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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

چرافرصتنمیدهید؟
  سیده آزاده حکیم: »آنهاییکه سال ۹۶ برای دور دوم به روحانی رای دادند، 
تنها یک دلیل داشــتند، می گفتند ۴ سال برای یک رئیس جمهور و سامان 
دادن به اوضاع فرصت کمی است، بگذارید روحانی رای بیاورد تا کارهای نیمه 
تمامش را تمام کند؛ امروز اما همان جماعت پس از گذشــت تنها ۸ ماه در 

حال نمره دادن به دولت رئیسی هستند!«
درغربچهخبراست؟

 عبدالرحیم انصاری:» کمبود شــیر خشــک در آمریــکا، گرانی بنزین در 
آمریکا، تورم بی ســابقه در آمریکا، کارتن خوابــی در ایتالیا، بحران انرژی در 
اروپــا، کمبود ماکارونی و روغن در آلمــان، نارضایتی عمومی و درگیری در 
فرانســه، افزایش قیمت ها در انگلیس! در غرب چه خبر است؟ مگر می شود 

تحریم کنندگان خود بیچاره شده باشند؟! «
دروغیبهقیمتگزاف

  الهــام عابدینی:» اســناد جدید اف بی آی بار دیگر ارتباط ســعودی را با 
حمالت ۱۱ سپتامبر تایید کرد. افغانستان ویران شد، عراق ویران شد، سال ها 
جنگ، سال ها درگیری و پیامدهایی که سال ها ادامه خواهد داشت...به بهانه 

دروغیِن مبارزه با تروریسم، تروریسمی که جای دیگری ریشه داشت.«
اسمشماچیه؟

 محسن: »حساب منتقدین دلسوز دولت رئیسی مشخص است. اینها همان منتقدان 
دولت روحانی بودند که امروز هم به دلیل عالقه به جمهوری اسالمی منتقد اما حامی 
دولت سیزدهم هستند، اما یک دسته دیگه هستند که هشت سال نون به نرخ دولت 

روحانی خوردند و از مشکالت دم نزدند اما امروز دلسوز شده اند. اسم شما چیه؟ «
سندیبرقدرتپهلوی!

 علیرضا گرائی با انتشــار این 
تصویــر نوشت:»می دونســتید 
پهلــوی،  رضــا  محمــد 
)۶سال  ۱۷اردیبهشــت۱۳۲۹ 
بعد از مــرگ رضاخان(، با کلی 
التماس به اربابانش، تازه تونست 
اجازه برگردوندن جسد رضاخان 

سفاک به ایران رو بگیره؟!یعنی شاه مقتدر پهلوی سال ها حتی اجازه و جرأت نداشت 
جنازه پدرش رو برگردونه.اینم حضور پر شور مردم در تشییع اون دیو.«

دورانطالییروحانی
 کاربری نوشــت: »دوران روحانی خیلی طالیی بود؛ مثال اینجوری که تیم 
مذاکره ش می رفت گند میزد به کشور بعد ۷۵۰ تا سکه طال هدیه می گرفت.«

توضیحدرست
 سید مصطفی موسوی نژاد: »یکی از مواردی که در مورد حذف ارز۴۲۰۰ 
گفته میشــه اینه که تورم ایجاد میکنه و به مردم فشار میاره! اما هیچ وقت 
اینو نمیگن که وجود خود این ارز ترجیحی باعث چاپ پول و در نتیجه تورم 
میشه. در سال های گذشــته چیزی حدود۱۰-۱۵ درصد تورم فقط ناشی از 

تداوم این ارز بوده.برای حل معضل تورم این جراحی الزمست.«
ارزشانرژیهستهای

 کاربری نوشــت: »یک بشــکه کیک زرد به قیمت تقریبی ۳۵ هزار دالر 
معادل یک میلیون تن زغال سنگ به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دالر، انرژی 
قابل اســتخراج داره. برتری انرژی هســته ای ذاتی هست. با اسباب بازی های 

بادی و خورشیدی قابل قیاس نیست.«
توجیهنبود

 کاربری نوشــت: »دیروز تو کاخ گلســتان یه خانومی تــو هر تاالری وارد 
می شــد با یه تاسف خاصی می گفت ببین! چی بودیم و چی شدیم!فکر کنم 

بهش گفته بودن زمان شاه مردم تو کاخ زندگی می کردن«.

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.

اخبار کوتاه اجتماعی

توضیحپلیسدربارهماجرایسدلتیان
پایــگاه خبری پلیس- معــاون اجتماعی انتظامی تهــران بزرگ درباره 
تصاویر منتشــر شــده از خانمی که در منطقه ســد لتیان توسط ماموران 
کالنتری دستگیر شد، گفت: فرمانده انتظامی تهران بزرگ دستور رسیدگی 
فــوری به این ماجرا را صادر کرد. در این حادثه عوامل انتظامی مســتقر در 
ایست و بازرسی سد لتیان به لحاظ حرکات مخاطره آمیز به سرنشینان خودرو 
مظنون و دستور ایست صـــادر کردند ولی آنها بدون توجه به فرمان پلیس 
از صحنه متواری می شــوند. دو خانم سرنشــین خودرو پس از دستگیری و 
موقــع داللت به مقر انتظامی در برابر مامــوران مقاومت کرده و موجب بروز 
چنین حادثه شدند.در بازرســی از داخل خودرو توقیف شده، مقادیری مواد 
مخدر از نوع گراس کشــف و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شد. شیوه 
دســتگیری نامبردگان برخالف آموزه های پلیس بوده و مورد تأیید نیست و 
در این خصوص برابر مقررات و ضوابط موضوع تحت رسیدگی است و مراحل 

قانونی را طی می کند.
پوشش۳میلیوندانشآموز

درطرحبستهامنیتغذاییازمهرماه
ایســنا- معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در آیین 
افتتاحیه طرح بســته امنیت غذایی دانش آموزان )موســوم به طرح باغ( که 
دیروز به صورت نمادین و آزمایشــی در یکی از مدارس استان البرز و حاشیه 
محمدشــهر کرج برگزار شــد گفت: این طرح به صورت آزمایشی در کرج و 
همزمان در سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد با این هدف که بتوانیم برای 
سال تحصیلی آینده و از مهرماه این بسته های غذایی را در میان حداقل سه 

میلیون دانش آموز مناطق محروم توزیع کنیم.
شناسایی۴۸۸بیمارجدیدکووید۱۹درکشور

وزارت بهداشت- از ۱۷ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۴۸۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
 و ۷۱ نفر از آنها بســتری شــدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به 
۷ میلیــون و ۲۲۵ هــزار و ۱۸۹ نفر رســید.در طول این مــدت، ۱۲ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۴۱ هزار و ۱۷۷ نفر رســید. ۸۹۶ نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 

بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
آتشسوزیدریکخوابگاهدانشجویی۴۰۰نفره

درتهران
ایســنا- سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران از 
آتش سوزی در یک خوابگاه دانشجویی در خیابان کریمخان خبر داد و گفت: 
زمان وقوع حادثه حریق در یک ســاختمان ۱۰ طبقه که خوابگاه دانشجویی 
یکی از دانشگاه های کشور است حدود ۴۰۰ آقا در این محل حضور داشتند. 
ملکی با بیان اینکه دود حاصل از این حریق به راهرو و طبقات وارد شــده و 
حتی به سقف های کاذب رفته بود، گفت: تعدادی از دانشجویان از ساختمان 
خارج شــده بودند، حدودا ۷۰ نفر هم در پشــت بام و تعدادی هم در اتاق ها 
و طبقات حضور داشــتند که در مجموع آتش نشــانان حدود ۱۵۰ نفر را از 
 ســاختمان خارج کردند. در این حادثه ۱۱ نفر دچار دودگرفتگی شدند که

 ۱۰ نفر در محل درمان شده و یک تن به بیمارستان منتقل شد.
جمعآوری۲۹۰میلیاردتومانزکاتفطریه

توسطکمیتهامداد
ایســنا- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت: براساس 
آخرین آمار دبیرخانه شــورای عالی زکات، تا روز شنبه حدود ۲۹۰ میلیارد 
تومان زکات فطریه توســط مراکز مجاز شورای عالی زکات جمع آوری شده 
که در کمترین زمان به خانواده های نیازمند که از قبل شناســایی شــده اند، 

ارائه شد.
جزئیاتمشاهدهدوددرقطارمتروتهران

ایسنا- مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: از ساعت ۱۶:۲۵ 
دیروز مســافران صدایی از داخل قطار شــنیده و دودی را مشاهده کردند که 
بالفاصله این موضوع را به راهبر قطار اطالع می دهند. راهبر قطار به دلیل این 
نقص فنی قطار را بین ایستگاه شریعتی تا میرداماد متوقف می کند. بالفاصله 
یک قطار دیگر، قطار دارای مشکل فنی را از داخل تونل به سکو یدک می کشد 
و مســافران تخلیه می شوند.خوشبختانه مشکلی برای مسافران ایجاد نشد اما 
متاسفانه وقت مسافران مان تلف شد. بیش از ۴۰ رام قطار دی سی خط یک و 
دو فعال هستند که نیاز به اورهال قطعی دارند که به دلیل کمبود قطار از آنها 
اســتفاده می کنیم و برای اورهال آنها ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم است. 

نقص فنی در سیستم رانش و ترمز، علت توقف این قطار اعالم شده است.

دیروزلحظهایکهدانشآموزانتهرانیوارد
مدرسهمیشدند،اعالمشدکهمدارسبهدلیل
آلودگیهواتعطیلاست،اعالمدیرهنگامیکه

اعتراضوانتقادخانوادههارادرپیداشت.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، با تصمیم کمیته 
اضطراری آلودگی هوا و اعالم معاون عمرانی استانداری 
تهران، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی های استان دیروز 
یکشنبه پس از حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس، 

تعطیل اعالم شد!
نکته عجیب و بســیار قابل تأمل در این تعطیلی، 
اعالم دیرهنگام آن بود یعنی زمانی که تمام دانش آموزان 

ابتدایی و معلمان آنها در مدرسه حضور یافته بودند.
بســیاری از شــهروندان ضمن اعتــراض به این 
شــیوه از اطالع رسانی و اعالم تعطیلی مدارس ابتدایی 
اظهارداشــتند: دقیقاً لحظه ای کــه دانش آموزان وارد 
مدرسه شدند، اعالم کردند که مدارس ابتدایی به دلیل 
آلودگی هوا تعطیل است، این چه شیوه تصمیم گیری 
و اطالع رســانی است؟! الاقل یک ســاعت زودتر خبر 
می دادند که دانش آموزان و خانواده ها سرگردان نشوند.
تماس مســئوالن مدارس بــا والدین برای تحویل 
فرزندانشان به آنها باعث سردرگمی اولیای دانش آموزان 
به ویژه والدین شــاغل شد و برخی از آنها در محل کار 
حضور یافته بودند و امکان مراجعه به مدارس را نداشتند، 
همین موضوع باعث شد تعداد زیادی از دانش آموزان در 

مدارس حضور داشته باشند.
این گونه تصمیمات مستلزم برنامه ریزی های مناسب 
و اطالع رســانی به موقع است تا نارضایتی و سردرگمی 

مردم را رقم نزند.
از سوی دیگر، دیروز میانگین شاخص آلودگی هوا 

روی عدد ۱۹۶ بود که با وجود تکرار چنین شرایطی در 
گذشته، استانداری تهران تعطیلی مدارس را اعالم نکرده 
بود. ۲۰ فروردین امسال و در شرایطی که تهران به دلیل 
گردوغبار بسیار شدید یکی از آلوده ترین روزهای خود 
را تجربه می کرد، اســتانداری تهران مدارس را تعطیل 
اعالم نکرد و همین موضوع انتقادات بسیاری را به ویژه 
از سوی اعضای شــورای اسالمی شهر تهران به همراه 
داشت. این در شرایطی است که مدارس تجربه دوساله 
اســتفاده از آموزش مجــازی را دارند و می توان از این 
بستر در روزهای آلودگی هوا یا بارش برف استفاده کرد 
اما مشاهده می شود که در چنین شرایطی نیز آموزش 
مجازی به کار نمی آید. گفتنی است، با توجه به پیشرفت 
امکانات پیش بینی هوا و اهمیت اتخاذ تصمیم سریع و 
صحیح در شــرایط خاص وقوع و تکرار چنین مواردی 
که نارضایتــی مردم و خانواده های دارای دانش آموز را 

در پی دارد پذیرفتنی نیست.
 علت تأخیر در اعالم تعطیلی مدارس در تهران 

مشخص شد
در همین حال، معاون عمرانی اســتانداری تهران 
دربــاره چرایی اعالم دیرهنگام تعطیلی مدارس مقطع 
پیش دبستانی و ابتدایی و مدارس استثنایی استان تهران 

به دلیل آلودگی هوا توضیح داد.
به گزارش ایرنا، عابد ملکی در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: با توجه به شــرایط پایــداری هوا و قرار گرفتن 
شــاخص در شرایط ناسالم کمیته اضطرار آلودگی هوا 
تشکیل جلسه داد و برای روز یکشنبه )۱۸ اردیبهشت( 
تمامی مدارس استان در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی 
و مدارس اســتثنایی را تعطیل اعــالم کرد همچنین 
هرگونه فعالیت ورزشی در محیط باز برای دانش آموزان 

مقطع متوسطه نیز ممنوع اعالم شد. وی درباره چرایی 
اعالم دیرهنگام تعطیلی مدارس اعالم کرد: متاســفانه 
شرایط پایداری هوا ادامه پیدا کرد و ما امیدوار بودیم که 
با توجه به گزارش هواشناسی وضعیت بهتر از این شود.

 وزیر آموزش و پرورش: بابت اختالل پیش آمده 
از اولیاء عذرخواهی می کنم

وزیر آموزش و پرورش نیز در پاســخ به ســؤالی 
درباره غافلگیری دانش آموزان در استان تهران نسبت 
به تعطیلــی مدارس گفت: تعطیلی مدارس باید پیش 
از موعدی باشــد که بچه ها وارد سرویس دانش آموزی 
می شوند. به گزارش ایسنا، یوسف نوری افزود: به واسطه 
بدی هوا، اختاللی پیش آمد و گویا اولیاء سرگردان شده 
بودند و گویا استانداری تهران این تصمیم را گرفته بود 

که من از اولیاء عذرخواهی می کنم.
رئیس مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا نیز در گفت و گو با ایسنا درباره این 
موضوع که اســتانداری تهران علت تعطیلی دیرهنگام 
مــدارس به علت آلودگی هوا را تاخیر هواشناســی در 
اطالع رسانی اعالم کرده، تاکید کرد: سازمان هواشناسی 
طی روزهای اخیر چهار هشدار صادر کرده است؛ یکی 
۱۶ اردیبهشت توسط اداره کل هواشناسی تهران صادر 
شــد. روز ۱۷ اردیبهشت نیز این اداره کل هشدار زرد 
صادر کرد. ستاد مرکزی سازمان هواشناسی نیز اقدام 
به صدور دو هشدار هواشناسی کرد که یکی در سطح 
نارنجی و دیگری در ســطح زرد بود و این هشدارها در 

سایت هواشناسی نیز قابل دسترسی است.
صادق ضیائیان با بیان اینکه بخش زیادی از منشا 
گرد و خاک پایتخت داخلی و بخشی از منشا آن خارجی 
است، افزود:خیزش گرد و خاک در حال حاضر در برخی 

اســتان های کشور از دو کانون جداگانه انجام می شود؛ 
یکی از کانون های داخلی است که مناطقی از کشور را 

درگیر کرده است و وزش باد شدید را داریم.
 پیش بینی تداوم آلودگی هوا در تهران

 تا پیش از ظهر امروز
ضیائیان بیان داشــت: تا امروز قبل از ظهر خیزش 
گردوخاک در تهران ادامه دارد اما شــرایط شــهرهای 
دیگر متفاوت است. شهرهای واقع در مرکز کشور گرد 
و خاک ظرف دو روز آینده با این وضعیت جوی مواجه 
می شوند. همچنین گردوخاک در شهرهای جنوب غرب 
و غرب کشور از روز سه شنبه دوباره تشدید می شود.از 
امروز )۱۹ اردیبهشت( کماکان ماندگاری گرد و خاک 
در اغلب مناطق کشــور وجود دارد. از روز ســه شنبه 
استان های غربی کشور درگیر گردوخاک ناشی از منابع 

خارجی می شود.
وی با اشــاره به تبعات خشکســالی بــر افزایش 
کانون هــای گــرد و خاک داخلی توضیــح داد: بارش 
فروردین بســیار کم بود و بیش از ۲۷ درصد امســال 
کاهش بارش داریم. ســال گذشته هم با کمبود بارش 
مواجه بودیم. این شــرایط دســت به دست هم داد تا 

کانون های گردوغبار زیادی در کشور تشکیل شود. 
گفتنی اســت، طبق اعالم مرکز ملی هوا و تغییر 
 اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیســت، دیروز هوای 
۳ کالنشهر اصفهان، کرج و مشهد ناسالم برای گروه های 
حساس، کالنشهر تهران ناسالم برای تمام گروه ها، یک 
شهر بسیار ناســالم بود. دو کالنشهر قابل قبول و یک 

کالنشهر در وضعیت خطرناک قرار گرفت.
همچنین هوای کالنشهرهای شیراز، تبریز و اهواز 

در شرایط خطرناک قرار گرفت.

وزیرآموزشوپرورشعذرخواهیکرد

انتقاد خانواده ها از استانداری تهران
 برای اعالم دیرهنگام تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا

رئیسفدراسیونبینالمللیهاللاحمروصلیبسرخدرپاسخبهکیهان:

هاللاحمرایراندرشرایطبحرانوسوانحطبیعیازبهترینهاوآمادهترینهاست
سرویس اجتماعی-

هالل جمعیتهای بینالمللی رئیسفدراسیون
احمروصلیبسرخگفت:بدونهیچگونهمالحظهای
جمعیتهاللاحمرایرانازبهترینوآمادهترینهادر

پاسخبهشرایطبحرانوسوانحطبیعیاست.
»فرانچســکو روکا« دیروز در نشست خبری مشترک 
بــا »کولیوند« رئیس جمعیت هالل احمر ایران که دیروز به 
مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس هالل احمر ایران برگزار 
شــد، در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان درخصوص ارزیابی 
وی از سطح توانمندی و پتانسیل های هالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران اظهار داشــت: به عنوان رئیس  فدراسیون 
صلیب ســرخ و هالل احمر از این فرصت برخوردار هستم 
کــه با ۱۹۲ جمعیت همکاری کنــم، باید بگویم که بدون 
هیچ گونه مالحظاتی، جمعیت هالل احمر ایران از بهترین 

و آماده ترین ها در پاســخ به شرایط بحران و سوانح طبیعی 
و ارتباطات و اعتماد در ســطح اجتماعات است. روکا افزود: 
من از ایتالیا هستم و به دکتر کولیوند گفتم که ما یک سوپر 
مارکت سوانح طبیعی در ایتالیا هستیم، االن نیز در ایران به 
نظر می آید که شرایطی مانند خشکسالی را دارا هستید، با 
تمام این چالش ها جمعیت هالل احمر ایران با کیفیت بسیار 
خوبی در خط مقدم قرار دارد که این افتخاری است برای ما.

وی ادامه داد: در مورد فضاهایی که برای بهبود و توسعه 
و پیشرفت وجود دارد باید بتوانیم از فناوری ها جدید استفاده 
کنیم. ما باید از کووید بیاموزیم که چقدر با چالش های جدید 
مواجه شویم. هالل احمر ایران در مواجهه با کووید به سرعت 

وارد عمل شد.
 برنامه هایی برای تقویت هالل احمر

رئیس جمعیت هالل احمر کشــورمان نیز در این 

نشست خبری در پاسخ به خبرنگار کیهان که پرسید: 
»باتوجه به ورود هالل احمر ایران به دومین سده عمر 
خــود، و با توجه بــه گام دوم انقالب چه برنامه های را 
برای آینده جمعیت در دســتور کار خواهید داشت؟« 
گفت: برنامه ها بر چهار محور امداد و نجات و تغییرات 
و تقویت ناوگان امداد و نجات را در دســتور کار داریم 
همچنیــن تقویــت و تربیت کارکنــان و تیم ها که با 
هماهنگی با صلیب سرخ خواهیم داشت. به طور کلی 
بحث توان افزایی در دستور کار است. پیرحسین کولیوند 
افزود: محور بعدی بحث توسعه و پرورش و تربیت جوانان 
مومن انقالبی اســت که بتوانند بعدها سکان مدیریت 
را بر عهده بگیرند. کولیوند ادامه داد: باوجود گذشــت 
۱۰۰ سال از عمر جمعیت هالل احمر اما جمعیت پیر 
که نشده جوان نیز شده است، میانگین سنی داوطلبان 

نشان می دهد که ما بیانیه گام دوم را پیگیری می کنیم.
وی اظهــار داشــت: بحث بعدی کارهــای اقتصادی و 
توان بخشی است که در داخل و خارج کشور دنبال می کنیم. 
بحث بعدی نیز دیپلماسی فعالی است که با حضور موثر در 
مجامــع بین المللی حضور خواهیم داشــت. برنامه داریم و 
اعالم برنامه کردیم و همین آقای روکا اکثر پیشــنهادات ما 
را پذیرفته اند. پنل عبور از تحریم های ظالمانه را آقای روکا 
برگزار کرده اند. بحث مهاجران را ما دنبال کردیم که با حکم 
رهبر انقالب واکسینه شدند. امروز مهاجرین شرایط مطلوبی 
دارند و هیچ محدودیتی ندارند. برخی از این افراد تولید کننده 
و کارفرما هستند و هیچ کشوری در دنیا اینگونه با مهاجران 
برخورد نمی کند. این مسئله مورد تایید آقای روکا است لذا 
ما بــا تمام توان روی این چهار محور کار خواهیم کرد و با 

سرعت بیشتر به سمت توسعه پیش خواهیم رفت.

تجاوزهایجنسیدرارتشانگلیس
باوجودادعایوزارتدفاعاینکشــور
»اقدام انجام درحــال اینکه بر مبنی
قاطع«بــرایپایــاندادنبهحمالت

جنسیاست،دوبرابرشدهاست.
به گزارش خبرگزاری میــزان به نقل از 
»میرور«، تعداد تجاوزهای جنســی گزارش 

شــده در پایگاه های نظامی انگلیس در ۶ سال گذشــته دو برابر شده است. 
سال گذشــته ۴۰ تحقیق در این زمینه در مقایســه با ۲۰ تحقیق در سال 
۲۰۱۵ آغاز شده است. آمارهای وزارت دفاع انگلیس همچنین نشان می دهد 
 که در طول این ســال ها حمالت جنسی گزارش شــده علیه پرسنل زن از 

۸۲ به ۲۳۹ افزایش یافته است.
این افزایش در حالــی رخ می دهد که وزارت دفاع انگلیس ادعا می کند 
»اقدام قاطعانه« را برای پایان دادن به همه رفتارهای نامناسب انجام می دهد.
گسترش روند خشونت و تجاوز جنسی در حالی صورت می گیرد که یک 
سخنگوی وزارت دفاع انگلیس مدعی است »ما در حال انجام اقدامات قاطع 
برای از بین بردن انواع رفتارهای نامناســب، از جمله سیاست تحمل صفر در 
مورد جرایم جنســی و بهبود مکانیســم های گزارش دهی هستیم تا پرسنل 
در طرح مســائل احساس امنیت کنند و مطمئن باشند که به اتهامات وارده 

رسیدگی خواهد شد.«

دوبرابرشدن
آمارتجاوزهایجنسی

درارتش

ا نگلیس

یکفروشــندهکاالهــایعتیقهو
قدیمیمجسمهایراازفروشگاهتگزاس
بهقیمت۳۴.۹۹دالرخریداریکردهبود
حاالبعدازگذشتسهسالمعلومشدکه
اینمجسمه،سردیسدوهزارسالهروم

باستانبودهاست.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از 
نیویورک تایمز، مجسمه پرتره ای که یک فروشنده کاالهای عتیقه و قدیمی 
در سال ۲۰۱۸ از فروشگاهی خریداری کرده بود بعد از احراز این موضوع که 
دارای قدمتی طوالنی و متعلق به دوران روم باستان است، توسط وی مسترد 

و مقرر شد در هفته جاری در موزه هنر سن آنتونیو به نمایش درآید.
لورا یانگ در سال ۲۰۱۸ حین 
گشت وگذار در یک فروشگاه واقع 
در شهر تگزاس متوجه وجود یک 
سردیس که روی زمین و زیر یک 
میز گذاشــته شــده بود می شود؛ 
وی این ســردیس را که برچسبی 
زرد رنگ با قیمت ۳۴.۹۹ دالر بر 
روی گونــه اش بود، خریداری کرد 
اما معلوم شــد این مجسمه صرفاً 

یک سنگ ســنگین برای تزئین نیست بلکه یک مجسمه واقعی رومی است 
 کــه قدمت آن احتمــاالً به اواخر قرن اول قبل از میــالد و یا اوایل قرن اول
پس از میالد برمی گردد و زمانی در مجموعه هنری یکی از پادشاهان بایرنی 
نگهداری می شــد؛ این مجسمه از قرن نوزدهم میالدی در مجموعه این شاه 

قرار داشت تا این که در طول جنگ جهانی دوم غارت شد.
اما اینکه این ســردیس چگونه به تگزاس رسیده است همچنان یک راز 
مانده اســت که محتمل ترین گمانه زنی این است که پس از بمباران ویالی 
پادشــاه باواریا در آلمان توسط نیروهای متفقین، یک سرباز آمریکایی آن را 
با خود به تگزاس آورده اســت. این مجسمه پس از سفر دو هزار ساله ای که 
از روم باســتان تا بوتیک واقع در تگزاس داشته، در هفته جاری در موزه هنر 
ســن آنتونیو به نمایش درآمد. خانم »یانگ«  که این سردیس تاریخی را به 
مدت ۳.۵ سال در قفسه ای که در اتاق پذیرایی قرار داشت نگهداری می کرد، 
براساس توافقات صورت گرفته، مقرر شد که سال آینده این سردیس رومی 

را به دولت ایالت »بایرن« تحویل دهد.

فروش
عتیقه۲۰۰۰ساله
فقطبه۳5دالر!

آمریکا

چین نانجینگ دانشــگاه محققان
نشــاندادندکهنمونهخــاکماهکه
توسطکاوشــگرچینیبازگرداندهشده
میتواند که است فعالی ترکیبات حاوی
دیاکسیدکربنرابهاکسیژنوسوخت

تبدیلکند.
به گزارش تسنیم، پس از تجزیه و تحلیل 
نمونه خاک قمری بازگردانده شده توسط Chang,e-5، این تیم متوجه شد 
که این نمونه حاوی مواد غنی از آهن و تیتانیوم اســت که می تواند به عنوان 
یک کاتالیزور برای تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید و دی اکسید کربن 
عمل کند. این تیم یک اســتراتژی با استفاده از خاک ماه برای الکترولیز آب 
از ماه و سیستم حمایت از حیات فضانوردان به اکسیژن و هیدروژن پیشنهاد 

کرد که این فرآیند با نور خورشید تأمین می شود.
براســاس این مطالعه، دی اکســید کربِن بازدم شــده در ماه را می توان 
جمع آوری کرد و با هیدروژن ترکیب کرد تا ســوخت متان تولید شــود که 
توســط خاک ماه کاتالیز می شود. به گفته محققان، با این روش، هیچ انرژی 
خارجی به غیر از نور خورشــید برای تولید اکسیژن و سوخت برای حمایت از 

حیات در یک قمر استفاده نمی شود.

امکانتبدیل
خاککرهماه

بهاکسیژنوسوخت

چین

۸محصولپرمصــرفدرهفتهاخیربین۲۰۰تومانتا
۸هزارتوماندرمیادینمیوهوترهبارشــهرداریتهران

کاهشقیمتداشتند.
به گزارش سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، بر اساس 
 آخرین نرخ نامه این ســازمان، گوجه ســبز با قیمت هر کیلوگرم 
 ۴۸ هــزار تومــان و خیــار کوتــاه بــا قیمــت هــر کیلوگــرم 
 ۹۳۰۰ تومان به ترتیب با بیشترین و کم ترین کاهش قیمت در میادین 

میوه و تره بار پایتخت عرضه می شوند.
همچنین بر اساس این نرخ نامه، چاغاله بادام با کاهش ۵ هزار 
تومانی هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان، توت فرنگی با کاهش ۴ هزار 
تومانی هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان و ملون با کاهش ۱۴۰۰ تومانی 
هر کیلوگرم ۱۰۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار شــهرداری 

تهران به فروش می رسد.
گفتنی اســت، خربزه با کاهش یک هزار تومانی هر کیلوگرم 
۱۱۵۰۰ تومان، خیار گلخانه ای با کاهش ۱۱۰۰ تومانی هر کیلوگرم 
۹۳۰۰ تومــان، خیار کوتاه با کاهــش ۲۰۰ تومانی هر کیلوگرم 
۹۳۰۰ تومان و هندوانه )باالی ۳ کیلوگرم( با کاهش ۳۰۰ تومانی 
هــر کیلوگرم ۶۵۰۰ تومان در میادین میــوه و تره بار در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

کاهشقیمت۸محصولپرمصرف
درمیادینمیوهوترهبارپایتخت

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر سیراف پارس(

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی روشنایی، ارتینگ، کابل کشی محدوده ترمینال گوگرد
مهلت مناقصه: از تاریخ 1401/2/19 لغایت 1401/2/28 )ده روز(

تاریخ تحویل پاکت : 1401/2/29 و تاریخ بازگشایی پاکت 1401/2/31
مدت قرارداد: هشت ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 1/200/000/000 ریال )به حروف: یک 
میلیارد و دویست میلیون ریال(

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )تضمینات اخذ شده از جانب 
قرارگاه، شــامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی )غیرمشــروط، قابل تمدید و غیرقابل 

بازگشت( و وثیقه ملکی می باشد( 
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرســتان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسسه عمران ساحل کارگاه بندر ســیراف پارس- امور قراردادها- آقای مهندس 

عبداله زاده - آقای مهندس مسعودی
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09017716518

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی قدیم( میدان شهید 
مهتدی - جنب نیروی دریایی ســپاه- موسســه عمران ســاحل- مهندس حقیقی 

شماره تماس 09122509400

تجدیدآگهیمناقصهعمومیهمراهباارزیابیکیفی)فشرده(دومرحلهایآگهیمناقصهعمومی)مرحلهدوم(
شماره۲۰۰۱۰۰55۴۳۰۰۰۰۰۱

تجدیدآگهــی مــورخ ۱۴۰۱/۲/۶ و۱۴۰۱/۲/۷ منــدرج در روزنامه کیهان و همدلی ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران در نظر دارد 
نســبت به خرید تجهیزات پزشــکی موردنیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله  ای از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه 
 مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ می باشد.

-مبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار: مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ضمانت نامه بانکی
-مهلتزمانیدریافتاسنادازسایت: حداکثر تا ساعت ۰۰: ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ 
-مهلتزمانیثبتپیشنهاددرسامانه:حداکثر تا ساعت ۰۰: ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ 

-زمانبازگشاییپاکتها: ساعت ۰۰: ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۴
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه: تهران خیابان طالقانی- چهار راه سپهبد قرنی جنب داروخانه هالل احمر، سازمان داوطلبان، تلفن: ۸۸۹1۹1۳۸

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۲7۳1۲1۳1 دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹7۳7 و ۸51۹۳76۸

شناسهآگهی:۱۳۱۳۶۴5سازمانداوطلبانجمعیتهاللاحمر مالف:5۰5

جمعیتهاللاحمر
سازمانداوطلبان

ضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکارتعدادموضوعردیف

۱
۲
۳
۴
۵

 اکسیژن ساز ۱۰ لیتری
تخت بیمار سه شکن 

ویلچر
ساکشن رومیزی 

تشک مواج

۱۵ عدد
۱۶۵ عدد
۱۶۵ عدد
۱۰۰ عدد
۱۶۵ عدد

۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادی
بطورفوقالعادهشرکتآبهایمعدنی

دماوند)سهامیخاص(بهشمارهثبت۶۳5
دماوندوشمارهشناسهملی۱۰۱۰۰۶۳۰۰۳۱

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت آبهای معدنی دماوند دعوت 
بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که 
در ســاعت 14 روز سه شــنبه مورخ 1401/03/10 به آدرس شعبه 
شرکت واقع در تهران- خیابان پاسداران- باالتر از میدان نوبنیاد- 
انتهای کوهســتان هفتم- تقاطع بهبهانی- پالک 6 ط دوم- واحد 

204 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: انتخاب عضو جدید هیئت مدیره به دلیل استعفای 

یکی از اعضا
شرکتآبهایمعدنیدماوند

دبیرکلستادمبارزهباموادمخدر:

۳۰درصدمعتاداننمیدانندبا»یکبارمصرف«معتادمیشوند
دبیرکلســتادمبارزهباموادمخدربااشاره
بهنتایجیکپژوهــشگفت:بیشاز۳۰درصد
معتادانگفتندنمیدانســتیمبایکبارمصرف
معتادمیشویموبیشاز۳۰درصددیگرگفتند

نتوانستیمبهپیشنهادمصرف»نه«بگوییم.
به گزارش ایســنا، اســکندر مومنی در نشســت 
تخصصی تبیین برنامه ها و سیاست های راهبردی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به طرح یاریگران زندگی 
بیان داشــت: خالصه طرح یاریگران زندگی این است 
که همه به هم کمک کنیم؛ آنهایی که معتاد شــدند 
نجات پیدا کنند و آنهایی که در معرض آسیب هستند 
به این بال دچار نشــوند؛ این دو امر پیشگیری و کمک 
به معتادان جز با مشــارکت اجتماعی و حضور خیران 

محقق نمی شود.
مومنی افزود: در کنار کشــوری زندگی می کنیم 
که حدود ۹۵ درصد تریاک جهان را تولید می کند. در 
۲۰ سال گذشته در کشور افغانستان تولید مواد مخدر 
حدود ۵۰ برابر شده و اقتصاد آن نابود شده و امنیت از 

آنجا رخت بر بسته است. زمین های زیر کشت را توسعه 
دادند. وی یادآور شد: از سوی دیگر شاید تصور شود که 
فقط در افغانستان مواد مخدر تولید و ترانزیت می شود، 
این در حالی  است که در دهه اخیر بالعکس شده یعنی 
مواد اولیه، دانش و فناوری تولید مواد مخدر صنعتی از 
کشورهای اروپایی به افغانستان می آید و در آنجا تبدیل 
به مواد مخدر صنعتی شده و دوباره توزیع می شود؛ یعنی 
یک جریان دوسویه ای وجود دارد و این اذعان رسمی 
سازمان ملل اســت که ما از یک طرف کشت و تولید 
مواد مخدر سنتی در افغانستان را داریم و از سوی دیگر 
مواد اولیه و دانش و فناوری تولید مواد مخدر صنعتی از 
کشورهای اروپایی به افغانستان می آید و تبدیل به مواد 

مخدر صنعتی می شود. 
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
ما با پدیده بســیار پیچیده ای مواجه هستیم گفت: در 
سال های گذشته در حوزه مقابله درست عمل کردیم، 
اما در حوزه های فرهنگی، پیشــگیری و توانمند سازی 
و کارآفرینی در دهه های گذشــته کمی غفلت کردیم، 

یک مولفه به تنهایی ما را به نتیجه نمی رساند. مومنی 
اظهارداشت: اکنون بخشی از انتظار از دولت و حاکمیت 
این است که باید تالش کنیم مواد مخدری وارد نشود 
تا کســی مصرف نکند؛ این انتظار به حق و الزم است. 
زمانی این ما را به ســامان می رساند که در کنار آن به 
امر پیشگیری، درمان و توانمند سازی و اشتغال آفرینی 
هم توجه کنیم.  وی با بیان اینکه مواد مخدر بســیار 
پیچیده است، گفت: شاید تصور شود منشا همه اینها 
نداشتن شغل است،بخش عمده آن درست است؛ آمارها 
و پژوهش های داخلی و بین المللی نشــان می دهد که 
بیش از ۵۰ درصد معتادان شاغل هستند یا دغدغه شغل 
ندارند و نشــان می دهد که ما با پدیده بسیار پیچیده 
مواجه هستیم.  دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: 
بهترین کار ممکن این است که نگذاریم کسی وارد این 
چرخه شود و اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخشی را در 

اولویت قرار دهیم. 
مومنی با اشاره به اینکه هیچ دولتی در دنیا نمی تواند 
آسیب های اجتماعی و مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد 

را به تنهایی ایجاد کند، گفت: باید کمک و به هم یاری 
کنیم که کسی به سمت مواد مخدر نرود. 

وی با اشــاره به طرح یاریگران زندگی بیان داشت: 
درصد نرخ شیوع در جوانان و نوجوانان و دانش آموزان 
۲.۱ اســت. هرچند که از دنیا بسیار پایین تر هستیم و 
این نرخ متوقف شد، اما باز برای خودمان درصد باالیی 
است که گاهی با یک کار اجتماعی و فرهنگی و ورزشی 

می توان جلوی اعتیاد را بگیریم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نتایج 
یک پژوهش گفت: از کسانی که سؤال کردند »چرا معتاد 
شــدید؟« بیش از ۳۰ درصد گفتند ما نمی دانستیم با 
یک بار مصرف معتاد می شویم و بیش از ۳۰ درصد دیگر 
گفتند نتوانستیم در قبال همساالن که به ما پیشنهاد 

دادند، مقاومت کنیم و »نه« بگوییم. 
مومنی با بیان اینکه در طرح یاریگران زندگی تمرکز 
ما بر آموزش و پرورش بود، در ادامه به انعقاد تفاهم نامه 
برای اجرای این طرح با همکاری آموزش و پرورش در 

سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.

بازداشت1۲نفرازعواملاصلیتهیهوتوزیعمشروباتالکلیدربندرعباس

شمارفوتیهابراثرمسمومیتالکلیدراستانهرمزگانبه۱۰نفرافزایشیافت
هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه سخنگوی
گفت:تعدادافرادجانباختهبراثرمســمومیت
الکلیدراستانهرمزگانبه1۰نفرافزایشیافت.
فاطمه نوروزیان در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
اظهار داشت: از زمان آغاز موج جدید مسمومیت های 
الکلــی در بندرعبــاس تاکنون ۷۵ نفر بــا عالئم این 
مسمومیت به بیمارستان های استان مراجعه کرده اند. از 
این تعداد متأسفانه تاکنون ۱۰ نفر شامل ۹ مرد و یک 
زن بر اثر مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند.

نوروزیان افزود: در حال حاضر ۱۹ بیمار مسموم در 
بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد 

حال چهار نفر وخیم است.

وی ادامه داد: از ابتدای آغاز این موج مسمومیت ها 
تاکنون ۴۵ بیمار ناچار به دیالیز شده اند و چهار نفر هم 
دچار تاری دید هستند اما هیچ مورد نابینایی نداشتیم.

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
بازه ســنی افراد مسموم شده از ۱۵ تا ۷۰ سال است، 
از همیــن منظر از افرادی که دچــار عالئم مرتبط با 
مسمومیت هستند می خواهیم در جهت تسریع درمان 
و صیانت از جان خود به سرعت به مراکز درمانی استان 

مراجعه کنند. 
 بازداشت ۱۲ نفر از عوامل اصلی

 تهیه و توزیع مشروبات الکلی در بندرعباس
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان نیز از 

شناســایی و دســتگیری ۱۲ نفــر از عوامــل اصلی 
 تهیــه و توزیــع مشــروبات الکلــی در بندرعبــاس

خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم،  مجتبی قهرمانی 
گفت: به دستور دادستان عمومی و انقالب بندرعباس، 
پلیــس اطالعات و امنیت اســتان چنــد مرکز بزرگ 
تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست ساز در 

شهرستان بندرعباس را شناسایی کردند.
قهرمانی افزود: در پی گزارش دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان هرمزگان مبنــی بر مراجعه چندیــن نفر به 
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اثر مسمومیت 
ناشی از مصرف مشروبات الکلی، پیگیری این موضوع 

به صورت ویژه در دســتور کار دستگاه قضایی استان 
قرار گرفت. با توجه به حساسیت موضوع به علت جان 
باختن و مسمومیت چندین نفر در این رابطه، به دستور 
مقام قضایی، اقدامات و تحقیقات فنی و پلیســی برای 
شناسایی و دستگیری عامالن تهیه و توزیع مشروبات 

الکلی از همان لحظه ابتدایی آغاز شد.
وی بیان داشت: با تالش بی وقفه مأموران انتظامی 
شهرستان بندرعباس و بهره گیری از شیوه های پلیسی، 
۱۲ نفر در این زمینه دســتگیر شــدند و تحقیقات و 
اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان 
این پرونده ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطالع رسانی 

خواهد شد.


