
كرونا به ايران رسيد؛ روز گذشته در شرايطي 
كه قرنطينه دانش�جويان ايران�ي مقيم چين 
پس از ۱۴روز به پايان رسيد و همه آنها صحيح 
و س�الم از قرنطين�ه خ�ارج ش�دند، وزارت 
بهداشت آزمايش هاي اوليه دو مورد مشكوك 
مبتا به كرون�ا را در ق�م مثبت اع�ام كرد تا 
پاي اين س�وغات چيني به ايران هم باز شود.  
حاال آنط�ور كه مدي�ر روابط عموم�ي وزارت 
بهداش�ت در صفحه ش�خصي خود نوشته هر 
دو بيمار باتوجه به كهولت س�ن و نقص ايمني  
در بخ�ش مراقبت ه�اي ويژه ف�وت كرده اند.

ويروس كرونا اگرچه از سرزمين اژدهاي سرخ آغاز 
شد، اما بسياري از كشورهاي دنيا را درگير كرده 
است. اين ويروس در كشورهايي همچون: تايلند، 
تايوان، س��نگاپور، هنگ كنگ، مالزي، عربستان، 
استراليا، بريتانيا، آلمان، ژاپن، ماكائو، كره جنوبي، 
تاجيكستان، هند، مكزيك، فرانسه، امريكا و كانادا 
مشاهده شده و حتي قرباني گرفته است. در اين 
فهرست كشورما آخرين كشوري است كه تاكنون 
به ويروس كرونا دچار شده است. با اعالم وضعيت 
اضط��راري جهاني درباره ش��يوع كرون��ا نگراني 
درباره ورود اين ويروس به ايران نيز موجب شد تا 
تدابيري همچون لغو موقت پرواز به چين و تهران 
اجرايي شود و دانشجويان حاضر در چين نيز دو 
هفته پيش ب��ه ايران بازگردانده ش��دند كه همه 
اين دانشجويان در س��المت كامل به سر مي برند 
و روزگذشته قرنطينه آنها نيز به پايان رسيد، اما 
سوغات چشم بادامي ها معلوم نيست چگونه خود 
را به قم رس��انده و با بيمار كردن دو نفر به شكل 

رسمي وارد كشورمان شده است. 
 كرونا وارد مي شود

وي��روس كرونا دس��ته اي از ويروس ها را ش��امل 
مي شود كه بيماري هايي از سرماخوردگي ساده 
تا س��ارس را موجب مي ش��وند؛ اين وي��روس از 
حيوانات به انسان قابل انتقال است. بيماري زايي 
اين ويروس، سيستم تنفس��ي را تحت تأثير قرار 
مي دهد و عالئمي مش��ابه س��رماخوردگي ساده 
ايجاد مي كند. عالئم ويروس كرونا شامل آبريزش 
بيني، س��رفه و گلو درد اس��ت كه مي تواند با سر 
درد و تب نيز همراه باش��د و تا چن��د روز به طول 
مي انجامد. در افرادي با نقص سيستم ايمني، افراد 
مسن و كودكان اين عالئم مي تواند شديدتر شود و 

ذات الريه و برونشيت را ايجاد كند. 
حاال آن طور كه كيانوش جهانپ��ور، رئيس مركز 
اطالع رس��اني و روابط عمومي وزارت بهداش��ت 
مي گويد، دو مورد از ابتال به اين ويروس در ايران 

هم شناسايي شده است. 
جهانپور درباره شناس��ايي موارد ابت��ال به كرونا 
اين گونه توضيح مي دهد:»ظرف دو روز گذش��ته 
موارد مش��كوك به ابتال به كرونا ويروس در شهر 
قم مشاهده ش��ده كه به محض دريافت گزارش، 
تيم هاي شناسايي و مديريت بيماري هاي واگير 

و تيم هاي واكنش سريع در شهر قم مستقر شده 
و طبق پروتكل هاي موجود افراد مشكوك تحت 
ايزوالسيون قرار گرفته و از آنها نمونه آزمايشگاهي 
اخذ شد.« به گفته وي در ميان نمونه هاي ارسالي، 
آزمايش��گاه مرجع، دقايقي پيش نتايج آزمايش 
اوليه دو مورد از موارد مش��كوك را از نظر ابتال به 
كروناويروس مثبت گزارش كرد و برخي موارد نيز 

آنفلوآنزاي تيپ B اعالم شده است. 
بنا به تأكيد رئيس روابط عمومي وزارت بهداشت 
مراحل بع��دي آزمايش ها در حال انجام اس��ت و 
نتيجه قطعي آزمايش هاي نهايي اين موارد، پس از 

مشخص شدن به اطالع عموم خواهد رسيد. 
آن طور كه ايرنا گزارش داده اس��ت، اين دو نفر از 
افراد مس��ن و از دو منطقه جداگانه قم بوده و نه 
تنها سفر خارجي بلكه س��فر خارج از استان هم 
نداشته اند. با اين حال هنوز علت و چگونگي ابتالي 
احتمالي آنان به كرونا مشخص نيست و موضوع در 

دست بررسي است. 
 اس�تقرار تيم ه�اي مديري�ت و كنت�رل 

بيماري هاي واگير در قم
جهانپور مي افزايد:»تيم ه��اي مديريت و كنترل 

بيماري هاي واگير در ش��هر قم مستقر شده اند، 
بخش ايزول��ه منفي ب��راي ايزوالس��يون موارد 

مشكوك، تجهيز و آماده ارائه خدمت است.«
رئيس روابط عمومي وزارت بهداش��ت خطاب به 
تمام مردم به ويژه ش��هروندان قم تأكيد مي كند: 
»توصيه هاي بهداشتي مبني بر رعايت بهداشت 
فردي و عمومي، بهداش��ت دس��ت دادن )پرهيز 
از مصافحه، دس��ت دادن و روبوس��ي( و تنفس، 
شست وشوي مكرر دست ها با آب و صابون مايع، 
پرهيز از حضور در محل كار و تحصيل در صورت 

وجود عاليم شبه آنفلوآنزا را مدنظر قرار دهند.«
به گفته جهانپور موارد مشكوك به كرونا ويروس 
قرنطينه نمي شوند بلكه با مشاهده عالئم مشكوك 
به كرونا ويروس، در بخش »ايزوله منفي« تحت 

مراقبت و كنترل قرار مي گيرند. 
 كرونا كشنده تر از آنفلوآنزا نيست 

محم��د مه��دي گوي��ا، رئي��س مرك��ز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي هم درباره دو مورد ابتال به كرونا در شهر 
قم مي گويد:»در حال بررس��ي و تكميل اطالعات 
در زمينه اين دو مورد ابتال قطع��ي به كرونا در قم 

هستيم.« وي كه در همان ابتداي همه گيري جهاني 
كرونا ويروس ورود اين ويروس به ايران را پيش بيني 
كرده بود، به مردم اطمينان خاطر مي دهد كه »ورود 
كرونا به كشور موضوع نگران كننده اي نيست.« گويا 
تصريح مي كن��د: »همه كش��ور ها در مقابل كرونا 
ويروس جديد، چهار وظيفه دارند؛ اگر اين ويروس 
وارد كشورش��ان ش��د، مردم بايد با شست وشوي 
مداوم دست ها و رعايت آداب تنفسي از ابتال به اين 

ويروس پيشگيري كنند.«
قاسم جان بابايي، معاون وزير بهداشت هم كه به قم 
سفر كرده با تأكيد بر اينكه اين بيماري كشنده تر از 
آنفلوآنزا نيست، مي افزايد:»ولي مراقبت و رعايت 
بهداشت فردي در جلوگيري از همه گيري بسيار 
مهم است.« به گفته وي دانشگاه علوم پزشكي يك   
بيمارستان  را براي درمان بيماران مشكوك در نظر 
گرفته اس��ت و عالئم افراد مش��كوك به كرونا در 
اين بيمارستان زير نظر قرار مي گيرد. بيمارستان 
دوم و تمام كادر درماني بيمارستان هاي شهر قم 
به حال آماده باش درآمده اند؛ لوازم مصرفي كادر 
درماني و بيماران آماده است و از نظر دارو و امكانات 

كمبودي در استان قم وجود ندارد. 
معاون درمان از دستور وزير بهداشت، براي استقرار 
گروهي از اداره كل بيماري هاي واگيردار وزارت 
بهداشت در استان قم خبر مي دهد كه اين گروه 
قرار است به رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم نيز 

كمك  كنند تا اين مسئله مديريت شود. 
معاون وزير بهداشت تأكيد مي كند:»جاي نگراني 
نيست و از مردم درخواست داريم با رعايت بهداشت 
فردي، از دست دادن و روبوسي  و ترجيحاً از رفتن 
به اماكن ش��لوغ خودداري، در غير اين  صورت از 

ماسك استفاده كنند.«
محمدرضا قدير، رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
قم هم در اين باره توضيح مي ده��د:» طي چهار 
روز گذشته شاهد گسترش بيماري هاي تنفسي 
در قم بوديم، طي اي��ن مدت دو نف��ر در يكي از 
بيمارس��تان هاي قم بر اثر بيماري تنفسي فوت 
كردند كه امروز تس��ت اوليه اين دو فرد در مورد 

بيماري كرونا مثبت اعالم شد.«
بنا به تأكيد وي پاس��خ تس��ت دوم ك��ه مربوط 
ب��ه ژنتيك اس��ت، هنوز اعالم نشده اس��ت. قدير 
تأكيد مي كند:» يك بيمارس��تان ب��راي مقابله با 
بيماري هاي ويروس��ي در قم آماده شده اس��ت، 
يك بيمارس��تان ديگر هم در حال تخليه اس��ت 
كه در صورت لزوم به عنوان بيمارستان پشتيبان 
استفاده خواهد شد.« وي از مردم خواست آرامش 
خود را حفظ كنند، زيرا جاي نگراني نيست فقط 
موارد بهداشتي را رعايت كنند و از حضور در مراكز 
پرجمعيت و مس��افرت هاي غير ض��روري پرهيز 
كنند.  قدير همچنين تأكيد مي كند:»استفاده از 
ماسك براي همه افراد ضروري نيست و فقط افراد 
مستعد و سالمند يا مبتاليان به بيماري هاي خاص 

بايد از ماسك استفاده كنند.«
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رسول قهرماني: داريوش امان كي 2 مؤسسه خيريه دارد، ولي متأسفيم كه از اين خيريه ها به عنوان كانون پولشويي استفاده مي كند

نمايندهدادستان:بانکسرمايهباپوشش2خيريهپولشوييميکرد!

سروکله» کرونا« پیدا شد
معاون درمان وزارت بهداشت پس از تأييد 2 مورد مشكوك به كرونا در قم: كرونا كشنده تر از آنفلوآنزا نيست

نماينده دادستان با 

عليرضا سزاوار
اش�اره به اظهارات   گزارش  2

وكيل مدافع يكي از 
متهمان )كفيلي( مبني بر اينكه نام موكلش در 
شكايت از بانك سرمايه نيامده به وكيل تذكر داد 
كه كيفرخواس�ت را مطالعه كن�د و اجازه دهد 
حق الوكاله ها حال باشد! نماينده دادستان در 
ادامه با اش�اره به توضيحات متهم درباره اوراق 
مؤسسه آرمان گفت: حرف هايي نزنيد كه فرض 
ش�ود اينجا كودكس�تان اس�ت! ش�ركت شما 
نمي تواند اوراق سپرده صادر كند، بانك بايد اين 

اوراق را صادر كند. 
چهارمين جلسه رس��يدگي به اتهامات داريوش 
امان كي و همدستانش روزگذشته در شعبه سوم 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست 

قاضي اسداهلل مسعودي مقام برگزار شد. 
 متهمان مي خواستند فرار كنند

در ابتداي جلس��ه دادگاه قاضي مسعودي مقام از 
وكيل مدافع كفيلي )متهم رديف سوم( خواست 

براي بيان دفاعيات در جايگاه حاضر شود. 
وكيل هم ب��ا بيان اينكه اگ��ر دادگاه به وظايفش 
آش��نا نبود، در چنين منصبي )مبارزه با مفاسد 
اقتصادي( نمي نشس��ت، گفت: »علت بازداشت 
موكلم بيم فرارش ب��ود، در صورتي كه وي وثيقه 
سنگين داشت و ۷۵ سال سن دارد و دچار ناراحتي 

قلبي است.«
قاضي مسعودي مقام در پاس��خ به اين اظهارات 
وكيل متهم كفيلي گفت: »به تشخيص دادگاه و 
طبق استجازه تا صدور حكم قرار بازداشت موقت 
جايز است. آقايان طبق مستندات مي خواستند 
اقدام به فرار كنند. صدور قرار بازداش��ت موقت از 
ناحيه دادگاه قطعي اس��ت سفسطه بازي و بحث 

نكنيد.«
رياس��ت دادگاه ادامه داد: »دادگاه مكاني نيست 
كه متهم و وكيل دروغ بگويند؛ دروغ گفتن جايز 
نيست. وكيل بايد تعريف رويه قضايي را بداند، وقتي 
متهمي با جس��ارت در دادگاه با وجود مستندات 
پرونده دروغ مي گويد، قاضي بايد به وي تذكر دهد 

و تشخيص با مقام قضايي است.«

 تباني وجود داشته است
وكيل هم صحبتش را ادامه داد و گفت: »منش��أ 
پرونده عملكرد غلط مديران بانك سرمايه است، 
اگر كارش��ناس تخلف ك��رده بايد ب��ه تخلفش 
رسيدگي شود. مواجهه اي بين محسن رضايي )از 
مطلعين پرونده( و موكل من صورت نگرفته است. 
از طرفي محس��ن رضايي و علي صرافان)ديگر 
مطلع پرونده( به دليل سابقه كيفري فاقد شرايط 
شرعي و قانوني شهادت هستند. در هيچ يك از 
استعالمات دادسرا نام و نشاني از موكل اينجانب 
در فرآيند دريافت تس��هيالت وجود ندارد و در 
هيچ يك از ش��كوائيه هاي بانك سرمايه نام وي 
در رديف متهمان ذكر نشده اس��ت.« وكيل در 
پايان دفاعيات خ��ود گفت: »مقامات دادس��را 
در جمع بندي ب��ا عباراتي ترديدآمي��ز در مورد 
موكلم گفته اند، مي توان قائل به جرم اخالل بود، 
بنابراين در اجراي موازين ش��رعي و طبق اصل 
۳۷ قانون اساس��ي و ماده۴ قانون آيين دادرسي 
كيفري تقاضاي صدور رأي برائت موكل را دارم.« 
پس از پاي��ان دفاعي��ات وكيل مدافع، رس��ول 
قهرماني نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و 
گفت: »وكيل ايرادات شكلي بيان كرد، در حالي 

كه مديران بانك سرمايه در همين شعبه محاكمه 
شدند و برخي حكم شان در مرحله صدور است، 
مشخص است كه يك تباني وجود داشته چراكه 
مدير بانك سرمايه به شركتي كه هيچ صالحيتي 
ندارد تس��هيالت مي دهد. اينكه بي��ان كرديد 
كارش��ناس تخلف كرده، اوالً كيفرخواس��ت را 
مطالع��ه كني��د درخص��وص كارش��ناس ني��ز 

كيفرخواست صادر شده است.«
 حق الوكاله حال!

قهرماني با بيان اينكه وكي��ل مدافع متهم بيان 
مي كند، شهادت فردي كه س��ابقه كيفري دارد 
صحت ن��دارد، گفت: »اوالً م��ا در كجا اظهارات 
محس��ن رضايي را حجت كرديم؟! ثانياً در قرآن 
نيز آمده حتي اگر فاسق خبري آورد آن را بررسي 

كنيد، بنابراين ما موارد را بررسي مي كنيم.«
نماينده دادس��تان با اش��اره به اظهارات وكيل 
مدافع متهم كفيلي مبني ب��ر اينكه نام موكلش 
در ش��كايت بانك س��رمايه نيامده است، گفت: 
»خواهش مي كنم كيفرخواست را مطالعه كنيد 

و اجازه دهيد حق الوكاله ها حالل باشد!«
قهرماني در ادامه با اشاره به توضيحات متهم كه 
در جلسه قبل درباره اوراق مؤسسه آرمان مطرح 

كرده بود، افزود: »حرف هايي نزنيد كه فرض شود 
اينجا كودكستان است، شركت نمي تواند اوراق 
سپرده صادر كند و ش��عبه بانكي بايد اين اوراق 
را صادر كند. وقتي هم جرائمي صورت مي گيرد 
ممكن است به اخالل منجر شود و احراز اخالل، 

موضوعي قضايي است.«
وكيل كفيلي هم پرس��يد: »از نماينده دادستان 
مي خواهم كه بگويند، آيا موكلم از تس��هيالت 

انتفاع برده است يا خير؟«
قاضي مس��عودي مقام هم تصري��ح كرد: »بحث 
انتفاع يك بخ��ش از جرم اخالل اس��ت و احراز 

اخالل منوط به انتفاع نيست.«
20 فرزند تحت پوشش براي پولشويي

سپس قهرماني نماينده دادستان گفت: »آقاي 
امان كي دو مؤسسه خيريه دارد، ولي متأسفيم كه 
از اين خيريه به عنوان كانون پولشويي استفاده 

مي كند.«
متهم داريوش امان كي در واكنش به اين اظهارات 
قهرماني گفت: »من ۲۰ فرزند آنجا دارم كه مثل 
بچه هاي خودم مي مانند، ه��زار تومان پول آنجا 
نرفته است، اين موضوع ربطي به دادگاه ندارد.«

قاضي مسعودي مقام در پاسخ به اظهارات متهم 
گفت: »رديابي ها وجود دارد؛ شما توانايي نداريد 
كمك كنيد چون حساب هايتان بسته است، يكي 
از شيوه هاي پولشويي در خيريه ها مرسوم است؛ 

به جاي اين كار ها پول هاي بانك را برگردانيد.«
در ادامه دادگاه قاضي مس��عودي مقام از كفيلي 
خواس��ت تا در جايگاه حاضر ش��ود. كفيلي هم 
گفت: »امان را از سال ۹۳ مي شناسد و تمام اسناد 

را به طور كامل به دادگاه تقديم مي كنم.«
رئيس دادگاه هم در پاسخ به اين اين سخن گفت: 
»ليست دارايي و پرينت حساب ها را ارائه دهيد 
و اين مواردي كه ارائه كرده ايد، عكس است كه 

هيچ فايده اي ندارد و بايد مستند بياوريد.«
در نهايت قاضي مسعودي مقام ختم جلسه را 
اعالم كرد و خطاب به حاضران گفت: جلس��ه 
بعدي ۵ اسفندماه دوشنبه رأس ساعت۹ صبح 
برگزار مي ش��ود و تمام مدارك و مس��تندات 

را بياوريد. 

 عمار سعيديان فر، مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيكي 
سازمان حمل ونقل ترافيك ش��هرداري تهران با بيان اينكه طرح ترافيك 
روزهاي پنج شنبه س��ال جديد اجرا نمي ش��ود، افزود: البته طرح كاهش 
آلودگي هوا يا همان محدوده زوج و فرد سابق پنج شنبه ها از ساعت 6:۳۰ 
تا 1۳ اجرايي خواهد ش��د و اين مس��ئله عالوه بر كاهش ب��ار ترافيكي در 
روزهاي جمعه، رضايتمندي مردم را به همراه دارد و از طرفي شهروندان 
مي توانند از يك روز تردد رايگان خود جهت ورود به حلقه دوم طرح ترافيك 

استفاده كنند. 
 سخنگوي سازمان غذا و دارو در خصوص آخرين وضعيت بازار دارويي 
كشور گفت: آمار اقالم كمبود دارويي كش��ور حدود يك سوم فهرست 
زمان مشابه در سال گذشته اس��ت و در مناطق مختلف كشور به 1۹ تا 

۲1 قلم مي رسد. 
 براس��اس قانون صيد و ش��كار حق الكش��ف ۷۰درص��دي زماني به 
محيط بانان تعلق مي گيرد كه ش��كار و صيد انجام گرفته باشد و بحث 
انتفاع متخلفان در ميان باشد؛ اين در حالي اس��ت كه اگر محيط بان، 
متخلف را در زمان شروع به شكار شناسايي و دستگير كند حق الكشفي 
به وي تعلق نخواهد گرفت. بنابراين در صورتي كه محيط بان وظيفه اش 
را كه برخورد با ش��كارغيرمجاز اس��ت انجام دهد، به كاهش درآمدش 

مي انجامد !
 گودرز كريمي فر مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه آموزش و پرورش در طرح اسكان نوروزي آمادگي اسكان 
1۲ ميليون نفر روز را دارد، گفت: در طرح اس��كان نوروزي ۳۹8 مركز 
رفاهي )خانه معلم( با ظرفيت 16 هزار و 8۰۰ تختخواب و ۵۰ پرديس 
دانشگاهي با دارابودن ۲هزار خوابگاه به انضمام ۳۰۰ اردوگاه مجهز در 
قالب ۳هزار س��وئيت و همچنين 11 هزار مدرسه تجهيز شده در قالب 

1۰۵ هزار كالس درس براي فرهنگيان فراهم مي شود. 
 كيميا علوي پژوهش��گر طب س��نتي گفت:  افرادي كه دچار نفخ و 
سنگيني معده هستند، بايد از خوردن لبنيات، ساالد، ترشي ها، سركه 

و آبغوره خودداري كنند. 
 رئيس مركز س��نجش و پاي��ش كيفيت آموزش��ي وزارت آموزش و 
پرورش اعالم كرد، ترتيبي اتخاذ ش��ده تا كس��اني كه به داليل موجه 
گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه ش��ان مفقود شده است، به 
درخواست كتبي آنها توسط ادارات محل تحصيل مربوطه رسيدگي و 

گواهينامه المثني صادر شود. 
  مس��عود مرداني عضو كميته كش��وري آنفلوآنزا با اشاره به برخي از 
نگراني ها در رابطه با ورود ماهي هاي قرمز چيني در ايام نوروز و احتمال 
انتقال بيماري از اين طريق عنوان كرد: واردات تمامي محصوالت غذايي 
و حيواني از كشور چين ممنوع شده و هيچ منطقي وجود ندارد كه در 
شرايط اپيدمي موجود محصوالت غذايي يا حيواني از چين وارد شود. 

 وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه آيا آمار فوت ۵6 نفر به دليل 
آنفلوآنزا صحت دارد، تصريح كرد:  در پيك پاييزه همين حدود مرگ و مير 
را داشته ايم و افرادي بودند كه نقص ايمني يا بيماري زمينه اي داشتند، 
اما در همين ايام و به مدت س��ه هفته در امريكا 8 هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر 

آنفلوآنزا فوت شدند. 
 حميد موسوي شهردار منطقه يك تهران از انجام مطالعات ترافيكي 
براي نصب تله كابين يا مونوريل در راستاي حل مشكل ترافيك توچال 

خبر داد. 
 س��ازمان وظيفه عموم��ي ناجا تمام��ي مش��موالن فارغ التحصيل 
دانشگاه ها كه داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ اسفند 1۳۹8هستند 

را به خدمت سربازي فراخواند. 
 رئيس مركز مديري��ت پيوند و بيماري هاي وزارت بهداش��ت گفت: 
خدمات تغذيه اي باليني در بيمارستان ها تحت پوشش بيمه نيست و 
اين در حالي است كه اگر خدمات تغذيه اي تحت پوشش قرار گرفته و 
به آن توجه شود، بيمه ها عوايد زيادي از محل صرفه جويي طول مدت 

زمان بستري بيماران خواهند داشت. 

با همكاري بسيج و صدا و سيما صورت مي پذيرد

آغاز جشن نیكوکاري از ۱۴  اسفند
 در مدارس و پايگاه هاي کمیته امداد

در آستانه سال نو شمسي و طبق سال هاي گذشته جشن نيكوكاري 
از ۱۴اسفندماه و با شعار »عيد را به خانه هايشان ببريم« آغاز مي شود. 
س��يدابوالفضل پرپنچي مديركل كميته امداد استان تهران، با تشريح 
برنامه هاي جش��ن نيكوكاري اظهار كرد: كميته امداد اس��تان تهران 
همچون سال هاي گذش��ته و در آستانه سال نو شمس��ي و عيد نوروز 
با اس��تقرار پايگاه هاي اين جشن در سراسر اس��تان كمك هاي مردم 
نوع دوست را دريافت و در كمترين زمان به دست نيازمندان مي رساند.  
وي با بيان اينكه جشن نيكوكاري امسال همزمان با 1۴اسفند سالروز 
تأس��يس كميته امداد به فرمان ام��ام خميني )ره( در م��دارس آغاز 
مي شود، ادامه داد: اين جش��ن در روز پنج شنبه 1۵اسفند در ميادين 
اصلي شهر و جمعه 16اسفند در ميعادگاه هاي نماز جمعه ادامه خواهد 
يافت.  مديركل كميته امداد اس��تان تهران با اش��اره به اينكه جش��ن 
نيكوكاري ب��ا هدف ترويج فرهن��گ خير و احس��ان همچنين تأمين 
پوشاك شب عيد نيازمندان برگزار مي شود، خاطرنشان كرد: اين جشن 

با همكاري صدا  و  سيما و بسيج برگزار مي شود. 
پرپنچي گفت: همه ادارات كميته امداد استان تهران )ادارات شهر تهران 
و شهرستان ها(، مراكز نيكوكاري و پايگاه هاي اصلي در سطح شهرها 
آماده دريافت كمك هاي مردم نيك انديش و نوع دوست استان هستند.  
وي همچنين به روش هاي الكترونيكي مشاركت در جشن نيكوكاري 
اشاره و تصريح كرد: سامانه تلفني ۷۳۵۵ و سايت كميته امداد استان 
تهران به آدرس tehran. emdad. ir آماده دريافت كمك هاي مردم 

نيكوكار استان است. 

ثبت رکورد جهاني براي ايران 
با آموزش 5۴0 هزار اتباع خارجي 

رئي�س مرك�ز ام�ور هماهنگ�ي ح�وزه وزارت�ي آم�وزش  و 
پ�رورش از ثب�ت رك�ورد جهان�ي آم�وزش اتب�اع خارج�ي 
داد.  خب�ر  دانش آم�وز  ه�زار  از۵۴0  بي�ش  آم�وزش  ب�ا 
علي باقرزاده اظهار كرد: اگر تمام اسناد فرادستي ملي و بين المللي را 
مرور كنيم، دو مأموريت اصلي براي آموزش  و پرورش احصا مي شود كه 

اين دو مأموريت هم از ويژگي هاي نظام آموزشي خوب است. 
وي افزود: اين ويژگي ه��ا تضمين مي كند كه اف��راد واجب التعليم به 
مدرسه دسترس��ي پيدا كنند و همچنين كيفيت آموزشي و يادگيري 
محقق شود.  رئيس مركز امور هماهنگي حوزه وزارتي آموزش و پرورش 
خاطرنشان كرد: در گذشته دسترسي به مدرسه مسئله بوده است، اما در 
حال حاضر كشورها در اين حوزه به عدد قابل  قبول رسيده اند. در كشور 
ما پوشش دوره ابتدايي به ۹8، 18درصد و دوره اول و دوم متوسطه نيز 
به نرخ قابل قبولي رسيده است.  باقرزاده تصريح كرد: در آموزش اتباع 
خارجي با آموزش بيش از ۵۴۰ هزار دانش آموز به يك ركورد در جهان 
دست پيدا كرده ايم.  وي اضافه كرد: ماه گذشته ميالدي در مجلس كره 
جنوبي تصويب  شده اس��ت كه تحصيل در دوره متوسطه نيز رايگان 
باشد؛ در حالي  كه ۴۰ سال قبل در قانون اساسي، تحصيل تا پايان دوره 
متوسطه را رايگان در نظر گرفته ايم و اين نشان مي دهد كه در ۴۰ سال 

گذشته چه فكر و همت بلندي داشته ايم. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

-----------------------------------------------------
 علي ربيعي سخنگوي دولت در رش�ته توئيت هايي نوشت: 
همان گونه كه پيش از اين گفته شد، تصميم بر آن است حتي اگر يك 
مورد ابتال به كرونا شناسايي شد، بدون معطلي به صورت شفاف به مردم 
اعالم شود. وزير بهداش��ت برپايه گزارش كارشناسان آن وزارتخانه از 
تشخيص مثبت براي دو مورد مشكوك ابتال به ويروس كرونا در قم خبر 
داد. ضروري است مردم خبرها را تنها از طريق وزارت بهداشت دنبال 
كرده و به توصيه هاي آن وزارت به صورت جدي عمل كنند. اطمينان 
مي دهيم دولت همه توان خود را براي اطالع رساني به موقع، آگاه سازي 

و مراقبت از تك تك شهروندان به كار مي گيرد. 
-----------------------------------------------------
  روح اهلل رجايي ضمن انتش�ار يك فيلم ك�ه مؤيد توئيتش 
است، اين متن را منتشر كرد: وزير بهداش��ت گفته بودند، شماره 
1۹۰ به مردم درباره كروناويروس آموزش ميده. نيم ساعت پشت خط 
بودم و بي فايده بود. حاال كه مشكوك بودن ابتال در قم تأييد شده، بهتره 

قبل از مردم، خود وزارت بهداشت آموزش رو جدي بگيره. 
-----------------------------------------------------

 مصطفي حيدري توئيت زد: ري اكشن ما ايرانيا به اومدن كرونا اينه 
كه بريم باك بنزينمون رو پر كنيم و دالر بخريم !

-----------------------------------------------------

 مصطفي ش�اه كرمي با انتش�ار اين تصوير از برگه امتحاني 
مدارس المه�دي لبنان توئيت زد: ش��هرداري تهران و سيس��تم 
فشل آموزشي ما  ش��هدا رو از معابر و مدارس حذف مي كنه، اما برخي 
كش��ورهاي محور مقاومت،  شهيد قاسم س��ليماني را وارد كتاب هاي 

آموزشي شون كردند. 
-----------------------------------------------------

 محمد عدالت با انتشار اين تصوير توئيت زد: سيد حسن نصراهلل 
در سخنراني اخيرشون از مردم لبنان خواستند كه كاالهاي امريكايي رو 
تحريم كنند. حال مردم لبنان هم به اين خواست رهبر مقاومت حزب اهلل 
لبيك گفتن و دارن به جاي كاالهاي امريكايي كاالهاي ايراني رو تبليغ و 

استفاده مي كنند. چرا ما شروع نمي كنيم؟!
-----------------------------------------------------

 محسن مهاجر توئيت زد: مردم پولش��ونو امانت ميدن به بانك، 
بانك پولو با عش��ق هديه ميده به مفس��د اقتصادي، مفس��د به عشق 
تيمش پول ميده براي بازگشت بازيكن فوتبال، بازيكن پول روبرميداره 
برا عش��ق و حال، بازيگر سينما عش��قوالنه پول بازيكن فوتبال رو باال 
مي كشه! بعدمردم با عشق پول ميدن براي ديدن فيلماي همون بازيگر 

و اين است معجزه  عشق!
-----------------------------------------------------

 مرضيه ذوالفقاري با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش 
نوش�ت: قرار ش��ده آموزش و پرورش تمرين مواجهه با س��يالب در 
مدارس رو از اسفند امسال اجرا كنه. اين آموزش هاي كاربردي خيلي 
براي كشور حادثه خيز ما مفيده. اميدوارم فقط مخصوص دبيرستاني ها 
نباشه و همه سطوح رو دربر بگيره. حتي دبستاني ها هم با اينفوگراف و 

شكل و عكس مي تونن آموزش ببينن. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

9۱ دانشمند ايراني 
پاي کار ماهواره امیرکبیر

عضو ش�وراي عال�ي فضايي گف�ت: س�اخت ماه�واره اي از نوع 
سنجشي و با دقت يك متر از سوي ۹۱ دانشمند دانشگاه صنعتي 
اميركبير در فاز نخس�ت با كادر تخصصي ۱۱نف�ر از اعضاي هيئت 
علم�ي و ۸0 دانش�جوي مقاطع ارش�د و دكتري انجام مي ش�ود. 
سيدمصطفي صفوي با اشاره به ساخت ماهواره سنجشي در قالب يك 
تيم ۹1نفره از دانشمندان دانش��گاه علم و صنعت ايران گفت: ماهواره  
دانشگاه علم و صنعت ايران از نوع سنجشي و با دقت يك متر از سوي 
محققان و دانشمندان اين دانشگاه طراحي و س��اخته خواهد شد، به 
طوري كه براي فاز اول اين ماهواره اعتب��ارات اوليه آن در نظر گرفته 
شده اس��ت.  وي افزود: س��اخت ماهواره اي از نوع سنجشي و با دقت 
يك متر از سوي ۹1 دانشمند دانش��گاه صنعتي اميركبير در فاز اول با 
كادر تخصصي 11 نفر از اعضاي هيئت علمي و 8۰ انشجوي مقاطع ارشد 
و دكتري انجام مي شود.  صفوي تصريح كرد: طراحي و ساخت ماهواره 
با دقت يك متر با استفاده از فناوري هاي نوين، كالس ماهواره و سطح 
بلوغ فناوري را ارتقا خواهد داد.  اين عضو شوراي عالي فضايي فاز اول 
اين پروژه را اجراي طراحي  مفهومي و چهار حوزه توسعه تكنولوژي و 
فناوري ماهواره دانست و اضافه كرد: مأموريت اصلي ماهواره سنجشي 
تصويربرداري ب��وده و مدار آن از ۵۰۰ تا 6۰۰كيلومتر اس��ت، در واقع 
بايد به اين نكته اش��اره كنم كه »پيام« ماهواره قبلي اين دانش��گاه با 
درجه قدرت تفكيك ۴۰ متر بود، اما اكنون ماهواره سنجشي با درجه 
قدرت تفكيك يك متر خواهد بود كه به عنوان چالش بزرگ تحقيقاتي 
محسوب مي شود.  وي افزود: در حال حاضر ساخت ماهواره سنجشي 
دانشگاه علم و صنعت در مرحله مقدماتي قرار دارد و اكنون منتظر ابالغ 

سازمان فضايي هستيم. 


