
با شناس�ايي هزار و ۱۷۸مورد جدي�د ابتال به 
كوويد - ۱۹، تع�داد مبتاليان ب�ه اين بيماري 
به ۱۶ هزار و ۱۶۹ نفر رس�يد ك�ه از اين تعداد 
5 هزار و ۳۸۹ نفر بهبوديافته و از بيمارستان 
ترخيص ش�ده اند و در مي�ان بهبوديافتگان 
افراد س�المند و چند جانباز ش�يميايي ديده 
مي ش�ود؛ افرادي كه به لطف خ�دا و همراهي 
كادر درمان توانسته اند كرونا را شكست بدهند، 
اما كادر درمان خودش�ان باي�د در برابر كرونا 
مجهز ش�وند و به همين خاطر س�عيد نمكي، 
وزير بهداش�ت و رئيس س�تاد ملي مديريت 
بيم�اري كرون�ا در نام�ه اي از رئيس جمه�ور 
درخواس�ت كردن�د، ۲5۰ ميلي�ون ي�ورو ارز 
براي درمان بيم�اران كروناي�ي، تهيه لباس، 
ماسك و تجهيزات بيمارس�تاني براي حدود 
۲۰هزار تخت و پرس�نل اختص�اص يابد. وي 
همچنين در نامه اي به رؤس�اي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي در دس�تورالعملي هفت بندي، 
بر لزوم شناسايي س�ريع موارد مبتال به كرونا 
و تح�ت مراقبت ق�راردادن آنه�ا تأكيد كرد. 
قهرمانان اين روزهاي مردم كشورمان لباس سفيد 
بر تن دارند. از پزشك و پرستار گرفته تا نيروهاي 
خدماتي بيمارستان ها همه در جبهه مقابله با كرونا 
بسيج شده اند. در كنار اينها بسيج، سپاه و نيروهاي 
جهادي هم با تم��ام توان به مي��دان آمده اند، اما 
با تمام اينها س��ردار غالمرضا س��ليماني، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين در پيامي به مناسبت 
آغاز بهار و سال جديد از تالش جهادگران بسيجي، 
متخصصان، پزشكان، پرستاران و همه سربازان 
خط مقدم جبهه س��المت در مبارزه با )ويروس 

كرونا( تقدير و تشكر كرد. 
   ۷فرمان وزير بهداشت براي شناسايي و 

درمان كرونايي ها
تالش ها براي مديريت و مقابله با انتشار كوويد- ۱۹ 
همچنان ادامه دارد. در همين راستا وزير بهداشت 

در نامه اي به معاونان وزارت بهداش��ت و رؤساي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراس��ر كشور براي 
شناسايي سريع موارد ابتال به بيماري كروناويروس 
دس��تور داد.  نمكي در اين نامه ضمن قدرداني از 
اظهارنظر و ابراز محبت رهبر معظم انقالب تأكيد 
كرد: »در اين زمينه نخس��ت بايد موارد مبتال را 
سريعاً شناسايي و از گردونه آلودگي خارج و تحت 
نظر قرار دهي��م. در درجه دوم بايد با اس��تفاده از 
ظرفيت خارج بيمارس��تاني، قرنطينه خانگي و 
فضاهاي بينابيني كه فراهم كرده ايم، بار سنگين 
بيمارستان ها و پرسنل درماني را كاهش دهيم.« 

وي با تأكيد بر شناس��ايي افراد در معرض خطر 
كه به دليل تماس با افراد مبتال امكان بروز عالئم 
بيماري را در روزهاي آتي دارند، افزود: »اين افراد 
سريعاً بايد تحت مراقبت و پيگيري و ايزوالسيون 

قرار دهيم.«
بنا به تأكيد وزير بهداشت همچنين بايد از اختالط 
و امتزاج جمعيتي با شناسايي فضاهاي احتمالي 
در استان ها به شدت جلوگيري و مراقبت كرد تا 
بار جديدي بر نظام ارائه خدمات به دليل توسعه 

اپيدمي تحميل نگردد. 
نمكي تصريح كرد: »جهت انتق��ال آموزش ها به 
گروه هاي هدف از تمامي امكانات و ش��يوه ها به 
خصوص بهره گي��ري از ظرفيت صدا و س��يماي 
اس��تاني دريغ نورزيم. ع��الوه بر اي��ن در ايجاد 
اكيپ هاي غربالگري از خروجي ش��هرهايي كه 
اعالم شده با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و نصب 
تابلوهاي هشدار در مسير عبور و مرور مسافرين 
احتمالي و توزيع مطالب آموزش��ي به نحو مؤثر 

عمل كنيم.«
وي ضم��ن اب��راز امي��دواري براي اينك��ه مردم 
كشورمان به هشدارهاي ماندن در خانه و پرهيز از 
سفر توجه كنند، تصريح كرد: »مع الوصف، آمادگي 
كامل جهت پذيرش موارد مبتال و مراقبت از آنان را 

در استان فراهم كنيم.«

 درخواس�ت ۲5۰ ميلي�ون يورويي براي 
مقابله با كرونا

نمكي همچنين در نامه اي به رئيس جمهور نوشت: 
»همانگونه كه در هفتمين جلس��ه س��تاد ملي 
مديريت بيماري كرون��ا در محضر حضرتعالي به 
استحضار رسيد، امس��ال به رغم فش��ار ناشي از 
سيالب هاي بهار، 3/5 ميليون نفر زائران اربعين 
و آنفلوآنزاي پايي��زه H1N1 با صرفه جويي ۶۰۰ 
ميليون يورويي، قس��مت عمده داروهاي درمان 
كرونا را نيز به محض خبر يافتن از تأثير نسبي آن 
در كشور چين از يك ماه قبل با همان سهميه ارزي 
قبلي وارد كش��ور كرديم و در حال حاضر مصرف 
مي شود، مع الوصف جهت استمرار درمان بيماران 
جديد از يكس��و، تهيه لباس، ماسك و تجهيزات 
بيمارستاني براي حدود 2۰هزار تخت و پرسنلي 
كه آماده كرده ايم نياز فوري به 25۰ ميليون يورو 

ارز داريم.«
 در تهران تعداد بيماران همچنان صعودي 

است
عليرضا زالي، فرمان��ده عمليات مديريت بيماري 
كرونا در كالنشهر تهران هم درباره وضعيت شيوع 
كرونا در پايتخت گفت: »بررس��ي هاي ما نشان 
مي دهد كه در روزهاي اخير هنوز در تهران سير 
كاهنده وجود ندارد و مي��زان مراجعات كماكان 
تصاعدي است. حتي ممكن است موارد جديد ما 

شامل بيماران بدحال تري بشوند.«
وي با بيان اينكه انتشار خبرهايي مبني بر پايان 
يافتن ويروس با آغ��از فصل گرم��ا مي تواند آثار 
خطرناكي بر سالمت جامعه داشته باشد، گفت: 
»اين گونه باورها باعث ايجاد احساس امنيت كاذب 
مي شود و با توجه به نوپديدبودن اين ويروس هنوز 
مطالعات كافي روي آن انجام نشده و رفتار ويروس 

در فصل بهار قابل پيش بيني نيست.«
زالي با اش��اره به ش��يوع اين ويروس در استراليا 
اظهار ك��رد: »با توج��ه به اينكه اي��ن ويروس در 

نيم كره جنوبي نيز باعث مرگ تعدادي از افراد شده 
اس��ت و در فروردين ماه اقليم كشور ما نيز شبيه 
به اقليم فعلي نيم كره جنوبي مي ش��ود، مي توان 
احتمال ادامه چرخه زيستي ويروس در آن زمان 

را نيز داد.«
به گفته وي در چين نيز حدود ۹۰روز طول كشيد 
تا به  رغم همه مراقبت ها اين اپيدمي از بين برود. 
همچنين اين ويروس به طور طبيعي حذف نشد 
بلكه با انجام مداخالت حذف ش��د. در سنگاپور و 
ژاپن نيز چرخه زيستي ويروس به طور طبيعي به 

پايان نرسيد بلكه با انجام مداخالت ادامه نيافت. 
 هش��دار درب��اره مص��رف داروهاي 

ضدالتهاب
فرمانده عملي��ات مديري��ت بيم��اري كرونا در 
كالنشهر تهران با اشاره به اثر نامطلوب داروهاي 
ضدالتهابي روي سيس��تم ايمني بدن، نسبت به 
مصرف مس��كن هايي مانند پروفن و ژلوفن براي 
كاهش عالئمي همچون سردرد و بدن درد افراد 
مشكوك به كرونا هش��دار داد. به گفته وي ثابت 
شده كه تمامي داروهاي ضدالتهابي اثر نامطلوبي 
روي وضعيت ايمني بدن دارن��د. زالي با تأكيد بر 
اينكه تنها داروي مجاز براي افرادي كه تب يا درد 
عضالني دارند اس��تامينوفن ساده اس��ت، افزود: 
»مصرف كورتن مي تواند مرگ و مير افراد مبتال به 
كوويد - ۱۹ را به شدت باال ببرد، بنابراين مصرف 
هرگونه كورتن و اصطالحاً داروي استروييدي براي 

اين بيماري ممنوع است.«
 نگران�ي از ش�يوع كرون�ا در مناط�ق 

فقيرنشين 
كرونا هر قدر هم دموكرات باش��د، انگار بيشتر به 
سراغ فقرا مي رود. ايرج حريرچي، نماينده ويژه وزير 
بهداشت و ناظر بر اجراي طرح بسيج ملي مبارزه 
با بيماري كرونا با بيان اينكه در برخي از شهرهاي 
كشور، تراكم موارد ابتال به كرونا در مناطقي است 
كه عمدتا افراد فقير و پايين تر از متوسط در آنجا 
ساكن هس��تند، گفت: »بر همين اساس عالوه بر 
بسته هاي كمكي كه دولت براي اين اقشار در نظر 
گرفته اس��ت، خيرين هم مي توانند در اين حوزه 

ورود كنند.«
بنا به تأكيد وي در اين مناطق عمدتاً تعداد خانه ها 
نيز تراكم باالتري دارد و در محيط اين گونه مناطق 
هم مردم در نانوايي ها و محل با تراكم بيش��تري 
حضور دارند و همين آنها را بيشتر در معرض انتشار 

كرونا قرار مي دهد. 
از ن��گاه حريرچي اي��ن موضوع نش��ان مي دهد، 
اقدامات بايد بر اين نوع محالتي كه تراكم بيشتري 
دارند، متمركز ش��ود؛ اقداماتي كه در حال انجام 
است. از طرفي بايد توجه كرد كه اين افراد و سطوح 
اجتماعي معموال در خانه هم امكان ايزوالسيون و 
جداسازي ندارند و ممكن است خانواده خودشان 

را هم به كرونا مبتال كنند. 
وي ادامه داد: »بر همين اساس مراكز مراقبت هاي 
تنفسي و نقاهتگاه هايي ايجاد شده تا براي كساني 
كه الزم نيست خدمات بيمارستاني دريافت كنند، 
اما بايد از ساير اعضاي خانواده جدا شوند و امكان 
جداسازي در منزل هم برايشان وجود ندارد، در اين 

مراكز نگهداري شوند.«
آقاي معاون با اشاره به بس��ته هاي كمكي دولت 
براي اين افراد از خيران خواست تا براي كمك به 
اقشار ضعيف جامعه در برابر ابتال به ويروس كرونا 

وارد ميدان شوند. 
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7 فرمان وزير براي شناسايي و درمان مبتاليان
وزير بهداشت در نامه اي به رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي در دستورالعملي ۷بندي

 بر لزوم شناسايي سريع بيماران  مبتال به كرونا و تحت مراقبت قراردادن آنان تأكيد كرد 

ادامه از صفحه اول

عليرضا سزاوار
وي ارق�ام بدهي هايي   گزارش  2

ك��ه اس��ترداد و ب��ه 
بانك برگش��ته اس��ت را 53۰ ميلي��ارد تومان 
به بان��ك اقتصادنوين، 32۰ ميلي��ارد تومان به 
بان��ك پارس��يان، 2۰۴ميليارد توم��ان به بانك 
توس��عه صادرات، 2۰۰ميليارد توم��ان به بانك 
ايران زمين، ۱۴5ميليارد تومان به بانك س��ينا، 
۱۱۰ميليارد تومان به بانك سرمايه، 5۹ميليارد 
تومان به بانك گردشگري، 23ميليارد تومان به 
بانك ش��هر و 2۸ميليارد تومان هم به دو بانك 
ديگر )در مجموع بيش از ه��زار و ۶۰۰ ميليارد 

تومان( اعالم كرد. 
 خانه آجودانيه و ملك 4۱هزار متري در 

توقيف
اسماعيلي خاطرنش��ان كرد: برگشت بخشي از 
اين ارقام در قالب وجوه نقدي و بخشي در قالب 
واگذاري امالك و س��هام ش��ركت هاي مختلف 
صورت گرفته است. دو فقره ديگر از بدهي هاي 
اين فرد به دو بانك ديگر باقيمانده كه بابت اين 
بدهي ها هم با پيگيري هاي قضايي اموالي از اين 
فرد شناسايي و 3۸۰ ميليارد تومان ديگر سهام 
شركت هاي مختلف كه به نام اين بدهكار بانكي 
اس��ت، توقيف شده اس��ت و همچنين ملكي به 
مساحت ۴۱ هزار مترمربع در منطقه 22 تهران 
و يك ملك ب��ا ارزش در منطقه آجودانيه تهران 
توقيف شده و فرآيند واگذاري اين موارد به اين دو 
بانك در حال انجام است. پيش بيني مي شود كه 
كل بدهي هاي معوقه اين فرد به سيستم بانكي ما 

مورد تسويه قرار گيرد. 
 نيمي از زنداني�ان امنيتي ب�ه مرخصي 

رفتند
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره 
آخري��ن وضعيت مرخصي زنداني��ان با توجه به 
بخش��نامه رئيس قوه قضائيه و اينكه چه تعداد 
از زندانيان امنيتي از مرخصي بهره مند شده اند، 
گف��ت: به لحاظ درك درس��ت دس��تگاه قضا از 
شرايط موجود و برنامه سنواتي كه براي ايام نوروز 
داشتيم، بخشنامه رياست قوه قضائيه با شرايط 
خاصي براي اعطاي مرخص��ي به زندانيان واجد 
شرايط تصويب شد كه تا به امروز حدود ۸5 هزار 

نفر از زندانيان از اين مرخصي بهره مند شده اند. 
وي تأكيد ك��رد: در اين بخش��نامه براي اعطاي 
مرخصي به زندانيان امنيتي پيش بيني هاي الزم 
به عمل آمده و صراحتاً اعالم مي كنم كه براساس 
آمار جمع آوري شده، بيش از 5۰درصد از زندانيان 
امنيتي هم از مرخصي استفاده كرده اند و در مورد 
فضاسازي كه بعضاً انجام مي شد، زندانيان امنيتي 
از اين مرخصي محروم هستند، بايد گفت كه اصاًل 

اين گونه نيست. 
 مطالب برخي مسئوالن هم واقعي نبود

اسماعيلي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر برخورد 
دستگاه قضا با شايعه س��ازان در رابطه با ويروس 

كرونا گفت: در اين روزهاي خاص حوادث زشت و 
زيباي فراواني را شاهد هستيم. از زشتي هايي كه 
در اين ايام مواجه بوديم، عالوه بر احتكار برخي 
از اقالم دارويي، جعل شايعات و خبرپردازي هاي 
دروغ به ويژه در فضاي مج��ازي بود كه موجب 
يأس و نااميدي مردم مي ش��د. حت��ي برخي از 
مس��ئوالن در رده هاي مختلف مطالبي را بيان 
كردند كه با واقعي��ات انطباق نداش��ت و چه از 
سوي برخي از افراد س��ودجو در فضاي مجازي 

عنوان مي شد. 
وي اف��زود: قوه قضائيه براي مقابل��ه با اين قبيل 
اف��راد، اوالً در هم��ه واحد ه��اي قضايي، خاص 
تعقيب و پيگيري دروغ پرداران و شايعه س��ازان 
شعب ويژه اي را هم در دادس��را و هم در دادگاه 

تشكيل داده است. 
 كارنامه ۹۹4 واحدي دستگاه قضا

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه مقام معظم رهبري امسال را سال رونق 
تولي��د نامگذاري كردن��د، قوه قضائي��ه در اين 
خصوص چه كارنامه اي دارد، گفت: خوشبختانه 
در سال ۱3۹۸ توانستيم با تدابير قضايي ضمن 
رس��يدگي به پرونده هايي كه برخي از افراد در 
حوزه توليد مرتكب جرم ش��ده  بودند، با اعمال 
اين سياس��ت كه رس��يدگي و تعقيب متهمان 
نبايد منجر به تعطيلي واح��د توليدي و بيكار 
شدن افراد ش��ود، در مورد ۹۹۴ واحد صنعتي 
با حمايت دس��تگاه قضايي، ي��ا از تعطيلي آنها 
جلوگيري شد يا اگر تعطيل شده بود به چرخه 

توليد برگشت. 

 فرمانده عملي��ات مديريت بيماري كرونا در كالنش��هر تهران، طي 
نامه اي به شهردار تهران خواس��تار ممنوعيت فروش ماهي قرمز ويژه 

عيد نوروز در سطح شهر تهران شد. 
 س��ازمان وظيفه عمومي ناجا در اطالعيه اي از لغو كميسيون هاي 
معافيت پزشكي و معافيت كفالت در سراسر كشور تا ۱5 فروردين ماه 
و تمديد معافيت هاي موقت پزش��كي و كفالت منقضي ش��ده تا پايان 

فروردين خبر داد. 
  معاون نظارت شوراي شهر تهران از راه اندازي گشت هاي ويژه نظارت 

بر نحوه جمع آوري زباله و برخورد با زباله گردي در تهران خبر داد. 
  سازمان سنجش آموزش كش��ور اعالم كرد: آزمون هاي بين المللي 

اول ارديبهشت ۹۹ برگزار نخواهد شد. 
  سامانه كار داوطلبانه عصر روزگذشته از سوي شهردار تهران افتتاح 
شد و پيروز حناچي نخستين شهروند تهراني است كه با ثبت نام در اين 
سامانه براي انجام فعاليت داوطلبانه و همكاري با سمن ها و نهادهاي 

مدني اعالم آمادگي كرد. 
  با توجه به شيوع كرونا مهلت پرداخت عوارض كسب و پيشه و بهاي 
خدمات مديريت پسماند مس��كوني و غيرمسكوني شهر تهران دو ماه 

ديگر تمديد شد. 
 ۶3درصد از ظرفيت تخصيص يافته ب��ه كاروان هاي حج تمتع ۹۹ 

پرشده است. 

شوآف 100 گيگي هم فردا تمام مي شود !
يكي از بسته هاي تشويقي دولت براي پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا، ارائه ۱۰۰گيگاباي�ت اينترنت خانگي بود ك�ه هرچند پايان 
همين امسال زمان استفاده از آن هم تمام مي شود، اما بعيد نيست 
در كارنامه دولت به عنوان يك افتخار ثبت شود. واقعًا چند كاربر 
مي تواند در مدت محدود ۱۰۰گيگابايت اينترنت اس�تفاده كنند؟!

ارائه بسته تش��ويقي اينترنت به ميزان ۱۰۰گيگ به شهروندان كه از 
۱۸ اسفندماه شروع ش��د، مزيت هاي بسياري داشت. از جمله اينكه با 
تعطيل شدن فضاي فرهنگي كشور و ارائه سيستم آمورزش از راه دور, 
خانوده ها اين فرصت را پيدا كردند كه با استفاده از اين بسته تشويقي در 
شرايط دشوار اقتصادي هزينه كمتري را تقبل و از آن استفاده اي بهينه 
داشته باشند.  آذري جهرمي در حساب توئيتري خود كه ۱7اسفندماه 
منتشر ش��د، اعالم كرد: »اين درخواستي اس��ت كه بسياري از شما از 
وزارت ارتباطات داش��ته ايد. امروز از ارائه كنندگان خدمات »اينترنت 
ثابت« درخواس��ت كرديم كه از فردا تا پايان س��ال جاري، براي همه 
كاربران خود به صورت رايگان يك بسته ۱۰۰گيگابايتي فعال كنند.«

درخواست وزير جوان دولت تدبير فعال شدن اين بسته تا پايان سال بود و 
نه به معناي پايان مهلت استفاده از اين بسته. آنچه در روزهاي بعد از ارائه 
اين بسته تشويقي عيان شد، سرعت پايين دانلود با بسته ارائه شده بود كه 
مي توان آن را به حساب استفاده گسترده از اين حجم اينترنت گذاشت، اما 
از دو روز قبل شركت هاي ارائه كننده بسته تشويقي پيامكي را براي كاربران 
خود ارسال كرده اند كه حكايت از پايان بسته ارائه شده دارد. برخالف آنچه 
وزير دولت تدبير اعالم كرده بود, در پيامك ارسال شده از سوي شركت 
شاتل آمده است: »مشترك گرامي، مهلت استفاده از بسته ۱۰۰گيگابايتي 

هديه تا 2۹اسفند به پايان مي رسد و ترافيك شما غيرفعال مي شود.«
بسياري از كاربران عماًل قادر به اس��تفاده از بسته اهدايي در اين مدت 
زمان محدود نيس��تند و اين ۱۰۰ گيگ هم انگار يك شوآف ديگري 
بود از وزير ارتباطات. اگ��ر از روزهاي بعد ديديد ك��ه از كابينه دولت 
تدبير بس��ته هايي به مراتب بزرگ تر از بس��ته وزير ارتباطات در مدت 
زمان كمتري بيرون آمد، تعجب نكنيد. شايد اين رفتار وزير ارتباطات 
محملي براي واردش��دن به آزموني ديگر باشد كه بعدها به عنوان يك 
دستاورد ملي در كارنامه دولت ثبت شود بدون اينكه بهره  كافي از آن 

به ملت رسيده باشد!

زهرا چيذري
  گزارش  یک

-----------------------------------------------------
 كبري آسوپار توئيت زد: اگر قرار است بحران، با توصيه، تمنا و نه 
اجبار قانوني مديريت شود، چراغ قرمزها را هم برداريد؛ قانون مجازات 
را دور بريزيد و از مردم خواهش كنيد دزدي نكنند، به كس��ي آسيب 
نزنند، درست رانندگي كنند. مثل اين روزها كه خواهش مي كنيد سفر 

و خريد و مهماني نروند و به جامعه آسيب نزنند!
-----------------------------------------------------
 علي سيستاني توئيت زد: انصافاً س��خت ترين كار اين روزهارو 
خبرنگارهاي بي بي سي فارسي دارن انجام ميدن؛ 2۰ روز پيش ايران 
رو به خاطر قرنطينه نكردن داش��تن محكوم مي كردن، امروز به خاطر 
حرف هاي بوريس جانس��ون در مورد قرنطينه نكردن بايد ماله كشي 
بكنن! تازه يكيش��ون مي گفت اين حركت انگليس يك اقدام منحصر 

به فرده!
-----------------------------------------------------

 اس�راف جهانش�يري هم با انتش�ار اين دو اسكرين ش�ات 
نوش�ت: اگر ايران قم رو قرنطينه نكرد، ميگي��م مراجع اجازه ندادن. 
اگر انگليس قرنطينه نكرد، ميگيم ب��ا مطالعه فراوان فهميديم كه اين 
استراتژي دولت صغيره بريتانيا براي مصونيت مردم از بيماري. خالصه 
برنامه ريزي كارمندان BBC فارسي در صف دستمال توالت براي بخش 

خبري روز گذشته !
-----------------------------------------------------
  علي محمدي توئيت زد:  آقاي نهاد خاص! خاطرت هست وقتي 
چند طلبه بي نوا، براي برجام بي فرجام در حرم حضرت معصومه)س( 
تحصن كردند، چه به روزش��ان آوردي؟! االن كه ي��ك عده كه يقيناً از 
كاخ ملكه عجوزه و فرتوت انگليس��ي فرمان مي گيرند، به حرم فاطمه 
معصومه)س( جس��ارت كرده و در حرم را شكسته اند، كجايي؟! دقيقاً 

كجايي؟!
-----------------------------------------------------
 مهند خدير توئيت زد:  سردار سليماني يا حيدر مي گفت و حرم 
حضرت زينب)س(رو از ش��ر داعش حفظ مي كرد، ي��ه عده هم جلو 
حرم حضرت معصومه )س( حيدرحيدر كردن، دو تا فحش ناموس��ي 
هم چاشني كردن و حرم رو فتح كردن! حاال فهميديد فرق كسي كه 
همراه امام حركت مي كنه وكسي كه جلوتر از امام حركت مي كنه چيه 

يا بيشتر توضيح بدم؟!
-----------------------------------------------------
 مهدي ه�م در همين رابط�ه توئيت زد:  حرم��ت حرم حضرت 
معصومه )س( رو شكس��تن و بعد ب��ا فرياد حيدر حي��در داخل حرم 
ميشن... ؛ حيدر به كمرتون بزنه آخه فرق شما با كسايي كه در خانه علي 

)ع( رو شكستن و به خانم فاطمه زهرا )س( بي حرمتي كردند، چيه؟!
-----------------------------------------------------

 سيدعلي موسوي توئيت زد:  بهترين تعبير براي حمله كنندگان 
به حرم ها اين عبارت از امام خميني است: »مقدس نماهاي بي شعور.«
-----------------------------------------------------
 عليرضا گراي هم با هش�تگ ش�يعه انگليس�ي توئيت زد: 
 تعجب نكنيد، دشمن همه جور سرباز در لشگرش دارد؛ از كت شلواري 
آزادي خواه تا اس��تاد آواز و موس��يقي! از كارگردان پ��رآوازه تا بازيگر 
محبوب خوش نقش! از حقوقدان خوش صحبت تا خبرنگار تن فروش! 
از آيت اهلل العظمي تا مذهبي نما در حرم شكن! دشمن قوي و كار بلده 

ولي ما از نسل سلمانيم.... 
-----------------------------------------------------

 محمد صفوي با انتشار اين عكس نوشت: صف هاي طوالني 
امريكايي ها جهت خريد اسلحه به علت ترس از غارت شدن اموالشان ! 
مردم امريكا از نگراني به وجود آمدن قحطي، جهت خريد اسلحه و 
دفاع از خود، مقابل اسلحه فروش��ي ها صف بسته اند؛ به نظر مي رسد 
چيزي كه بيش از كرونا امريكايي ها را نگران كرده، ترس غارت شدن 
منازل و اموالش��ان از سوي ديگران است. در ش��هر كالور، يك صف 
مشتري تا خارج از در كشيده شده؛ در داخل، آنها شانه به شانه و تا پنج 
ساعت منتظر بودند. در ميان آنها يك پزشك بود كه گفت: براي اولين 
بار براي تجهيز و خريد اسلحه آمده است؛ وي گفت: من مي خواهم 
يك اس��لحه را بخرم؛ من يك خانه و خانواده دارم و اگر اوضاع بدتر 
ش��ود، آنها به حمايت نياز دارند؛ عجله براي خريد اسلحه، مختص 

كالورسيتي نيست. 
-----------------------------------------------------

 نرج�س احمدي با انتش�ار اين اس�كرين ش�ات نوش�ت: 
بيمارستان هاي هلند در حال مذاكره با وزارت بهداشت براي فراهم 
كردن امكانات نظارت��ي و مراقبتي از تجهيزات بيمارس��تاني مانند 
ماسك، ژل ضدعفوني و دستكش يكبار مصرف هستند. در روزهاي 
اخير دزدي اين اقالم كمياب از بيمارستان هاي هلند به حدي افزايش 
يافته كه كادر درماني اين كشور در شبكه هاي اجتماعي مردم را به 

گزارش اين موارد به پليس تهديد مي كنند. 
-----------------------------------------------------
 كانال عرصه هاي ارتباطي با انتشار اين اسكرين شات نوشت: 
زيست شناس اسپانيايي: شما به يك فوتباليست يك ميليون دالر 
در ماه مي دهيد و به يك محقق بيولوژي هزار و ۸۰۰ يورو، شما امروز 
در پي درمان هستيد. . . سراغ رونالدو و مسي برويد، آنها براي شما يك 

درمان خواهند يافت !

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. 

اليحه »پليس ويژه اطفال و نوجوانان« 
به دولت ارسال شد

معاون حقوقي قوه قضائيه با اش�اره به ارس�ال اليحه پليس ويژه 
اطفال ونوجوانان به دولت گفت: اتخاذ تدابير و اقدامات حمايتي، 
پيشگيرانه و مبتني بر قضازدايي عمده ترين ويژگي اين اليحه است. 
حجت االسالم والمس��لمين محمد مصدق گفت: كودكان و نوجوانان 
بزهكار و بزه ديده در نظام دادرسي پيش از هر مرجعي با پليس مواجهه 
پيدا مي كنند و اي��ن امر اهميت وج��ود پليس متعه��د، كارآزموده و 
آموزش ديده را در اين ارتباط روشن مي سازد.  وي اظهار داشت: نگرش 
و رويكردي وس��يع بر تدوين »اليحه پليس وي��ژه اطفال و نوجوانان« 
حاكم بوده و براين اساس تدابير و اقدامات حمايتي، پيشگيرانه و مبتني 
بر قضازدايي براي اطف��ال و نوجوانان در معرض خطر، بزه ديده، ناقض 

قوانين جزايي و شاهد يا مطلع از وقوع جرم پيش بيني شده است. 
 مصدق با بيان اينكه م��اده 3۱ قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب 
۱3۹2، بر تدوين اليحه فوق به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در 
مورد اطفال و نوجوانان تصريح كرده اس��ت، افزود: اين اليحه مشتمل 
بر 5۸ ماده، در معاونت حقوقي قوه قضائيه با حضور و مشاركت قضات، 

مستشاران، متخصصان و صاحب نظران مربوط تدوين شده است. 
وي اظهار داش��ت: نيروي انتظامي جمهوري اس��المي ايران براساس 
ماده3 اين اليحه مكلف است، ظرف شش ماه از تاريخ الزم االجرا شدن 
اين قانون، پليس ويژه اطفال و نوجوانان را در سراسر كشور تشكيل دهد 

و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرايط اقدام كند. 
مصدق به تبيين برخي مواد اين اليحه پرداخت و درخصوص ش��رايط 
و ويژگي هاي پيش بيني ش��ده ب��راي جذب ني��روي پليس ويژه گفت: 
بهره مندي از نيروهاي متخصص ويژگي عمده اين پليس اس��ت و ناجا 
براي جذب نيرو در پليس ويژه اطفال عالوه بر شرايط عمومي استخدام 
شرايطي نظير تأهل و ترجيحاً دارابودن فرزند، داشتن مدرك تحصيلي 
كارشناس��ي يا باالتر در يكي از رش��ته هاي علوم انتظامي، روانشناسي، 
علوم تربيتي، علوم اجتماعي، حقوق و ساير رشته هاي مرتبط را مدنظر 
قرار مي دهد.  وي با بيان اينكه گذراندن آموزش هاي تخصصي عالوه بر 
آموزش هاي مربوط به ضابطان براي افراد جذب شده در پليس ويژه الزامي 
اس��ت، تصريح كرد: با اين وصف به كارگيري كاركنان وظيفه در اجراي 
وظايف و مأموريت هاي تخصصي پليس ويژه اطفال و نوجوانان ممنوع 
خواهد بود.  اين مقام قضايي اظهارداشت: چنانچه پليس ويژه از وجود 
كج روي هاي اجتماعي مانند فرار از منزل يا مدرسه يا ديگر وضعيت هاي 
مخاطره آميز موضوع ماده 3قانون حمايت از اطفال و نوجوانان براي طفل 
و نوجوان و اماكن عمومي مطلع ش��ود، مكلف است ضمن اقدام قانوني 
نس��بت به تحويل فوري وي به اوليا يا بازگرداندن به مدرسه، در موارد 

ضروري آنها را به مراكز حمايتي و درماني معرفي كند. 

محمد محسني فر| مهر


