
جـامعـه

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

دوباره بریم سمت اینها؟
 صالــح ابراهیمی: »ایتالیا واکســن های اســترالیا رو توقیف کرده )همون 
واکسنی که ما هم میخوایم بخریم(، آمریکا هم واکسن های کانادا و مکزیک 
رو تحویل نمیده. این کشورها به خودشون هم رحم نکردن ولی مسئولین ما 

اعتقاد دارن که اینها به ما رحم میکنن و دوباره بریم سمتشون.«
به خاطر بچه های معصوم رعایت کنیم

 علیرضــا وهــاب زاده با انتشــار ایــن تصویر نوشــت: »ایــن تصویر از 
بخش مراقبت هــای ویژه کودکان کرونایی در اهواز اســت. تعــداد نوزادان و 
کودکان مبتال به کرونا در خوزستان و موارد بستری در بخش های ویژه رو به 
افزایش است. کرونا با دنیای کودکانه بچه ها خیلی بی رحم تر از قبل است. به 

خاطر این بچه های معصوم رعایت کنیم.«
افول آمریکا

 ایزدی: »گزارش شبکه  ای بی سی آمریکا از وضعیت غذای سربازان مدافع 
ساختمان کنگره: غذای سربازان کپک زده و نپخته است و در آن خرده آهن 
دیده می شود؛ آمریکا همان کشــوری است که قرار بود با برجام مشکل آب 

ایران را هم حل کند.«
بهترین پاسخ به پاپ

 دانیال: »شاید بهترین جواب رودررو را فیدل کاسترو به یک پاپ داده باشد، 
وقتی که در جواب او که گفته بود واتیکان در سیاست دخالت نمی کند، گفته 
بود: اگر کلیسای کاتولیک با ۷۰۰ میلیون پیرو در سیاست دخالت نمی کند 
و از بالیی که امپریالیسم غرب بر سر فقرای جهان می آورد نمی گوید، پس به 

چه درد ایمان من می آید؟!«
چرا؟

 دارســتانی: »چرا وقتی مســئوالن اصالح طلب رو نقد می کنیم براندازها، 
ســلطنت طلب ها، بهایی ها و آلبانی  نشــین ها و حتی آتئیســت ها و مصی 

علینژادی ها بهشون بر می خوره و فاشی می کنند؟!«
تاخیر بیشتر در این مورد بهتر است

 ثابتی: »رای گیری درباره لوایح پالرمو و CFT توســط مجمع تشخیص به 
فروردین14۰۰ موکول شد. بهتر است این رای گیری به چند ماه بعد و پس از 
انتخابات14۰۰ موکول شود چون ممکن است تا آن موقع دولتی رای آورده 
باشــد که این واقعیت را بفهمد که تصویب این لوایح به ضرر کشــور است و 

این قدر برای تصویب آن فشار نیاورد.«
از شما متشکریم

 مجید با انتشار این تصویر نوشت: 
»من همکارانی دارم که ســی سال با 
این سر و وضع کار می کنند. با گوشی 
ایمنی، مقنعه، عینک، ماسک و کفش 
ایمنی. در دماهای باالی۵۰ درجه. در 
وسل ها ، تاورها و محیط های آلوده. اما 
هیچوقت در هیچ جا ندیده ام جهاد و 

زحمت این عزیزان منعکس بشه.«

تولید ساالنه 
500 میلیون ُدز 

واکسن

می تواند چین کان ســینو  چینی  شرکت 
ساالنه ۵۰۰ میلیون ُدز از واکسن تک دز 

خود برای کووید ۱۹ را تولید کند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از 
ســی جی تی ان، اداره کنتــرل کیفیــت دارو و 
محصوالت پزشکی چین هفته گذشته واکسن 

محصول شرکت تولیدات بیولوژیک »کان سینو« را برای استفاده تأیید کرد. 
محقق ارشــد واکسن شــرکت »کان ســینو«، گفت: این شرکت چینی 
می تواند ســاالنه ۵۰۰ میلیون دز از واکســن تک دز خــود برای کووید 1۹ 

را تولید کند.
»چن وی« افزود: مزیت واکسن نوترکیب این است که می تواند به سرعت 
به تولید انبوه برسد؛ توانایی تولید ساالنه ۵۰۰ میلیون دز به این معنی است 
که هر ســال ۵۰۰ میلیون نفر به واکســن دسترسی خواهند داشت نه ۲۵۰ 

میلیون نفری که باید واکسن را در دو نوبت دریافت کنند.
وی ادامه داد: براســاس داده های جمع آوری شده در سراسر جهان، این 
واکسن بیش از ۹۰ درصد موثر است زیرا بیشترین تأثیر آن بر »جلوگیری از 

بیماری شدید یا مرگ« است.
بر اســاس تحقیقات مداوم، محافظت از واکســن می تواند حداقل 6 ماه 
طول بکشد. پس از آن، فرد واکسینه شده می تواند با یک تزریق دیگر میزان 
ایمنــی خود را 1۰ تا ۲۰ برابر افزایش دهد؛ زمان ایمنی پس از دو بار تزریق 

می تواند به دو سال افزایش یابد.
واکسن شرکت کان سینو همچنین بر روی گروه های آسیب پذیر آزمایش 
شده است، از جمله کودکان از 6 تا 1۸ سال و افراد مسن باالی 6۰ سال که 

در برخی دیگر از واکسن ها در برنامه های واکسیناسیون قرار ندارند.
چن وی گفت که آنها در حال بررســی اثر واکسن بر روی انواع ویروس 
هستند. تحقیقات و توسعه مرتبط برای اســتفاده بالقوه در آینده آغاز شده 

است.
این محقق ۵۵ ساله در حال کار بر روی سازگاری واکسن در دمای اتاق 
است که به ســود بیشتر افراد در کشورهای فاقد زیرساخت های تدارکاتی با 

زنجیره سرد است.

3زلزله 
پرقدرت 

و هشدار سونامی

وقوع سه زلزله پرقدرت در نیوزیلند نیوزیلند
موجب شــد تا در این کشــور هشدار 

سونامی اعالم شود.
به گزارش ایرنا از نیویورک پست، حداقل 
سه زمین لرزه بزرگ روز جمعه )به وقت محلی( 
در نیوزیلند رخ داد و موجب اخطار ســونامی و 

دستور تخلیه مناطق ساحلی شد.
آخرین زمین لرزه قدرتمند در نیوزیلند به بزرگی ۸ ریشــتر )در مقیاس 
امــواج درونی زمین( بود که حوالی ســاعت ۸:۳۰ صبــح به وقت محلی در 

آب های جزایر کرمادک رخ داد.
۲ ســاعت پیش از آن نیز در همین منطقه زمین لرزه ای به قدرت ۷.4 

ریشتر رخ داد.
اولین زمین لرزه به بزرگی ۷.۲ ریشتر در ساعت ۲:۲۷ بامداد در ساحل 
شــرقی جزیره شمالی رخ داد که باعث شــد بسیاری از مردم نیوزیلند بیدار 

شوند.
به نوشــته رویترز، حدود 6۰هزار نفر در سراســر نیوزیلند این لرزش را 

احساس کردند و بسیاری از آنها لرزش را شدید توصیف کردند.
بــه دنبال وقوع این زمین لرزه ها، آژانس ملی کنترل اضطراری نیوزیلند 

هشدار سونامی را برای مناطق ساحلی این کشور صادر کرد.
مقامات همچنین از مردم در مناطق خاصی از ســاحل شــرقی جزیره 

شمالی نیوزیلند خواستند که بالفاصله به مناطق باالتر منتقل شوند.
گزارشــی در مورد خســارات جدی یا تلفات زمین لرزه ها گزارش نشده 

است.
گفتنی است، برخی خبرها البته از رفع خطر حاکی بودند.

در سال ۲۰11، زمین لرزه ای به بزرگی 6.۳ ریشتر در شهر کریستچرچ 
نیوزیلند رخ داد که منجر به کشــته شــدن 1۸۵ نفر و تخریب بیشتر مرکز 

این شهر شد.

کشف بیش از 
دو تن

 مواد مخدر

پاکستان آژانــس امنیت دریایی پاکســتان 
از کشــف محموله دو تنــی مواد مخدر 
این کشــور خبر   در آب هــای جنوبی 

داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از سایت خبری اکسپرس نیوز، نیروهای آژانس 

امنیت دریایی پاکســتان در یک عملیات مشترک با گمرک کراچی موفق به 
کشف یک محموله مواد مخدر به حجم دو تن شدند.

بنا بر اعالم منابع خبری، در این عملیات که در سواحل جنوبی پاکستان 
انجام شــد، دو هزار و 4۰ کیلوگرم حشیش در حال قاچاق به خارج، از یک 

لنج توقیف شد.
منابع خبری با بیان اینکه ارزش این محموله ۸1۰ میلیون روپیه تخمین 
زده می شود، افزودند: در این عملیات پنج قاچاقچی نیز بازداشت شده و برای 

بازجویی به نیرو های امنیتی تحویل داده شدند.
اکسپرس نیوز به نقل از سخنگوی آژانس امنیت دریایی پاکستان اعالم 
کرد: این عملیات  ها با هدف توقف قاچاق مواد مخدر انجام شــده و نیرو های 

امنیتی برای تحقق این امر عزم جدی دارند.
گفتنی است، این سومین محموله مواد مخدر کشف شده توسط نیرو های 
امنیتی پاکستان در یک ماه گذشته اســت؛ نیرو های گارد ساحلی و مبارزه 
با مواد مخدر این کشــور در ماه فوریــه ۲۰۲1 در عملیات های جداگانه ای 
 بــه ترتیب ۷۰۰ و 41۰ کیلوگرم از انواع مواد مخدر را کشــف و ضبط کرده 

بودند.

توسط متخصصان جوان کشور

کیت تشخیص کرونا بر پایه فناوری نانو ذرات مغناطیسی ساخته شد

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.

فوت ۸۱ بیمار کرونایی دیگر در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۸۱ بیمار کووید۱۹ در کشور 

خبر داد.
به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز گفت: از 14 تا 1۵ اسفند 1۳۹۹ 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۳6۷ بیمار جدید مبتال به 

کووید1۹ در کشور شناسایی شد که ۷۰۲ نفر از آنها بستری شدند.
الری با اشاره به اینکه مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به یک میلیون 
و 6۷۳ هزار و 4۷۰ نفر رســید، افزود: متاسفانه در طول این مدت، ۸1 بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

6۰ هزار و ۵1۲ نفر رسید.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه تا کنون یک میلیون و 4۲۸ هزار و ۸ نفر 
از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند، ادامه داد: سه 
هزار و ۷6۷ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند، همچنین تا کنون 11 میلیون و 1۵1 

هزار و ۵۰۹ آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشــت: در حال حاضر 11 شهرستان 
شامل آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، 
شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند و ۳۲ شهرستان 

نارنجی، ۲۵1 شهرستان زرد و 1۵4 شهرستان آبی هستند.

تهیه ۸۵ هزار تبلت برای دانش آموزان کم برخوردار 
جانشــین وزیر آموزش و پرورش گفت: با راه اندازی پویش نذر هوشمند 
توســط بســیج دانش آموزی تاکنــون منابــع تأمین 6۰ هــزار تبلت برای 
دانش آموزان کم برخوردار فراهم شــده است و این پویش قابلیت تسری به 
تمامی پایگاه های بســیج و اقشــار را دارد.بســیج فرهنگیان نیز با مشارکت 
فرهنگیان بســیجی، تاکنون ۲۵ هزار تبلت برای دانش آموزان نیازمند تهیه 

کرده است.
وقوع تندباد تا سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت 

در تهران
باشگاه خبرنگاران جوان- یک کارشــناس هواشناسی با بیان اینکه روز 
گذشته شاهد تندباد با سرعت 6۰ کیلومتر بر ساعت در تهران بودیم، گفت: 
امروز نیز شــاهد تندبادهای موقتی و محلی خواهیم بود.به گفته ســرکرده، 
وزش باد و تند بادهای موقتی امروز در تهران، ســمنان، البرز، اصفهان، قم و 
آذربایجان شرقی، قزوین خراسان رضوی، سمنان و کرمان محتمل است و تا 

۹۰ کیلومتر در ساعت هم خواهد رسید.
نجات معجزه آسای مرد ۵۰ ساله 

پس از سقوط به چاه2۰متری
فارس- ســخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از نجات معجزه 
آسای مرد ۵۰ ساله پس از سقوط به یک چاه ۲۰ متری در حادثه ریزش یک 

چاه قدیمی در خیابان جمهوری خبرداد.
کاشت ۱۶ هزار درخت به یاد شهدا 

در طرح »نهال ایثار«
ایثار- مدیرعامل سازمان مجتمع های فرهنگی، سیاحتی کوثر از اجرای 
طرح کاشــت بیش از 16 هزار اصلــه درخت همزمان با روز درختکاری و در 
آســتانه روز ۲۲ اســفند روز بزرگداشت شهدا توسط ســازمان مجتمع های 

فرهنگی، سیاحتی کوثر خبر داد.
غیبت ۱۱ درصد داوطلبان کنکور دکتری ۱۴۰۰

ایرنا- ســخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: با برگزاری 
کنکور دکتری 14۰۰ در روز گذشــته مشخص شد از میان 1۸۵ هزار و 6۹ 
داوطلب ثبت نام کننده در این آزمون، 16۳ هزار و ۹6۷ نفر معادل ۸۹ درصد 
داوطلبان، کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کردند و مابقی غایب بودند.

اخبار کوتاه اجتماعی

صفحه 10
 شنبه 16 اسفند 1399
۲۲ رجب 1۴۴۲ - شماره ۲۲701

با اشاره به شرایط کرونایی کشور  وزیر بهداشت 
گفت: هرگز موافق سفر رفتن نیستیم و معتقدیم باید 
مثل نوروز پارسال رفتار و از شیوع بیشتر جلوگیری 

کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، ســعید نمکی در 
بیســتمین آیین پویش »ره ســالمت« در بیمارستان قلب 
شهید رجایی ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات کادر درمان 
اظهارداشت: از اصحاب رســانه نیز تشکر می کنم که از روز 
نخســت کنار ما بودند و حتی بعضی اوقــات خبرنگار هایی 
داشتیم که در کنار کار درگیر شدند، همچنین تشکر می کنم 
از مردمی که کسب و کارشان تعطیل شد، متضرر شدند، اما 
رعایت و صبوری کردند، از ماندن در خانه و افسردگی هایی 
که سراغشــان آمد و بچه هایی که در خانــه ماندند، از یک 
دکــه دار که مجبور شــد کارش و منبع درآمدش را تعطیل 
کند از همه که صبوری و ما را همراهی کردند تشکر می کنم، 

اما نارفیقی هایی هم دیدیم.
نمکــی افزود: من هــر زمان به مراکــز درمانی می آیم 
در کنار احســاس غروری که به دلیــل بهترین کادر درمان 
است دارم، اما احساس می کنم روز به روز الغرتر و نحیف تر 

می شوند و این به دلیل رعایت نکردن عده ای از مردم است.
وی با یادآوری اینکه هر روز می بینم رؤسای دانشگاه ها 
و کارکنان مو سپیدتر و چهره ها چروکیده تر می شوند گفت: 
مــا االن عید نوروز را در پیش داریم، ولی همه نگرانیم، زیرا 
می دانیم با گردش، ویروس انگلیسی در همه شهر ها خواهد 
چرخید، مســافرت به عنوان اصلی ترین عامل انتشــار مؤثر 

است.
نمکی ادامه داد: ما به عنوان وزارت بهداشت هرگز موافق 
سفر رفتن نیستیم و معتقدیم باید مثل نوروز پارسال رفتار و 

از شیوع بیشتر جلوگیری کنیم.
وزیر بهداشــت اظهارداشت: پارســال با ویروس ووهان 
مواجه بودیم، اما االن فرق دارد و ویروس خیلی خطرناک تر 
اســت و می تواند در عرض 4۸ ساعت ریه را پر کند آن وقت 

چگونه می خواهیم کوپن مسافرت هم بدهیم؟!
وی افزود: ما ناچاریم برای حفظ ســالمت روی بعضی 
شیوه نامه ها بایســتیم، به همین دلیل دغدغه ما تعطیالت 
نوروزی است و معتقدیم جاده های پر ازدحام و مسافرت نباید 
باشد این چیزی اســت که ما اضطراب داریم. ما به روز های 
آینده خیلی خوش بین نیســتیم و با آنچه در خوزســتان 

می بینیم افق را تاریک تر می بینم و خواهش من این اســت 
که اوضاع را جدی بگیریم.

نمکی گفت: ما درباره برخورد با شیوه نامه ها و شکستن 
آنها واقعا اعتراض داریم، وقتی خبرنگار صدا و سیما می رود 
در بــازار به مردم می گوید چرا ماســک نــزدی و او جواب 
می دهد که نمی خواهم بزنم و اعتقاد ندارم! خوب چه کسی 
باید با ایــن برخورد کند؟! و بعد هم می خندند و مســخره 

می کند...من چه جوابی باید به این کادر درمان بدهم؟
وی دربــاره رعایت نکردن منع عبور و مرور شــبانه نیز 
گفت: بر ایاب و ذهاب ۹ شــب به بعد، دیگر اصال خبری از 
نظارت نیست که کسی به این ها کار داشته باشد، نهایت یک 
دوربینی شاید پالکی را ثبت کند و تمام نظارت همین است.
2 هزار تخت  آی.سی. یو در دوران کرونا اضافه کرده ایم
وزیر بهداشــت همچنین در مراســم بهره بــرداری از 
طرح های مرکز آموزشــی تحقیقاتــی درمانی قلب و عروق 
شهید رجایی تهران گفت: در سال ۳۰۰ هزار مرگ مربوط به 
بیماری پرفشــار قلبی و مغزی داریم که در دوران کرونا هم 
اثبات شد کرونا نیز آسیب های خود را روی بیماران زمینه ای 

قلبی عروقی بیشتر می گذارد.

نمکی ادامه داد: بیشــتر از ۷۰ درصد بیماران زمینه ای 
قلبی عروقی درگذشــته بر اثر کرونا نشــان می دهد که این 

بیماری ها در مرگ اثر دارد. 
وی ضمن تشکر برای توسعه زیر ساخت ها در مجموعه 
قلب شــهید رجایی گفت: اگر نتوانیم سبک زندگی مردم را 
تغییر دهیــم و ورزش را رواج دهیم هــر روز باید زخمی و 
جنــازه جمع کنیم بنابراین آموزش همگانی و آموزش از راه 
دور را باید جدی تر بگیریم و درباره بیماری های قلبی عروقی 

آگاهی بدهیم. 
نمکی با اشــاره به عملکرد وزارت بهداشــت در زمینه 
تجهیز و ســاخت بیمارستان گفت: ما امسال 11 هزار تخت 
بیمارستانی افتتاح می کنیم، دنبال سر و صدا هم نیستیم و 
هم اکنون ماهی هزار تخت به تخت های بیمارستانی در حال 
اضافه شــدن است که هم پیش از انقالب هم پس از انقالب 
این تعداد بی ســابقه است همچنین دو هزار تخت ای سی یو 

در همین دوران کرونا اضافه کرده ایم.
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: ۷۰ تخــت جدیــد برای 
 بیمــاران تنفســی در خوزســتان در همین ایــام در نظر 

گرفته ایم.

وزیر بهداشت:

هرگز موافق سفر رفتن نیستیم 
برای نوروز و جاده های پر ازدحام نگرانیم

متخصصان جوان شرکت دانش بنیان پردیس ژن 
فناوری موفق شــده اند برای نخستین بار در کشور، 
ربــات و کیت اســتخراج RNA و DNA از نمونه های 

زیستی را طراحی و تولید کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از چالش های 
جدی کشور در طول یک سال گذشته برای انجام آزمایش 
PCR کرونا، اســتخراج RNA از نمونه ها بوده اســت. اکثر 
آزمایشگاه های کشور هم اکنون از کیت های ستونی استفاده 
می کنند که نیازمند صرف انرژی انســانی و زمان بســیار 
زیادی اســت و به علت دســتی بودن کل فرایند، احتمال 
خطا از نــوع جابجایی نمونه افراد زیاد اســت. معتبرترین 
آزمایشــگاه ها با انجام ســه نوبت کار سخت و طاقت فرسا 

و با اختصاص چند کارمند آزمایشــگاه، در هر شــبانه روز 
تنهــا 1۰۰ یا ۲۰۰ نمونــه RNA اســتخراج می کنند. به 
همین دلیل جــواب آزمایش PCR به طــور معمول با دو 
روز تــا یک هفته تأخیر ارائه می شــود که باعث به تعویق 
 افتــادن فرایند تشــخیص، قرنطینه و درمــان مبتالیان 

می شود.
در همین زمینه متخصصان جوان شرکت دانش بنیان 
پردیس ژن فناوری موفق شــده اند برای نخســتین بار در 
کشور، ربات و کیت اســتخراج RNA و DNA از نمونه های 
زیســتی را طراحی و تولیــد کنند.کیت مذکــور بر پایه  
فناوری پیشرفته  نانوذرات مغناطیسی تولید شده است. این 
محصول فرایند اســتخراج RNA از نمونه های زیستی را به 

صورت تمام خودکار انجام می دهد و قادر اســت نمونه ۹6 
نفــر را به صورت همزمان ظرف مــدت کمتر از 16 دقیقه 
اســتخراج کند. بدین ترتیب، کل زمان نمونه گیری تا ارائه 
پاســخ آزمایش PCR می تواند به دو تا ســه ساعت کاهش 
یابد. احتمال خطای انســانی به حداقل ممکن می رســد و 
از خســتگی و فرســودگی کارکنان آزمایشگاه جلوگیری 
می کنــد. با اســتفاده از یک یا چند ربات و دو تا ســه نفر 
نیرو، یک آزمایشگاه قادر خواهد بود روزانه صد ها تا هزار ها 

آزمایش PCR انجام دهد.
عالوه بر این، با اســتفاده این محصول امکان استخراج 
DNA از ۹6 نمونه خون مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های 

ژنتیــک به طور هم زمان فراهم شــده اســت. این کار در 

حدود یک ساعت زمان می برد و فرایند انجام آن نسبت به 
کیت های موجود در کشور بسیار ساده تر است.

تمامــی مراحل طراحی و تولید ربات و کیت توســط 
متخصصان پردیس ژن در داخل کشــور به انجام رســیده 
اســت. طراحــی و تولید کیــت با همــکاری مرکز جامع 
سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده 
است. همچنین، کیت و ربات استخراج RNA بر روی صد ها 
نمونه کرونا توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با موفقیت ارزیابی شــده و در مقایســه با کیت های 
ســتونی توانسته اســت به طور متوســط روی 4۵ درصد 
نمونه ها بهبود مقدار RNA اســتخراج شده را نشان دهد و 

خطای منفی کاذب را به میزان ۹ درصد کاهش دهد.

معاون حقوقی و امــور مجلس آموزش و پرورش از 
آغاز مراحل استخدام ۳۰ هزار معلم غیر رسمی از هفته 

جاری خبر داد.
قاســم احمدی الشــکی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و 
سیما گفت: اسامی افرادی که براساس امتیازبندی ها مشخص 
شده اند به اســتان ها ابالغ شده است و این معلمان به دانشگاه 
فرهنگیان معرفی خواهند شــد و دوره آموزشــی خود را برای 

استخدام آغاز خواهند کرد.

احمدی الشکی افزود: استخدام ۲۵ هزار معلم غیررسمی 
هم اکنون در دانشــگاه فرهنگیان درحال انجام است که با ۳۰ 
هزار معلم جدید، تعداد معلمان غیررسمی استخدامی امسال به 

۵۵ هزار نفر خواهد رسید.
وی ادامه داد: استخدام معلمان حق التدریس ورودی بعد 
از سال ۹1 و آموزشــیاران نهضت سوادآموزی بعد از سال ۹۲ 
نیــاز به مصوبه مجلس و قانون دارد و آموزش و پرورش در این 
باره هیچ تعهدی نخواهد داشــت. احمدی الشکی اظهارداشت: 

دریافت سند مالی برای استخدام معلمان حق التدریس شاغل 
حذف شده اســت و این معلمان برای استخدام نیازی به ارائه 
ســند دریافت حقوق سال های اشــتغال خود را ندارند. معاون 
حقوقــی و امور مجلس آموزش و پرورش درباره افزایش حقوق 
سرایداران مدارس هم گفت: وزیر آموزش و پرورش پیگیر جدی 
افزایش حقوق ســرایداران مدارس است و جلسه ای با ریاست 
کمیســیون های برنامه و بودجه و آموزش مجلس داشته و این 

موضوع را به طور خاص پیگیر است.

آغاز مراحل استخدام ۳۰ هزار معلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسیناسیون گروه دوم دارای اولویت از فروردین و با واکسن های کووکس آغاز می شود
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا از ورود 
حدود یک میلیون دوز واکســن کرونا از ســبد 
کووکــس مابین روزهای 2۸ اســفند ۱۳۹۹ تا ۸ 
فروردین ۱۴۰۰ و آغاز واکسیناســیون گروه دوم 

اولویت های تزریق واکسن خبر داد.
علیرضا رئیســی در گفت وگو با ایســنا، درخصوص 
تامین واکسن آسترازنکا از ســبد کووکس، گفت: تاریخ 
حدودی که برای ارســال واکســن به ما اعالم شده است 
بــه ترجمه فارســی و تقویم ایــران مابین ۲۸ اســفند 
1۳۹۹ تا ۸ فروردین 14۰۰ اســت. میزان واکســنی که 
در این موعد قرار اســت به دســتمان برسد حدودا یک 
 میلیون دوز اســت که بــرای گــروه دوم اولویت تزریق 

می شود.
رئیســی با بیان اینکه به این ترتیب با رســیدن این 
واکسن ها، واکسیناســیون دومین گروه اولویت مشخص 
شده در سند ملی، آغاز می شود، تاکید کرد: در فاز دوم به 
ترتیب افراد باالی ۸۰ ســال، باالی ۷۵ سال، باالی ۷۰ و 

باالی 6۵ سال و بیماران زمینه ای 16 تا 64 سال واکسن 
دریافت می کنند.

وی ادامه داد: با احتســاب تولید واکسن ایرانی کرونا 
از تیرماه به بعد، حجم بســیار زیادی واکسن به دستمان 
می رســد. هدف اول ما در واکسیناســیون کاهش میزان 
مرگ و میر اســت که با واکسیناسیون گروه آسیب پذیر 
 محقق می شــود، هــدف دوم نیز قطــع زنجیره ویروس 

است.
جریمه ورود خودروهای غیربومی 

به خوزستان
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه با اشاره 
به اینکه اســتان خوزستان در وضعیت قرمز است، گفت: 
بر همین اســاس رفــت و آمدها کامال محدود اســت و 
خودروهای غیربومی یا نمی توانند وارد اســتان شوند و یا 
با جرایم ســنگینی مواجه خواهند شد. عزیزان ساکن در 
خوزستان هم نمی توانند از استان خارج شده و به استان 
دیگری وارد شوند. در مورد پروازها هم محدودیت ایجاد 

شده اســت و افرادی که بخواهند از خوزستان با هواپیما 
یا قطار تردد کنند باید تست منفی کرونا در دست داشته 

باشند.
رئیسی اظهارداشــت: در ارتباط با رعایت پروتکل ها 
شــرایط خوزســتان نســبت به دو هفته قبــل خیلی 
بهتر شــده اســت اما هنــوز هم بــه حــد مطلوبمان 
نرســیده ایم . رعایــت پروتکل هــا در برخی شــهرهای 
خوزســتان بــه زیــر ۲۰ درصد رســیده بــود؛ اکنون 
رعایت پروتکل ها در برخی شــهرهای اســتان به حدود 
 ۵۰ درصــد و در برخــی دیگــر به ۸۰ درصد رســیده 

است .
کاهش رعایت پروتکل ها 

در سطح کشور
وی درباره رعایت پروتکل ها در ســطح کشور، بیان 
کرد: متاسفانه در ســطح کشورهم شاهد افت در رعایت 
پروتکل هــا بودیم و میزان آن به ۷۰ درصد رســیده بود. 
در حال حاضر نیز شرایط چندان مطلوب ما نیست؛ ولی 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ هشدار داد

برخورد با هرگونه فعالیت صنوف بعد از ساعت 2۰
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ تاکید کرد که 
ســاعت کار صنوف در پایتخت ساعت 2۰ بوده و 
با هرگونه فعالیت صنوف در خارج از این ســاعت 

برخورد خواهد شد. 
سردار حســین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
ساعت فعالیت صنوف در روزهای پایانی سال اظهارداشت:  
ساعت کار صنوف تغییر نکرده و همان ساعتی که با توجه 
به شــرایط کرونایی و محدودیت های آن اعالم شده بود، 
همچنان پا برجاســت و واحدهای صنفی تا ســاعت ۲۰ 

اجازه فعالیت دارند.
رحیمی درباره فعالیت برخی از صنوف تا ساعات نیمه 
شب اظهارداشت:  متاسفانه گزارش هایی از فعالیت برخی 
از واحدهای صنفی به خصوص در مناطق حاشــیه ای و 
معابر کم ترددتر داشــته ایم که حاکی از فعالیت آنان تا 
ســاعات پایانی شــب بود که حتما با این موارد برخورد 

خواهد شد.
وی با تاکید بــر اینکه ســاعت کار صنوف کماکان 
ساعت ۲۰ است، ادامه داد:  کار پلیس در نظارت، اعمال 
قانون و تعطیلی نیز ســاعت ۲1 آغاز شــده و به صنوف 
متخلف تذکر و هشدار می دهیم که در صورت مشاهده با 

آنان برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس پایتخت یادآور شد: خوشبختانه اکثریت 

صنــوف همکاری خوبی بــا پلیس و اجــرای مقررات و 
مصوبات ســتادملی مقابله با کرونا دارند که الزم اســت 
از آنان تشــکر کنیم. رحیمی درباره اینکه آیا با توجه به 
خریدهای پایانی ســال امکان افزایش ساعت کار صنوف 
یا تغییر در ســاعات اجرای محدودیت های تردد شــبانه 
وجود دارد یا خیر، گفت: ما پیرو مصوبات ستادملی مقابله 
با کرونا هســتیم و تاکنون چنیــن موضوعی به ما اعالم 
نشــده است، بنابراین کماکان محدودیت ها به شکل قبل 

پابرجاست.
وی افــزود: پیشــنهاد مــا به صنوف این اســت که 
ســاعات فعالیت خود را از صبــح، کمی زودتر آغاز کنند 
تا شــهروندان نیز بتوانند در تراکم جمعیت کمتر و زمان 

بیشتری برای خرید مراجعه کنند.
فرمانــده انتظامــی تهران بزرگ در مــورد وضعیت 
ترافیک تهران نیز گفت: ترافیک پایتخت به خصوص در 
روزهای اخیر افزایش پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از 
خریدهای شــب عید و تحرکات مردم برای آماده شدن 
برای شــب عید اســت، بخشــی هم برای این است که 
شــهروندان درساعات پایانی نزدیک به ساعت ۲1 تازه از 
محل کار خود خارج می شــوند و همین باعث می شود تا 

در ترافیک بمانند.
رحیمــی با تاکید بــر اینکه هیچ فورجــه ای وجود 

نداشته و خودروهای غیرمجاز از ساعت ۲1 تا سه بامداد 
جریمه خواهند شد،اظهارداشت: ترافیک در تهران به طور 
متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ماموران 
پلیس حضور دارند و در آماده  باشــند اما حجم ترافیک 
باالســت. از مردم می خواهم که با پلیس همکاری داشته 
 باشــند و مراعات کنند و ترددهای غیرضروری را کاهش 

دهند.
»احراز آمادگی برای مأموریت های نوروزی« 

هدف رزمایش مشترک سپاه و ناجا
فرمانده انتظامی پایتخت همچنین روز گذشــته از 
پایان رزمایش مشترک بین ســپاه و ناجا با هدف احراز 

آمادگی برای مأموریت های نوروزی خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، رحیمی با اشــاره 
بــه برگزاری تمرین مشــترک ســپاه حضــرت محمد 
رســول اهلل)ص( با همکاری عوامل انتظامی و ترافیکی و 
دستگاه های خدماتی و امدادی که دیروز در سطح تهران 
بزرگ برگزار شد، گفت: این رزمایش با توجه به در پیش 
بودن تعطیالت نــوروزی و به منظور احراز آمادگی برای 
ماموریت های نوروزی و ارتقاء ســطح تــوان عملیاتی و 
ضریــب آمادگی نیروهای پلیس و برادران بســیج با رمز 
مقدس»یا محمد رســول اهلل )ص(« در ســطح کالنشهر 

تهران برگزار شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران از آغاز فــروش فوق العاده انواع محصوالت 
میادین میــوه و تره بار در قالب طــرح نوروزی 
»تهران ۱۴۰۰« از ۱۶ اسفند در 2۵۳ میدان و بازار 

و تره بار خبر داد. میوه 
به گزارش خبرگزاری فارس، ســید سعید راد درباره 
اجرای طرح نوروزی »تهران 14۰۰« اظهارداشــت: این 
طــرح در چند نوبت به مرحله اجــرا در می آید که نوبت 
نخســت آن از 16 اسفند شروع می شود و در مرحله اول 
این طرح، انواع کاالهای فرآوری شده با 1۲ درصد تخفیف 
نسبت به قیمت مندرج برای مصرف کننده بر روی کاال در 
میادین میوه و تره بار عرضه می شود و به مدت یک ماه تا 

16 فروردین ادامه خواهد داشت.
راد با اشــاره به اینکه از 16 اســفند، انواع دستمال 
کاغذی و ســایر محصوالت ســلولزی )دستمال توالت و 
دستمال حوله ای( و انواع کیسه فریزر و کیسه زباله با 1۲ 
درصد تخفیف عرضه می شود، افزود: برای انواع محصوالت 

شــوینده و پاک کننده که مصرف آنها در روزهای پایانی 
ســال افزایش می یابد نیز ۵ درصد تخفیف در نظر گرفته 

شده است. 
وی با بیان اینکه دومین مرحله این طرح از بیســتم 
اسفند آغاز می شــود و در آن بخش بیشتری از کاالهای 
فرآوری شــده از جمله لبنیات با تخفیف عرضه می شود، 
ادامه داد: در مرحله دوم این طرح، انواع شیر با 1۰ درصد 
تخفیف، کره با ۵ درصد تخفیف و سایر انواع لبنیات با ۷ 

درصد تخفیف در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران 
با اشــاره به اینکه در این مرحله بــرای انواع محصوالت 
فرآوری شده تا ۲۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت مندرج 
برای مصرف کننده بر روی کاال در نظر گرفته شده است، 
گفت: انواع آجیل شرکتی بسته بندی با 1۳ درصد، انواع 
تُن ماهی با ۷ درصد، انواع ماکارونی با ۷ درصد، انواع چای 
با ۷ درصد، انواع فرآورده های گوشــتی با ۷ درصد و انواع 

عسل با ۲۵ درصد تخفیف عرضه می شود. 

راد با بیان اینکه در هفته آخر اسفند و در قالب طرح 
نوروزی »تهران 14۰۰«، قیمت فرآورده های کشــاورزی 
از جمله انواع میوه، ســبزیجات و صیفی جات در میادین 
طور متوســط ۳۰ تا 4۵ درصد پایین تر  میوه و تره بار به 
از میانگین قیمت های ســطح شــهر، نرخ گــذاری و در 
دســترس شــهروندان قرار می گیرد، افزود: برای فروش 
فوق العاده ســیب زرد و قرمز و پرتقال تامســون شمال 
و عرضه مســتقیم این محصوالت در جایگاه های عرضه 

تک محصولی نیز برنامه ریزی ویژه ای به عمل آمده است.
وی با تأکید بر اینکه انواع آجیل، خشکبار و تنقالت 
ویــژه ایام عید بــا کیفیت مطلوب و قیمت مناســب در 
میادین میوه و تره بار عرضه می شــود، خاطرنشان کرد: 
گوشــت گوسفند و گوساله و انواع ماهی در میادین میوه 
و تره بار در ایام پایانی ســال به صورت گســترده عرضه 
می شود، ضمن اینکه توزیع انواع محصوالت تنظیم بازار 
همچون گوشــت مرغ و تخم مرغ نیز با قیمت مصوب در 

این مراکز ادامه خواهد داشت.

آغاز فروش ویژه نوروزی میادین میوه و تره بار تهران از امروز

معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار تهران، 
از آمادگــی شــرکت راه آهــن شــهری و حومه 
)مترو( بــرای بهره بــرداری از ۸ ایســتگاه جدید 
 متــرو و رونمایــی از قطار ملی تا پایان ســال خبر 

داد.
ســید مناف هاشــمی در گفت وگو با خبرگــزاری صدا 
و ســیما افزود: هم اکنــون همه کار ها بــرای افتتاح چهار 
ایســتگاه مترو در خط 6 در هفته جاری انجام شــده است. 
عالوه بر این، این آمادگی وجود دارد که چهار ایستگاه دیگر 
 در خطــوط ۳ و ۷ نیــز در هفته پایانی اســفند ۹۹ افتتاح 

شود.
وی ادامــه داد: از قطار ملی که شــامل یــک رام قطار 
متشــکل از ۷ واگن اســت نیز قرار اســت بیســت و سوم 
اســفند ماه با حضــور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهور و با 
حضور معاون رئیس جمهور، شــهردار تهران، رئیس و اعضای 
 شــورای شــهر و دیگر مسئوالن دولتی و شــهری رونمایی 

شود.

وزارت ارتباطــات از جمــع آوری و ثبت تمامی 
مدارک تحصیلی که از ســال ۱۳۸۵ بــه بعد صادر 
 شده است، در سامانه  استعالم مدارک تحصیلی خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســامانه اســتعالم مدارک 
تحصیل با هدف توســعه دولت الکترونیکی اجرایی شــده 
است و برای همیشه بســاط مدرک فروشی را جمع خواهد 
کرد. از این پس، شناسایی مدارک جعلی تنها با یک کلیک 

امکان پذیر است.
از طریق ســامانه httpd://emt.medu.ir مدارک تحصیلی 
دیپلم و پایین تر و از طریق سامانه httpd://estelam.ir مدارک 
تحصیلی کاردانی و باالتر قابل اســتعالم شده است. از طریق 
اپلیکیشــن دولت همراه به نشانی httpd://mob.gov.ir نیز هر 

دوی این سامانه ها قابل دسترس هستند.
تاکنون تمام مدارک تحصیلی که از سال 1۳۸۵ به بعد 
صادر شــده اند، در بانک اطالعاتی این سامانه ها جمع آوری 

شده است و هر روز تکمیل تر می شود.
وزارت ارتباطــات خطاب به متقاضیــان اعالم کرد: اگر 
مدرک شــما در این سامانه وجود نداشته باشد، پس از ثبت 
درخواست از مدرسه تا دانشگاه محل تحصیل، اخذ و به این 
ســامانه ها اضافه خواهد شــد. بنابراین بهتر است با مراجعه 
 به این ســامانه ها صحت مدارک تحصیلی خــود را ارزیابی 

کنید.

با هدف مقابله با جعل
تمام مدارک تحصیلی 

از سال ۸5 
در سامانه  استعالم ثبت شد

معاون شهردار تهران خبر داد
بهره برداری از

 ۸ ایستگاه جدید مترو 
و رونمایی از قطار ملی تا پایان سال

در کل کشــور رعایت پروتکل ها حدود ۷6 درصد برآورد 
می شــود. فراموش نکنیم که رعایت پروتکل کمتر از ۸۵ 
درصــد چندان خیال ما را مطمئــن نمی کند، البته این 
سخن به معنای بی اثری درصد فعلی رعایت ها نیست، اما 
تاثیر رعایت بیش از ۸۵ درصد کامال متفاوت و مشــهود 

است.
ورود ۵7۰ هزار دوز واکسن کرونا 

به کشور تاکنون
سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز گفت: تا کنون ۵۷۰ 
هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور وارد ایران شده است.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، کیانوش جهانپور، با 
بیان اینکه محموله سوم واکسن »اسپوتنیک وی« شامل 
۲۰۰ هزار دوز واکسن اســت که وارد کشور شد، افزود: 
این محموله ابتدا توسط سازمان غذا و دارو کد گذاری و 
برچسب گذاری می شود و سپس تحویل معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت می شود تا تزریق آن بر اساس سند ملی 

واکسیناسیون آغاز شود.
بــه گفتــه وی، با احتســاب این محمولــه تاکنون 
۳۲۰ هــزار دوز واکســن اســپوتنیک روســیه و ۲۵۰ 
 هزار دز واکســن ســینوفارم چین به کشــور وارد شده 

است.


