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شفافیت یعنی این
 ســیده زهرا عبدالهی: » کمیسیون امنیت داخلی مجلس افغانستان اعالم 
کرده کــه حقوق اعضای مجلس به خاطر ثبت نکردن دارایی هاشــون قطع 
شده؛ این دقیقا گام عملیاتی برای شفافیته، چیزی که باید بین مسؤالن ماهم 
نهادینه بشــه، نه اینکه یه سری به هزارتا مرجع متوسل بشن تا یه راه در رو 

برای ثبت نکردن اموالشون پیدا کنن!«
ظلم پوشیدنی نیست

 کاربری نوشت: » میگه مگه زمان شاه نماز نمیخوندین، روزه نمیگرفتین، 
حج نمیرفتین، پس چه مرگتون بود انقالب کردین؟ میگم زمان یزیدم نماز 
میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن ولی امام حســین)ع( قیام کرد چون 

قرار نیست نماز و حج و روزه پوششی بر ظلم پذیری باشه.«
می شود دانشمند باحجاب باشی

  علی چاهخوزاده: »می توانی با حجاب باشی و دانشمند در عرصه فلسفه و 
به مراتب علمی هم برسی، اما کاش رسانه های اصالح طلب هم کمی از دکتر 
 طوبی کرمانی بگویند تا دختر ایرانی بداند پیشرفت با تفکر دینی هم شدنی 
است، نشود که امثال میرزاخانی الگوی دختران این سرزمین شوند که برای 

موفقیت باید از اینجا رفت.«
مسئوالن متوجه مخاطرات پیری جمعیت هستند؟

 ســید محمد حسینی: »۳۰ ســال دیگر ایران پیرترین کشور غرب آسیا؛ 
ایندیپندنت: نســلی از ایرانیان که خــود پرتعدادترین جمعیت جوان بودند، 
میلی به فرزندآوری ندارند و به این ترتیب پیش بینی می شود ایران پیرترین 
جمعیت را تا ســال ۱۴۳۰ در خاورمیانه داشــته باشد. آیا مسئوالن و مردم 

متوجه مخاطرات پیری جمعیت هستند؟«
چراغ سبز برای ضربه بعدی

 سید یاسر جبرائیلی: » درباره  مکانیسم ماشه یک چیز مسلم است: آمریکا 
از ۲۱سپتامبر اجرای قطعنامه های شورای امنیت را آغاز می کند. ادعای پایان 
تحریم های تسلیحاتی تنها زمانی معتبر خواهد بود که ایران پس از ۱۸ اکتبر 
یک قرارداد تســلیحاتی امضا کند . در غیــر اینصورت تداوم حضور در برجام 

چراغ سبز برای ضربه بعدی است.«
حکایت دردناک نخبه های مهاجر

 علیرضا: » راستي از کیمیا علیزاده چه خبر؟ قرار بود حجاب از سرش برداره 
و به همه چي برســه. رسید؟ اونور استعدادش شکوفا شد؟ قله هاي پیشرفت 
رو یکي پس از دیگري فتح کرد؟ مگه اونور سرزمین فرصتها نیست؟ چي شد 
پس، این ورزشکار بود و سوخت. نخبه هاي علمي هم اونور همینه وضعشون 

ولي به روشون نمیارن.«
حکایت آخرین اجتماع عظیم بشری

  جواد آقایی با انتشار این تصویر نوشت: »آخرین اجتماع عظیم بشری در 
بدرقه شما بود سردار! که انگاری بعد از شما نباید هیچ صحنه و منظره ای به 

چشم و دل بیاید تا داغ شما تازه بماند!«

عبور دو سیارک 
از کنار
 زمین

الملل قرار اســت طی دو هفتــه آتی، دو بین
سیارک از کنار زمین عبور کند.

به گزارش فارس به نقل از اسپیس، بنا به 
اعــالم مرکز مطالعات اجــرام نزدیک به زمین 
آزمایشگاه پیشرانش جت ناســا، سیارک اول 
که کوچکتر است، در تاریخ ۲۵ سپتامبر)جمعه 

چهارم مهر( از فاصله ۳/6 میلیون مایلی )حدود6هزار و ۵۰۰ کیلومتری(کنار 
زمین عبور خواهد کرد.

سیارک دوم که بزرگتر است، در تاریخ ۲۹ سپتامبر)سه شنبه ۸ مهر( در 
فاصله  نزدیک تری، یعنی ۱/7۸ میلیون مایلی )حدود۳هزار کیلومتری( زمین 

عبور خواهد کرد.
ســیارک اول که به اندازه اتوبوس است »RF۳ ۲۰۲۰« نام دارد و سیارک 

دوم با اندازه ای کوچک تر از قبلی با عنوان »RD۴ ۲۰۲۰« شناخته می شود.
ســیارک های مذکور، بزرگ ترین سیارک هایی هستند که طی دو هفته 

آتی از کنار زمین عبور می کنند.

11واکسن
 برای
 کرونا

وزیر علوم و فناوری چین می گوید این چین
کشور در حال انجام آزمایشات بالینی ۱۱ 
واکسن کووید ۱۹ است که چهار مورد از 

آنها وارد مرحله سوم آزمایش شده اند.
به گزارش فارس به نقل از ســی تی جی ان، 
وزیر علوم و فناوری چین روز جمعه در مجمع 
جهانی بهداشت و سالمت در پکن گفت: نهادها و مؤسسات مختلف تحقیقاتی 
در این کشــور در مجموع در حال آزمایش و بررســی ۱۱ واکســن کرونای 

مختلف هستند که چهار واکسن وارد مرحله سوم تست شده اند.
پس از شــیوع ویروس کرونا، چین سریع اقدام کرد و نیروهای پزشکی، 

علمی، فناوری و سایر نیروها را برای مهار بیماری همه گیر بسیج کرد.
از ۸ واکســنی که در کل جهان وارد مرحله سوم آزمایش بالینی شده اند 

چهار واکسن یا ۵۰ درصد آنها چینی هستند.

بارش برف 
همزمان با 

آتش سوزی ها

آمریکا ســوزی های  آتش  ادامه  با  همزمان 
آمریکا،  از  وســیعی  بخش  در  گسترده 
منابع محلی از بارش برف 40ســانتی در 
برخی شهرها در آخرین روزهای تابستان 

خبردادند.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، 

خبرگزاری رویترز در گزارشــی از لس آنجلس اعالم کرد در حالی که آتش 
ســوزی ها در مناطق جنگلی لس آنجلس منطقه ای به وسعت ۲۴۰ کیلومتر 
مربع را در برگرفته است آتش نشانان تا روز جمعه تنها موفق شدند ۳ درصد 

از آتش سوزی های این منطقه را کنترل کنند.
آتش سوزی های گسترده در مناطق غربی آمریکا از سه هفته قبل شروع 
شــده و تاکنون بیش از ۳۰ قربانی گرفته و هوای منطقه را به شــدت آلوده 
کرده اســت. هر چند تاکنون حدود هزار مامور آتش نشانی و چندین بالگرد 
مخصوص آتش نشانی به عملیات مهار شعله های آتش در لس آنجلس ملحق 
شده اند این آتش سوزی ها در این منطقه که به نام »آتش باب َکت« موسوم 

شده است همچنان به سرعت در حال گسترش است.
ماموران محلی آتش نشانی در لس آنجلس گفته اند این آتش سوزی ها در 
روز های گذشــته به حریم برخی از شهر های منطقه از جمله شهر »آرکادیا« 
گســترش پیدا کرده و مسئوالن را وادار کرده که به ساکنان این شهر دستور 

بدهند که خانه های شان را تخلیه کنند.
آتش ســوزی ها در لس آنجلس همچنین تاسیســات و مراکز ارتباطی 

منطقه از جمله »مرکز نظارتی مونت ویلسون« را تهدید می کنند.
تداوم آتش ســوزی ها در این منطقه از آمریکا باعث شده است که هوای 
آن به شدت آلوده شود و در مواردی مسئوالن درباره خطرات آلودگی شدید 

هوا هشدار داده اند.
باغ وحش لس آنجلس و برخی از مراکز توریستی منطقه و مراکز تست 

کرونای آن هفته جاری به علت تشدید آلودگی هوا تعطیل شدند.
»پاول چنگ« یکی از مسئوالن شهر آرکادیا گفت: در تاریخ هیچ شهری 
ســابقه نداشته است که همزمان با شیوع یک بیماری همه گیر، چنین آتش 
ســوزی گسترده ای هم به وقوع بپیوندد. البته شــهر ما برای مواجهه با این 
بحران ها آماده شــده است. درست اســت که در حال حاضر 6۰هزار هکتار 
از اراضی منطقه در آتش می ســوزد و همچنان هم شعله های آتش در حال 
گســترش هستند ما تاکنون تنها موفق شده ایم ۳ درصد از شعله های آتش 

را کنترل کنیم.
خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود نوشــت: آتش سوزی های اخیر 
در لس آنجلس باعث شده است که ابری از دود به طول هزار و ۴۰۰ کیلومتر 
بر فراز سواحل غربی آمریکا شکل بگیرد و ۸ پارک جنگلی در منطقه هم به 

علت تشدید آلودگی هوا تعطیل شده اند.
به گفته مســئوالن بخش آتش نشانی، پیش بینی می شود که شعله های 

آتش در لس آنجلس در اواخر اکتبر به طور کامل کنترل شوند.
امــا همزمان با این حجم از آتش ســوزی های بی ســابقه در ایالت های 
آمریکا ،برخی رسانه ها اعالم کردند: زمستان برای برخی از ایالت های آمریکا، 

خیلی زودتر از سال های پیش آغاز شده است.
به گزارش تســنیم، بارش برف در ایالت »وایومینگ« از روز جمعه آغاز 
شــد و بنابر پیش بینی ها بارش برف در ایالت های مرکزی و جنوبی شدید تر 

خواهد بود.
برف تابستانی در برخی از شهرهای آمریکا به ۴۰ سانتیمتر رسیده است؛ 
این در حالیســت که حتی در شهرهای سردسیر کانادا نیز دما این روزها دو 

رقمی و هوا کاماًل تابستانی است.

تیراندازی 
مرگبار 

در مهمانی

آمریکا مقامات محلی و شــاهدان از کشته 
شــدن دو نفر و زخمی شدن بیش از ۱۲ 
نفر در اثر تیرانــدازی در مهمانی حیاط 
یک خانه در روچســتِر ایالت نیویورک 

درآمریکا خبر دادند.
به گزارش ایسنا، این حادثه درست قبل از 

ساعت ۱۲:۳۰ بامداد شنبه به وقوع پیوست و پلیس بالفاصله خود را به محل 
حادثه که بیش از ۱۰۰ نفر در آن تجمع کرده بودند، رساند.

گفته می شود حداقل ۱6 نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند از جمله یک 
زن و مرد که بر اثر جراحات وارده جان خود را از دســت دادند. قربانیان این 

حادثه ۱۸ و ۲۲ سال سن داشتند.
پلیس همچنان در حال شناسایی مجرم یا مجرمین احتمالی است.

رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران:

تماممطالباتبهزمینماندهدرحوزهایثارگریتاپایانسال99پرداختمیشود

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 ۳0 شهریور 1۳۹۹
۲ صفر 1۴۴۲ - شماره ۲۲۵۶۷

رئیس پلیس راهور تهران خبرداد
تشدیدبرخوردبا»توقفغیرمجاز«

و»پارکدوبل«
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تشــدید برخورد با تخلفات 
ســاکن مانند »توقف غیرمجاز« و »پارک دوبل« در ســطح معابر 

پایتخت خبر داد.
ســردار محمدحسین حمیدی به ایسنا گفت: همیشه یکی از مشکالتی 
که موجب اخالل در جریان ترافیک و در نتیجه نارضایتی رانندگان وســایل 
نقلیه شــده، توقف دوبله و غیرمجاز برخی از خودروها در حاشیه مسیر است 
 که این موضوع به ویژه در ســاعات پیک ترافیک مشــکالت زیادی را ایجاد 

می کند.
حمیــدی با بیان این که پارک دوبل و توقف غیرمجاز در حریم تقاطع ها 
این مشــکالت را چند برابر کــرده بود، افزود: در همین راســتا نیز تصمیم 
برآن شــد تا با این تخلفات به شــکل ویژه برخورد شــود و بر همین اساس 
ماموران پلیــس راهنمایی و رانندگی عالوه بر این که بــه روش های قبلی با 
این تخلف برخورد خواهند کرد، از ظرفیت دوربین های نظارتی و سیســتم 
 مانیتورینــگ و رصد آنالین نیز برای برخورد با تخلفات ســاکن اســتفاده 

می کنند.
وی با بیان این که با استفاده از سامانه سپهر تخلفات به صورت لحظه ای 
و برخط رصد شده و به رانندگان نیز ابالغ می شود، گفت: الزم است رانندگان 
توجه داشــته باشــند که توقف غیرمجاز و دوبله حتی برای چند دقیقه نیز 
می تواند ســبب اخالل در ترافیک شــود، این موضوع در ســاعات ترافیک 
صبحگاهی و عصرگاهی به مراتب بیشــتر خودش را نشان داده و باعث ایجاد 

گره های ترافیکی می شود.

»بیتوجهیبهجلو«
علتوقوع4۵درصدازتصادفات

درپایتخت
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران گفت: 4۵ 
درصد از تصادفات به علت بی توجهی به جلو و  رعایت نکردن فاصله 

طولی مجاز بین خودروها رخ می دهد.
به گــزارش روابط عمومی پلیس تهران، ســرهنگ علــی همه خانی از 
نگرانی پلیس درخصوص عدم رعایت فاصله طولی بین خودروها و آمار باالی 

تصادفات در این مورد خبر داد.
همه خانــی، رعایت فاصلــه حین رانندگــی را مهم برشــمرد و افزود: 
اگــر در رانندگی  فاصله  خــودرو  با خودروی جلویی حفظ نشــود می تواند 
 موجب خســارت و جرح و فوت شده و یک عمر پشیمانی را به دنبال داشته 

باشد. 
وی ادامه داد:  حدود  ۴۵ درصد از تصادفات در سطح شهر تهران مربوط 

به عدم توجه به جلو و عدم رعایت فاصله طولی است.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب با بیان اینکه خوردن 
و آشامیدن، استعمال دخانیات و  صحبت با تلفن همراه در رانندگی از جمله 
مواردی اســت که تمرکز راننده را حین رانندگی بهــم می زند، از رانندگان 
درخواســت کرد  در هنگام رانندگی از گوشــی تلفن همراه و فضای  مجازی 
استفاده  نکنند چرا که یکی از مواردی که می تواند فاصله خودرو  با خودروی 

جلویی را کم کند حواس پرتی است.

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در پایین ترین میزان طی 6 

هفته اخیر رسیده است.
به گزارش وبدا، ســیما سادات الری دیروز گفت: از ۲۸ 
تا ۲۹ شهریورماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هــزار و ۸۴۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که یک هزار و ۱۴۹ نفر از آنها بستری شدند.

الری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۴۱۹ هزار و ۴۳ نفر رسید، افزود: متاسفانه در طول این مدت، 
۱66 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 

جا ن باختگان این بیماری به ۲۴ هزار و ۱۱۸ نفر رسید.
وی با  اشــاره به اینکه خوشبختانه تا کنون ۳۵7 هزار و 
6۳۲ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند، اظهار داشت: سه هزار و ۸۹۳ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند، همچنین تا کنون ســه میلیــون و 7۱۹ هزار و ۲۱۰ 

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.
کاهش استفاده از ماسک، افزایش مبتالیان

همچنین به گزارش ایســنا، سخنگوی وزارت بهداشت 

بــا بیان اینکه میــزان رعایت پروتکل های بهداشــتی تاثیر 
مســتقیمی بر شدت شــیوع بیماری کووید۱۹ دارد، گفت: 
نقش اســتفاده از ماسک به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده 
در انتقــال ویــروس کرونا همواره مورد تاکید مســئوالن و 

کارشناسان بهداشت و درمان در سراسر جهان بوده است.
الری افــزود: بر اســاس آخرین بررســی های صورت 
گرفته میزان اســتفاده از ماسک در کشــورمان دارای سیر 
نزولی بوده و همزمان با این روند کاهشــی شــاهد افزایش 
 موارد ابتال و بســتری روزانه در اغلب اســتان های کشــور 

هستیم.
 کاهش ۱6/4۵ درصدی استفاده از ماسک 

در اماکن عمومی کشور
وی ادامــه داد: بر اســاس آخرین اطالعــات در هفته 

گذشــته میزان اســتفاده از ماسک توســط مردم کشور در 
اماکن عمومی ۵۹/۱۲ درصد بوده اســت که با کمال تاسف 
شــاهد کاهش ۱6/۴۵ درصدی میزان اســتفاده نسبت به 
هفته ماقبل آن بودیم. همچنین میزان اســتفاده از ماسک 
در وســایل نقلیه عمومی 6۴/۲ درصد گزارش شــده است 
 که نســبت به هفتــه ماقبل کاهش ۸/۳ درصدی را نشــان 

می دهد.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشــان کرد: بر اساس 
آخرین گزارشــات واصله میزان اســتفاده از ماسک توسط 
شــاغلین صنوف و صنایع 6۳/۲۵ درصد و توســط کامندان 
ادارات و بانک ها ۸۲/۱6 درصد اســت که متاســفانه بازهم 
شاهد روند کاهشی محســوس در میزان استفاده از ماسک 

در این گروه ها هستیم.

 رعایت پروتکل های بهداشتی 
در پایین ترین میزان طی 6 هفته اخیر

الری اظهار داشت: میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کشورمان در هفته گذشته به پایین ترین میزان خود ظرف 
6 هفته قبل از آن رسیده است. نباید فراموش کنیم وضعیت 
فعلــی بیماری در کشــور بازخورد نوع رفتار مــا در رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و اســتفاده از ماسک طی هفته های 
گذشته بوده است و بدون شک عادی انگاری شرایط مهم ترین 
عامل بروز خیز مجدد بیماری در کشور است. مطمئنا ویروس 
کرونــا ماه ها با ما خواهد بود و باید ســبک زندگی خود را با 
حضور آن تغییر دهیم . اگر کشــوری عملکر موثرتری داشته 
است این موفقیت مرهون همکاری مردم کشورش در رعایت 
نکات بهداشــتی است. امیدواریم با همکاری مردم در رعایت 
نکات بهداشــتی و استفاده از ماسک شاهد کنترل ویروس و 

کاهش موارد ابتال و بستری روزانه در کشور باشیم.
تشدید کرونا در موج سوم

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: این 
روز ها چیزی به اسم سرماخوردگی نداریم و هر عالمت تنفسی 
مطمئنا کروناست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر پیام 
طبرسی اظهار داشت: متأسفانه موج سوم کرونا شروع شده است 
و حداقل تا چهار ماه آینده باید برای جلوگیری از فاجعه جدید 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم و حواس خود را سرگرم 
اخبار واکســن و دارو نکنیم. وی ادامه داد: شیوع موج سوم از 
اواخر هفته گذشته آغاز شده است و اگر به همین منوال پیش 
برویم، طبق تخمین آقای دکتر حریرچی در نموداری که نشان 
 دادند، در آبان ماه مرگ و میر ناشی از کرونا به 6۰۰ نفر در روز 

می رسد.

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد

سیر نزولی استفاده از ماسک و افزایش مبتالیان کرونا در کشور

رئیس کمیته امداد:

حتییکریالازپولصندوقهایصدقاتبهعنوانحقوقپرداختنمیشود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

نظارتعمدهبانکهابرتسهیالتومطالباتمعوقضعیفاست

رئیس کمیتــه امــداد گفت: حتی یــک ریال 
از پــول صندوق هــای صدقات به عنــوان حقوق 
 پرداخت نمی شــود و همه صرف کمک به نیازمندان 

می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، ســید مرتضی 
بختیاری در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: بخشی از افراد 
جامعه هدف کمیته امداد سالمندان و بیماران صعب العالج 
هستند که عماًل برای بیماران صعب العالج و درمانی وجود 

ندارد و نیازمند مراقبت های ویژه هستند.
بختیاری با بیان اینکه از ابتدای شروع کرونا در راستای 
هماهنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا ستاد مواجهه با کرونا 
در کمیته امداد در تمامی استان ها راه اندازی شد، افزود: این 

ســتاد هماهنگی و همکاری نزدیکی را با ستاد ملی مقابله با 
کرونا دارد.

وی ادامه داد: در این راستا کمک های مردمی، کمک های 
ســتاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان موجب شد ما 

در تنگنا قرار نگیریم.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه در این راســتا ســتاد 
اجرایی فرمان امام ۹۲ میلیارد تومان، بنیاد مستضعفان ۵۰۹ 
میلیارد تومــان و خیرین ۹7 میلیارد تومان به کمیته امداد 
کمک کردند، گفت: بعد از فراخوان رهبر معظم انقالب برای 
اجرای رزمایــش همدلی کمک های مردمی و خیری به اوج 

خود رسید.
بختیــاری با بیــان اینکــه اولویت تحویــل تبلت به 

خانواده های مددجویان و خانواده هایی هســتند که بیش از 
سه دانش آموز دارند، اظهارداشت: بنیاد مستضعفان ۱۴هزار 
تبلت و ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام۱۰ هزار تبلت را 
در اختیار دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد قرار داده 
است. اپراتور های تلفن همراه نیز ۲۵ هزار تبلت را در اختیار 

دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد قرار دادند.
وی افزود: حتــی یک ریال از پول صندوق های صدقات 
نیز به عنوان حقوق به عوامل پرداخت نمی شــود و همه آن، 

صرف کمک به نیازمندان و به ویژه یتیمان می شود.
بختیــاری گفت: کمیته امداد در ســال ۱۳7۴ تا پایان 
۱۳۹7، 7۰۰ هزار خانواده را مســتقل کرد و اینها از چرخه 

حمایت کمیته امداد خارج شدند.

امکان انجام 
تکالیف دانش آموزان 

در شبکه »شاد« فراهم شد
با افزایش ظرفیت ها در نســخه جدید شــبکه 
آموزشی دانش آموز امکان انجام تکالیف دانش آموزان 

در شبکه شاد فراهم شد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی وزارت آموزش وپرورش، 
در شــرایط کرونایی و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی 
و به منظــور پیشــگیری از ایجاد وقفــه در فرآیند آموزش 
دانش آموزان، در آســتانه بازگشــایی مدارس و آغاز ســال 

تحصیلی از نسخه جدید شاد رونمایی شد.
از آنجا که تکلیف یکی از مهم ترین روش های کمک به 
یادگیری و تثبیت آموخته های دانش آموز است؛ این سرویس 
در راســتای پیشرفت دانش آموز به معلم کمک می کند تا از 
وضعیــت یادگیری دانش آموز و نقــاط ضعف و قوت وی در 
دروس مطلع شــود؛ ســرویس تکلیف برای معلم شامل سه 
بخــش تکالیف در جریان، تکالیف به اتمام رســیده و ثبت 

تکلیف جدید ارائه  شده است.
معلــم می تواند با انتخــاب کالس و درس خود پس از 
تعیین عنوان و مشخصات، تکلیف را ثبت کند؛ تکلیف ایجاد 
شده در قسمت تکالیف در جریان قرارگرفته و پس از اتمام 
زمان و تاریخ فعال بودن، به قسمت تکالیف به اتمام رسیده 
اضافه می شود تا معلم ضمن مشاهده پاسخ های ارسال  شده 
دانش آموزان، تصحیح و نمره دهی به آن بتواند پاسخ صحیح 
تکلیف را بارگذاری کرده و با ارســال مجدد آن به کالس ها 
و مدارس دیگر تعامل خود را با ســرویس ارائه  شده افزایش 
دهد. ایجاد و تعریف تکالیف توسط معلمان، امکان دسترسی 
هر معلم به دانش آموزان کالس  های خود و پیگیری تکالیف 
آن ها، امکان ارســال ســؤال به صورت فایل، امکان ضمیمه 
نمودن پاسخ به صورت فایل توسط دانش آموز، امکان ضمیمه 
نمودن فایل پیوست به ســؤاالت به صورت تصویر، صدا و یا 
فایل توسط معلم، امکان تصحیح تکلیف توسط معلم و ثبت 
نمره، امکان مشــاهده نمره تکلیف، از ویژگی های سرویس 
تکلیف الکترونیکی شــاد بــه  منظور تســهیل فرایند ارائه، 

دریافت و ارزیابی تکالیف است.

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور بر لزوم 
تقویت نظارت بانک ها در پرداخت تســهیالت و 

مطالبات معوق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت االســالم حسن 
درویشــیان در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و نیمه دولتی اظهار داشــت: در مجموعه مدیریتی 
سازمان بازرســی کل کشــور، از وضع کشور، مشکالت 
معیشتی و اقتصادی، پیچیدگی تحریم ها و مشکالتی که 

ایجاد کرده آشنا هستیم.
درویشیان دستگاه های پُرریسک مانند بانک ها و دیگر 
نهاد های تصمیم گیر در حوزه مالی را یکی از رویکرد های 
جدی سازمان بازرسی عنوان کرد و ادامه داد: در شرایط 
فعلی اگر مدیری ریســک نکند و به موقع تصمیم نگیرد، 
کشور دچار مشکل می شود و ممکن است مدیری پیش 
خود فکر کند به خاطر ریســکی که یــک موضوع دارد، 
تصمیمی اتخاذ و اقدام نکند تا به دردســر احتمالی نیفتد 
و به همین خاطر رئیس قوه قضائیه از ما خواســته اند که 
بر »تــرک فعل ها« نیز ورود کنیم و ما نیز حتما ســراغ 
مسئولیت های انجام نشده خواهیم رفت و مطالبه خواهیم 
کرد، چه بســا  ترک فعل ها مهم تر و ضرر آن نیز به کشور 

بیشتر باشد.
وی با تأکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه و اصالحی، 
افزود: حقیقتاً دنبال مچ گیری نیستیم و قصد دستگیری 
از مدیــران را داریم، اما در عین حال مچ مفســدین را از 
جمله مفسدین مالی و اقتصادی، مفسدین اداری و  ترک 

فعل ها را می گیریم.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور با  اشــاره به 
گزارش های هشداری این سازمان به دستگاه های مختلف 
از جمله بانک ها و تأکید بر بررسی آسیب های ساختاری 
و فرآیندی که منتهی به فســاد و ایراد می شود، گفت: از 
ابتدای انقالب همه دلسوزان بر اصالح نظام های مختلف 
از جملــه بانکی، مالیاتی، گمرکــی و... تأکید کردند که 
تاکنون اصالح اساســی صورت نگرفتــه، اما بنا داریم به 
کمک مجلس برویم تا اصالحات اساســی در نظام بانکی 

صورت بگیرد.
درویشیان خاطرنشــان کرد: یکی از دغدغه هایی که 
در بازرسی از بانک های مختلف برای ما ایجاد شد، مسئله 
نیاز به نظارت بیشــتر بانک ها بر تســهیالت پرداختی و 
معوق شــدن مطالبات اســت؛ اینکه بخشی از تسهیالت 
پرداختــی در محلی کــه در قرارداد ذکر شــده، صرف 
نمی شود، به علت عدم نظارت بانک هاست، فلذا الزم است 
نظارت بانک ها تقویت شــود و تا انتهای زنجیره مصرف 
تسهیالت در پروژه ها ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که 
 تسهیالت در جای مقرر هزینه شده و ارزیابی ها نیز دقیق 

باشد.
 پرداخت تســهیالت بانک ها با فشار های مقامات 

سیاسی و غیرسیاسی
وی بــا انتقاد از کارشناســی های ضعیــف و یا بعضا 
توجه نکردن به گزارش های کارشناســان، گفت: برخی 
از تســهیالتی که به پروژه ها داده می شود، اولویت کشور 
نیســت و یا آن پروژه صرفه اقتصــادی ندارد، اما بانک ها 
بعضاْ با فشار های مقامات سیاسی و غیرسیاسی مجبور به 
پرداخت می شــوند، در حالی  که شما باید امانت دار مردم 

باشید و از منابع بیت المال محافظت کنید.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور ادامه داد: در 
بررسی ها اگر به این نتیجه رسیدید که پرداخت تسهیالت 
به پروژه ای خالف مصالح کشــور و بانک است و فشاری 
وارد می شــد، موضــوع را به ما منتقل کنید تا از شــما 
حمایت کنیم. به هیچ وجه نباید اجازه داد کسی مصالح و 

منافع کشور را زیر پا بگذارد.
 انتقاد از بنگاه داری بانک ها

درویشــیان با انتقاد از بنــگاه داری بانک ها و با بیان 
اینکــه ادعا می شــود بانک هــا اراده ای بــرای واگذاری 
بنگاه های خــود ندارند، گفــت: یکی از  اشــکاالتی که 
دربــاره بنگاه داری بانک ها مطرح می شــود، این اســت 
که بانک ها تســهیالت ارزان قیمت را به بنگاه های خود 
اختصــاص می دهند. با توجــه به اتمام مهلــت قانونی 
ســه ســاله واگذاری بنگاه های بانک ها هرچه زودتر این 

 بنگاه ها را واگذار کرده و بر مســئولیت اصلی خود تمرکز 
کنید.

وی درخصــوص واحد های تولیدی تملک شــده از 
ســوی بانک ها افزود: آیت اهلل رئیسی درخصوص بررسی 
این موضوع به ما مأموریت داده اند و بنده نیز از همکاران 
خواســته ام آمار و اطالعات همه واحد های تملک شــده 
در کل کشــور را بگیرند. گفته می شود برخی واحد های 
تولیــدی بعد از واگذاری و تملک بانک تعطیل شــده اند 
و اگر در اختیــار مالک قبلی بود یا اگــر بانک مدیریت 
مجموعــه را به مدیر قبلی می ســپرد، این واحد تولیدی 
تعطیل نمی شــد و این ذهنیت برای جامعه ایجاد شــده 
که مشکل در بانک هاست. شما نیز کمک کنید تا گزارش 
جامع و کاملی تهیه شود تا اگر این اتهام متوجه بانک ها 

نیست، رفع شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور با  اشاره دریافت 
تســهیالت ارزان قیمت از سوی برخی افراد صاحب نفوذ 
که آن را نیز پس نمی دهند، اظهار داشــت: لیســت این 
افراد را به سازمان ارائه کنید و از شما رسماً می خواهیم با 
قاطعیت این قبیل موارد را پیگیری کرده و نتیجه را هم 

به ما اعالم کنید.
درویشــیان درخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی 
کشــور درخصوص قابل مطالبه نبودن سود های مازاد بر 
دســتورالعمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گفت: 
این مسئله بیشــتر در بانک های خصوصی مبتال به است. 
بنــده نیز ابالغ کرده ام در اســتان ها نظارت کنند تا این 
رأی وحدت رویه اجرا شود. برخی از بانک ها سود قانونی 
سپرده را در یک حساب می ریزند و سود غیرقانونی را در 

حساب دیگری واریز می کنند.
وی بــا بیان اینکــه اگر قانون مبارزه با پولشــویی و 
آیین نامه آن درست اجرا شود، جلوی بسیاری از تخلفات 
گرفته می شــود، ادامه داد: در بازرســی ها بــه مواردی 
برخوردیم که از حســاب های راکد سوءاستفاده می شود. 
حســاب های بالاستفاده نباید راکد شود، بلکه به طور کل 

نباید دیگر قابل استفاده باشد.

وزیر بهداشت خبر داد
 تالش برای پیش خرید 

۲0 میلیون دوز واکسن کرونا
وزیر بهداشــت گفت: تالش می کنیم ۲0 میلیون 
دوز واکسن کرونا را از یک شرکت هندی پیش خرید 

کنیم.
به گزارش فارس، ســعید نمکی در جلســه ستاد ملی 
مقابله با کرونا درخصوص آخرین اقدامات وزارت بهداشــت 
برای تامین واکســن کرونا اظهار داشت: یک شرکت هندی 
۱۰۰ میلیون دوز واکســن کرونا به آمریکایی ها پیش فروش 
کرده اســت، مدیرعامل این شــرکت فــردی ایرانی االصل 
زرتشــتی اســت که به ما قول داده اســت ۲۰ میلیون دوز 
واکســن را با قیمت پایین تر به ما بفروشد. وی افزود: ما در 
حال انجام اقدامات الزم برای تامین این واکسن هستیم که 
امیدواریم زودتر به نتیجه برسد. البته تیم های تحقیقاتی ما 
نیز درحال تالش شبانه روزی برای تولید واکسن هستند که 

به نتایج مثبت این تحقیقات خیلی امیدواریم.

در ادامه پروژه فضاســازی رســانه ای علیه 
رویکرد دستگاه قضا در مبارزه همه جانبه با فساد 
و ناامنی، در روز های اخیر رسانه های فارسی زبان 
خارج از ایران اقدام به انتشــار اخبار مجعول و 

بی پایه و اساس می کنند.
به گزارش فــارس، در روز های اخیر رســانه های 
فارســی زبان خــارج از ایــران کــه تحــت حمایت 
ســرویس های جاسوســی غربی مدیریت می شــوند، 
در ادامــه پروژه فضاســازی رســانه ای علیــه رویکرد 
دســتگاه قضا در مبارزه همه جانبه با فســاد و ناامنی، 
 اقــدام به انتشــار اخبــار مجعول و بی پایه و اســاس 

می کنند.
در همین راستا، روز گذشته، ادعایی مطرح شد که 
یک زندانی مشخص در زندان ارومیه اقدام به اعتصاب 

غذا کرده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان 

غربی، ضمن رد اعتصاب یک محکوم در زندان ارومیه، 
گفت: این فرد به جرم همکاری موثر با گروهک داعش 
و اقــدام علیــه امنیت ملی به حبس محکوم شــده و 
 هم اکنــون در حال گذرانــدن دوران محکومیت خود 

است.
مصطفی حبیبی تاکید کرد: ادعای اعتصاب غذای 

این محکوم به هیچ عنوان صحت ندارد.
همچنین، ادعا شده اســت، زندانی دیگری به نام 
»ســالم زند« در زندان زاهدان به علت ابتال به بیماری 
 کرونا و عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی او فوت کرده 

است.
مدیر کل زندان های سیســتان و بلوچستان درباره 
ادعای مطرح شده گفت: این فرد که به جرم جاسوسی 
به نفع دولت بیگانه، محکوم شــده و در حال ســپری 
کردن دوران محکومیت است، نه به بیماری کرونا مبتال 

شده و نه فوت کرده است.

سلیمانی افزود: زندانی مورد ادعا، به علت بیماری 
دیگری که پیشــتر به آن مبتال بوده از چند هفته قبل 
به بیمارستان اعزام شده و هم اکنون مراحل درمان وی 

در حال انجام است.
همچنیــن پیگیــری ها از دادگســتری اســتان 
آذربایجان غربی نشــان می دهد ادعای مطرح شده در 
برخی رسانه های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم 
 قطع انگشــت دست سه کودک به جرم سرقت صحت 

ندارد.
این شــایعات مــوج تبلیغاتی به وجــود آمده در 
ادامه پروژه فضاســازی رســانه ای غربی علیه رویکرد 
دســتگاه قضــا در مبــارزه همــه جانبه با فســاد و 
ناامنــی صورت گرفته اســت. این در حالی اســت که 
مجرمین ســارق نیز باالی ۲۰ ســال ســن دارند که 
 هم اکنــون در حال گذرانــدن دوران محکومیت خود 

هستند.

تکذیب3ادعایدروغعلیهقوهقضائیه

ایثارگران گزارش  امور  و  رئیس  بنیاد شهید 
عملکرد صدروزه بنیاد در دوره جدید را تشریح 

کرد.
به گزارش »ایثار«، ســعید اوحدی در نخســتین 
کنفرانس خبری خود ضمن تشریح عملکرد صدروزه 
ریاســت خود در بنیــاد از اتخــاذ رویکردهای جدید 
به عنوان سیاســت های جدیــد بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران خبر داد و گفت: پاســخگو بودن به جامعه 
ایثارگــری، تقویــت اعتبار و جایگاه بنیاد برخاســته 
از اعتبار و قداســت جامعه هدف اســت. وی مدیریت 
جهــادی و انضبــاط مالــی و اداری در بنیــاد را از 
رویکردهای جدیــد مدیریتی بنیاد اعالم کرد و افزود: 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران تعدادی شرکت و بنگاه 
در زیرمجموعه خود دارد، که خیلی وقت ها مولد نبوده 

اســت که تصمیم داریم نظارت مستقیم و مستمر بر 
عملکرد این شرکت ها داشته باشیم، بنیاد را از فضای 
بنگاه داری خارج کنیم و این شــرکت ها و بنگاه ها به 
مراکز تولید کننده در راستای اهداف خود جامعه هدف 

بنیاد تبدیل شوند.
اوحدی، از تشکیل پنج کمیته اجرایی »مسکن«، 
»اشتغال«، »درمان«، »فرهنگی« و »لوایح و قوانین« 
در ذیل ســه شــورای راهبردی خبر داد و ادامه داد: 
امروز به بررسی و بازنگری جدی قانون جامع خدمات 
ایثارگــری نیاز داریــم و مصرانه پیگیر آن هســتیم. 
در ایــن صد روز پنج مصوبه بســیار خوب و مهم هم 
در دولت داشــتیم کــه اولین مصوبــه پرداخت تمام 
مطالبــات به زمین مانده در حــوزه ایثارگری تا پایان 
ســال ۹۹ اســت که البته با لطــف و عنایت خداوند 

 تــا به امــروز بخش عظیمــی از آن پرداخت شــده 
اســت. وی، بازنشســتگی پیش از موعد همســران و 
فرزندان شهدا را دیگر مصوبه دولت در حوزه ایثارگری 
اعــالم کرد و گفت: پرداخت صد هــزار فقره وام برای 
خرید مسکن، تعیین حقوق برای عزیزان ایثارگری که 
به هر دلیلی شــغل خود را از دســت داده اند و تأمین 
زمین مســکن بــرای جامعه ایثارگــری هم مصوبات 
دیگر در دولت بود، همچنین تا به امروز ســه جلســه 
با فراکسیون ایثارگری مجلس داشتیم و نواقص قانونی 
درباره  اشــتغال و معیشت جامعه ایثارگری را پیگیری 
کردیم. امروز اراده جدی ما در بنیاد این است که هیچ 

بدهی به دولت بعد منتقل نکنیم.
 پیگیر  اشتغال و مسکن جامعه ایثارگری هستیم

رئیس  بنیاد شــهید و امور ایثارگران در بخش 

دیگری از ســخنان خود به امضای پنج تفاهم نامه 
راهبردی و عملیاتی بنیاد با وزارتخانه های مختلف 
در حوزه مسکن،  اشتغال و درمان جامعه ایثارگری 
 اشــاره کرد و افزود: یــک تفاهم نامه جامع خوب با 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســه موضوع 
 اشــتغال، آمــوزش و درمان داشــتیم کــه زمینه 
اجرایی آن هم فراهم شــده است. تفاهم نامه مهمی 
هم بــا وزارت راه و شهرســازی در حــوزه تأمین 
 زمین مســکن برای جامعه ایثارگری امضا شــده 

است.
اوحــدی همچنین از امضــای تفاهم نامــه ای با 
سازمان دیه کشــور خبر داد و اظهار داشت: بر اساس 
ایــن تفاهم نامه تا پایان ســال زمینــه آزادی عزیزان 
ایثارگری که به هر دلیل در زندان ها گرفتار شــده اند، 
فراهم می شــود. در حوزه فرهنگی هم قدم های خوبی 
برداشته شده است که یکی از آنها امضای تفاهم نامه با 
سازمان صدا و سیما برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت است.
وی با  اشــاره به برنامه  »هر هفته یک استان« در 
شــورای معاونین بنیاد افزود: اعتقاد ما این اســت که 
مشکل مسکن،  اشتغال و... هر استان باید در خود آن 
استان پیگیری و حل شــود. بر همین اساس، در این 
۱۰۰ روزه ۱۱ ســفر استانی داشته ایم که طی آن، در 
حوزه مسکن ۴۲ هزار مورد زمین برای تأمین مسکن 
جامعه ایثارگری و ۳۲ هزار مورد  اشــتغال تأمین شده 

است.
پیگیری استخدام 

تمام فرزندان شهدا و جانبازان باالی ۷0 درصد 
رئیس  بنیاد شــهید و امور ایثارگران ادامه داد: در 
حوزه  اشــتغال به جز مواردی که  اشاره شد، به صورت 
جدی دنبــال ظرفیت هــای قانونی  اشــتغال جامعه 
ایثارگری هستیم؛ در همین راستا ترتیبی اتخاذ شده 
است که تمامی فرزندان شــهدا و جانبازان باالی 7۰ 

درصد استخدام شوند.


