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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

آمریکا همان آمریکا است
 فواد ایزدی: »ســناتور لندزی گرم در جلسه دیشب سنای آمریکا: آیا هنوز 
ایران را بزرگترین بانی تروریسم در دنیا می دانید؟ آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
بایدن: بله، می دانم؛ در ضدیت با ایران تفاوتی بین دموکرات ها و جمهوریخواهان 

نیست.« 
بودجه سه دوازدهم بسته شود

 علی قلهکی: »چند روز قبل به یکی از عزیزان کمیســیون تلفیق گفتم که 
اصالحــاِت بودجه ای مجلس را دولت اجرا نمی کند و بعد هم هزینه ها را روی 
دوش مجلــس می اندازد. امروز که حمله های تنِد روحانی خطاِب به مجلس را 
دیدم، بهتر می توان درک کرد که چرا گفته می شد بودجه را برای ادامه دولت 

روحانی، باید سه دوازدهم بست!«
پیشرفت وسط تحریم

با  محمــد نصوحی   
انتشار این تصویر نوشت: 
سه  موتور  »نخســتین 
ســیلندر ملی رونمایی 
شــد! ایــن موتــور به 
کیلومتر   ۱۰۰ هر  ازای 
پیمایش، ۵ لیتر بنزین 

مصرف می کنه و ضوابط زیست محیطی رو رعایت میکنه! بزودی با تامین سرمایه 
الزم، تولید انبوه موتورهای جدید سه سیلندر شروع خواهد شد! وسط تحریم زیبا 

نیست؟ ما برای پیشرفت هر آنچه نیاز داریم، داریم!«
دستاوردهای ظریف به اذعان اصالح طلبان!

 احمد قدیری: »در کانال اصالحات نیوز ۴۲٪ مخاطبان، ظریف را وزیر خارجه ای 
ضعیف ارزیابی کرده اند و این یعنی ارزیابی عمومی، به مراتب بدتر از مخاطبان اکثرا 
اصالح طلب این کانال است. جالب آنکه بانیان کانال، از ترس بدتر شدن نتایج، تنها 

پس از یک ساعت از انتشار نظرسنجی، امکان ثبت نظر را مسدود نموده اند.«
پهلوی بدون سانسور

 کاربری نوشــت: »شما یادتون نمیاد ولی جنایات افسران رضاخان بر ضد مردم 
لرستان، در تاریخ بشریت بی سابقه بوده به طوری که ویلیام داگالس نوشته: آنها سر 
جوانان لر را قطع می کردند و بعد سینی گداخته شده ای را بر روی گردن بریده آنها 
می گذاشتند تا جنازه بدود، سپس بر سر تعداد قدم های آنها شرط بندی می کردند.«

فرانسه مهد آزادی؟!
 فرشــاد مهدی پور: »وزیر شهروندی فرانسه گفته نمی توانم تحمل کنم دختر 
بچه ای حجاب داشته باشد! اینجا فرانسه است، البته مهد آزادی ادعاست و باید گفت 
که مهدکودک آزادی؛ فرانســه به همین مقدار هم بسنده نکرده و طرحی دارد که 

پوشش برای دختران تا ۱۸ سال در همه اماکن، ممنوع خواهد شد.«

اجبار شبکه های 
اجتماعی خارجی به 

تمکین از قوانین داخلی

و ترکیه اطالعات  فناوری هــای  ســازمان 
ارتباطات ترکیه تحت قانون جدید شبکه 
توئیتر،  در  تبلیغات  ممنوعیت  اجتماعی، 

پریسکوپ و پینترست را اعالم کرد.
به گــزارش ایســنا، قانون جدید شــبکه 
اجتماعــی در ترکیــه شــرکت های رســانه 
اجتماعــی را که روزانه بیش از یک میلیون بــار بازدید دارند، ملزم می کند 
نمایندگان محلی در ترکیه تعیین کنند. شــرکت هایی که هنوز نماینده ای 
در ترکیه منصوب نکرده اند، اجازه تبلیغات ندارند. فیس بوک روز دوشــنبه 
به شــرکت هایی پیوســت که تاکنون اعالم کرده اند در حال انتصاب چنین 
نماینده ای هســتند. یوتیوب که متعلق به شــرکت گوگل است هم یک ماه 

پیش اعالم کرد تصمیم گرفته است نماینده ای در این کشور منصوب کند.
تصمیــم درباره ممنوعیــت تبلیغات در توئیتر، اپلیکیشــن پخش الیو 
پریســکوپ و اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس پینترست که از طریق نشریه 

رسمی اعالم شد، از روز سه شنبه اجرایی می شود.
این قانون به مقامات ترکیه اجازه می دهد به جای بالک کردن محتوا که 

در گذشته انجام می دادند، محتوا را از این پلتفرم ها حذف کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، فیس بوک، یوتیوب و توئیتر ماه های پیش در 
ترکیه به دلیل عدم رعایت قانون جریمه شــده بودند. شــرکت هایی که این 
قانون را رعایت نکنند، پس از رو به رو شدن با جریمه و ممنوعیت تبلیغات، در 
مرحله آخر پهنای باندشان به میزان ۹۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در 

واقع دسترسی به آنها قطع می شود.

ساخت مجسمه 
حیوانات از 

ضایعات کاغذ

جوانی از اهالی اتیوپی با اســتفاده از اتیوپی
کاغذ توانست کلکسیونی از مجسمه های 

بی نظیری بسازد که بسیار جالب هستند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
»تمســگن آلمی« درباره تجربــه هنری خود 
گفت: من از کودکی عالقه مند به هنر مجسمه 

 ســازی، اســتفاده از کاغذ هــا و 
ابزار های سنتی بودم. ایده من از 
یک برنامه تلویزیونی الهام گرفته 
شده است که نشان می داد اشیاء 
پادشاهی  کلیســای  دو  باستانی 
آکسوم در شمال اتیوپی از سنگ 

تراشیده شده است. 
جوان هنرمند اتیوپیایی تمامی مجســمه های خود را از ضایعات کاغذ و 
مقوا ســاخته اســت و دلیل انتخاب این ماده کمبود سایر وسایل و دسترس 
بودن و کار کرد آسان آن بوده است. او در برخی کار ها از الیاف، چوب و آهن 

نیز استفاده کرده است.

شیوع انفجاری 
کرونا و وضعیت 

اضطراری زندانیان

انگلیس از  اطالعات منتشــر شــده حاکی 
بحرانی  وضعیت  و  کرونا  گسترده  شیوع 

زندان های انگلیس است.
بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان، یک 
مقــام ارشــد انگلیس اعــالم کرد:نوع جهش 
یافته ویروس کرونا و افزایش ســریع ابتال در 

زندان های سراسر انگلیس و ولز یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی است 
که در مقابل چشمان ما اتفاق می افتد.

»دیویــد المی«، نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس، افزود:بســیار 
ضروری است که وزرا برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس در زندان ها 

یا خطر مرگ و میر قابل پیشگیری، به سرعت عمل کنند.
المی گفت:ما زندانیان خود را در این کشــور به مرگ محکوم نمی کنیم، 

اما این وضعیت برای بعضی از زندانیان این معنی را می دهد.
وی ادامه داد:هیچ آزمایشــی از افرادی که از بیــرون به زندان ها داخل 
می شوند گرفته نمی شود، به این معنی که مردم می توانند از خیابان به داخل 
زندان های ما بروند و بیماری را منتقل کنند؛ این بســیار بســیار خطرناک و 

نگران کننده است.
المی اظهارداشــت: اگر افسران شــاغل زندان و پرسنل ما بیمار شوند، 
چه کســی زندان های ما را اداره می کند؟ آیا ما واقعا می خواهیم که زندانیان 
زندان های ما را اداره کنند؟ این همان چیزی است که می توانیم در برابر آن 
مقاومت کنیم؛ بنابراین، ما باید از این شــرایط اضطراری استفاده کنیم؛ این 
همان وضعیتی است که با آن مواجه می شویم؛ بنابراین، ما باید این وضعیت 

اضطراری را که اکنون در سراسر کشور اتفاق می افتد، کنترل کنیم.«
از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا در انگلیس، ۴ هزار و ۸۰۰ زندانی 

به این ویروس مبتال و ۷۱ نفر هم جان خود را از دست داده اند.
به گفته وزارت دادگستری انگلیس، ۲ هزار و ۴۰۰ مورد مثبت کرونا در 
زندان های این کشور در ماه دسامبر ثبت شده است که حاکی از افزایش ۷۰ 

درصدی در یک ماه است.
بر اساس گزارش وزارت دادگســتری انگلیس، بیش از نیمی از مجموع 
۱۱۷ زندان در سراسر این کشور با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند.

انفجار مهیب 
در

 مادرید

اسپانیا یک انفجار قوی در مرکز شهر مادرید 
منجر به تخریب بخشی از یک ساختمان 

مسکونی شد.
به گزارش اســپوتنیک، انفجار مهیب در 
مرکز مادرید، پایتخت اسپانیا منجر به تخریب 

بخشی از یک ساختمان شد.
علت وقوع این حادثه اعالم 

نشده است.
بنا به اعالم منابع مختلفی 
که رســانه ها به آنها اســتناد 
کرده انــد، ایــن حادثه در یک 
هتل یــا خانه ســالمندان رخ 
اطالعات  هیچگونه  است.  داده 
رســمی تا زمــان تنظیم خبر 
درخصــوص قربانیان احتمالی 

این حادثه منتشر نشده است.
در  »مونــدو«  روزنامــه 
این رابطه نوشــت: بر اســاس 
اثر  بر  انفجار  اولیــه،  اطالعات 

نشت گاز در یک ساختمان در مرکز مادرید به وقوع پیوسته است.

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 تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

رفع کمبود شدید نیروی انسانی هنرستان ها 
در دستورکار

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفــه ای و کاردانش وزارت 
آموزش و پرورش گفت: تخصیص اعتبار ۱۷۸ میلیارد تومانی در سال 
جاری برای حوزه فنی و حرفه ای و کاردانش نشــان می دهد اراده بر 

تقویت آموزش های مهارتی همچنان وجود دارد.
مصطفــی آذرکیــش در گفت وگو با ایســنا، ضمن تاکیــد بر اهمیت 
مهارت آموزی و توســعه  هنرستان ها که در اســناد باالدستی نیز مورد توجه 
قرار گرفته اســت اظهارداشــت: تصویب قوانین حمایتی برای افزایش سهم 
آموزش های مهارتی در کنار قوانین تکلیفی به ویژه مشــوق های کارفرمایی 
و بیمه ای ضروری و اجتناب ناپذیر اســت. آذرکیش افزود: همچنین ترغیب 
بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی برای همکاری و مشــارکت در اجرای 
برنامه های مهارت آموزی الزم به نظر می رسد که در همین راستا و به منظور 
توســعه  مشارکت دســتگاه های اجرایی و بخش خصوصی، تا کنون بیش از 
۵۰ تفاهم نامه همکاری آموزشــی و مشــارکتی به امضاء رسیده و در دست 
اجراســت. وی با اشــاره به ضرورت بازنگری در برنامه درسی دانشگاه شهید 
رجایی که تنها مرجع تربیت هنرآموزان و اســتادکاران است گفت: باید این 
بازنگری متناسب با تغییرات محتوایی برنامه درسی هنرستان ها صورت گرفته 
و برنامه ریزی برای پذیرش فارغ التحصیالن هنرستان ها می تواند مؤثر و مفید 
واقع شــود. مدیرکل دفتــر آموزش های فنی و حرفــه ای و کاردانش وزارت 
آموزش و پــرورش ادامه داد: مواردی چون اولویــت جذب فارغ التحصیالن 
هنرســتان ها، رفع کمبود شدید نیروی انسانی، تامین فضا، تجهیزات و مواد 
مصرفی هنرستان ها، ضرورت تخصیص اعتبار بودجه سنواتی سال۹۹ و جذب 

نیرو از مجاری قانونی همواره در دستورکار بوده و در حال پیگیری است.
آذرکیش با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۷۸ میلیارد تومانی در سال جاری 

افزود: اراده بر تقویت آموزش های مهارتی همچنان وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرد

لزوم تحول در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت: در حال حاضر آموزش 
تحث تأثیر فناوری های جدید تغییر کرده است و انتظار می رود دانشگاه 

تربیت دبیر شهید رجایی با نگاه تحولی در این راستا حرکت کند.
به گزارش شــورای عالی انقالب فرهنگی، سعید رضا عاملی در مورد دستور 
جلسه دوازدهم شورای تحول و نو سازی نظام آموزشی کشور که به ادامه بررسی 
گزارش وضعیت دانشــگاه شهید رجایی و برنامه های کیفیت بخشی و توسعه آن 
اختصاص داشت، با اشاره به سیر تحوالت آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی در 
دنیا، اظهارداشت: در حال حاضر آموزش تحث تأثیر فناوری های جدید تغییر کرده 
اســت، به عنوان مثال کشور آلمان با توجه به شرایط روز و لزوم تغییرات جدید، 
مقطع لیسانس را به سه سال تقلیل داده است.  عاملی افزود: در واقع ما به دنبال 
نظام آموزشــی مفید و مؤثر هستیم. از سوی دیگر باید به مفهوم یادگیری همراه 
با کار توجه داشــت و در واقع مفهوم یا پارادیمی که بر یادگیری از طریق انجام 
کار)Embedded Learning( تأکید دارد. وی ادامه داد: انتظار می رود دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی با نگاه تحولی در این راستا حرکت کند، در غیر این صورت در 
زنجیره تغییر و تحوالت آموزش و پرورش در دنیا ثابت خواهیم ماند.رئیس شورای 
تحول و نو ســازی نظام آموزشی کشور پیشنهاد داد: مأموریت های دانشکده علوم 
انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به سایر دانشکده های این دانشگاه منتقل 
شود و از تکرار تجربه دانشگاه پیام نور که از فلسفه وجودی خود که آموزش از راه 
دور و صرفاً در مقطع کارشناسی بود، خارج شد؛ برای این دانشکده جلوگیری به 
عمل آید. عاملی تاکید کرد: پیشنهادهایی مانند کوتاه کردن دوره های تحصیلی 
دانشگاهی فارغ التحصیالن هنرســتان های فنی وحرفه ای و همچنین لزوم ادامه 
تحصیل فارغ التحصیالن هنرســتان های فنی وحرفه ای در دانشگاه در رشته خود، 
به صورت طرح جامعی به شــورای تحول و نو ســازی ارائه شود. وی با بیان اینکه 
موضوعات مورد بررسی در شورای تحول و نو سازی نظام آموزشی کشور با استناد 
به ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش اســت، خاطرنشــان کرد: ماده واحده 
»کلیات ســاماندهی امور مربوط به مهدهای کودک« و ماده واحده »نحوه جذب 
منابع انســانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« با پیشنهاد 

این شورا در شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه و تصویب شده است.

صفحه 10
پنج شنبه ۲ بهمن 1399
۷ جمادی الثانی 1۴۴۲ - شماره ۲۲666

وزیر بهداشــت ابراز امیدواری کرد که قبل از ۲۲ 
بهمن واکسیناسیون کرونا در کشور طبق اولویت بندی 

صورت گرفته، آغاز شود.
به گزارش ایسنا، سعید نمکی درباره اقدامات انجام شده 
برای واردات واکســن کرونا به کشور، گفت: امیدوارم قبل از 
۲۲ بهمن و طبق مصوبه اولویت بندی شــده، واکسیناسیون 
را در گروه ها شــروع کنیم، اما تــا زمانی که مطمئن ترین و 
بی خطرترین واکسن را نتوانیم به کشور وارد کنیم، این کار 
را انجام نمی دهیم؛ چانه زنی های ما به دلیل این اســت که 

موثرترین واکسن را وارد کشور کنیم.
نمکی افزود: عالوه بر آن، درباره واکسن کوواکس سازمان 
جهانی بهداشــت نیز قرار بر این بــوده از فوریه توزیعش در 

کشورهای هدف از جمله کشور ما شروع شود.
وی همچنیــن دربــاره واکســن کرونا تولیــد داخل 
اظهارداشــت: تســت واکســن ایرانی ما در مجموعه برکت 
مراحل بعدی را سپری کرد. واکسن مجموعه موسسه رازی 
هم اجازه تست بالینی گرفت و هفته آینده از شروع اولین فاز 

واکسن ساخت داخل در رازی رونمایی می شود.
وزیر بهداشت درباره واکسن کرونا تولید مشترک ایران و 
کوبــا نیز گفت: این مجموعه که با انتقال دانش فنی در کوبا 
و در انســتیتو پاســتور در حال انجام است، فاز دوم مطالعه 
بالینی را در کشــور کوبا طی می کند و فاز سوم را در آینده 
نزدیک و با انتقال دانش فنی و با نام پاســتور در کشور آغاز 
می کنیم. امیدواریم مصرف این واکسن تولید مشترک را در 

اواسط بهار داشته باشیم.
افزایش شمار مبتالیان به ویروس جهش یافته انگلیسی 

در کشور به ۶ تن
نمکی درباره ویروس جهش یافته انگلیســی در کشور 
نیز بیان کــرد: بعد از آن پنج مورد که پیــش از این اعالم 
کرده بودم، یک مــورد دیگر که یک هموطن که از انگلیس 
بازگشــته بود و در یکی از بیمارستان های دولتی تحت نظر 
بود، شناســایی شــد. اطرافیان وی هم تحت کنترل و رصد 

قرارگرفتند. حال همه این موارد خوب است و بعد از آن هم 
گزارش مورد جدیدی نداریم.

وی ادامه داد: با مقایســه پیک سوم کرونا در کشور در 
مقایســه با پیک اول و دوم می بینیم که این پیک بلندتر و 
گرفتار کننده تر اســت. اگر پیک اول و دوم را ببینید میزان 
کاهش پیک و سرعت آن نسبت به پیک سوم حاکی از نزول 
صاف ناگهانی پیک ســوم است که نشــان دهنده مدیریت 
خوب بیماری است. این ناشی از تجربه ما در مجموعه نظام 
سالمت است و همچنین در کنار هم قرار گرفتن تمام نیروها 
از جمله وزیر کشــور، تیم اســتانداری، هالل احمر، عزیزان 

سازمان بسیج و... است.
هشدار وزیر بهداشت نسبت به 
کاهش رعایت پروتکل های کرونا

وزیــر بهداشــت در ادامه دربــاره رعایــت پروتکل ها 
اظهارداشــت: گرچه هنوز مردم همــکاری خوبی دارند اما 
اُفت رعایت را در برخی مناطق به دلیل عادی انگاری داریم، 
هنوز رعایت پروتکل ها در رنج باالتر از ۹۰ درصد در متوسط 

کشوری نرسیده است.
بی توجهی ها اثرات خود را بر بیماری خواهد گذاشت

نمکی با گالیه از کســانی که تقاضاهای وزارت بهداشت 
برای رعایــت پروتکل ها را گوش نکردنــد، گفت: عده ای با 
بی توجهــی، این دســتاورد بزرگ و عظیم ملــی را که یک 
کشوری با وجود تحریم ها به دست آورد، نادیده گرفتند. در 
طول یک سال گذشته کادر بهداشت و درمان بدون لحظه ای 
درنگ در مقابل هجمه های ویروس ایســتادند و رسیدن به 
مرگ دو رقمی در مقابل مرگ انبوه در دنیا دســتاورد کمی 
نیســت. کاهش یک مرگ در ایران معادل این است که در 
کشــوری با زیرســاخت مجهز و امکانات مالی هزار مرگ را 
کم کنیم. این همدلی و غیرت اتفاق افتاد تا این دستاورد را 
کسب کنیم، متاسفانه عده ای با عدم رعایت پروتکل ها چه در 
سفرها و برخی مراسم ها، این دستاورد را ذره ذره به قربانگاه 

می برند و این مایه دلشکستگی و اندوه همکاران من است.

وی افــزود: تقاضا می کنم اگر اتفاقی افتاده که تاثیر آن 
را روزهای بعد می بینیــم، از آن مراقبت کنیم. تردید ندارم 
کــه بی توجهی ها اثرات خود را بر بیماری خواهد گذاشــت، 
امیدوارم وضعمان از این بدتر نشــود و حتی با دستیابی به 

واکسن بازهم پروتکل ها را رعایت کنیم.
ایران از کشورهای پیشرو 

در حوزه بیماری های غیرواگیر منطقه است
وزیر بهداشت همچنین در نشست کمیته ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر که دیروز برگزار شــد با بیان 
اینکه ایران به عنوان یکی از کشــورهای پیشرو و پیشتاز در 
حوزه بیماری های غیرواگیر منطقه است، اظهارداشت: در سه 
دهه گذشته ما اولین کشــوری بودیم که تشکیالتی به نام 

اداره کل غیرواگیر در منطقه راه اندازی کردیم. 
به گزارش وبدا، ســعید نمکی با اشــاره به مرگ ساالنه 
3۱3 هزار نفر ناشــی از بیماری هــای غیرواگیر و ۹۷ تا ۹۸ 
هزار مرگ به دلیل پرفشــاری خون و عوارض ناشــی از آن، 
بیان کرد: درپی اعالم این آمار طرح ملی کنترل ملی فشــار 
خون را به عنوان یکی از اولویت ها در قالب یک بســیج ملی 
آغاز کردیم که خوشــبختانه در آن طرح 3۰میلیون و ۷۰۰ 

هزار نفر را ارزیابی کردیم.
عدم توسعه زیرساختهای سالمت جهانی 

برای کنترل شرایط بحرانی
نمکی با اشاره به عدم توســعه زیرساخت های سالمت 
جهانی برای مدیریت و کنترل شرایط بحرانی گفت: درماندن 
ساختار نظام سالمت در انگلیس و آمریکا به این معناست که 
زیرساخت نظام سالمت قدرتمندترین کشورهای اقتصادی 
جهان، مبتنی بر نیازمندی های بحرانی آنها نیســت؛ انتظار 
بیمار در پشــت درهای بیمارســتان در ســودان و نیجریه 
به شــدت متفاوت از انگلیس اســت؛ انتظار بیمار پشت در 
بیمارستان در کشورهایی همچون آلمان، انگلیس، اسپانیا و 
ایتالیا با ضریب تخت آنها نسبت به جمعیتشان نشان دهنده 
این اســت که ســاختار آنها با تحوالت قابــل پیش بینی و 

غیرقابل پیش بینی توسعه نیافته است. 
۸۸ درصد مرگ ناشی از کرونا در افراد باالی ۶5 سال 

دارای بیماری زمینه ای 
وی با بیان اینکه در همه گیری جهانی بیماری عفونی، 
بیماری هــای غیرواگیر قتل عام می کننــد، عنوان کرد: ۸۸ 
درصد مرگ ناشــی از کرونا در افراد باالی 6۵ سالی بود که 
بیماری زمینه ای داشــتند؛ ۱۲ درصد دیگر هم که کمتر از 
این سن بودند ریسک فاکتوری همچون اضافه وزن داشتند. 
به گفته وزیر بهداشت، غفلت از بیماری های غیرواگیر در 
شرایط شیوع بیماری های واگیر بیشتر دنیا را درگیر خواهد 

کرد.
بیماری های غیرواگیر در حیطه کنترل ما نیستند

نمکی با تاکید بر اینکه بیماری های غیرواگیر در حیطه 
کنترل ما نیستند و سهم بســیار محدودی داریم، افزود: ما 
در شــیوه زندگی مردم، تغذیه، بهداشت روان و در ترافیک 
جاده ای هرگز ســهممان به اندازه واکسیناسیون نیست، ما با 
6 مرحله واکسیناســیون علیه 6 بیماری مهلک مسری قابل 
پیشــگیری، همه شــاخص ها را تحت تاثیر قرار می دهیم، 
اما در رابطه بــا بیماری های غیرواگیــر حداقل نقش موثر 
را در کنترل بیماری داریم، بــه همین دلیل در تدوین این 
ســند حتماً باید مشارکت بین بخشــی را افزایش دهیم، به 
 عنوان مثال بهترین راه برای تغییر ســبک زندگی مدرســه 

است.
وی با بیان اینکه مشارکت بین بخشی، بزرگترین فاکتور 
موثر در اســتفاده بهینه از سند ملی پیشــگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر ملی اســت، جامعه محور کردن سند 

را دومین عامل موثر اعالم کرد. 
وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه ۵3 تــا ۵۴ درصد از 
ســفیران سالمت در کشــور انتخاب شــده اند، ادامه داد: با 
استفاده از سفیران سالمت با محوریت مادر در بیماری ها به 
یک توفیق اساسی دست خواهیم یافت؛ امیدوارم این طرح به 

عنوان یک کار پایدار و موثر در کشور باقی بماند.

وزیر بهداشت اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون کرونا قبل از ۲۲ بهمن 
در صورت واردات واکسن مطمئن و بی خطر

توضیحات دادسرای تهران درباره خبر احضار وزیر ارتباطات

اشخاص حقیقی  وحقوقی متعدد پیگیر شکایت از »آذری جهرمی« هستند
دادســرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر 
ارتباطات و برخی خبر  سازی ها در مورد علت احضار 
آذری جهرمی، اعــالم کرد: پرونــده قضایی وی با 
شــکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی 

تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، پس از انتشار خبر احضار 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به شــعبه نهم دادســرای 
فرهنگ و رســانه و برخی خبر  سازی ها در مورد علت احضار 

آذری جهرمــی، روابط عمومی دادســرای عمومی و انقالب 
تهــران اعالم کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شــکایت 
تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است 
که در متن تقطیع شــده منتشــره اغلب این موارد اتهامی 

حذف شده است.
بــه گزارش دادســتانی تهران، برخی دیگــر از عناوین 
اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده 
برای وی، نتیجه گزارش های نهاد های مردم نهاد، ضابطین و 

ارگان های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون 
بــه دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادســرا از 

اعالم جزییات آن معذور است.
دادســتانی تهران، بــا رد کردن برخــی گمانه زنی ها و 
شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعالم کرده است، طی 
دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم 
قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدود  سازی شبکه اجتماعی ای 

صادر نشده است.

با کرونا در پیامی  سخنگوی ســتاد ملی مقابله 
صوتی با بیان اینکه نســبت به صحبت های اخیر وی 
از  در جلسه ستاد سوءبرداشت شــده است، گفت: 
مردم شریف، علما و ائمه جمعه استان قم عذرخواهی 

می کنم.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، علیرضا رئیسی با 
انتشــار پیامی صوتی اظهارداشت: در ارتباط با صحبت های 
من در جلسه ستاد ملی کرونا درباره برگزاری سوگواره حدیث 

غربت و مردم قم سوءبرداشت شده است. ما در ستاد همیشه 
وضعیت شیوع کرونا و بیماران کرونایی 3۱ استان را تحلیل 
و بررســی می کنیم و با توجه به شرایط خاص و ایجاد شده 
در کشــور، خوشبختانه روند کنترل بیماری به ثبات رسیده 
اســت. رئیسی با اشــاره به اینکه ما نگران ایجاد موج بعدی 
کرونا در کشور هستیم، افزود: درباره موج بعدی شیوع کرونا 
در کشور تذکراتی را به استان ها می دهیم و صحبت هایی که 
درباره بحث رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در قم شد 

بر اســاس گزارش های رسیده به ما بود و ما موظف به تاکید 
به رعایت بیشتر شیوه نامه  ها در استان ها هستیم.

وی تاکید کرد: جمالت و نکاتی در جلســه اخیر ستاد 
ملی کرونا شد که صرفاً قصد تذکر برای رعایت شیوه نامه ها 
بود و به هیچ وجه قصد اهانت به مردم قم، علما، امام جمعه 
و سایر افراد بزرگ در قم را نداشتم و ندارم. در این زمینه اگر 
از صحبت های من سوءبرداشــتی شده قصد ما، فقط کنترل 

بیماری و رعایت پروتکل ها بوده و قصد دیگری نداشتم.

عذرخواهی سخنگوی ستاد ملی کرونا از علما و مردم قم

کشف 170 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در تهران

بارش برف سنگین 
و تصادف زنجیره ای 

130 خودرو

از ژاپن یکی  در  خــودرو   ۱۳۰ برخــورد 
بزرگراه هــای ژاپن در پی بارش شــدید 
برف در مناطق وسیعی از شمال و شمال 
شرق این کشــور موجب مرگ یک تن و 

مصدومیت تعدادی دیگر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی، بنابر 

اعالم پلیس و نیروهای آتش نشان، این حادثه در یکی از بزرگراه های استان 
»میاگــی« رخ داد و موجب فوت یک نفر شــد و همچنیــن ۱۷ مصدوم به 

بیمارستان منتقل شدند.
در جریان این حادثه حدودا ۵۰ خودرو خسارت دیدند.

از کشف  بزرگ  تهران  پیشــگیری  رئیس پلیس 
۱۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال )بیت کوئین( به 
ارزش بیش از 4۲ میلیارد ریال توسط ماموران انتظامی 

کالنتری ۱۷۶ حسن آباد خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جلیل موقوفه ای 
گفت: در پی کســب خبری مبنی بر به کارگیری غیرمجاز 
دســتگاه های بیت کوئین )تولید ارز دیجیتال( در کارخانه 
متروکه ای واقع در شهرک صنعتی شمس آباد، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار مأموران عملیات کالنتری ۱۷6 حسن 

آباد قرار گرفت.
موقوفه ای افزود: با رصدهــای اطالعاتی و تایید صحت 
خبر دریافتی، با هماهنگی قضائی تیمی از ماموران عملیات 
کالنتری حسن آباد به نشانی اعالمی اعزام و موفق شدند در 
بازرسی از آن محل ۱۷۰ دستگاه بیت کوین، چهار عدد هاب 
ســوئیچ بزرگ و دو عدد هاب ســوئیچ کوچک که به صورت 
غیرقانونی در محل نصب و در حال استخراج ارز بود، کشف 

کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان ارزش ریالی 

دســتگاه های کشــف شــده را ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال بــرآورد کرده انــد، ادامه داد: در ایــن رابطه دو متهم 
 دســتگیر و بــا تکمیل پرونده بــه مرجع قضائــی معرفی 

شدند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به غیرقانونی بودن 
استخراج ارز دیجیتالی در کشور ایران و عدم حمایت قانون 
یادآور شد: در صورتی که شهروندان در این نوع فعالیت، مال 
باخته شــوند مورد حمایت قانون قرار نمی گیرند و بررســی 

شکایت آنها امکان پذیر نخواهد بود.

با فوت ۸4 بیمار دیگر

مجموع قربانیان کرونا در ایران از 5۷ هزار نفر گذشت
ســخنگوی وزارت بهداشــت با جان باختن ۸4 
بیماردیگر، مجموع قربانیان کرونا در ایران از 5۷ هزار 

نفر گذشت.
به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز اظهارداشت: از 
3۰ دی تا ۱ بهمن و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
6 هــزار و ۱۸۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 

شناسایی شد که ۸۴۰ نفر از آنها بستری شدند.
الری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به یک میلیون و 3۴۸ هزار و 3۱6 نفر رســیده است، افزود: 
متاســفانه در طول این مدت، ۸۴ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ 

هزار و ۵۷ نفر رسید.
وی با اشــاره بــه اینکه خوشــبختانه تــا کنون یک 
میلیــون و ۱3۷ هزار و ۸۱۲ نفــر از بیماران، بهبود یافته یا 
از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند، ادامه داد: چهار هزار و 
۲۱۴ نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شــدید 

این بیماری تحت مراقبــت قرار دارند، همچنین تا کنون ۸ 
میلیون و 6۸۸ هزار و ۷3۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشــت، بر اساس آخرین 
تحلیل ها، ۱۰ شهر آمل، بابل، تنکابن، جویبار، رامسر، ساری، 
ســوادکوه، فریدونکنار، قائمشهر و نکا در استان مازندران در 
وضعیت قرمز، ۲3 شهر کشور در وضعیت نارنجی، ۱63 شهر 

در وضعیت زرد و ۲۵۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

معاون عملیات پلیــس راهور تهران بزرگ گفت: 
سرعت غیرمجاز، تخلفی اســت که به عنوان جرم 
تلقی شده و رانندگان خاطی به مراجع قضایی معرفی 

می شوند.
به گــزارش خبرگزاری میزان، ســرهنگ محمد رازقی 
اظهارداشــت: مهم تریــن علت تصادفات که باعث تشــدید 
خســارات در رانندگی می شود سرعت های باالست و اگر هر 
علتی را هم برای تصادف در نظر بگیریم مانند عدم توجه به 
جلــو و عدم رعایت حق تقدم، در صورت باال بودن ســرعت 

وسیله نقلیه خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.
رازقی افزود: اگر راننده ای با 3۰ کیلومتر سرعت در حال 
رانندگی باشد در صورت برخورد با عابر پیاده فقط ۵ درصد 
احتمال فوت عابر پیاده است و همچنین اگر راننده ای با ۴۵ 
کیلومتر ســرعت در حال رانندگی باشد در صورت برخورد 
بــا عابر پیاده ۵۰ درصد احتمال فــوت عابر پیاده می رود و 
اگر این ســرعت به عدد ۸۵ کیلومتر برسد فوت عابر پیاده 
حتمــی و ۱۰۰ درصد خواهد بود. وی بیان داشــت: در یک 
فاصله ۱۰۰ کیلومتری اگر راننده تنها یک کیلومتر افزایش 
ســرعت از سرعت مجاز داشته باشد فقط ۴۰ ثانیه به راننده 
کمــک می کند تا زودتر به مقصد برســد مثال مقطعی را در 

نظر بگیرید که حداکثر ۱۱۰ کیلومتر ســرعت مجاز در آن 
است و راننده ای با بیست کیلومتر سرعت غیر مجاز در حال 
تردد است این راننده در نهایت ۱۰ دقیقه زودتر از آنچه که 
اگر با ســرعت مجاز ۱۱۰ کیلومتر می رفته زودتر به مقصد 
می رسد اما متاسفانه افزایش سرعت ها و حوادث در پی آنها 
افزایش پیدا کرده اســت. معاون عملیات پلیس راهور تهران 
بــزرگ افزود: تمهیداتی که در تهران بزرگ در این خصوص 
انجام شده است آرام   سازی و کاهش سرعت هاست که مانند 
چراغ های راهنمایی و رانندگی که قبال چشــمک زن بوده و 
االن به چراغ های زمان دار تبدیل شــده است و یا به سرعت 
کاه هایی که در خیلی از جا ها نصب شده است می توان اشاره 

کرد.
 رازقی ادامه داد: مهم ترین اقداماتی که در پلیس راهور 
تهران بزرگ درخصوص کاهش ســرعت اتفاق افتاده است 
تشکیل قرارگاه کاهش سرعت است که به صورت ۲۴ ساعته 
و سامانه هایی که وجود دارد سرعت ها را در معابر شهر تهران 
کنترل می کنیم و سرعت هایی فراتر از سرعت های غیر مجاز 
مانند ســرعت هایی چون 3۰ و ۵۰ کیلومتر فراتر از سرعت 

مجاز در این قرارگاه کنترل و بررسی می شود.
وی اظهارداشت: رانندگانی که با سرعت های غیر مجاز 

رانندگی می کننــد بالفاصله برای آنهــا پیامکی در همین 
خصوص مبنی بر اینکه »راننده گرامی تخلف شــما دیده و 
ثبت شده« ارســال می گردد که در صورت تکرار این تخلف 
ایــن رانندگان متخلف برابر قانون به دلیل مصداق خطرناک 
و خطرآفریــن بودن رانندگی به پلیــس راهور تهران بزرگ 
احضار می شــوند و ضمــن اخذ تعهد مبنی بــر عدم تکرار 
در کالس های آموزشی ما شــرکت می نمایند و کل مبلغی 
خالفی را نیز می بایست پرداخت نمایند.  این مقام انتظامی 
گفت: همچنین به علت اینکه تخلف آنها برابر قانون حرکات 
خطرآفرین محسوب شده و دیگر جزو تخلف محسوب نشده 
و جرم تلقی می شــود به مراجع قضایی معرفی می شوند تا 

برخورد الزم صورت پذیرد. 
رازقی به رانندگان توصیه کرد برای آنکه تصادف نکنند با 
سرعت مجاز و فراتر از آن با سرعت مطمئنه حرکت نمایند، 
ســرعت مطمئنه آن است که در شرایط خاص مثل تاریکی 
هوا و زمان بارندگی ها و شــرایط خود راننده مثل کسی که 
تازه گواهینامه گرفته است می بایست سرعتی را اتخاذ کند 
که به رانندگی تسلط داشته باشد و در زمانی که در موقعیت 
خطر قرار می گیرد بتواند وسیله نقلیه خود را کنترل نموده و 

حداقل خسارات وارد شود.

ارجاع تخلف سرعت غیر مجاز رانندگان به مراجع قضایی

رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ نحوه ثبت 
تردد غیرمجاز خودروها در ساعات ممنوعه )۲۱ تا 

چهار صبح( توسط دوربین ها را تشریح کرد.
ســردار محمدحســین حمیــدی در گفت وگو با 
خبرگزاری تســنیم در پاســخ بــه این ســؤال که آیا 
دوربین هــای نظارتــی بدون فــالش زدن قابلیت ثبت 
تصاویر ترددهای خودروها در ســاعات ممنوعه )۲۱ تا 
چهار صبح( را دارند، اظهار داشت: دوربین های نظارتی 
در تهران در ســاعات مذکــور تمام پالک هــا را ثبت 

می کنند.
حمیدی افزود: فالش زدن دوربین ها برای تخلفات 
سرعت است که بر اســاس رادار ثبت می شود اما تردد 
شمار و سیستم های ثبت کننده تردد به صورت جداگانه 

صورت می گیرد و اطالعات را در خود ذخیره می کند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر در یک بزرگراه در 
چندین الین متفاوت خودرو تردد داشــته باشد، باز هم 
ترددها در ساعات ممنوعه ثبت می شود، گفت: بله؛ این 
امکان وجــود دارد و هیچ تفاوتی ندارد که خودروها در 

کدام الین تردد داشته باشند.

نحوه ثبت تردد 
غیرمجاز خودروها 
در ساعات ممنوعه 

توسط دوربین ها

30 بهمن آخرین فرصت 
ترخیص موتورسیکلت های 

رسوبی توقیف  شده
معاون آموزش و فرهنــگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بــزرگ گفت: آخرین فرصــت برای ترخیص 
موتورسیکلت های رسوبی توقیف شده در پارکینگ ها 

۳۰ بهمن است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سرهنگ علی همه خانی 
با بیان اینکه بعد از 3۰ بهمن موتورســیکلت های رســوبی 
بالصاحــب و رهــا شــده محســوب می شــوند، از مالکان 
موتورســیکلت های رسوبی در تهران که هنوز برای ترخیص 
موتورسیکلت خود از پارکینگ ها اقدامی نکرده اند خواست در 
فرصت باقی مانده برای ترخیص موتورسیکلت خود به دفاتر 

پلیس +۱۰ مراجعه کنند. 
همه خانــی افــزود: مرحله دوم تمدیــد طرح ترخیص 
موتورســیکلت های رسوبی از پارکینگ ها رو به اتمام است و 
مالکان موتورسیکلت های مذکور تنها یک ماه فرصت دارند تا 
با در دست داشتن حداقل مدارک برای تحویل موتورسیکلت 

خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: مرحله نخست این طرح تا ۱۷ بهمن بود 
اما تاریخ آن تا اواخر بهمن تمدید شــد و این فرصت بسیار 
مناسبی برای مالکان موتورســیکلت های توقیفی است که 
تاکنون فرصت مراجعه و تحویل موتور خود را پیدا نکرده اند. 
این مقام انتظامی یادآور شــد: با تسهیالت ایجاد شده 
بنابر دســتور فرمانده نیروی انتظامی از جمله کاهش هزینه 
نگهداشت بر اساس مصوبه ســال ۹۴ هئیت وزیران و عدم 
دو برابر شــدن جریمه های آنها در مــدت توقیف، مالکان و 
متصرفان )و نماینده قانونی( موتورسیکلت هایی که بین بازه 
زمانی ســال های ۹۰ تا ۹۸ به پارکینگ ها منتقل شــده اند، 
فرصت را غنیمت شــمرده و هرچه سریع تر نسبت به حضور 
در دفاتر پلیس + ۱۰ شهر تهران با در دست داشتن مدارک 

اقدام کنند.

سخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشور از آغاز 
مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 

سال ۱4۰۰ خبر داد.
فاطمــه زرین آمیزی درباره تمهیدات ســازمان ســنجش 
درخصوص فرصت مجدد ثبت نام در کنکور کارشناســی ارشد 
۱۴۰۰ بــرای جاماندگان به باشــگاه خبرنــگاران جوان گفت: 
برنامه ریزی الزم در این راستا صورت گرفته و مصوب شده است 
که مهلت مجددی برای این دسته از افراد برای ثبت نام و ویرایش 

اطالعات در نظر گرفته شود.
زرین آمیزی درباره جزئیات این فرصت مجدد اظهارداشت: 

متقاضیان ثبت نام کننده در آزمون کارشناســی ارشد ناپیوسته 
ســال ۱۴۰۰ در تمامی دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی 
دولتی و غیردولتی، دانشــگاه آزاد و بیســت و ششمین المپیاد 
علمی- دانشجویی کشــور می توانند اطالعات ثبت نامی خود را 
که در زمان مقرر »از تاریــخ ۹۹/۹/۱6 لغایت ۹۹/۹/۲6« برای 
شــرکت در این آزمون ثبت  کرده اند، از یکشنبه ۵ بهمن لغایت 
روز چهارشــنبه، ۸ بهمن ویرایش کننــد. وی افزود: به منظور 
مســاعدت و همراهی با متقاضیانی کــه در مهلت مقرر موفق 
به ثبت نام در آزمون نشــده اند، ترتیبی اتخاذ شــده که از روز 
یکشــنبه، ۵ بهمن لغایت چهارشنبه، ۸ بهمن نسبت به ثبت نام 

اقدام کنند. سخنگوی سازمان ســنجش درباره زمان برگزاری 
آزمون کارشناسی ارشد، گفت: براساس برنامه زمانی پیش بینی 
شده، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای پنجشنبه و 
جمعه 6 و ۷ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شــد. متقاضیان الزم 
اســت از روز دوشنبه، 3 خرداد تا چهارشنبه ۵ خرداد با مراجعه 
به سایت این سازمان برای تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون 

اقدام کنند.
به گفته زرین آمیزی، آمار نهایی ثبت نام کنندگان در کنکور 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ برای ورود به دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی به ۴۰۹ هزار و ۷۸۴ نفر رسیده است.

اعالم زمان مهلت مجدد ویرایش اطالعات و ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱4۰۰ 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشــف 
5۰هزار لیتر گازوئیل قاچاق در جنوب تهران خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی به خبرگزاری 
فارس گفــت: در پی کســب خبری مبنی بــر دپوی مواد 
سوختی در کارگاه متروکه ای در شهرک صنعتی عشق آباد، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار 

گرفت.
گودرزی افزود: بررســی های اولیه حاکی از این بود که 
مالک کارگاه مقــدار فراوانی فرآورده های نفتی را در مخازن 
بزرگی جمع آوری کرده و به صورت قاچاق خارج از شــبکه 

توزیع می کند.
وی با بیان اینکه روز سه شنبه تیمی از کارآگاهان پایگاه 
جنوب پلیس امنیت اقتصادی بــا هماهنگی های قضائی به 
نشانی اعالمی اعزام شدند، ادامه داد: در بازرسی از محل ۵۰ 
هزار لیتر مواد سوختی از نوع نفت وگاز )گازوئیل( در مخازن 
کشف شــد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت: با 
هماهنگی قضایی نماینده شــرکت نفت شــهرری در محل 
حاضر و فرآورده نفتی برای آزمایش به شرکت نفت ارسال و 
با دستور قضائی اموال کشف شده در محل تحویل امین شد.
گودرزی خاطرنشــان کــرد: در این رابطــه یک متهم 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی تحویل 

مرجع قضائی شد.

کشف۵0 هزارلیتر گازوئیل قاچاق

مراسم رونمایی از تابلو نقاشی ظهر عاشورا با حضور مدیرعامل مترو تهران 
در ایستگاه شادمان برگزار شد.

مدیرعامل مترو تهران در مراسم آئین رونمایي از تابلو نقاشي ظهرعاشورا، اثر احمد 
خلیلي فر که دیروز با حضور رئیس دانشگاه سوره و خالق این اثر هنري در ایستگاه مترو 
شادمان واقع در خط ۴ متروي تهران برگزار شد، گفت: این کار براي اولین بار با همکاري 
دانشگاه سوره در مترو تهران اجرا شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی مترو تهران و حومه، 
فرنوش نوبخت افزود: این کار با هدف آشنایي هرچه بیشتر شهروندان و مسافران با هنر 
و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشور اجرا شده است و امیدواریم این کار ادامه پیدا کند و آثار 

هنرمندان در بخش هاي مختلف در ایستگاه هاي مترو به نمایش گذاشته شود.

رونمایی از تابلوی نقاشی »ظهرعاشورا« 
در ایستگاه مترو شادمان


