آن به حساب شما 
عودت داده خواهد شــد و در صورتی  که خودروی شما تردد 
نکند و یا توســط دوربین  ها رویت نشود، به میزان ۷۰.۰۰۰ 
ریال از مبلغ مسدودی شــما کسر و مابقی به حساب شما 

مسترد خواهد شد.

امــکان لغو »رزرو مجوز روزانه طــرح« برای هر روز تا 
ساعت ۶ صبح همان روز امکان پذیر است.

به منظور ثبت »رزرو مجوز روزانه طرح« برای ورود به 
محدوده  طرح ترافیک، شما می  بایست حتما یک خودروی 
تحت پوشــش دارای معاینه فنی معتبر در حساب کاربری 

خود داشته باشید.
درخواســت  های ثبت  شــده برای » رزرو مجــوز روزانه 
طرح« شــما منحصر به پالک خودروی مشخص است و در 
صورتی  که شما دارای چندین خودرو در حساب کاربری خود 
هستید، می  بایست برای تردد هر یک جداگانه اقدام به ثبت 

رزرو  نمایید.
امکان جابه  جایی رزرو از یک خودرو به خودروی دیگر 
وجود ندارد و می  بایست رزرو خودروی اول لغو و در صورت 

وجود ظرفیت برای خودروی دیگر ثبت رزرو انجام شود.
بــرای ورود به محدودۀ کنترل آلودگی هوا )زوج یا فرد 

سابق( نیازی به رزرو نیست.

شرایط ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1۴۰۰ اعالم شد 

معاون کل وزارت بهداشت نحوه فعالیت و حضور 
کارمندان در شــهرهای نارنجی و قرمــز از امروز را 

تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ایرج حریرچی با اشــاره به 
وضعیت رنگ بندی شــهرهایی که اخیراً به دلیل بی توجهی 
به دستورالعمل های بهداشتی با طغیان بیماری مواجه شده و 
به نارنجی و قرمز تغییر رنگ داده اند، گفت: دستورالعمل های 
اجرایی در مناطق مختلف از جمله شهرهای نارنجی و قرمز 
منتشــر شده است و این شیوه نامه مصوب ستاد ملی مقابله 

با کروناست.

حضور یک سوم کارمندان مشاغل ضروری در ادارات 
در شهرهای نارنجی

حریرچی افزود: در شــرایط کنونی و بر اســاس آخرین 
مصوبات ســتاد ملی کرونــا در مناطق نارنجی یک ســوم 
کارمندان مشــاغل ضروری و مهم باید به صورت دورکاری 
کارهای محوله را انجام دهند؛ ســایر ادارات هم باید نیمی از 

کارمندان به صورت دورکاری کارهای خود را انجام دهند.
دورکاری نیمی از کارمندان مشاغل ضروری 

در شهرهای قرمز 
وی درخصوص نحــوه حضور کارمنــدان ادارات در 

مناطق و شــهرهای قرمز اظهارداشــت: بر اساس آخرین 
دســتورالعمل ســتاد ملی کرونا در این مناطق در ادارات 
ارائــه دهنده خدمــات ضــروری حضور کارمنــدان به 
نصــف کاهش پیدا می کند و یــک دوم کارمندان باید به 
صــورت دورکار کارهــای مربوطه را انجــام دهند البته 
نحــوه دورکاری کارمندان با موافقت مدیر هر قســمت 
خواهد بــود. در شــهرهای قرمز و در ســایر اداراتی که 
خدمــات غیرضروری ارائه می دهند، دو ســوم کارمندان 
 بــه صــورت دورکار کارهــای مربوطــه را بایــد انجام 

دهند.

اعالم نحوه حضور کارمندان در شهرهای نارنجی و قرمز 

از 25 اسفند تا 11 فروردین انجام شد

بیش از 568 هزار مورد بازرسی در طرح تشدید نظارت بهداشتی
وزارت  بهداشــت  معاونت  عمومی  روابط  مدیر 
بهداشــت از انجام 568 هزار و 39۰ مورد بازرسی 
بهداشتی در طرح تشدید بازرسی های بهداشتی تا 

یازدهم فروردین 1۴۰۰ خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری فارس، حمیــد انصاری اظهار 
داشت: طی روزهای ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ الی یازدهم فروردین 
۱۴۰۰ تعداد ۴۲۱ هزار و ۷۰۷ مورد بازرسی از مراکز تهیه، 
توزیع و فروش مواد غذایی در سراســر کشور انجام شد که 
دو هزار و ۸۸۲ مورد از مراکز مذکور که موازین بهداشتی را 

رعایت نکرده بودند، پلمب شدند.
انصاری افزود: طی این مدت تعداد ۶ هزار و ۸۳۷ مرکز 
اقامتی شامل هتل، مهمانپذیر و... مورد بازرسی کارشناسان 

بهداشــت محیط دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت که 
طی آن ۴۳ مرکز پلمب شد.

به گفته وی، از ۲۵ اســفند سال گذشــته تا یازدهم 
فروردیــن ۱۴۰۰ تعداد ۱۲۲ هــزار و ۸۸۲ مورد از اماکن 
عمومــی مورد بازرســی کارشناســان بهداشــت محیط 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور قرار گرفت، همچنین 
در ایــن مدت ۹ هــزار و ۶۲ جایگاه عرضه ســوخت مورد 
 بازرســی قــرار گرفت که تعــداد ۱۶ مــورد از آنها پلمب

 شدند.
مدیــر روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت وزارت 
بهداشت،بازرسی از پایانه های مسافربری را از دیگر اقدامات 
کارشناسان بهداشــت محیط خواند و اظهارداشت: در این 

مدت تعداد چهار هزار و ۹۸۲ مورد بازرســی از پایانه های 
مسافربری درون و برون شهری انجام شد که طی آن تعداد 
۱۶ پایانه بــه دلیل عدم رعایت موازین بهداشــتی پلمب 

شدند.
انصاری گفت: طرح تشدید بازرسی بهداشتی توسط دو 
هزار و ۵۰۰  تیم ســیار و ۵۰۰ تیم ثابت با حضور بیش از 
۶ هزار و ۵۰۰ نفر از کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از ۲۵ اسفند سال 
گذشــته آغاز شــده و تا ۱۵ فروردین سالجاری در سراسر 
کشــور ادامه خواهد داشت، هموطنان می توانند در صورت 
مالحظه هرگونه تخلف بهداشتی موارد را به سامانه تلفنی 

۱۹۰ وزارت بهداشت اطالع دهند.

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناسی ضمن اشــاره به وقوع رگبار باران گاهی 
همراه با رعدوبرق در غالب مناطق کشــور، از کاهش 

دما در برخی مناطق از امروز خبر داد.
صادق ضیاییان به ایســنا گفت: روز یکشنبه در شمال 
غرب، استان های ســاحلی خزر، شمال شرق و برخی نقاط 
شرق بارش باران پیش بینی می شــود و روزهای دوشنبه و 

سه شنبه جوی نسبتا آرام در کشور خواهیم داشت.
ضیاییــان با بیان اینکه طی امــروز در در غالب مناطق 
کشور و یکشــنبه در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید رخ 
خواهد داد و در برخی نقاط شرقی، جنوبی و مرکزی کشور 
نیز گردوخاک پیش بینی می شود، افزود: امروز افزایش قابل 

مالحظه دما در شمال شرق کشور خواهیم داشت.
وی ادامه داد: امروز در شــمال غرب، سواحل شمالی و 
نواحی مرکزی کشور و یکشنبه در شمال شرق و شرق کشور 

کاهش دما رخ خواهد داد.
به گفته مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی، دریای خزر امروز و خلیج فارس نیز از امروز تا 

دوشنبه مواج خواهد بود.
ضیاییان دربــاره وضعیت جوی تهران طی امروز و فردا 
گفت: آســمان تهران امروز نیمه ابری تــا ابری، در بعضی 
ســاعات رگبار باران و وزش باد شــدید و اوایل شب کاهش 
ابر با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد 
و روز یکشنبه صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد 
با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۰ درجه ســانتیگراد 

پیش بینی می شود.

افزایش دما در شمال غرب 
سواحل شمالی و نواحی مرکزی 

کاهش دما در شمال شرق و شرق

اوج گیری دوباره »کووید-19« در ایام نوروز
در پی بی توجهی ستاد مبارزه با کرونا به هشدارهای کارشناسی

سرویس اجتماعی-
در تعطیــات نوروز و رشــد موج مســافرت ها، 
شرایط کرونایی کشــور با افزایش شــمار قربانیان و 
مبتایان و افزایش قابل توجه شهرهای قرمز و نارنجی 

نگران کننده تر از قبل شده است.
در ماه های پایانی سالی که گذشت با تالش کادر بهداشت 
و درمان و همراهی مردم و برخی اقدامات ســتاد کرونا از جمله 
پیگیری طرح شهید سلیمانی، آمار مبتالیان و فوتی های کرونا 
در کشور نسبت به ماه های میانی سال روند کاهشی و کنترلی 
بهتــری پیدا کرد و هرچند همچنان کرونا روزانه جان ده ها نفر 
از هموطنانمان را می گرفت، این در شرایطی بود که شاهد آمار 
باالی قربانیان کرونا در کشــورهای مختلــف اروپایی و آمریکا 

بودیم.
با ورود و ایرانگردی ویروس جهش یافته انگلیسی و نزدیک 
شدن ایام نوروز و احتمال موج سفرها و دورهمی ها پیش بینی 
می شــد بر اساس هشدارهای کارشناســان و مسئوالن وزارت 
بهداشــت، محدودیت های جدی در مورد مسافرت ها از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ شود اما هرچه به پایان سال و ایام 
نوروز نزدیک تر شدیم خبری از این محدودیت ها نبود. در حالی 
که بارها وزیر بهداشت، پزشــکان متخصص عضو ستاد علمی 
کرونا، رسانه ها و کارشناسان درباره خطرات نبود محدودیت های 
موثر و مناســب در مورد سفرهای نوروزی و احتمال اوج گیری 

دوباره بیماری پس از تعطیالت هشدار داده بودند.
با اعالم فهرســت ۴۰ شهر ممنوعه برای مسافرت شامل ۹ 
شــهر قرمز و ۳۱ شــهر نارنجی در ۲۵ اسفند و حتی برداشتن 
محدودیت قبلی سفر به سه اســتان شمالی! مشخص شد که 
علیرغم همه هشــدارها و مخالفت صریح وزارت بهداشــت با 
ســفرهای نوروزی که حتی با قســم دادن مردم از سوی وزیر 
بهداشت همراه شد عماًل سفر به شهرهای مختلف و تقریباً همه 

استان ها آزاد است.
اکنــون اما با پایــان یافتن تعطیالت نــوروزی طبق آمار 
اعالمی وزارت بهداشــت، در حال حاضر ۴۶ شهرستان قرمز و 
۱۱۹ شهرســتان نارنجی هستند. از سوی دیگر در شرایطی که 
آمار روزانه شناســایی مبتالیان به کرونا در روزهای پایانی سال 
قبل بین ۷ تا ۸ هزار نفر در نوســان بــود اکنون به آمار روزانه 
بیش از ۱۱ هزار نفر رسیده ایم و خطر موج چهارم کرونا کشور 
را تهدید می کند. در این بین نباید از نقش برخی بی توجهی ها 

نسبت به خطرات مهمانی ها و جمع های خانوادگی بدون رعایت 
فاصله اجتماعی در افزایش روند بیماری نیز گذشت.

فوتی ها باز هم 3 رقمی شد
دیروز سخنگوی وزارت بهداشــت در تشریح آخرین آمار 
روزانه کرونا در کشــور گفت: از ۱۲ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۶۶۰ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۳۰ 

نفر از آنها بستری شدند.
ســیما ســادات الری با اشــاره به اینکه مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به یک میلیون و ۹۰۸ هــزار و ۹۷۴ نفر 
رسید، افزود: متاسفانه در طول این مدت، ۱۱۷ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۶۲ هزار و ۸۷۶ نفر رسید.
الری با بیان اینکه خوشــبختانه تا کنــون یک میلیون و 
۶۳۳ هزار و ۹۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند، ادامه داد: چهار هزار و پنج نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند و تا کنــون ۱۲ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۷۸ 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر ۴۶ شهرســتان قرمز و 
۱۱۹ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کرونا مســافرت »از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز 
و نارنجی، ممنوع اســت، گفت: همچنین ۲۴۶ شهرســتان در 

وضعیت زرد و ۳۷ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
گایه وزیر بهداشت 

از بی توجهی به هشدارها و التماس ها
اما دیروز وزیر بهداشــت با انتشار یادداشتی گالیه آمیز در 
صفحه شخصی خود از جدی نگرفتن هشدارها که منجر به خیز 

مجدد ابتال به کرونا شده است انتقاد کرد.
سعید نمکی در این یادداشت آورده است: »ویروس سرکش 
انگلیسی از راه رسید، خوزستان را گرفتار کرد، شبانه روز تالش 
نمودیم تا در آن اســتان که بیشــتر از سه پیک کشوری قبلی 
گرفتارمــان کرد مهــارش کنیم. عمال ضرب شســت ویروس 

موتاسیون یافته را چشیدیم.
ویروس مهاجم از هوا و زمین به دالیلی که جای بحثش در 

این مقال نمی گنجد به همه جا پر گشود.
نوشــتیم، گفتیم، التماس کردیم، قسم دادیم که دو تا سه 

هفته صبوری کنید، مهلت بدهید، تا مثل ســال قبل از فرصت 
تعطیالت سال نو استفاده کنیم و با تشدید بیماریابی در طرح 
شــهید سلیمانی خانه به خانه شعله های کوچک را شناسایی و 
مهار  نماییم تا به هم نپیوندند و آتش دامن پهنه کشــورمان را 

نگیرد.
گفتیم: سفر و جمعیت ســیال نمی گذارد طرح اجرا شود 

و بیماری نیز از نقاط گرفتار به مراکز پاک تر منتقل می شود.
گفتیم: صف های طوالنی تهیه ارزاق شــب عید ساعت ها 

جمعیت سالمند تنیده در این صف ها را گرفتار می کند.
گفتیم: می دانیم تاب آوری مردم مهم است ولی تاب آوری 
مدافعین خســته ســالمت پس از چهارده مــاه کار بی وقفه و 

جان فشانی برای مدیریت پیک های پیوسته نیز مهم است.
گفتیــم: اقتصاد گردشــگری اهمیت دارد ولی ســرمایه 
اجتماعی نظام ســالمت و هزینه های شــیوع مجدد بیماری و 

اثراتش بر اقتصاد خرد و کالن کشور نیز بی اهمیت نیست.
گفتیم: اگر به حرف های کارشناســیمان گوش ندهند بهار 

سختی در پیش است.
شاید بدین دلیل باور نکردند که اوال وزن ویروس موتاسیون 
یافته را در محاســبات اپیدمیولوژیک ما نمی شــناختند و ثانیا 
سه پیک سنگین قبلی را آرام، بی صدا و مظلومانه همکارانمان 
مدیریــت کردند و گروهی فکر کردند که فراز و فرود منحنی ها 

شاید به شیوه فتوشاپ است!
در روزهای گذشــته با رؤســای خســته و دل شکســته 
دانشــگاه های علوم پزشکی تماس داشــتم. به شدت نگرانند. 
بیمارانشــان در حال افزایش و تخت هایشان در حال پر شدن 
اســت. ضمن آنکه می دانند در این خیز جدید اوال زنجیر مهار 
غول ســرکش بیماری با ویروس جدید گسسته تر است و ثانیا 
خود و سربازان مدافعشــان خسته تر. روزهای سختی در پیش 
اســت خداوند یاریمان کند تا نمانیم، تا دســتاورد افتخارآمیز 
روزهای سخت تحریم به سادگی به باد نرود، تا شرمسار آنانکه 
پایــداری و همراهیمان کردند و شــرمنده روح بلند مدافعین 
سالمت و خانواده هایشان نشویم، کمک کند تا عزیزان ارجمند 

دیگری را از دست ندهیم. انشاءاهلل.«
تصمیمات متناقض ستاد کرونا

اما تصمیمات پر ابهام ستاد ملی مقابله با کرونا در موضوع 
سفرها در حالی بود که رهبر انقالب در حاشیه کاشت درخت در 
نیمه اسفندماه با اعالم اینکه امسال نیز به سفر نخواهند رفت بر 

لزوم تبعیت از تصمیمات کارشناسی در این زمینه تاکید کردند.
اما سؤال این است که مگر قرار بر این نبوده است که ستاد 
ملی مقابله با کرونا تصمیمات مبتنی بر نظرات کارشناســی را 
اعــالم کند، پس چطور وقتی وزیر بهداشــت به عنوان متولی 
نظام بهداشــت و درمان کشــور و برخی از پزشکان متخصص 
عضو ســتاد علمی کرونا صریحاً مخالفت و نگرانی خود درباره 
اثرات سوء مســافرت های نوروزی را اعالم می دارند، توجهی به 
این نظرات نمی شود و اصوالً کارشناس تر از این افراد برای اظهار 

نظر در این خصوص چه کسانی هستند؟
از سوی دیگر برخی تصمیمات ستاد نیز جای سؤال دارد. 
در حالی که ســواحل جنوبی و شمالی کشــور و تفرجگاه ها و 
مناطق توریســتی مختلف در سطح کشور در ایام نوروز شاهد 
حضور انبوهی از مســافران بودند یکباره ورود به شــهر قم در 
نیمه شــعبان ممنوع می شود، حال آنکه اگر مسافرت و تجمع 
خطرناک است چرا این خطر در مورد نیمه شعبان و قم جدی 

می شود اما در سایر مناطق مورد توجه قرار نمی گیرد؟
مشاور وزیر بهداشت در روزهای گذشته اعالم کرد که اکثر 
شــهرهای ترکیه در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و این در 
حالی است که تورهای مسافرتی و پرواز مسافران ایرانی به این 
کشــور در ایام نوروز بدون تعطیلی در حال انجام بوده اســت 
و حتی با توجه به احتمال کاذب بودن درصدی از تســت های 
کرونایی نمی توان از عدم ورود مســافران مبتال مطمئن بود. در 
این شــرایط مردم می پرسند چرا سفر به ترکیه مجاز است اما 

سفر زیارتی به عتبات عالیات ممنوع است؟
نکته مهم اینکه در شرایطی که وزارت بهداشت اعالم کرده 
است؛ بروز خیز چهارم کرونا در سراسر کشور قطعی است و در 
حال حاضر روند بســتری مبتالیان در تمامی استان های کشور 
جز خوزستان صعودی و با سرعت زیادی در حال افزایش است، 
رئیس جمهور کشورمان و رئیس ستاد ملی کرونا چند روز پیش 
اعالم کــرد »به نظر من پیک کرونا بــا وجود همه جهش ها و 
مشــکالت در دنیا تمام شــده و با گسترش واکسیناسیون این 

پیک رو به کاهش است«.
بــه نظر می رســد با توجه بــه پیش بینی نمایان شــدن 
بیشتر آثار ســفرها و دورهمی های نوروزی در افزایش بیماران 
و مبتالیان در روزهای پیش رو، مســئوالن ســتاد کرونا باید با 
هماهنگی بیشتر و استفاده درست از نظرات کارشناسی از قوت 

گرفتن و غلبه دوباره بیماری کرونا جلوگیری نمایند.


