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با حاللیت جبران میشه؟
   محســن پور پیر:»روحانی بعد از هشت ســال توهین لفظی و عملی به 
مردم، در آخرین دیدارش در حضور رسانه ها درخواست حاللیت داشته، گویا 
ایشون هنوز متوجه نیست که عزت ملِی تحقیر شده، اقتصاد ملِی فلج شده، 
هســته اِی نابود شده، شکاف و ناامیدِی ایجاد شده، و عقب افتادگی کشور با 

حاللیت برنمی گرده.«
بوی تعفن دروغ و تحریف

 محمد اکبرزاده: »ورزشــکار ُکره ای بابت اظهارات نسنجیده اش علیه جواد 
فروغی عذرخواهی کرده و گفته حرفهایم نه بر اســاس واقعیت که بر مبنای 
گزارش های کذب رسانه ها بود! بی بی سی و راشد اینترنشنال باز هم باختند! و 

این بار بوی مشمئزکننده شان تا شرق دور هم رسید!«
یک فناوری بومی دیگر 

 سید یاســر جبرائیلی: »در کشــور بالغ بر ۸۹۲ هزار هکتار اراضی تحت 
کشــت برنج شلتوک داریم که ســاالنه حدود ۱۲.۵ میلیارد متر مکعب آب 
مصرف می کند. با فناوری آبیاری زیرسطحی که به همت گروه پیشران مرکز 
راهبردی سپاه بومی  ســازی شد، می توانیم این میزان مصرف را به ۳میلیارد 

متر مکعب کاهش دهیم.«
می خوای گرون کنی گرون کن اما...

 حامد پارســا: »دیروز گفت رئیسی همین اول کاری ۲0 درصد گذاشته رو 
همه اجناس! گفتم بابا هنوز نیومده که، چند روز زود گفتی. امروز دیدم داره 

به یکی میگه از پا قدم رئیسی ۲0 درصد رفته رو جنسا.« 
دروغ فیلتر

 مهدی کمالی: »همه پیامرســان ها و شبکه های اجتماعی خارجی نه تنها 
فیلتر نمی شــن، بلکه می تونن توی ایران نمایندگی داشته باشن. این یعنی 
زمینه رفع فیلتر حتی توئیتر و تلگرام. این کجا و دروغ قطع اینترنت کجا.« 

مگه نمی گفتید فضای مجازی نابسامانه؟
 سورا بانو:» مگه همین چند ماه پیش نبود با پخش کلیپ اون خانم بالگر 
با پسربچه همه آه و واویال راه انداختند چرا این فضا تو کشور این قدر نابسامان 
پس چرا با طرح صیانت از فضای مجازی اینهمه جو سازی میشه. بابا خدایی 

با خودتون چند چندید؟«
 پول زور

 کریم زاده» ۳ تا پروفن خریدم، هیچ نســخه و هیچ مشاوره ای هم در کار 
نبود. داروخانه شــبانه روزی ۴00 تومن به عنوان تعرفه خدمات دارویی روی 
قرص ها کشــید! کدوم خدمات دارویی؟ حق رشــد میگیرن واسه قرص ها؟! 

داروخانه ها روزی چند میلیون از این راه درمیارن؟«

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.

صورت کثیف بایدن هنگام سخنرانی 
در کاخ سفید و پاک کردن آن با انگشت، 

سوژه خبری رسانه های دنیا شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از نیویورک پســت، صورت کثیــف جو بایدن، 
رئیس جمهور ۷۸ ســاله آمریــکا روز جمعه، 

هنگام جلسه ای مجازی با فرمانداران ایالت ها خبرساز شد و باعث تمسخر او 
شــد. این جلسه درباره مسئله آتش سوزی با گروهی از فرمانداران ایالت های 
غربــی در جریان بود و کاماال هریــس، معاون بایدن در حال صحبت بود که 

بایدن یادداشتی را برای تمیز کردن صورت خود دریافت کرد.
بایدن در جریان این مراســم که به طور مســتقیم از کاخ سفید پخش 
می شــد، یادداشتی از یکی از دســتیاران خود دریافت کرد که در آن نوشته 

شده بود: »آقا، چیزی روی چانه شما چسبیده است.«
تصاویر منتشــر شده از صورت بایدن نشان می دهد که گویا جسمی زرد 
رنگ که شــبیه یک تکه زرده تخم مرغ اســت، در سمت راست چانه او قرار 
دارد. او پس از خواندن این یادداشت چانه خود را با دست پاک کرد و بعد به 

انگشتانش نگاه کرد و دستش را به سمت دهان خود برد.
در ادامه سخنرانی او از پشــت آن کاغذ برای یادداشت برداری استفاده 
کرد و با این کار، او ناخواســته یادداشت را به سمت عکاسان خبری که این 
رویداد را پوشش می دادند، نشان داد. این اولین بار نیست که گاف های بایدن 
سوژه رسانه  ها می شود. رئیس جمهور آمریکا بار ها به دلیل این خطا ها در صدر 
اخبار قرار گرفته اســت، از اشــتباه گفتن کلمه »JCPOA« )برجام( تا گفتن 
کلوتین به جای اسم رئیس جمهور روسیه )پوتین( و گشتن به دنبال ماسک 

خود تا ناتوانی در باال رفتن از پله های هواپیما.

صورتکثیف
رئیسجمهور
7۸ساله!

آمریکا

بیش  و ضبط  از کشف  امارات  پلیس 
از ۹۳ کیلوگــرم مواد مخــدر و بیش از 
ســه هزار قرص روانگــردان در گمرک 

شیخ نشین شارجه خبر داد.
به گزارش ایسنا، پلیس امارات در گزارشی 
اعــالم کرد کــه نیروهای امنیتی و بازرســی 
گمرک شــارجه موفق شدند بیش از ۹۳ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه و 

سه هزار قرص روانگردان کشف و ضبط کنند.

براساس این گزارش، سه نفر نیز توسط پلیس امارات دستگیر و به دادگاه 
معرفی شدند. این بزرگترین محموله مواد مخدر کشف شده طی سال جاری 

در شیخ نشین شارجه می باشد.

کشفمحموله
۹۳کیلوگرمی

موادمخدردرفرودگاه

امارات

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از کشــف 
پرونده و دســتگیری مجرم سایبری که با ایجاد یک سایت احراز 
هویت حساب های کاربری ارزهای دیجیتال در یک صرافی خارجی 

از شهروندان کالهبرداری کرده بود خبر داد.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشــت: بــا مراجعه یکی از 
شــهروندان به این پلیس مبنی بر کالهبرداری تحت عنوان احراز هویت 
حساب کاربری ارزهای دیجیتال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت 
قرار گرفت. شــاکی در اظهارات خود عنوان داشت باتوجه به اینکه حساب 
کاربــری ام که در آن معادل ۳0 میلیارد ریال ارز دیجیتال داشــتم دچار 
مشــکل شده بود، در فضای مجازی جســت وجو کردم و با یک سایت که 
در زمینه مشــاوره درخصوص رمز ارزهای مختلف و حل مشکالت ورود به 
پروفایل و احراز هویت کاربران ایرانی در صرافی های خارجی فعالیت داشت 

آشنا شدم.
گودرزی بیان داشت: شاکی در ادامه توضیح داد باتوجه به اینکه سایت 
مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نیز داشت بدون اطمینان از اصالت نماد 
اطمینان و هویت مدیران آن جهت رفع مشکل حساب کاربری خود تمام 
مشخصات و مدارک هویتی خود را به همراه ایمیل،نام کاربری و رمز عبور 
خود برایشــان فرستادم و مبلغی را نیز جهت کارمزد واریز کردم اما بعد از 
گذشــت دو روز از طرف این سایت با بنده تماس گرفتند و اذعان داشتند 
امکان احراز هویت حســاب کاربری بنده وجود ندارد،در نهایت با بررسی 
بیشتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور بنده تغییر کرده و تمام ارزهای 

دیجیتال داخل آن حساب کاربری سرقت شده است.
وی اظهار داشــت: با پی جویی سرنخ های دیجیتال مجرمانه و استفاده 
از روش های نوین کشــف جرایم ســایبری و علیرغم استفاده از روش های 
پنهان ساز هویتی، ضمن احراز هویت واقعی متهم و شیوه و شگرد مجرمانه 
وی تیــم عملیاتی این پلیس پس از تشــریفات قضایی مجرم را در محل 
اختفای خود در یکی از محله های شمالی تهران بزرگ دستگیر و به همراه 

تجهیزات هوشمند به پلیس فتا منتقل کردند. 
این مقام ســایبری با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵0 نفر مالباخته 
شناسایی شــده اند و تحقیقات همچنان در راستای شناسایی تمام شکات 
و کشف زوایای پنهان پرونده ادامه دارد عنوان داشت: متهم پس از انتقال 
به پلیس فتا و مواجهه با ادله دیجیتال جمع آوری شــده توسط پلیس به 
جرم خود اقرار کرد و اظهار داشــت یک ســایت احراز هویت حساب های 
کاربری ارز دیجیتال یک صرافی معتبر خارجی ایجاد کردم و با درج نماد 
جعلی اعتمــاد الکترونیک جهت جلب اعتماد مراجعه کنندگان ، اطالعات 
محرمانــه و مدارک هویتی افراد را دریافت و پس از ســرقت تمام ارزهای 
دیجیتال موجود در حساب های کاربری آنها ،اکانت شان را نیز از دسترس 

خارج می کردم.
گودرزی با تاکید بر استفاده از یک ایمیل منحصر به فرد و گذرواژه ای 
قوی برای کیف پول و حســاب های کاربری ارزهای دیجیتال افزود: اکثر 
مشــکالت کاربران تنها به دلیل نا آشــنا بودن افراد بــا این موضوع و در 
نتیجه عدم رعایت نکات امنیتی مربوط به آن است. در صورت بی توجهی 
به تنظیمات امنیتی کیف پول ها و عدم نگهداری درست رمز های خصوصی 
و عمومی خود و... افراد با خطرات امنیتی جدی مواجه می شوند و احتمال 

اینکه سرمایه های خود را از دست بدهند، وجود دارد.
وی به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به هویت ها در فضای مجازی 
اعتماد نکنند و اطالعات محرمانه خود از جمله اطالعات هویتی،ایمیل،نام 
کاربری و رمز عبور حســاب های کاربری دیجیتال و... را به هیچ عنوان در 
اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و توصیه های پلیس فتا را جدی بگیرند و 
همواره مراقب ترفند کاله برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده 
 موارد مشــکوک موضوع را از طریق ســایت رســمی پلیس فتا به نشانی

 www.cyberpolice.ir اعالم کنند.

دستگیری کالهبردار بزرگ رمز ارز در تهران 
توسط پلیس فتا

در شرایطی که بر اساس آخرین اعالم وزارت 
بهداشت، کرونا جان ۳66 هموطن دیگر را گرفته 
است، مسئوالن بهداشت و درمان کشور نسبت 
به خطرات ادامه کاهش رعایت دســتورالعمل ها 

هشدار می دهند.
به گــزارش وبدا، دیــروز مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت در اطالعیه ای درخصوص 
آخریــن وضعیت کرونا در ایران اعــالم کرد: »از نهم تا 
دهم مردادمــاه ۱۴00 و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۳۲ هــزار و ۵۱۱ بیمار جدیــد مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که سه هزار و ۴۸۳ 

نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و 

۹0۳ هزار و ۵۱۹ نفر رسید.
متاســفانه در طول ایــن بازه زمانــی، ۳۶۶ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۹0 هزار و ۹۹۶ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۳۸۵ هزار و ۱۹۵ 
نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص 

شده اند.
پنــج هزار و ۵۳۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۵ میلیــون و ۹۷۸ هزار و ۶۳۲ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۲۸۵ شــهر کشور در وضعیت قرمز، 
۱۱0 شــهر در وضعیت نارنجی، ۵۳ شــهر در وضعیت 

زرد قرار دارند.
تا کنــون ۹ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶0۳ نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و دو میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۷۹ نفر نیز ُدز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 

در کشور به ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۸۲ ُدز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکســن حتما در 

سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.«
 بیش از 6۰ درصد مردم شیوه نامه هاي کرونایي را 

رعایت نمی کنند
معاون کل وزیر بهداشت گفت: میزان رعایت مردم 
در زمینه شیوه نامه های بهداشتی، ۳۹.۲۲ درصد است 
یعنی بیش از ۶0 درصد مردم، شــیوه نامه ها را رعایت 

نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، ایرج حریرچی 
در ارتبــاط تصویری با خبر شــبکه یک ســیما افزود: 
متاســفانه در استان های البرز، گیالن، زنجان، کرمان و 
هرمزگان نیز بیش از ۷0 درصد مردم شــیوه نامه ها را 

رعایت نمی کنند.
حریرچی ادامــه داد: در اســتان های تهران، قم و 
البرز بیش از ۶۷ درصد مردم در اماکن عمومی، ماسک 
نمی زنند یعنی از هر ســه نفر، دو نفر ماسک نمی زنند. 
این موجب شــده است که در هفته گذشته ۲۲ هزار و 
۳00 بستری کرونا مثبت، حدود ۴۵ هزار بستری کرونا 
مثبت یا کرونا مشــکوک و حدود ۱۸0 هزارمورد بیمار 

سرپایی کرونا مثبت داشته باشیم.
وی بیان داشــت: این نشــان گر این اســت که در 
هفته گذشــته به علت پایین آمدن میزان رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی، موارد سرپایی ۲۶.۵ درصد، موارد 
بســتری ۳۲ درصد و فوت ۳۸ درصد نســبت به هفته 

گذشته افزایش یافته است.
 بیمارستان ها به ظرفیت کامل رسیده اند

معاون کل وزیر بهداشت گفت: اکنون بیمارستان ها 
در بسیاری از استان ها مانند مازندران، گلستان، کرمان، 
هرمزگان و تهران و البرز به ظرفیت کامل رســیدند و 
بیش از کمبود تخت، کاهش توان پرســنل بهداشت و 

درمان و خستگی مفرط آنها را شاهدیم.
حریرچــی با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد، در 
هفته بعد، روند ها افزایشــی خواهد بود، افزود: راه برون 
رفت، واکسیناســیون وسیع و جامع است که این کار با 
ســرعت مناسبی در حال انجام اســت. وی با تاکید بر 
اینکه رعایت شــیوه نامه ها، ابزار بســیار مناسبی برای 
مقابله با بیماری کروناست، ادامه داد: در آمریکا استفاده 

از ماسک در اماکن عمومی، اجباری شده است.
 بار ویروس دلتا در هر نفر

 هزار برابر ویروس ووهان است
معاون کل وزیر بهداشــت گفت: با توجه به تغییر 
ماهیــت ویروس کرونا به »دلتــا«. هر نفر ۵ تا ۹ نفر را 
مبتال می کند و بار ویروس در هر نفر هزار برابر ویروس 
ووهان اســت بنابراین حتما باید اقدامات اساسی تری را 

انجام دهیم.
حریرچی افزود: اگر رعایت شــیوه نامه ها بر همین 
منوال باشــد و ضعف نظارت ها کــه در دو هفته اخیر، 
شــدت یافته است ادامه یابد تا دو هفته آینده، بیماری 
کرونا تشــدید خواهد شد و تا ۱0 روز آینده، اوج گیری 
قابل توجه را خواهیم داشــت مگر اینکه واکسیناسیون 
در دو ماه آینــده، کمک عمده ای کند و ما را به ایمنی 

جمعی برساند.
 شیوه نامه های ایام محرم مانند پارسال خواهد بود

وی با اشاره به اینکه مصوبه اولیه شیوه نامه های ایام 

محرم، اعالم شده است، اظهارداشت: فعال بر اساس این 
مصوبه، شرایط مانند پارسال خواهد بود یعنی با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی.
معاون کل وزیر بهداشت خطاب به برگزارکنندگان 
مراســم و مردم گفت که از رهبر معظم انقالب، مراجع 
عظام و علما جلو نزنند و همان گونه که رهبری و مراجع، 
مراســم را تکی و با رعایت شــیوه نامه ها برگزار کردند؛ 

دیگران هم شیوه نامه ها را رعایت کنند.
حریرچی با اشــاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر 
رعایت مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا بیان داشت: 
کسانی که اعالم می کنند که مراسم ایام محرم را برگزار 
می کنند باید عذرخواهی کنند و باید به منظومه فکری 

و عملی مقام معظم رهبری و مراجع برگردند.
وی در پاســخ به این پرسش که چه برنامه ای برای 
رفع کمبود احتمالی دارو و امکانات درمانی دیده شــده 
اســت؟ گفت: اکنون مهم ترین مانع برای تامین دارو و 
تجهیزات، محدودیت مالی موجود در سراســر کشــور 
اســت، اما مدافعان سالمت و وزارت بهداشت، با چنگ 
و دندان، این امکانات را تامین می کنند.نگذاشــتیم تا 
دارو های ضد ویروس دچار کمبود شــود و با استفاده از 
تخت های جدید، نگذاشتیم بیماران تحت فشار باشند.

اکنون برای بیماران کرونایی که بســتری می شــوند و 
بیماران سرپایی، کمبود امکانات قابل توجه نداریم.

 تعطیلی سراسری سفت و سخت
 راهکار فعلی مدیریت کرونا

ســخنکوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با تاکید بر 
کاهش شــدید رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، 
گفت: باید یک تعطیلی سراســری سفت و سخت اجرا 

شود که مثل تعطیلی آخری نباشد.
به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی در یک گفت و گوی 
تلویزیونی بیان داشت: موج جدید کرونا بسیار سهمگین 
اســت و قدرت ابتالی ویروس دلتا ۵ تا ۹ برابر ویروس 
ووهان اســت  و این در حالی اســت که میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی به زیر ۴0 درصد رسیده است و 
قطعا با این قدرت ویروس تعداد زیادی مبتال می شوند. 
رئیسی افزود: حتی در کشــورهایی که واکسیناسیون 
باالیــی دارند بازهــم دچار این موج شــدند و آمریکا، 
انگلیس و اســپانیا به شــدت میزان بیمارانشــان باال 
می رود و ویروس جدید به تبع در کشــور ما که میزان 
واکسیناســیون تازه قوت گرفته اســت می تواند باعث 
مرگ و میر بیشتر شود. واکسیناسیون ممکن است مانع 
از ابتال به کرونا نشود اما می تواند مانع از بستری و مرگ 
شــود. تنها راه ما عالوه بر تسریع واکسیناسیون، رعایت 

پروتکل ها است .
 هنوز به قله بیماری نرسیده ایم

وی ادامه داد: االن در ۲۹ استان روند صعودی است 
و ما هنوز به قله بیماری نرسیدیم که بگوییم پس از آن 
روند نزولی می شود، پیش بینی ما این است که اگر با این 
روند پیش برویم تا دو یا سه هفته دیگر درگیر خواهیم 
بود و این درحالی است که میانگین اقامت بیماران مبتال 
به کرونــا دلتا در حال افزایش اســت. میانگین اقامت 
بیماران در بیمارســتان حدود ۹ روز اســت اما به نظر 
می رســد نوع دلتا در حال تغییر این میانگین است. از 
طرفی درمان سرپایی آغاز شده است و همچنین سایر 
بخش هــا هم دارد به بخش کووید تبدیل می شــود. ما 
۳۸۵ شهر قرمز و نارنجی داریم و این یعنی همه شهرها 

تولید بیماری دارند.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت: قبول دارم 
که بستری بیماران در بیمارستان سخت است. االن در 
تهران بیش از هشت هزار و ۴00 بیمار بستری داریم. ما 
در ICUها بیماران دیگر هم برای بستری داریم و در یک 
فاز گذر به شکلی دچار کمبود تخت می شویم  البته االن 
دستور دادیم اکثر اعمال الکتیو و انتخابی تعطیل شود 
و در حال اضافه کردن بخش های دیگر به بیمارستان ها 
هستیم تا بتوان پاسخگوی بیماران بود ولی تا زمانی که 
ورودی بیمارستان کم نشود وضعیت همین است. آقای 
وزیر هم دستور دادند بخش های دیگر هم به کووید۱۹ 

اختصاص یابد تا کمبود تخت ما جبران شود.

  5۰۰هزار نفر در تعطیالت اخیر
 با خودرو  از تهران خارج شدند

رئیسی افزود: درد و دل همه همکاران من بی توجهی 
مجموعه ای است که ســبب افزایش ورودی بیمارستان 
می شــود، پروتکل یک طرفه نیســت، پروتکل شــامل 
مجموعه اقداماتی اســت که باید رعایت شود. در همین 
تعطیــالت ۶ روزه تهــران و البرز، از تهــران ۱۶۶ هزار 
اتومبیل عودت داده شدند که سفر نروند ولی ۱۷0 هزار 
اتومبیل هم رفتند و خارج شدند، با میانگین سه سرنشین 
در خودرو ۵00 هزارنفر از تهران خارج شدند و اگر هر نفر 
۱0 نفــر دیگر را مبتال کند چه حجمی از بیماری ایجاد 
می شود؟ در دنیا جرایم تخلف و پروتکل شکنی به شدت 

باال و سنگین است که بازدارنده باشد.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر در ارتباط با بســتن 
اماکنــی که باعــث ســرایت بیماری می شــود مثل 
رستوران ها ما دیدم در شــهرهای قرمز هیچ رستورانی 
تعطیل نشــد. ما به عنوان وزارت بهداشــت نقش ناظر 
داریم و این موضوع را مطرح کردیم ولی کســی عمل 
نکرده است. ما از طرف کادر بهداشت معتقدیم اصناف 
اعالم شده بسته باشند اما برخی مطالبات هم از سوی 
اصناف وجود دارد که پاسخ داده نشده و همان ها باعث 
تمرد شــده است؛ می گویند شــما در یکسال گذشته 
نتوانســتید ما را پشتیبانی و حمایت کنید آنوقت فقط 
ما تعطیل کنیم؟ راه مقابلــه با کرونا و راه مدیریت آن 
ســاده است اما اجرای این راه ها پشتوانه قوی اقتصادی 
و اراده می خواهنــد. راهکار این نیســت که خودمان را 
فریب دهیم، که شــاید بتوان خــود را فریب داد ولی 
ویروس فریب نمی خورد. باید یک تعطیلی سراســری 
سفت و سخت اجرا شود که مثل تعطیلی آخری نباشد 
و هرکسی هم تخطی کرد باید مطمئن باشد که باعث 

گرفتن جان یک انسان می شود.
 قوانین مطابق با رنگ بندی کرونایی

 به درستی اجرا نمی شود
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: 
دوســت ندارم مدام از مردم انتقاد کنم اما برخی تخلف 
از پروتــکل می کنند و حتی وقتی بگوییم فردا ۸ صبح 
جاده ها بسته می شــود آنها شب قبل راه می افتند و به 
ســفر می روند. نمی توان یکبــاره کاری کرد و حداقل 
۲۴ ســاعت قبل باید اطالع دهیم، قرار است چه کنیم 
شاید کسی کار و برنامه مهمی داشته باشد. فقط تردد 
نیست که ســبب افزایش بیماری شده، قوانین مطابق 
با رنگ بندی کرونایی هم به درســتی اجرا نمی شود. در 
شــرایط حضور کرونا دلتا دو گونه می توان نگاه کرد که 
مثال رســتوران ها را ببندیم که اعتقاد من هم این است 
و یا اینکه بگوییم رســتوران نروید امــا می روند. مردم 
بدانند جان خودشــان در خطر اســت. ویروس دلتا در 

اکثر کشورها در حال افزایش است.
  تقاضا از مردم برای تزریق واکسن

رئیسی افزود: االن ۵۵ ســال به باال را برای تزریق 
واکسن فراخوان کردیم ولی بیش از ۳0 درصد این افراد 
هنوز نیامدند و ثبت نام نکردند. االن مثال در بیمارستان 
از هر ۱00 بیمار بستری باالی ۷0 سال ۹0 نفر کسانی 
هستند که واکسن نزدند. خواهش می کنیم افرادی که 
گروه سنی آنها برای واکســن اعالم می شود نسبت به 
تزریق واکســن اقدام کنند. در برخی استان ها در گروه 
سنی اعالم شده ۶0 درصد واکســن نزدند. وی درباره 
ثبت نام در ســامانه salamat.gov.ir گفت: قبال وقتی فرد 
در این ســامانه ثبت نام می کرد بایــد منتظر دریافت 
پیامــک می ماند. در حال حاضر بعــد از انتخاب محل 
ســکونت، گروه سنی، ورود کدملی و.... می تواند نسبت 
به انتخاب مرکز تزریق واکسن هم اقدام کنند و تاریخ و 

محل تزریق مشخص می شود.
 واکسیناسیون سرعت گرفته است 

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره واردات 
واکســن، گفت: سه میلیون دز واکســن در دو سه روز 
گذشــته وارد شــده اســت و آخر هفته هم این تکرار 
می شــود. در هفته آینده هم یک محموله ۳.۵ میلیونی 
می رســد و تا آخــر مرداد ۷ میلیون واکســن دیگر به 

دستمان می رسد و بحث واکسیناسیون سرعت گرفته 
است. 

رئیسی اظهارداشت: ما می توانیم هشدار و آموزش 
دهیم ولی راه و پیشــنهاد اصلی این است که تعطیلی 
گســترده به همراه اجرای دقیق قوانین داشته باشیم. 
من حتی امید به اجرای محدودیت های هوشــمند بر 
اساس رنگبندی ها را ندارم . در زمان ویروس ووهان که 
به شدت ضعیف تر از کرونا دلتا بود رعایت پروتکل ها دو 

برابر شرایط فعلی بود.
وی با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی همچنان اجرا 
می شــود، تاکید کرد: ردیابی بیمار، مراقبت در منزل، 
تست سریع و تست PCR را انجام می دهند. در این طرح 

تمرکز بر واکسیناسیون هم وجود دارد.
 با این شیوه نمی توان کرونا را جمع کرد

رئیس بخش عفونی بیمارســتان لقمان با اشاره به 
تاخت و تاز شــدید کرونا در کشور، گفت: به هیچ وجه 

آینده روشنی از یک ماه آینده ویروس نداریم.
شروین شــکوهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه با افزایش تعداد کلی بیماران درصد تعداد بیماران 
بدحال هم به همان نسبت افزایش می یابد، اظهارداشت: 
متاسفانه انگار مردم فراموش کردند که کرونا وجود دارد.

 تعطیلی 6 روزه چه فایده ای داشت؟
شــکوهی افزود: از طرف دیگــر دولت هم اقدامات 
مطلوبی انجام نمی دهد، این تعطیلی ۶ روزه تهران چه 
فایده ای داشــت؟ این گونه تعطیلی ها کمک نمی کند، 
آمار وحشتناک زیاد است و شرایط بسیار خطرناک است 
و با توجه به خســتگی زیاد کادر درمان نمی توان با این 

شیوه کرونا را جمع کرد.
 مردم رعایت نمی کنند 

و کسی هم جلودارشان نیست
وی ادامه داد: چند روز قبل مرا به عروســی دعوت 
کردند، آنهم در چنین اوضاعی؛ مردم رعایت نمی کنند 
و انگار کســی هم جلودارشان نیست . بیش از یک سال 
است که کار ما اطالع رسانی به مردم است؛ در حالی که 
عده ای هیچگونه رعایتی نمی کنند و در مورد این عدم 

رعایت دیگر نمی توان گفت فقط تقصیر دولت است.
 تخت خالی نداریم

رئیس بخــش عفونی بیمارســتان لقمــان با بیان 
اینکه میانگین سنی مبتالیان با پیک های قبلی تفاوت 
چندانی نداشته است، گفت: در بیمارستان ما اصال تخت 
خالی نیست. برای پذیرش بیمار از اورژانس به بخش یا 
باید یک نفر مرخص شود یا اینکه خدای ناکرده یک نفر 

جان خود را از دست بدهد، که تخت خالی شود.
 مشکالت اکسیژن در اغلب بیمارستان ها

شکوهی افزود: دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی به 
طور مداوم کار می کنند و مستهلک می شوند و مشکالت 
اکســیژن در اکثر بیمارســتان ها وجود دارد. آیا آینده 
روشنی از شــرایط یک ماه آتی ویروس داریم؟ به هیچ 
وجــه. تمام امید ما مثل پیک های قبلی این اســت که 
خود ویروس فروکش کند؛ در حالی که سیستم درمانی 

کشور شرایط سختی دارد.
 انتقاد از شیوه مراجعه هر روز بیماران 

برای دریافت دارو
وی درباره مراجعه روزانه مبتالیان به بیمارســتان 
برای تزریق داروی رمدســیویر، بیان داشت: برای این 
موضوع متاســف هستم. یک فرد کرونایی را باید روزانه 
از خانــه بیرون بیاوریــم تا با اتوبوس، تاکســی، مترو 
و... به بیمارســتان بیاید و چندین نفــر را در راه یا در 
بیمارستان آلوده کند که دارو دریافت کند؛ درحالی که 
فرد کرونایی باید در قرنطینه باشد. مگر همه این افراد 
با ماشین شخصی به بیمارستان می آیند که رمدسیویر 

دریافت کنند تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد؟
 واکسیناسیون افراد باالی 5۰ سال

 آمار فوتی ها را ۹5 درصد کاهش می دهد
عضــو کمیته ملــی واکســن کرونــا درخصوص 
واکســن های تولید داخل گفــت: در حال حاضر هفت 
واکسن برای تولید داخل داریم که هنوز به مرحله بالینی 
نرسیده اند. دو واکسن تایید شده داریم و سه واکسن در 
فاز ۲ قرار دارند که ســیناژن و رازی طی روزهای آتی 
وارد فاز ۳ می شــوند و بدین ترتیب ما می توانیم اواخر 
مهرماه پنج واکســن داخلی داشته باشــیم. تا انتهای 
ســال ۲0۲۱ میالدی ۱۱ میلیــارد و ۵00 میلیون ُدز 
واکســن تولید می شود که ۷۵ درصد آن را چند کشور 
خریداری کرده اند. پیش بینی ما این است که می توانیم 
تا ۳0میلیون ُدز واکسن دیگر به کشور وارد کنیم و این 
رقم به معنای آن اســت که می توانیم تمامی هموطنان 
باالی ۵0 ســال را واکســینه کنیم و نتیجه آن کاهش 
۹۵ درصدی مرگ و میر اســت و ۵درصد مرگ و میر 

خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی قانعی تاکید 
کرد: در زمستان، تولید داخلی به حدی می رسد که اگر 
روزی یک میلیون ُدز واکســن هم تزریق کنیم واکسن 
داخلی پاسخگو خواهد بود و در آن زمان است که دیگر 
نگرانی نخواهیم داشت. پیش بینی می شود تا اواخر سال 
جاری بتوانیم به طور قابل مالحظه ای تعداد بستری ها و 

تعداد فوتی ها را کاهش دهیم.

»کووید-1۹« جان ۳66 هموطن دیگر را گرفت

هشدار نسبت به اوج گیری بیشتر کرونا
 با ادامه کم توجهی به دستورالعمل ها

شــرکت توســعه ونگهداری اماکن ورزشی کشــور در نظر دارد فراخوان 
ســرمایه گذاری ، طراحی ، باز ســازی، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و 
انتقال پروژه ســوارکاری صفائیه یزد بــه روش BOLT را از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ( و به شماره فراخوان ۵00000۱0۹۱0000۳۶ 
و طــی تشــریفات قانوني مزایده به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده گران 
 و بازگشــایي پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ســتاد (
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مزایده گران در 
صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي 
الکترونیکي را جهت شــرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه 

تاریخ ۱۴00/0۵/۱0میباشد. 
1- نام و نشاني مزایده گزار: شرکت توســعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور به 
آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آیت اله  هاشــمي رفســنجاني، مجموعه ورزشي انقالب 

تلفن:۲۳0۷۹۱۴۸
۲- موضوع مزایده: سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، باز سازی ،بهره برداری ، 

 BOLT پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه سوارکاری صفائیه یزد به روش
۳- مبلغ پایه کارشناسي اجاره ســال اول: ۶00/000/000 میلیون ریال و به 

حروف )ششصد میلیون(ریال
۴- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مزایده: مبلغ تضمین شــرکت در مزایده 

۳0/000/000و به حروف )سی میلیون ( ریال به صورت یکي از موارد ذیل:
الــف. ضمانت نامه بانکــي معتبر/ ب. وجه نقد واریز به شــماره حســاب شــبا 
IR ۳۷0۱0000۴00۱00۵۸0۶۳۷۵00۲ نزد بانک مرکزي به نام تمرکز وجوه سپرده 

هزینه اي شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور
)مشــخصات شــرکت توســعه و نگهداري اماکن ورزشــي کشــور: کد اقتصادي 

۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳- شناسه ملي ۱0۱0۱۵۵۵۵۵0- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵(
5- طراحی باز سازی و مدت ساخت: ۶ ماه شمسي )شش ماه (. استان یزد

6- بهره برداري و محل اجرا: ۶0ماه شمسي )شصت ماه (. استان یزد
۷- مهلت زمان دریافت اســناد مزایده از سامانه ستاد : از روز یکشنبه مورخ 

۱۴00/0۵/۱0 لغایت ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴00/0۵/۱۷ 
۸- متقاضی شرکت در مزایده می بایســت مبلغ ۱/۵00/000 ریال )یک میلیون و 

پانصد هزار ریال( به شماره حساب ۴00۱00۵۸0۳0۱۴۹۹۲ نزد بانک مرکزی جهت 
خرید اسناد مزایده بپردازد.

۹- آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادها در سامانه ستاد: ساعت ۱۳ عصر روز 
شنبه مورخ ۱۴00/0۵/۳0 میباشد.

1۰- زمان و محل برگزاری کمیســیون: پیشنهادهاي واصله در ساعت ۱۱صبح 
روز یکشــنبه مورخ ۱۴00/0۵/۳۱ در جلسه کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشي 
انقالب)تاالر نصرت( از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( به 

آدرس www.setadiran.ir  باز و خوانده مي شود.
11- اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزار: شرکت توســعه و نگهداری اماکن 
ورزشی کشور به آدرس: تهرانـ  خیابان ولیعصر )عج( – ابتداي اتوبان آیت اله  هاشمي 
رفسنجاني )نیایش ( – مجموعه ورزشي انقالب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداري 

اماکن ورزشي کشور
1۲- اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 
اسناد مزایده: شــماره تماس مدیریت امور قرار دادهای جاری 0۲۱۲۳0۷۹۱۴۸ و 

0۲۱۲۳0۷۹۱۴۷
1۳- زمان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع 
کار تا ساعت ۱۴:00بعد از ظهرروز شنبه مورخ ۱۴00/0۵/۳0 به دستگاه مزایده گزار 
به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر )عج( – ابتداي اتوبان آیت اله  هاشــمي رفسنجاني 
)نیایش (– مجموعه ورزشــي انقالب – ســاختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن 

ورزشي دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.
1۴- اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحــل عضویت در 
 ســامانه: مرکز تماس: ۴1۹۳۴-۰۲1 ســامانه تدارکاتي الکترونیکي دولت )ستاد(

 www.setadiran.ir
 * بازگشایي پاکات با یک مزایده گر انجام خواهد شد.

* هزینه چاپ آگهي و کارشناسي تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي دستگاه مزایده گزار ایجاد نمي نماید.

* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
* جهت اطالع بیشــتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس: 
http://iets.mporg.ir ویا به سایت شرکت توسعه ونگهداري اماکن ورزشي به 

آدرس www.tanavar.ir مراجعه نمائید.

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورفراخوان مزایده عمومي )تجدید(
 )سهامی خاص(

شـرکـت توسعـه ونگهـداري امـاکـن ورزشـي کشـور م الف ۱۵۷۷
شناسه آگهی: ۱۱۷۰۹۹۸

وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر معظم انقالب 
نوشــت: شــاید دو هفته تعطیلی جدی و برخورد 
محکم با شکســتن پروتکل ها بتوانــد تا حد قابل 
توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارستان ها و فشار 

نفس گیر بر همکاران ما بکاهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، کیانوش جهانپور 
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشــت، با تایید این نامه 
و متن آن گفت: وزیر بهداشــت در ایــن نامه تاکید کرده 
ضروری است شرایط مراکز درمانی در شورای عالی امنیت 

ملی مطرح گردد.
وزیر بهداشت در بخشــی از این نامه خطاب به رهبر 
معظم انقالب نوشته است: »در این خیز کرونا اگر تخت هم 
داشته باشیم نفر نداریم، مستهلک شدن و تخریب مستمر 

نیروی انسانی و زیرساخت های بخش سالمت نزدیک است 
و اگر خدای ناکرده رخ دهــد فاجعه ای عظیم و غیر قابل 
جبران است.« ســعید نمکی در بخش دیگری از این نامه 
آورده است:»در این ایام گذار مداخله جدی حضرتعالی و به 
صحنه آوردن کلیه امکانات کشور برای مقابله جدی با این 
موج ویرانگر ضروری است. هر لحظه دیرتر تصمیم بگیریم 
ابعاد فاجعه وســیع تر و آوار آن بر دوش کشور سنگین تر 

خواهد شد.«
وزیر بهداشــت افزوده است:» شاید دو هفته تعطیلی 
جدی و ایســتادگی و بــه کارگیری نیرو هــای نظامی و 
انتظامی و برخورد محکم با شکســتن پروتکل ها بتواند تا 
حد قابل توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارســتان ها و 

فشار نفس گیر بر همکاران ما بکاهد.«

 نامه وزیر بهداشت به رهبر انقالب
 درباره خیز جدید کرونا و ضرورت تعطیلی2 هفته ای

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به نحوه شهادت سرباز وظیفه »عبدالجبار 
مختوم نژاد« از دستگیری عامل این جنایت در کمتر از 1۰ ساعت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه سرباز 
وظیفه عبدالجبار مختوم زاده جمعی کالنتری ۱۱0 پلیس پیشگیری پایتخت حین 
انجام وظیفه به درجه رفیع شــهادت نایل آمد، بیان داشــت: عامل شــهادت این 
مامور وظیفه شناس که دارای چندین فقره سابقه محکومیت می باشد پس از اینکه 
ناجوانمردانــه و با ضربات متعدد چاقو مامور عزیز ناجا را شــهید می کند از محل 

متواری می شود.
 رحیمــی افزود: بــا پیگیری های صــورت گرفته این فرد جانــی در کمتر از

۱0 ساعت در خارج از محدوده تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد. وی ادامه داد: 
در حــال حاضر این فرد در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد و تحقیقات 

از او ادامه دارد.

فرمانده انتظامی تهران با تسلیت شهادت این مامور ناجا ،اظهارداشت: شهادت 
همکار عزیزمان وظیفه عبدالجبار مختوم نژاد موید مجاهدت، رشادت و جانفشانی 
نیروی انتظامی در مســیر خدمت به مردم و تامین نظم و امنیت کشــور عزیزمان 
می باشــد.  رحیمی گفت: نیروی انتظامی امروز مجاهدانه از حدود و ثغور و حریم 
و حرمت کشــورمان دفاع می کند و اجازه نخواهد داد بدخواهان خلل و خدشه ای 

به این مهم وارد نماید.
گفتنی است، بعد از ظهر شــنبه ۹ مرداد، تیم عملیاتی پلیس پایتخت حین 
ماموریت انتظامی، با متهمی که قصد متواری شدن داشت درگیرشد، که طی این 
درگیری سرباز عبدالجبار مختوم نژاد بر اثر ضربات چاقو در قلب مجروح شد. شهید 
مختوم نژاد که با رشادت و دالوری مانع از فرار متهم شده بود بر اثر شدت جراحات 
وارده به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. سرباز شهید عبدالجبار مختوم نژاد متولد 

۱۳۸0، مجرد و اهل و ساکن شهر گنبد استان گلستان بود.

 رئیس جمعیــت هالل احمــر گفت: دهمین محموله واکســن
تهیه شده توسط جمعیت هالل احمر در فرودگاه امام خمینی)ره( در 

اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، کریم همتی اظهارداشــت: صبح دیــروز دهم مرداد، 
دهمین محموله واکســن تهیه شده توسط جمعیت هالل احمر در فرودگاه 

امام خمینی)ره( برای توزیع سریع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
همتی با بیان اینکه در این مرحله یک میلیون و ۱۲0 هزار ُدز واکسن به 
کشور وارد شد افزود: تاکنون ۱۱ میلیون و ۵۲0 هزار دز واکسن کرونا توسط 

۱۲ پرواز به کشور منتقل شده است.
وی ادامه داد: جمعیت هالل احمر در تالش است با کمک سایر دستگاه ها 
و شــرکای بین المللی در امر تهیه و انتقال واکســن به داخل کشور همچون 
گذشته فعالیت داشــته باشد و امیدوار است درصورت تامین اعتبار الزم، در 

ماه های آینده بتواند تعهد واردات ۳0 میلیون ُدز واکسن را انجام دهد.

با ورود بیش از یک میلیون ُدز واکسن کرونای دیگر
مجموع واکسن های وارد شده توسط هالل احمر 

به ۱۱ میلیون و ۵2۰ هزار ُدز رسید بهره برداری از فاز نخست باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( در مناطق ۱7 و ۱8تهران
فاز نخست پروژه احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( طی مراسمی 

با حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران به بهره برداری رسید.
به گزارش کیهان، معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران با اشاره به احداث 
پنج کیلومتر مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی با فضای سبز پیرامونی در محدوده 
 مناطق ۱۷ و ۱۸ به انضمام اجرای یکی از اصلی ترین قطعات باغ راه به مســاحت

 ۱۵ هــزار متر مربع، گفت: برای اجرای ایــن بخش از پروژه، ۵0 هزار متر مکعب 
عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تحکیم و اصالح بســتر و ۱0 هزار مترمکعب بتن 
ریزی انجام و ۱0 هزار مترمربع به مســاحت فضای ســبز مناطق ۱۷ و ۱۸ افزوده 
شــده اســت. صفا صبوری دیلمی با اعالم اینکه اولویت نخست حرکت در باغ راه 
حضرت فاطمه زهرا)س( با عابران پیاده و سپس دوچرخه سواران است، از طراحی 
 مســیرهای مناسب  سازی شده پیاده روی و دوچرخه ســواری به طول ۸ کیلومتر

 )از میدان شهدای مدافع حرم تا روددره کن( در این پروژه خبر داد.
گفتنی است، پروژه احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( پس از انتقال خط 

راه آهن تهران- تبریز به زیرزمین در سال ۱۳۹۲، روی بام این تونل در محدوده ای 
به طول تقریبی ۸ کیلومتر و کشــیدگی شرقی- غربی و عرض متوسط ۳0 متر با 
وسعت حدود ۲۷ هکتار تعریف شده است. فاز یک پروژه شامل محدوده ای به طول 

پنج کیلومتر در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸ است.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

دستگیری عامل شهادت سرباز وظیفه ناجا درکمتر از ۱۰ ساعت

منطقه  در جنگل های  آتش ســوزی 
المبیری در یونان ادامه دارد.

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما به 
نقل از شــبکه تلویزیونی رویترز، آتش سوزی 
در جنگل های منطقه المبیری در یونان ادامه 
دارد. صد ها نیروی آتش نشــان همراه با شمار 

زیادی خودروی آتش نشانی و بالگرد ها و هواپیما های اطفای حریق در تالشند 
که این آتش سوزی را که چند روز است ادامه دارد، خاموش کنند.

آتش همچنین بزرگراهی را در منطقه المبیری مســدود کرده اســت. 

وزش باد شدید و گرم سبب شده است دامنه آتش سوزی گسترش پیدا کند. 
بسیاری از ساکنان محلی تخلیه و به اماکن امن منتقل شده اند.

همچنین آتش سوزی در جنگل های ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا ادامه 
دارد. دود مناطق جنگلی را در این استان کانادا در بر گرفته است. ده ها نیروی 
آتش نشان با خودرو و هواپیما و بالگرد در تالش برای اطفای حریق هستند.

ادامه
آتشسوزیهای

جنگلی

یونان و کانادا


