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جامعه

کسب  ۴مدال ایران در المپیاد
جهانی شیمی دانشآموزی

امسال چهار نماینده دانشآموز ایرانی در پنجاه
و دومین المپیاد جهانی شیمی دانش آموزی که
چهارم مــرداد در کشور ترکیه به صــورت مجازی
بــرگــزار شــد ،توانستند یک مــدال طــا ،دو نقره
و یک برنز کسب کنند .به گــزارش ایرنا ،محمد
شهابالدیندانشورمدالطال،محمدآریانتقوایی
عربی و رامین عاصمپور مدال نقره و امیر محبوبی
مدال برنز را کسب کردند .وزیر آموزش و پرورش در
توئیتیاینموفقیترابهنخبگانعلمی،عمومملت
ایران ،خانواده و معلمان شان تبریک گفت.

11درصد دانش آموزان چاق هستند
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آمــوزش و
پرورش از اجرای پروژه کنترل اضافه وزن و چاقی
دانشآموزان برای سال تحصیلی آینده خبر داد.
شآموزان
مهرزاد حمیدی گفت 9/5 :درصد دان 
دارای اضافه وزن و بیش از۱۱درصد دانشآموزان
چاقهستند.البتهعلتچاقیدرکودکانبابزرگ
ســاالن متفاوت اســت لــذا کنترل چاقی دانش
آموزان در اختیار خانواده و مسئوالن است.

بیشترین آمار بستری ها در تهران
 ۲۰تا  ۲۹ساله ها هستند
فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران در خصوص
تــوزیــع نسبی گــروههــای سنی افـــرادی کــه در
تهران از ابتدای اسفندماه بستری شدند ،گفت:
بیشترین گروه سنی بستری ،افراد بین  ۵۰تا ۵۹
سال و گروه دوم افراد بین ۳۰تا  ۳۹سال بود،
اما در دو هفته اخیر شاهد افزایش بستری گروه
سنی  ۲۰تا  ۲۹سال هستیم .زالی با اشاره به
این که از مجموع بیمارانی که تا  ۵مردادماه در
تهران بستری شدند ۶۱ ،درصد ترخیص شدند
و تاکنون  ۷/۷درصد از بیماران فوت کردهاند ،به
ایلنا گفت ۲۱ :درصد آمار فوتیها در گروه سنی
 ۹۰سال به باال و  ۱۸درصد در گروه سنی ۸۰تا
 ۸۹سال رخ داده است.

لبیکمداحانبهفصلالخطابرهبرانقالب
مقام معظم رهبری :ضوابط ستاد کرونا در عزاداری ها رعایت نشود فاجعهای بزرگ پدید می آید

گروه اجتماعی -رهبر انقالب دیروز در بخشی
از سخنانشان به مناسبت عید سعید قربان
درباره یکی از مهم ترین موضوعات این روزها که
به نظر باعث اختالف برخی شده است ،گفتند:
«در عزاداریها معیار آن چیزی است که ستاد
ملی کرونا اعالم میکند .بنده هر چه آن ها الزم
بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه و تأکید من به
همه عزاداران ،هیئات ،منبریها و مداحان نیز
این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت
شود ،چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل
هم سست شود ،فاجعهای بزرگ پدید خواهد
آمد».در پی بیانات ایشان ،تعدادی از مداحان
مطرح و هیئت های مذهبی با حمایت از سخنان
رهبر انقالب ،آن را فصل الخطاب برای مراسم
			
مطیعی
			
بذری
			
نریمانی
عزاداری و برگزاری آیین های عزاداری در ماه
محرم پیش رو دانستند .پس از این سخنان ،کرونا هستیم؛ اما ستاد یک حرف بزند ،نه مثل باشیم .ثالثا اگر تصمیمی گرفته و اعالم شد ،به
مداحانی از جمله سیدمجید بنیفاطمه ،میثم تجربه روز عرفه که نهاد (آ) صبح یک چیز بگوید ،هیچ عنوان تغییر نکند و مثل دعای عرفه تصمیم
گرفته و اعــام شــده ،لغو نشود».محمدرضا
مطیعی ،سیدرضا نریمانی و محمدرضا بذری در ظهر نهاد (ب) یک چیز ،عصر همه خالف هم!».
ســیــدرضــا نــریــمــانــی مــــداح جــــوان و اهــل بذری مداح اهل بیت هم در توئیتی اظهارنظر
تبعیت از رهبر انقالب سخن گفتند.سید مجید
بنی فاطمه در پستی در فضای مجازی خطاب به اصفهان هم در صفحه اش این طور یادآور شد :کرد «:بیانات امروز حضرت آقا در موردعزاداری
رهبری نوشت« :فرمایش حضرت عالی پیرامون «ســامــت مــردم بــرای مــا خیلی خیلی مهم و محرم بار دیگر به ما گوشزد کرد که بچه شیعه
چگونگی پاسداشت عزای حضرت سیدالشهدا واجب است ،از طرفی ما تابع تصمیمات ستاد اما م حسینی،بایدنمادعقالنیتباشد.هیئتها
علیهالسالم و تعظیم شعائر حسینی ،مطابق ملی کرونا هستیم ،فقط چند نکته باید مدنظر میتوانند امسال و در شرایط کرونا با ابتکار
معمول،فصلالخطاباست.مانیزدستاطاعت قــرار گرفته شــود .اوال در تصمیمگیری برای خود ،الگویی جدید برای برگزاری تجمعات در
و ادب بر سینه گذاشته و در جمیع امور گوش به محرم ،حتم ًا از متخصصین استفاده شود .ثانیا شرایط بحرانی ،به جامعه جهانی ارائه کنند».
فرمان جنابتان خواهیم بود».میثم مطیعی هم هرچه زودتر شرایط و پروتکلهای محرم را اعالم پیش از این در روزهای گذشته و در اوج برخی
در توئیتی نوشت« :ما تابع تصمیمات ستاد ملی کنید که ما فرصت فراهم کردن شرایط را داشته دوگانگی ها درخصوص بــرگــزاری یا برگزار

ادامه اعتراض منابع طبیعی به ماجرای دماوند
در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور سندی
به نام دولت برای کل اراضــی قله دماوند،
معاون حفاظت و امور اراضــی اداره منابع
طبیعی مازندران گفت :اختالفها بر سر دو
پالک  ۶۸و  ۶۹حل شده است اما همچنان
دو پالک  35و  37سابقه وقفیت دارند که
پیگیر حل مشکل این دو پالک نیز هستیم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

موسی مقیمی در پاسخ به این پرسش ایسنا
که آیــا مالکیت سازمان جنگلها بر سایر
پالکهای دماوند اثبات شده است ،تصریح
کرد :هم اکنون اختالفاتی روی پالکهای
 ۳۵و  ۳۷وجــود دارد که آ نهــا نیز سابقه
وقفیت داشته اند .امیدواریم بتوانیم برای
این دو پالک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.

یک توئيت
ادعای یک فعال توئیتری

یک عکس

بنی فاطمه

نکردن آیین های عزاداری سخنانی به نقل از
سعید حدادیان یکی ازمداحان مطرح مبنی
بربرپایی بی چون وچرای سوگواری ها منتشر
و در فضای مجازی با واکنش فراوان مخاطبان
همراه شد.این مداح اگرچه پس از آن اعالم
کرد که اظهاراتش تقطیع شده است اما فضای
صحبتهای منتسب به وی زمینه دوگانه ای
را میان دو طیف ایجاد کرد.به هر روی رهبر
انقالب دیروز در سخنانشان تاکید کردند که
بنده هرچه ستاد ملی کرونا الزم بداند رعایت
خواهم کرد و به مداحان و هیئت ها نیز توصیه
کردند از قانون تبعیت کنند.

هواوی بزرگ ترین فروشنده موبایل جهان شد
طبق گزارشی جدید در سه ماه دوم ۲۰۲۰
آمار فروش موبایل های هواوی از سامسونگ
بیشتر شــد و اکــنــون هـــواوی ب ــزرگ ترین
فروشنده موبایل در جهان است .به گزارش
آسوشیتدپرس،تحلیلگرانشرکت کانالیس
در گزارش خود اشاره کردهاند که هواوی در
سه ماه دوم  ۲۰۲۰میالدی  55/8میلیون
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دستگاه بارگیری کرده است .این در حالی
است که طی بازه شیوع ویروس کرونا بازار
موبایلهای هواوی در چین رونــق گرفته
است.میزانبارگیریموبایلهایسامسونگ
در ســه مــاه دوم  ۲۰۲۰مــیــادی 53/7
میلیون دستگاه بود که نسبت به سال قبل
 ۳۰درصد کاهش یافته است.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کــار وزارت
بهداشت گفت ۵۰ :نفر از داوطلبان کنکور دکترا
که کرونا مثبت و بستری بودند ،این آزمون را در
بیمارستان ها برگزار کردند و ناظران با تجهیزات
کامل برای برگزاری آزمون آن ها اقدام کردند.

گزیده

لغو مجوز۱۳مدرسه غیردولتی
برای برنگرداندن شهریههای مازاد
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از لغو مجوز
 ۱۳مــدرســه غیردولتی بــه دلیل برنگرداندن
شهریههای مازاد خبر داد .فوالدوند درباره مسترد
کــردن شهریه کــاسهــای فــوق برنامه مــدارس
غیردولتی به والدین از تاریخ اسفند  ۹۸تا خرداد
سال ۹۹که به علت شیوع کرونا برگزار نشد ،به ایلنا
گفت :ما اعالم کردیم شهریههای فوق برنامه باید
مسترد شود که بعضی مدارس رعایت نکردند و در
مجموع  ۱۳مدرسهبههمیندلیللغومجوزشدند.

