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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

   روحیه بسیجی

 محمد شیروانی با انتشار این تصویر نوشت: »مردم در حوالی متروپل آبادان 
چند ایستگاه صلواتی برپا کردند! این روحیه بسیج شوندگی نعمت خداست به 

مردم ایران؛ ما همه از یک پیکریم.«
 مجاهد واقعی

 فربد ابراهیمی با اشاره به شهید صیاد خدایی نوشت: »پدرخانمش می گه 
ماشین مال اداره بود خونه اش هم اجاره ای، تا اینجا قابل درک است، اونجا 
که گفت به امام حســین بچه اش رو با این ماشین مدرسه نمی برد می گفت 
اشکال شــرعی دارد فرو ریختم! آقایان مسئول باید این یک جمله بیدارتون 

کند! همین.«
 در تاریخ بنویسید

 کاربری در رثای شــهید صیاد خدایی نوشت:»در تاریخ بنویسید، رزمنده 
مخلص ســرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همان نیروی 
قدسی که دشمنانش تروریست و مزدورش می خوانند! در سطح پایین ترین 
خودروی داخلی، در یکی از محله های پایین شهر، در حالی که حتی در حد 
نبستن یک کمربند ایمنی هم تخلف از قانون نداشت به دست اشقی االشقیاء 

و دشمنان بشریت به شهادت رسید. طوبی لهم.«
 دست بوس بابا هستم چون...

 کاربری نوشت: »جنگ که شروع شد، پدرم از کارش )سازمان ملل( استعفا 
داد و همــه خانــواده رو به ایران جنگ زده برگردونــد و در زمینه تخصصی 
خودش برای دفاع از وطنش مایه گذاشــت. همیشه هم دستبوس بابا هستم 
که با همه سختیها، ما رو به وطن برگردوند و به ما عشق به وطن رو آموخت!«

 تسخیر کنندگان یمن کجان؟
 کاربری نوشت: »پدافند هوایی ارتش یمن پهپاد از نوع CH4 عربستان رو 
که در حال انجام عملیات خصمانه در آسمان صنعاء بود، با موشک زمین به 
هوای ساخت داخل یمن ســرنگون کرد. کی بود که میخواست یمن رو سه 

هفته ای تسخیر کنه!؟«
 آقای رئیسی مچکرم

 نامیرا: »آقای رئیســی مچکریم بابت همگانی کردن طرح بیمه ســالمت 
طرحی که واقعا عالی و گره گشاســت. بابت ۱۲ روز بســتری بودن مامانم، 
اگر بیمه سالمت نبود باید ۱۶میلیون می دادیم ولی با بیمه سالمت کال شد 

۳,۲۸۰,۰۰۰ تومن.«
 رسانه آزاد و بی طرف به اینا میگن!

 بشیر با انتشار این تصویر نوشت: »بی بی سی، اینترنشنال، VOA، فرهمند 
علیپور، ســلبریتی های فارســی زبان، صهیونیســت ها، رضا پهلوی، مسیح 
علینژاد، اصالح طلبان ایران و...، وظیفــه ای ندارند جز نابودی قدرِت تحلیل 
ما! نحوه خبر رسانی تروریسم رسانه ای بریتانیا )بی بی سی(، درباره یک اتفاق 

مشابه، در ایران و آمریکا!«
 نفوذ حمایت از فلسطین تا دل آمریکا

 بابک نصرتی با انتشــار این تصویر نوشت: »تعدادی از دانشجویان دانشگاه 
جرج تاوِن آمریکا در مراســم جشن فارغ التحصیلی که با حضور بلینکن وزیر 
امور خارجه آمریکا برگزار شــد، با برشــانه انداختن چفیه فلســطینی و در 
دســت داشتن پرچم فلسطین و عکس شیرین ابوعاقله که به دست نظامیان 

صهیونیست به شهادت رسید،همدلی با فلسطین را به  نمایش گذاشتند.«

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.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره مسمومیت غذایی دانشجویان 
دو دانشگاه توضیح داد.

به گزارش فارس، هاشم داداش پور در توضیح علت مسمومیت غذایی خوابگاه 
دانشــجویی که در دو روز گذشته در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه امام صادق)ع( 
رخ داده، گفت: اورژانس علت این مسئله را بیماری گوارشی اعالم کرده است؛ اما 
سه شــنبه هم این اتفاق در خوابگاه دانشــگاه امام صادق)ع( رخ داده و به همین 
دلیل نشســت بررسی این موضوع را تشــکیل می دهیم.   داداش پور در پاسخ به 
اینکه آیا مواد غذایی علت مســمومیت دانشجویان بوده، افزود: هنوز این موضوع 
مشخص نشده، مواد غذایی نیز به طور متمرکز در دانشگاه ها توزیع نمی شود و هر 
دانشگاه متولی تامین غذای دانشجویی خود است.   وی خاطرنشان کرد: فقط در 
دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه هایی که واحدهای دانشگاهی دارند غذاها را به 
طور متمرکز توزیع می کنند که البته بیشــتر این دانشگاه ها مواد اولیه غذایی به 
واحدها ارسال می کنند.   رئیس سازمان امور دانشجویان در مورد دستور رسیدگی 
و درمان این دانشجویان گفت: روز دوشنبه پس از مسمومیت دانشجویان دانشگاه، 
رئیس دانشــگاه فرهنگیان شخصاً حضور پیدا کرد و دو بیمارستان در درمان این 
دانشــجویان فعال بودند، سه شنبه نیز سه بیمارســتان دانشجویان دانشگاه امام 

صادق)ع( را پذیرش کردند که بالفاصله به درمان آنها رسیدگی شد.
 علت ناخوشی دانشجویان خوابگاهی نوعی ویروس بوده است 

دانشــگاه امام صادق)ع( هم در اطالعیه ای اعالم کرد: مطابق با نظر پزشکان 
بیمارســتان این عارضه، نوعی ویروس بوده و مسمومیت غذایی نیست، همچنین 
عوارضــی بیش از درگیری گوارشــی نداشــته و به اصطالح خطرناک نیســت.
محیط های خوابگاهی برخی دیگر از دانشگاه های تهران نیز با این ویروس مواجه 

شده است.

در پی دستور رئیس جمهور برای رسیدگی 
فوری به موضوع حادثه ریزش مرگبار ساختمان 
در آبادان، دیروز وزیر کشور و معاون اقتصادی 
رئیس جمهور با حضور در محل حادثه از نزدیک 

به بررسی ابعاد حادثه پرداختند.
دیروز هم کار آوار برداری از ســاختمان تخریب 
شــده متروپل در آبادان ادامه داشت. از سوی دیگر 

تعداد جانباختگان حادثه نیز افزایش پیدا کرد.
در همین خصوص دیروز رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور گفت: تاکنون ۱۱ نفر در حادثه ریزش 

ساختمان متروپل جان خود را از دست داده اند.
محمدحسن نامی سه شنبه در بازدید از روند کار 
آوار برداری از ساختمان متروپل آبادان در گفت وگو 
با ایرنا تعداد مصدومان را ۳۲ نفر اعالم کرد و افزود: 
آمار دقیقی از گرفتار شدگان نیست و گفته می شود 

تعدادی در یکی از فروشگاه حبس شده اند.
نامی بیان داشت: ساعتی که این حادثه رخ داد 
جمعیت کمی در محل حضور داشته است و اگر این 
حادثه در ساعت بعداز ظهر بود تلفات بیشتر می شد.

وی با بیان اینکه 4۰ هزار متر زیر بنا منطقه بحرانی 
ساختمان اســت و احتمال تخریب ساختمان های 
مجاور وجود دارد، ادامه داد: تیم هایی مشخص شده 
تا با افرادی که در این زمینه کوتاهی کرده اند برخورد 
شود ضمن اینکه تجهیزات کامل برای برش آهن آالت 

در منطقه مستقر شده تا به طبقات پایین برسیم.
  حضور وزیر کشور و معاون اقتصادی رئیس جمهور 

در محل حادثه 
در پی دســتور رئیس جمهور برای رســیدگی 
فــوری به موضوع حادثه ریزش مرگبار ســاختمان 
در آبادان، بامداد دیروز احمد وحیدی وزیر کشــور 
و محســن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با 
حضــور در محل حادثه از نزدیک به بررســی ابعاد 
حادثه پرداختند. جلسه اضطراری بامدادی مدیریت 
بحران نیز با حضور وزیر کشــور و معاون اقتصادی 

رئیس جمهور در آبادان برگزار شد.
به گزارش تسنیم، وزیر کشور با حضور در آبادان 
به ســراغ برج آوار شــده مترو پل رفت و به صورت 
میدانــی از این حادثه بازدید کرد.احمد وحیدی در 
جمع مسئوالن محلی و گروه های امدادی و آواربردار 
از بســیج تمام امکانات و ظرفیت های موجود برای 

امداد و نجات و آوار برداری خبر داد.
وحیدی گفت: باید با احتیاط کامل حرکت کرد 
زیرا هر لحظه ممکن است این سازه ناپایدار فرو بریزد 
و به این دلیل، کار حساسیت و ریسک پذیری باالیی 

دارد و باید کامال دقت شود.
وی ادامه داد:دقیقــا نمی توان گفت آواربرداری 
متروپل کی تمام شود اما همه تالش بر این است که 
هرچه زودتر بتوانیم عزیزانی را که احتماال در برخی 

طبقات محبوس شده اند، پیدا کنیم.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور هم 
گفت: تمام افرادی که در این حادثه دخالت داشتند و 
متخلفان باید به نوعی مجازات شوند که عبرت سایرین 
باشد. همچنین دیروز هیئتی سه نفره از سوی محمد 
مخبر معاون اول رئیس جمهور ماموریت یافت تا ضمن 
عزیمت فوری به آبادان، با بررسی جزئیات پرونده ریزش 

ساختمان در این شهرســتان، گزارش دقیق خود را 
درباره علل وقوع این حادثه ارایه کند.

 اتمام عملیات آواربرداری
 در ۱۰ طبقه فوقانی متروپل

در همین زمینه رئیس جمعیت هالل احمر گفت: 
عملیــات آواربــرداری در ۱۰ طبقه فوقانی به اتمام 
رسیده، اما دسترسی به زیرزمین مهیا نشده است و 

از آمار دقیق محبوس شدگان اطالعی نداریم.
 بخشی از سازه متروپل فرو ریخت 

عصر دیــروز اما مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خوزســتان گفت: با توجه به شــرایط ناپایدار سازه، 
متاسفانه بخشی از سازه، حین عملیات آواربرداری فرو 
ریخت و سه نفر از عوامل امدادی دچار جراحت شدند. 
شرایط برای امداد مقداری سخت است و حضور مردم 

هم کار را برای ما سخت تر می کند.
  مرگ مالک متروپل 

در حادثه ریزش ساختمان
در پی وقوع حادثه ناگوار ریزش ساختمان متروپل 
در آبادان، دستگاه قضایی بالفاصله برای بررسی علل 

حادثه، پرونده قضایی تشکیل داد.
در همین راســتا نیز دادســتان کل کشور طی 
دستوری خطاب به دادستان اهواز بر رسیدگی سریع 

و برخورد قاطع با متخلفین، تاکید کرد.
دادســتان عمومی و انقالب خوزستان دیروز به 
خبرگزاری میزان گفت: تاکنون ۱۰ نفر از متخلفان 
پروژه و مســببان حادثه ریزش ساختمان متروپل 
آبادان)شهردار فعلی آبادان و دو شهردار سابق و نیز 
تعدادی از کارکنان شــهرداری و ناظران( با دستور 
قضایی بازداشت شــده اند و دستور بازداشت تعداد 

دیگری نیز صادر شده است.
وی تاکید کرد: مالک و پیمانکار اصلی ساختمان 
که دستور بازداشت وی نیز صادر شده بود در جریان 

ریزش ساختمان جان خود را از دست داد.
  ماجرای خبر اشتباه دستگیری مالک متروپل

 چه بود؟
اما روز دوشــنبه یکی از خبرگزاری های کشور 
خبری منتشــر کرد مبنی بر اینکه مالک و پیمانکار 
ســاختمان متروپل آبادان با دستور دادستان آبادان 
دستگیر شده است، این در حالی است که دادستانی 
دستور دستگیری این فرد را صادر کرده بود و اظهار 
نظری درخصوص دستگیری مالک ساختمان نداشته 
اســت و در همان خبــر آن خبرگزاری نیز صرفا در 
تیتر اشتباه صورت گرفته است و مراجعه به متن و 
محتوای همان خبر روشــن می کند که در آن زمان 
دســتور بازداشت مالک و پیمانکار صادر شده است. 
دیروز هم بنا بر اعالم دادستان خوزستان مشخص شد 
که این فرد در بین جانباختگان این حادثه بوده است.

 به گزارش ایســنا، دادســتان عمومی و انقالب 
اهواز درخصوص فوت یا بازداشــت مالک و سازنده 
پــروژه متروپل گفت: مالک و پیمانکار متروپل یکی 
از متهمان بود که روز دوشنبه تحقیقات اولیه در این 
خصوص انجام شده بود؛ دیروز صبح جسد وی از زیر 
آوار خارج شد و هویت وی نیز کامال مورد تایید اداره 
تشخیص هویت نیروی انتظامی قرار گرفت. از مردم 
خواهش دارم اخبار و اطالعات را از مراجع رســمی 

دریافت کنند و به شایعات توجه نکنند.
 استقرار تیم ویژه بازرسی برای بررسی ابعاد مختلف 

ریزش ساختمان متروپل آبادان
در پی دســتور رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
به بازرس ویژه اســتان خوزستان مبنی بر نظارت بر 
نحوه امدادرسانی، آواربرداری و رسیدگی به وضعیت 
مصدومــان حادثه ریزش ســاختمان متروپل، تیم 
ویژه ای از بازرســی این استان مامور بررسی موضوع 
شدند. بازرس کل ویژه استان خوزستان گفت: تیم 
ویژه ای نحوه ســاخت و رعایت نظامات مهندسی و 

ضوابط شهر سازی را بررسی خواهد کرد.
 مجوز احداث این ساختمان  برای ۶ طبقه بود 

 و نه 9 طبقه!
اما سؤالی که مطرح می شود این است که چطور 

ساختمانی نا ایمن مجوز ساخت گرفته است؟
در همین زمینه اســتاندار خوزســتان گفت: بر 
اســاس برآوردهای اولیه رعایت نکــردن قوانین و 
مقــررات و اصول فنی در ســاخت مجتمع طبقاتی 

متروپل آبادان دلیل اولیه ریزش این بناست. 
صــادق خلیلیان با بیان اینکه مجوز احداث این 
ساختمان قبل از سال ۹۸ برای ۶ طبقه صادر شده 
که بعداً سه و دو طبقه به آن اضافه شده است،افزود: 
قطعا با کســانی که در صدور مجوز و ســاخت این 

ساختمان دست داشتند برخورد خواهد شد.
 روال قانونی در صدور پروانه ساختمان

 طی نشده بود
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
خوزســتان هم با بیان اینکه ظاهرا روال قانونی در 
صدور پروانه ساختمان متروپل آبادان طی نشده است 
گفت: ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، 
تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستون های 
پروژه متروپل را به شــهرداری گوشزد کردیم و یک 
 ماه قبل دســتور توقف دادیم کــه ترتیب اثر داده 

نشد.
کوروش خواجوی در گفت وگو با ایسنا اظهارداشت: 
بعضی از سرمایه گذاران و مالکان پروژه های بزرگ در 
بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش 
هزینه ها و بروکراسی موجود در فرآیند نظارت، روال 
قانونی طراحی و نظارت را طی نمی کنند و مستقیما 
سراغ شهرداری می روند. از آنجا که مبالغ پروانه این 
پروژه ها بسیار باالست شهرداری ها نیز با آنها همکاری 
می کنند. بر این اساس فرآیند صدور پروانه مسیری 
غیرقانونی را طی می کند. در پروژه مذکور هم معتقدم 
نباید پروانه در آن مقطع صادر می شد؛ چرا که روال 

اولیه آن طی نشده بود.
 تا سال 99 به ما اجازه ورود ندادند

خواجوی تاکید کرد: بعد از آنکه در سال ۱۳۹۶ 
پروانه ســاختمان متروپل صادر شد، سازمان نظام 
مهندســی از شــهرداری درخواســت کرد تا اجازه 
نظارت به این پروژه را به مهندســان سازمان بدهد. 
تا سال ۱۳۹۹ چنین اجازه ای صادر نشد. دیدگاه ما 
این اســت که مالک درخصوص ورود سازمان نظام 
مهندســی مقاومت می کرد. تا اینکه از خرداد سال 
۱۳۹۹ ناظرین سازه و معماری تاسیسات به صورت 
قانونی از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی و در 

این پروژه وارد عمل شدند.
وی با بیان اینکه حدود یک ماه قبل آخرین تذکر 
به شهرداری درخصوص پروژه متروپل داده شده است 
گفت: یک ماه قبل با گوشزد کردن خطرات پروژه به 
شــهرداری دستور توقف آن را دادیم. طبق گزارشی 
که از ناظر دیدم تذکرات به اندازه کافی هشداردهنده 

بوده است.
 سازمان نظام مهندسی اجازه برخورد ندارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره 
به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 
۱۳۷4 بیان داشت: در قانون نظام مهندسی مصوب 
مجلس و آیین نامه اجرایی قانون که توســط هیئت 
دولت تصویــب و به وزارت راه و شهر ســازی ابالغ 
شده، این وزارتخانه را مکلف کرده که مقررات ملی 
را صادر کند که ۲۳ مبحث است. در هیچ جای قانون 
 اختیاری فراتر از تذکر به مهندس ناظر داده نشــده
است. در واقع سازمان نظام مهندسی اختیاری مبنی 
بر برخورد و اجرای تذکرات ندارد. این اختیار و امکان 
به شــهرداری داده شده که در مواردی  مثل پروژه 
متروپــل باید به موقع ورود و آن را متوقف کند. در 

تمام دنیا نیز به همین شکل است.
خواجوی افزود: من هنوز با مسئوالن شهرداری 
درخصوص برج متروپل صحبتی نکرده ام. شاید آنها 
هــم اخطار الزم را به مالــک داده اند و او بدون اذن 
شهرداری اقدام به ایجاد حصار کرده و کارها را پیش 
برده است. همان طور که گفتم در عمده مواردی که 
به شهرداری گزارش می شود شهرداری ها ساخت و 
سازهای ناایمن را تا رفع نقص متوقف می کنند ولی 
مواردی هم مثل این پروژه دیده می شــود که کارها 

ادامه پیدا می کند.
وی اظهارداشــت: بر اســاس نقشــه اولیه که 
مهندسین مشاور در سال ۱۳۹۶ برای پروژه متروپل 
تهیه کرده اند ظاهرا این ســاختمان ۹ سقف داشته 
اســت. برخی ایراداتی که به این بنا وارد شده عدم 
رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و 
کمانش بعضی از ستونها بوده است. وقتی ساختمانی 
با چنین مشکالتی ساخته می شود حتی اگر مسیر 
قانونی را هم طی کند باید متوقف شود تا یک شخص 
حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت بیاید و آزمایشهای 

الزم را انجام دهد.
نجات یک نفر از زیرآوار متروپل

یکی از محبوس شدگان ساختمان متروپل زنده 
از زیر آوار خارج شــد. به گزارش ایسنا، پیرحسین 
کولیوند، رئیس جمعیت هــالل احمر که در آبادان 
حضور دارد، با تایید این خبر گفت: با تالش عوامل 
امدادی جمعیت هالل احمر و ســایر دســتگاه های 
امدادی، یک نفر از محبوس شــدگان حادثه ریزش 
آوار ساختمان متروپل زنده از زیر آوار خارج شد. وی 
افزود: اقدامات درمانی بر روی این فرد در حال انجام 
اســت و امیدواریم افراد دیگری نیز زنده از زیر آوار 

این ساختمان خارج شوند.
اعالم عزای عمومی در آبادان و خرمشهر 

با اعالم نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، در 
پی حادثه متروپل، امروز چهارشــنبه چهارم خرداد 

در شهرهای آبادان و خرمشهر عزای عمومی است.

آمار جانباختگان به ۱۱ نفر رسید

حضور وزیر کشور و معاون اقتصادی رئیس جمهور
 در محل حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان

وزیر بهداشت در دیدار دبیرکل سازمان جهانی بهداشت:

کرونا در ایران مهار شد
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در دیدار 
وزیر بهداشت کشورمان از عملکرد ایران در 

مقابله با کرونا تجلیل کرد.
بــه گزارش وبدا، در دیــدار تدروس آدهانوم که 
در حاشیه هفتاد و پنجمین مجمع جهانی بهداشت 
در ژنو صورت گرفــت، انتخاب دوباره وی به عنوان 
دبیرکل ســازمان جهانی بهداشت را تبریک گفت 
و دســتاوردهای ایران در مقابله با کرونا و پوشــش 

واکسیناسیون در کشورمان را تشریح کرد.

بهرام عین اللهی گفت: بــا حمایت های مردم و 
تالش های شبانه روزی نیروهای بهداشتی و درمانی، 
بیماری کرونا در ایران کنترل و مهار شــده و بیش 
از دو هفته است که آمار مرگ و میر روزانه بیماران 

کرونایی در کشور ما، تک رقمی است.
عین اللهی با اشــاره به تامین گسترده واکسن 
کرونا در ایران افزود: به لطف خدا و با کمک مردم، تا 
کنون حدود ۱۵۰ میلیون ُدز واکسن در ایران تزریق 
شده و پوشش واکسیناسیون در کل جمعیت ایران، 

حدود ۷۵ درصد اســت. وی تاکید کرد: تحریم های 
ناجوانمردانه آمریکا و اســتکبار جهانی علیه ایران، 
مانع موفقیت های کشــورمان در کنترل کرونا نشد؛ 
 چراکــه در ایــران، مــردم به یاری نظام ســالمت

 شتافتند.
وزیر بهداشــت با انتقاد از کوتاهی و عدم انجام 
وظایف برخی ســازمان های بین المللی درخصوص 
وضعیت ســالمت در برخی مناطــق جهان، گفت: 
برخی مناطق جنگ زده سالهاست که از نظر خدمات 

بهداشــتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند 
و همه سازمان های بین المللی مسئول، باید در این 

زمینه اقدامات الزم را انجام دهند.
دبیرکل ســازمان جهانی بهداشــت هم در این 
دیــدار از عملکرد ایران در مقابله بــا کرونا به ویژه 
تک رقمی شــدن موارد مرگ و میر روزانه بیماری 
و گسترش واکسیناسیون علیه کرونا، تجلیل کرد و 
گفت: پوشش واکسیناسیون کرونا در ایران در سطح 

ایده آل قرار دارد.

پلیس ابوظبی اعالم کرد بر اثر انفجار 
ابوظبی  کپسول گاز در رســتورانی در 
دست کم دو نفر کشته و ۱۲۰ نفر زخمی 

شدند.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما به 
نقل از رویترز، پلیس ابوظبی این انفجار را به 
کپسول گاز مربوط دانسته و چهار ساختمان 

مجــاور را تخلیه کرده اســت. با این حال برخی از شــاهدان گفته اند تعداد 
انفجار ها بیشــتر از یک مورد بوده است. مقامات ابوظبی از مردم خواستند به 

شایعات توجهی نکرده و خبر ها را از منابع رسمی آن دنبال کنند.

۲کشتهودهها
زخمیدرحادثه
انفجاررستوران

امارات

دو دختر خردسال  از جمله  نفر  پنج 
براثر طوفان شدید در استان های فاریاب 
و ننگرهار در شــمال و شرق افغانستان 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، منابع 
محلی در اســتان ننگرهار در شــرق افغانستان 
دیروز اعالم کردند: طوفان شدید در شهرستان 
»پچیرآگام« از توابع اســتان ننگرهار باعث فروریختن یک خانه شــد که بر اثر 
آن دو دختر خردســال جان خود را از دست دادند. همچنین مسئوالن محلی 
در اســتان فاریاب اعالم کردند: ســه چوپان بر اثر طوفان شدید در شهرستان 
»بلچراغ« استان فاریاب جان خود را از دست دادند. کشاورزان در هرات در غرب 
افغانستان نیز گفته اند؛ طوفان های اخیر در این استان به محصوالت کشاورزی 
آنها آســیب زیادی وارد کرده است. چند روز قبل نیز استان نیمروز در جنوب 
غرب افغانســتان صحنه طوفان کم ســابقه بود. وزش طوفان در نیمروز باعث 
قطعی برق، تعطیلی مغازه ها و ایجاد مشکالت تنفسی برای افراد مسن و کودکان 
در این استان شــد. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی الحره، طوفان گرد و 
غبار باعث شــد افراد مسن و کودکان در شــهر های مختلف عراق با مشکالت 
تنفسی مواجه شوند و به بیمارستان ها مراجعه کنند. امتحانات نهایی مدارس و 
دانشگاه های سراسر عراق به علت طوفان گرد و غبار به تعویق افتاد. کارشناسان 
می گویند عراق به ویژه اســتان االنبار برای مقابله با این پدیده، در مرحله اول 
به کاشــت هشت میلیارد اصله درخت و در مجموع به کاشت ۱4 میلیارد اصله 
درخت نیاز دارد تا شــکل گیری طوفان های گرد و غبار کاهش یابد. پیش بینی 

می شود تا پایان تابستان، عراق شاهد ۲۰ طوفان گرد و غبار باشد.

وقوع
طوفانهای
مرگبار

عراق وافغانستان

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های 
اروپا می گوید بیــش از ۶۰ مورد ابتال به 
ویروس آبله میمون را در ۹ کشور اروپایی 

ثبت کرده است.
به گزارش خبرگــزاری فارس، همزمان با 
هشدار ســازمان جهانی بهداشت درخصوص 
شیوع ویروس »آبله میمون«، یک نهاد درمانی 
اروپایی نیز از افزایش شمار مبتالیان به این بیماری در اتحادیه اروپا خبر داد.
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های اتحادیه اروپا بامداد سه شنبه تعداد 

موارد قطعی ابتال به آبله میمون در کشورهای اروپایی را ۶۷ نفر اعالم کرد.
به نوشــته وبگاه »ریانووســتی«، این مرکز با صــدور بیانیه ای گفت در 
مجموع ۶۷ مورد ابتال به این بیماری در ۹ کشور اتحادیه اروپا ثبت شده است.

در این بیانیه آمده است: »ما در مورد موارد ثبت شده از ۱۵ تا ۲۳ می در 
اتریش، بلژیک، فرانســه، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد صحبت 
کردیم. اتریش در نسخه به روز شده به این لیست اضافه شده است«. پیش از 
این، یک بیمارستان در تل آویو شامگاه جمعه اعالم کرد اولین مورد مشکوک 
به آبله میمون در ســرزمین های اشــغالی فلسطین شناسایی شده است.  بر 
اساس گزارش ها، مواردی از بیماری مربوط به آبله میمون قباًل فقط در میان 
افرادی که به آفریقای مرکزی و غربی سفر کرده اند، دیده شده است. اما طی 
هفته گذشته کشورهای انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آمریکا، سوئد و کانادا 
مواردی از ابتال به این بیماری را گزارش کردند که بیشــتر در مردان جوانی 
است که به آفریقا ســفر نداشتند. به گزارش تسنیم، وزارت بهداشت امارات 
دیروز از شناســایی اولین مبتال به »آبله میمون« در این کشور خبر داد. این 

فرد مبتال یک زن است که از غرب آفریقا به این کشور سفر کرده است.

افزایشموارد
ابتالبهویروس
»آبلهمیمون«

اروپا

علت مسمومیت غذایی دانشجویان 2 دانشگاه اعالم شد

آگهیمناقصهعمومی)مرحلهدوم(
مرکز تحقیقــات و آموزش کشــاورزی و منابع 
طبیعی سیســتان با کد اقتصادی 411144916739 و 
شناسه ملی 14002909870 به نشــانی زابل- بلوار شهید 
میرحســینی- تلفــن 32225152- 32225026- 054 در 
نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی بابت خدمات نظافتی و 
نگهداری فضای ســبز و کار در مزرعه ایستگاه های تابعه را 
به صورت حجمی از تاریخ 1401/2/1 لغایت 1402/1/31 به 
تعداد 12 نفر با شرایط زیر به شرکتهای واجد شرایط واگذار 
نماید، لذا آخرین مبلغ پیشــنهادی خود را به ازای هر ساعت 
کار از طریق ســامانه تدارک الکترونیــک دولت به آدرس: 

www.setadiran.ir اعالم نمایند.
1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه یا فرایند ارجاع کار چک 
تضمینی به مبلغ 500.000.000 ریال به نام مرکز تحقیقات 

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
2- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارک 

  www.setadiran.irالکترونیکی دولت به آدرس
3- مراجعه به سامانه مذکور جهت دریافت اسناد مناقصه و 

کلیه شرایط و پیش نویس قرارداد
4- ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه 

مندرج است.
5- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی روزنامه به عهده 

برنده مناقصه است.
محمدرضاناروئیراد-رئیسمرکز

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

موضوع مناقصه:  تهیه مواد اولیه، طبخ، بســته بندی،  توزیع و ســرو غذا جهت 
حدودا 550 نفر پرسنل 

مهلت مناقصه: از تاریخ 1401/03/04 لغایت 1401/03/12 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1401/03/16 و تاریخ بازگشایی پاکت 1401/03/18

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 6/900/000/000 ریال )به حروف: شش 

میلیارد و نهصد میلیون ریال(.
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )تضمینات اخذ شده از جانب 
قرارگاه، شــامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی )غیر مشــروط، قابل تمدید و غیرقابل 

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

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج  آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موسسه 

عمران ساحل کارگاه بندر سیراف پارس- امور قراردادها- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 

تهران- تهران پارس اتوبان شهید عباس دوران )اسبدوانی قدیم( میدان شهید مهتدی- جنب 
نیروی دریای سپاه- موسسه عمران ساحل- مهندس مهرداد شماره تماس 09192180639

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(

آسمان غرب آسیا تحت تاثیر خیزش گردوخاک

آلودگی هوا امروز و فردا در بخش های زیادی از کشور ادامه دارد
در شرایطی که خیزش گردوخاک و افزایش 
آلودگی هوا در بسیاری از نقاط غرب آسیا از 
به معضلی  جمله شهرهای مختلف کشورمان 
جدی در روزهای اخیر تبدیل شده است، خبرها 

از تداوم این شرایط تا فردا حکایت دارد.
به گزارش کیهان، براســاس جدیدترین گزارش 
پایــگاه بین المللی ســنجش و رتبه بندی کیفیت 
شــهرها)IQAIR(، تهران در روز گذشته با شاخص 
کیفیت هوای ۳۳۸ در رتبه نخست شهرهای آلوده 
جهــان قرار گرفت و پس از آن ریاض درعربســتان 
با شــاخص ۱۷۹ در رتبه دوم جای داشــت. شهر 
 لیمــا در پرو و چنگدو در چین نیز با شــاخص های

 ۱4۶ و ۱۳۶ در رتبه هــای بعــدی این فهرســت 
قرار داشتند. البته شــاخص کیفی هوا در پایتخت 
در روز گذشــته براســاس گزارش ســامانه پایش 
کیفی هوای کشــور، در همه ایستگاه های تهران در 
 برخی ســاعات روی 4۸۱ و وضعیت خطرناک قرار 

گرفت.
در هفته های اخیر از کشــورهای آفریقایی چون 
چاد، نیجریه، مالی و ســودان گرفته تا کشــورهای 
غرب آســیا چون عراق، ایران و کویت و عربســتان 
و همچنین برخی کشــورهای اروپایی و ایالت های 
آمریکا مثل تگــزاس و آریزونــا درگیر گردوخاک 
هستند. آسمان بسیاری از شهرهای عراق و کویت به 
علت غلظت گردوخاک و آلودگی هوا به رنگ نارنجی 
 درآمد و هزاران نفر در بغداد به بیمارســتان مراجعه

 کردند.
  خیزش گردوخاک

 در برخی استان های کشور
این توده گردوغبار که از روزهای قبل نیز بنا به 
اعالم هواشناســی پیش بینی می شد، روز گذشته از 

مرزهای غرب کشورمان وارد شد و در نواحی شمال 
غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب، مرکز، دامنه های 
جنوبــی البرز، ســواحل غربی خــزر و به تدریج در 
بخش هایی از شــمال شــرق و غرب شــاهد وقوع 

گردوخاک بودیم. 
در پــی این وضعیت، در شــرایطی که مدارس 
استان تهران دیروز تعطیل اعالم شده بود، رئیس گروه 
ســالمت و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت با اشاره به 
احتمال ورود به شــرایط خطرنــاک وضعیت هوا از 
بعدازظهر پیشــنهاد کرد روز سه شــنبه ساعت کار 
ادارات تقلیل یافته و زودتر تعطیل شوند که بالفاصله 
معاون اســتاندار تهران نیز حوالی ظهر ضمن اشاره 
به درخواســت وزارت بهداشت، از موافقت با کاهش 
ســاعت کاری ادارات تهران برای روز سه شنبه خبر 
داد. همچنیــن با توجه به افزایــش غلظت توده ای 
گردوغبار و قرارگیری وضعیت هوا در شرایط ناسالم 

پایان ساعت کار ادارات استان تهران برای سه شنبه 
سوم خرداد ماه ســاعت ۱۲ اعالم شد، کالس های 

بعدازظهر دانشگاه ها لغو شد.
بــا توجه به تداوم آلودگی هوا بر اســاس اعالم 
اســتانداری ها و مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا، 
مدارس، دانشــگاه ها و ادارات اســتان تهران و البرز 
و چندین اســتان دیگر امروز چهارشــنبه تعطیل 

اعالم شد.
  تداوم خیزش گردوخاک 

تا پنجشنبه
سازمان هواشناسی، با صدور هشدار نارنجی رنگ 
از گردوخاک و وزش باد شــدید و تداوم آلودگی هوا 

طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد.
این شــرایط جوی روز چهارشنبه در خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، لرستان، 
مرکزی، همدان، تهران، البرز، قم، قزوین، اصفهان، 

سمنان و روز پنجشنبه در خراسان جنوبی، سیستان 
و بلوچســتان، اصفهان، کرمان، ایالم، خوزســتان، 
 بوشهر، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان پیش بینی

 می شود.
بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، 
وضعیت جوی تا روز پنجشنبه گاهی همراه با وزش 
باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش موقت گردوخاک 
به ویــژه در نیمه جنوبی و غربی اســتان پیش بینی 
می شود. براین اســاس، اداره کل هواشناسی استان 
تهران برای کاهش آســیب های احتمالی اجتناب از 
حضــور در فضای باز برای تمام گروه ها، احتیاط در 
ترددهای جاده ای، مدیریــت و محافظت از صنایع 
حساس به گردوخاک، عدم پارک خودروها در کنار 
درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره، استحکام 
سازه های موقت و عدم پرواز با بالگرد و هواپیماهای 

سبک را توصیه می کند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز روز گذشته 
در بخشــی از صحبت های خود در صحن شــورای 
شــهر، به موضوع آلودگی هوای تهران اشاره کرد و 
افزود: آلودگی هوای تهران درد کهنه ای شده است. 
در سال های گذشته یکی از مسئولین اعالم می کرد 
که این موضوع باید از طریق دیپلماسی آب وهوایی 
حل وفصل شــود و در این زمینــه باید وارد مذاکره 
شویم اما از این حرف حدود سه سال گذشته و هنوز 

نتیجه ای حاصل نشده است.
چمــران تأکید کرد: باید این مشــکل از طریق 
مذاکره و گفت وگو با کشــورهای عربستان، عراق و 
ترکیه که به لحاظ آب وهوایی با ما در ارتباط هستند 
مرتفع شــود. در حقیقت باید این مســئله از لحاظ 
بین المللی پیگیری جدی شــود تا در مسیر حل آن 

گام برداشته باشیم.

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت جدیدترین آمار کرونا 
را اعالم کرد که از کاهش تعداد بستری های روزانه به زیر ۱۰۰ نفر حکایت دارد.

بــه گزارش وبدا، از ۲ تــا ۳ خردادماه ۱4۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۶۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۷۵ نفر 
از آنها بســتری شــدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۰ 
هزار و ۵۸۹ نفر رسید.متاســفانه در طول این مدت، ۷ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری به ۱4۱ هزار و ۲۸۸ نفر 
رســید. ۶4۱ نفر از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۵۵ شهرستان در وضعیت 

زرد و ۱۹۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تعداد بستری های روزانه کرونا 2 رقمی شد


