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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 انقالب خیالی
 امیرعباســی: »بارون اومد و یــادم داد که فتنه گرا حتی حاضر 

نیستن برای انقالب خیالیشون زیر بارون خیس بشن.«
 کاری که جریان تحریف میکنه

 ســیدعلی موســوی: »خبر درســت: پنج نفر از ۱۵ نفر متهم 
پرونده قتل شــهید عجمیان در کرج، به اعدام محکوم شدند. خبر 
گمراه کننــده: پنج نفر از ۱۵ نفر متهم پرونده  چهلم حدیث نجفی 

در کرج، به اعدام محکوم شدند.«
 قهرمانان واقعی جام جهانی

 محمــدی با انتشــار این 
تصویر نوشت: »ولی مراکش 
زمانی پیروز شــد که پرچم 
مقاومت و مظلومیت رو مقابل 

چشم دنیا باال بُرد.«
  قدرتنمایی ایران

 در دوحه
 عبدالرحیم انصاری: » تیم 
ایران از جــام جهانی حذف 
شد، اما اندیشه های ایرانی در 

دوحه همچنان پابرجا است، اینکه با برد هر تیم اسالمی فلسطین 
برجســته می شــود و پرچم اش به اهتزاز در می آید ،آثار ضربه ای 
است که خمینی کبیر سال ها پیش بر صورت صهیونیسم نواخت.«

 چرا قدرت نظامی مهمه؟
 کاربری نوشــت: »ثروتمندترین کشور جهان بمب افکن نسل ۶ 
می سازه اما ملتش بی خانمان اند، چون میدونه امنیت ملی و قدرت 

نظامی شوخی بردار نیست.«
 برخورد با براندازان به روش آلمانی ها

 مهدی کشت دار: »برخورد با برانداز در همه جای دنیا یک شکل 
اســت حتی اگر برانداز آلمانی باشد و دولتش ژست حقوق بشر و 
احترام به آزادی بیان بگیرد. آلمانی ها برای بازداشــت ۲۵ برانداز 
که قصد حمله به پارلمان و به دست گرفتن قدرت را داشتند سه 
هزار افسر به کار گرفتند یعنی برای هر برانداز ۱۲۰ افسر امنیتی.«

 باور کنیم؟!
 مصطفی: »تیم تحقیقاتی همراه اول یهو روز ۱۶ آذر که آخرین 
روز فراخوان شکســت خورده آذر ماه بود یهویی ســوتی دادن تا 
مردم رو بریزن تو خیابون؟ باور کنیم همچین توجیه عجیبی رو؟«

 چرا 16 آذر روز دانشجو شد؟
 امیرعلی: »ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا 
بلندپایه ترین مقام آمریکایی بود که در آذر ۱33۲ به ایران ســفر 
کرد، تقریبا سه ماه بعد از کودتا علیه دولت مصدق و دو روز بعد از 
کشــته شدن سه دانشجو در دانشگاه تهران در روز ۱۶ آذر؛ روزی 

که بعدها،  روز دانشجو نامیده شد.«
 فداکاری مدافعان امنیت

 کاربری با انتشار این تصاویر نوشت: »چند فریم زیبایی ببینید...
غذاشون رسید، یکی شون قبل از اینکه بین نیروهای مستقر در بلوار 
کشاورز پخش کنه، رفت سمت کودکان کار و از سهمیه خودشون 

داد به این بچه ها.«
 بهتر نیست؟

 امیرحســین آزادمرد: »در انگلیس قحطی آنتی بیوتیک  شده و 
 BBC مردم و بیماران در داروخانه ها حیران و سرگردانند!بهتر نیست
و اینترنشنال به مشکالت مردم انگلیس بپردازند به جای ایجاد ناامنی 

و اغتشاش در ایران!؟«

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 تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

رئیس پژوهشــگاه مطالعات آموزش و 
پرورش گفت: در حال برنامه ریزی و تالش 
برای تامین منابع هستیم تا بتوانیم از سال 
آینده سرانه پژوهشی برای دانش آموزان و 

معلمان را ایجاد کنیم.
علی محبی در گفت وگو با ایسنا درباره روند 
تخصیص سرانه پژوهشی به مدارس، معلمان و 

دانش آموزان اظهارداشــت: در حال حاضر هیچ 
اعتباری به این منظور تخصیص داده نمی شود و 

این سرانه صفر است.
محبی افــزود: بند قانونی مربوط به پژوهش 
وجود دارد که همه دستگاه ها به نوعی دارند به 
آن عمل می کنند و بر اساس آن باید یک درصد 
اعتبارات هردســتگاهی )غیر از ردیف حقوق و 

مزایا( به امر پژوهش اختصاص یابد. وی با بیان 
اینکه متاســفانه این بند قانونی طی ســال های 
گذشــته در وزارت آموزش و پرورش به صورت 
کامل عملیاتی نشــده و در اختیار پژوهشــگاه 
مطالعات قرار نگرفته است، گفت: خوشبختانه از 
ابتدای سال جاری برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم 
متناســب با برنامه ها منابعی را جذب کنیم، اما 

تاکنون چیزی به نام سرانه پژوهشی برای معلم، 
دانش آموز و مدرسه وجود نداشته است و ما اخیرا 
در حال رایزنی و انجام اقدامات الزم هســتیم تا 
آن را لحاظ کنیم که اگر منابع آن تامین شود از 
سال آینده در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد و 
عدد سرانه نیز بستگی به همین مبلغ تخصیصی 

خواهد داشت.

ســازمان اطالعات فراجا در بیانیه ای اعالم 
کرد که در اغتشاشــات اخیر دو هزار و ۸۲۷ 
قبضه سالح جنگی، پنج هزار و۴۸۷ قبضه سالح 
شورشی از شبکه های سازمان یافته قاچاق سالح 

کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، در بخشی از 
این اطالعیه آمده است:»بخشی از کشفیات و اقدامات 

انجام شده در خالل ناآرامی های اخیر با لحاظ اقتضای 
شرایط و مالحظات امنیتی به استحضار مردم بصیر و 

عزیز ایران اسالمی می رسد.
 ورود، وجود و کاربرد ســالح یکــی از ابزار ها و 
مولفه های ناامنی و بستر ارتکاب جرایم دیگر در سطح 
جامعه اســت که در ایام اغتشاشات ۱۶ باند و شبکه 
سازمان یافته قاچاق سالح زیر ضربه قرار گرفته است.

 از ۲۶ شــهریور تا ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، دو هزار و 
۸۲۷ قبضه سالح جنگی، پنج هزار و ۴۸۷ قبضه سالح 
شکاری و در مجموع هشت هزار و3۱۴ قبضه سالح 

کشف شده است.«
 در پایان این بیانیه آمده است:»سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در سازمان اطالعات فراجا به مردم شریف 
و شهید پرور ایران اسالمی اطمینان می دهد خادمان 

خود در مجموعه انتظامی کشور همواره پشتیبان آنها 
خواهند بود و در راستای تامین امنیت و تداوم آن در 
ایران اســالمی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و 
به دشــمنان ضدانقالب، منافقان کوردل، و مزدوران 
آنها هشــدار می دهد که امنیت شهروندان خط قرمز 
مجموعه انتظامی بوده و با مخالن و تهدیدکنندگان 

در این عرصه بدون مماشات برخورد می شود.«

کشف ۸۳۱۴ قبضه سالح جنگی و شورشی در اغتشاشات اخیر 
توسط پلیس

پاسخ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به ادعای کذب مجله »لنست«

وظایف و اقدامات دســتگاه ها در اجرای »قانون هوای پاک« در 
نشست هماهنگ  ســازی برنامه ها و پایش آخرین اقدامات به عمل 

آمده، با حضور وزیر کشور بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در این نشست عالوه بر وزیر کشور، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشــور و نمایندگان سایر دستگاه ها حضور 
داشتند و وزارتخانه های صمت، نفت، نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آخرین اقدامات و برنامه های 
خــود را در اجرای تکالیف مقرر در قانون هوای پاک ارائه دادند. در این نشســت 
موضوع اعتبار و منابع مالی دســتگاه ها به تفکیک برای اجرای هرچه قوی تر قانون 
هوای پاک، احصا و مقرر شــد پیش بینی اعتبارات در منابع بودجه ای کشور برای 
ســال آتی مورد توجه جدی قرار گیرد. تامین 3۰ درصد از افزایش ساالنه ظرفیت 
مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدید پذیر، محور دیگر نشست روز چهارشنبه 
بود که مقرر شــد وزارت نیرو و دستگاه های مربوطه برنامه عملیاتی خود را ارائه و 
براساس یک جدول زمان بندی نســبت به تحقق آن برنامه ریزی کنند. در اجرای 
ماده ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، ســازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور 
هم برنامه نو سازی و باز سازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور را تا سال ۱۴۰۴ ارائه 
و بودجه و اعتبارات الزم را از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد. تکمیل شبکه 
ملی هشــدار و پیش آگاهی رخدادهای طبیعی همچون سیل و طوفان دستور کار 
دیگر نشســت بود و دراین زمینه هم مقرر شد شبکه راداری و ارتباطی الزم تهیه 
شــود تا در تصمیم گیری های مقتضی در شرایط حساس به خصوص آلودگی هوا 
به فوریت مورد استفاده قرار گیرد. وزارت صمت هم مکلف شد برنامه ارتقاء تولید 

فناوری درحوزه خودرو و موتورسیکلت را ارائه دهد.

با حضور وزیر کشور
عملکرد دستگاه های مسئول

 در اجرای قانون هوای پاک بررسی شد

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

معاون بهداشت وزارت بهداشــت جزئیات برنامه های سرانه پژوهشی دانش آموزی »صفر« است
مکمل یاری برای گروه های سنی مختلف را تشریح کرد.

حســین فرشــیدی درباره مکمل یاری هایی که توسط وزارت 
بهداشت انجام می شود، به ایسنا گفت: برخی بسته های مکمل یاری 
مانند قرص آهن یا بسته های تغذیه ای توسط شبکه بهداشتی و با 
اعالم این مراکز در اختیار افراد مشمول قرار می گیرد. برخی دیگر 
هم با هماهنگی وزارت رفاه و کمیته امداد در اختیار مشــمولین 

قرار می گیرد.
فرشیدی افزود: تاکید ویژه ما گنجاندن خانم های باردار به ویژه 
خانم های باردار ساکن مناطق محروم برای مکمل یاری قرص آهن 

و اسید فولیک است.
وی با اشاره به اینکه برنامه مکمل یاری برای سالمندان ۶۰ سال 
به باال هم انجام می شود، توضیح داد: سالمندان با انجام آزمایشات 
خطرســنجی توسط رابط بهداشتی، در صورتی که نیاز به دریافت 
مکمل داشته باشند بر اساس معیار و ضریبی که می گیرند در بسته 
خدمتی خاص خود قرار می گیرند. معموال در سنین باال کلسیم و 

ویتامین D به افراد سالمند ارائه می شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره وضعیت مکمل یاری در 
مدارس نیز بیان داشــت: مشکل خاصی در این زمینه نداریم. در 
مدارس تنها  اندکی نگران نحوه اســتفاده داروها هســتیم و اینکه 
دانش آموزان آموزش به درستی برای مصرف مکمل بگیرند که این 
هم کار مشترکی بین دفتر سالمت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت 
بهداشــت با وزارت آموزش و پرورش است که در حال انجام است 

تا مکمل ها پس از تحویل به دانش آموز به درستی مصرف شوند.
فرشیدی درخصوص مکمل هایی که در مدارس به دانش آموزان 
ارائه می شــود، گفت: قرص آهن+اسیدفولیک یکی از مکمل هایی 
است که ارائه می شــود؛ زیرا از شایع ترین مشکالتی که نوجوانان 
ما دارند بحث کم خونی اســت و این مکمل می تواند بخش قابل 
توجهی از این مشــکل را برطرف کند. البته اگر کم خونی درمان 
نشود می تواند مشکالت بســیار زیادی حتی در بحث یادگیری و 
سالمت دانش آموزان ایجاد کند که طرح مکمل یاری در مدارس با 

هدف کاهش این قبیل مشکالت اجرا می شود.

شورای دولتی چین اعالم کرد: 
دولت این کشــور بسته جدیدی 
متشکل از 1۰ اقدام را برای کاهش 
سیاســت »کووید صفر« که باعث 
اعتراضات گسترده در سراسر چین 

شده، ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این شورای 
دولتی اعالم کرد: دولت چین در حال حاضر دســتور داده است تا 
مناطق پرخطر را تعیین و تاکید کنند که در کدام ساختمان و کدام 
طبقه موارد ابتال به کرونا وجود دارد. عالوه بر آن، صرفا افرادی که 
در مناطق پرخطر کار و یا به طور موقت زندگی می کنند باید تست 
پی سی آر انجام دهند. همچنین، برای بازدید از مکان های عمومی به 
جز مراکز پزشکی، خانه های سالمندان، مراکز نگهداری از کودکان، 
مدارس ابتدایی و متوسطه دیگر نیازی به نتیجه منفی تست کرونا 
نیست و برای سفر از منطقه ای در چین به منطقه ای دیگر نیازی 

به تست  پی سی آر نخواهد بود.
یک اقدام دیگر مربوط به قرنطینه های اجباری است. برای مثال، 
اگر کسی عالئم خفیفی دارد به جای قرنطینه های اجباری، در منزل 
می ماند. اگر طرف پنج روز آینده، موارد جدید کرونایی ثبت نشود، 

دولت چین قرنطینه را در مناطق پرخطر لغو خواهد کرد.
مقامات چینی همچنین دســتور دادند: داروخانه های سراسر 
کشــور به طور عادی به فعالیت خــود ادامه دهند و به اراده خود 
داروخانه ها را تعطیل نکنند. همچنین نباید هیچ محدودیتی برای 
خرید داروهای ضد تب، داروهای ســرفه، داروهای ضد ویروسی و 
داروهای سرماخوردگی وجود داشته باشد. قبل از این قانون جدید، 
فروش این داروها یا ممنوع یا محدود بود و تنها با ارائه پاســپورت 

امکان پذیر بود.
در فصل پاییز به دلیل شــیوع گســترده کووید-۱۹ در چین، 
مقامات این کشــور قرنطینه های نسبی را در برخی مناطق اعمال 
و شــهروندان را به انجام روزانه تســت پی سی آر مجبور کردند. به 
خصــوص از تاریخ ۲۴ نوامبر، اقدامــات محدودکننده ای در پکن، 

شانگهای و چندین شهر بزرگ چین اتخاذ شد.

 کاهش 
محدودیت های

 کرونایی

چین

لری هوگان فرماندار ایالت مریلند 
با صــدور یک دســتور اضطراری 
در  تاک  تیــک  اپ  از  اســتفاده 
دستگاه ها و شــبکه های دولتی را 

ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ممنوعیتی 
که هوگان وضع کرده شامل چند محصول تحت تاثیر چین و روسیه 
و پلتفرم های مختلف می شود زیرا به گفته او سطح ریسک امنیت 

سایبری این محصوالت برای کشور غیرقابل قبول است.
آژانس های شاخه اجرایی مریلند باید محصوالت ذکر شده در 
دســتور فرماندار را از شبکه های دولتی پاک و دسترسی به آنها را 

مسدود کنند.
کریستی نوئم فرماندار ایالت داکوتای جنوبی نیز هفته گذشته 
با امضای یک دســتور اجرایی کارمندان و پیمانکاران را از نصب یا 

استفاده از تیک تاک در دستگاه های دولتی منع کرده است.
هنری مک مســتر فرماندار ایالــت کارولینای جنوبی نیز روز 
دوشنبه از یک آژانس دولتی خواست تا تیک تاک را در رایانه ها و 

موبایل های دولتی ممنوع کند.
همچنین اداره کل رقابت، امور مصرف کنندگان و ســرکوب 
)جلوگیــری از( تقلب و کالهبرداری در فرانســه )DGCCRF( روز 
چهارشــنبه اعالم کرد: از غول آمازون خواسته به علت »تاخیر در 
مطابقت دادن« قرارداد های خود با بازرگانانی که محصوالتشان را 
در پلت فرم )وب سایت( این شرکت به فروش می رسانند، جریمه 

سه میلیون و 3۰۰ هزار یورویی پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کل رقابت، امور مصرف 
کنندگان و جلوگیری از کالهبرداری در فرانسه یادآور شد در ماه 
دسامبر سال گذشته به آمازون اعالم کرده بود برخی بند های این 
قرارداد را به ویژه به دلیل عدم تعادل قابل توجهی که در شــرایط 
قرارداد به نفع این شرکت وجود دارد، اصالح کند. به آمازون ابالغ 
شده بود بابت هر روز تأخیر باید ۹۰ هزار یورو جریمه بدهد و جریمه 
سه میلیون و 3۰۰ هزار یورویی به بازگشت دیرهنگام این شرکت 

به قانون انطباق ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ مربوط می شود.

حکمرانی
 فضای مجازی

آمریکا و فرانسه

بر اثر برخورد دو قطار در حومه 
شهر بارســلون دست کم 1۵۵ نفر 

مجروح شدند.
به گزارش ایسنا، رسانه  های محلی 
اســپانیا در گزارشــی اعالم کردند: این 
دو قطــار در یک جهت در حال حرکت 
بودند و در حالی که یکی از آنها در ایســتگاه توقف کرده بود با هم 

برخورد کردند.
پلیس اسپانیا در حال بررسی چگونگی وقوع این حادثه است.

به گزارش شــبکه خبری بی بی ســی، گفته شــده سه نفر از 
مصدومان این حادثه به بیمارســتان منتقل شده اند. همچنین به 
گفته مقامات محلی تــردد قطارها به دلیل وقوع این حادثه برای 

مدت کوتاهی در چندین مسیر مختل شد.

 برخورد
 ۲ قطار 

اسپانیا

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: 
یک مرزبان هنگ مرزی زابل ظهر دیروز چهارشنبه 
در درگیری مسلحانه مرزداران با اشرار مسلح در 

مرزهای شمالی استان به شهادت رسید.
سردار محمد مالشاهی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهارداشــت: سرباز وظیفه شــهید »معین قدمیاری« 
حین حراست و پاسداری از مرزهای عزت و شرف ایران 
اسالمی در درگیری مسلحانه با اشرار در نقطه صفر مرزی 
جمهوری اسالمی ایران به فیض عظمای شهادت نائل آمد.
وی افزود: این شــهید واالمقام مجرد و ساکن شهر 

مقدس مشهد بود.

شهادت سرباز وظیفه مرزبانی زابل 
در درگیری با اشرار مسلح

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری از ثبت سه اختراع جهانی در 
حوزه توربین ها که توسط شرکت مهندسی و 
ساخت توربین مپنا با حمایت کانون پتنت ایران 

انجام شده است، خبر داد.
شــرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(، 
طراح و ســازنده اصلی انواع توربین های گاز، بخار و 
کمپرســورهای سانتریفیوژ و گیربکس های صنعتی 
اســت که با بهره مندی از دانش ســاخت توربین و 
کمپرسور و نیز توان تخصصی بومی و ساخت داخل، 
در طــول فعالیت خــود بیــش از 3۲۰ واحد انواع 

توربین ها و کمپرسورها را به پروژه های داخل و خارج 
از کشور ارائه کرده است.

براســاس اعالم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری، کانون پتنت ایران 
به عنوان حامی فناوران و شــرکت های دانش بنیان، 
تاکنون فرآیند ثبت سه پتنت با موضوعات »روشی 
بــرای اصالح پاســخ آیرودینامیک ســازه پره های 
توربین های محوری«، »الینر محفظه احتراق توربین 
گازی« و »روشی برای تنظیم نوسانات فشاری محفظه 
احتراق« را برای شــرکت توگا در دفاتر ثبت اختراع 

خارجی آغاز کرده است.

3  اختراع ایرانی در حوزه توربین ها
 ثبت جهانی شد

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به ادعای 
کذب مجله علمی »لنســت« که با توهین به 
جامعه پزشکی ایران مطالبی کذب درخصوص 
برخی اتفاقات اخیر در ایران در آخرین نشریه 

خود منتشر کرده است، پاسخ داد.
بــه گــزارش کیهان، ســید علیرضــا مرندی، 
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران نســبت به درج مطالب کذب درباره پزشکان 
و نظام ارائه خدمات سالمت در مجله علمی لنست 

ابراز تاسف کرد.

مرنــدی در نامــه ای بــه پروفســور ریچــارد 
 هورتون ســردبیر مجله پزشــکی لنســت نوشت: 
 » احترامــا عطف به گزارش مجله لنســت با عنوان

 »Iranian medics at the forefront of protests«
]پزشــکان ایرانی در خط مقدم اعتراضات[ از درج 
مطالبی سراســر کذب درباره جمهوری اســالمی 
ایران علی الخصوص پزشــکان و نظام ارائه خدمات 
ســالمت در مجله ای که به عنوان یک مجله وزین 
علمی شناخته شــده است بسیار متاسفیم. از همه 
تاسف بارتر آنکه تمام مطالب سراسر کذب را از قول 

منابعی نقل کرده اید که سوابق دشمنی و جاسوسی 
در کشور ما را دارند.

اگــر قرار بود مطالب مذکور در آن مقاله بر پایه 
علمی باشد الاقل از منابع دیگر که با مردم و کشور 
ما دشــمنی نداشــته باشــند نیز نقل قول می شد. 
فرهنگســتان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
که متشکل از دانشمندان فرهیخته و اساتید شاخص 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور است، مطالب مندرج 
در آن مقاله را اهانت به جامعه خدوم ارائه کنندگان 
مراقبت ها و خدمات سالمت و علی الخصوص پزشکان 

کــه خدمات کــم نظیر خود را به مــردم در دوران 
جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و نیز تحت شرایط 
تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی حامی 
او در همه گیری کووید ۱۹ با صداقت نشان داده اند 
می داند و از آن مجله انتظار دارد مطالب کذب درج 

شده در آن مقاله را در اسرع وقت اصالح کند.
گفتنی اســت، مجله علمی لنســت در اقدامی 
غیر متعارف با توهین به جامعه پزشکی ایران مطالبی 
کذب درخصوص برخی اتفاقــات اخیر در ایران در 

آخرین نشریه خود منتشر کرده است.

سازمان هواشناسی کشور از پیش بینی بارش 
باران و برف در 6 استان جنوب کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، ســازمان هواشناسی کشور با 
صدور هشدار زردرنگ نسبت به فعالیت سامانه بارشی، 
بارش باران گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، 
در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و کوالک، 
کاهش محســوس دما، یخبندان و رخداد مه هشدار 
داد. این وضعیت در روز شنبه در کرمان، جنوب یزد، 
هرمزگان و شرق و جنوب شرق فارس و روز یک شنبه 

در کرمان، خراســان جنوبی، هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و جنوب یزد مورد انتظار است.

براثر ایــن مخاطرات احتمال لغزندگی و کاهش 
شعاع دید در جاده ها، اختالل در سفرهای بین شهری 
به ویژه در عبور از گذرگاه های کوهســتانی، احتمال 
آبگرفتگی معابر به صورت محدود، احتمال تاخیر در 
پرواز، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی، احتمال 
افت فشار گاز و احتمال اختالل در عملیات عمرانی 

وجود دارد.

پیش بینی تشدید بارش ها از روز شنبه 
در 6 استان کشور

سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توسعه 
منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: مشموالن 
جامانده مزایای رتبه یک رتبه بندی را تا پایان 

آذر دریافت می کنند.
صادق ســتاری فرد در گفت و گو بــا خبرگزاری 
ایرنــا درباره پرداخت مزایای رتبــه یک رتبه بندی 
معلمــان اظهــار داشــت: ۸۰ درصــد معلمــان 
مزایــای رتبــه یــک رتبه بنــدی را ماه گذشــته 

همــراه بــا معوقات هشــت ماهه دریافــت کردند.
ستاری فرد افزود: ۲۰ درصد باقی مانده فرهنگیان 
هم تا پایان آذر ماه مزایای ۹ ماه گذشــته دریافت 

می کنند.
وی یادآور شد: تاکنون احکام مزایای ۷۴۴ هزار 
فرهنگی صادر شده است. همچنین بخشنامه اعمال 
آخرین مدرک تحصیلی معلمان صادر شــده که در 

قانون رتبه بندی هم بوده است.

وزارت آموزش و پرورش:

مشموالن جامانده، مزایای رتبه بندی را 
تا پایان آذر دریافت می کنند

وزارت بهداشت در حال تحقیق درباره وجود »ابر متان« 

»ذرات معلق« مهم ترین آالینده هوای تهران است
اقلیم  تغییر  و  هوا  رئیس گروه سالمت 
بر  مبنی  اخبار  درباره  بهداشــت  وزارت 
وجود ابر متان در جنوب تهران، گفت: در 
این زمینه وزارت بهداشت در حال مطالعه 
 است و هنوز نتیجه قطعی به دست نیامده

 است.
عباس شاهســونی در گفت وگو با ایسنا،  با 
اشاره به اینکه اکنون مهم ترین آالینده در هوای 
کالنشهر تهران ذرات معلق PM۲.۵ است، اظهار 
داشت: این ذرات اثرات زیادی بر سالمت انسان 
دارد و مهم ترین عامــل خطرناک در هوا برای 

انسان ها است.
شاهسونی با اشاره به اینکه مهم ترین عامل 
ایجاد آلودگی ذرات معلق PM۲.۵ وسایل نقلیه، 

خودروهای سنگین، دیزلی و فرسوده هستند،  
افزود: در مورد معاینه فنی موتورسیکلت ها نیز 
اقدامی صورت نگرفته اســت؛ به شکلی که ما 
۱۱.۵میلیون موتورســیکلت در کشــور داریم 
که ۹۰ درصد این تعداد فرســوده هســتند و 
عمدتا معاینه فنی آنها انجام نمی شود. در مورد 
کامیون ها و خودروهای دیزلی هم می بایست این 
خودروها مجهز به فیلتر دوده شوند که این اقدام 

هم انجام نشده است.
وی درخصوص اخبار اخیر منتشر شده درباره 
وجود ابر متان در جنوب تهران نیز گفت: در این 
زمینه وزارت بهداشــت در حال مطالعه است و 
هنوز نتیجه قطعی به دست نیامده است، اما باید 
بدانیم که متان به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای 

در پدیده گرمایش جهانی شناخته می شود که 
 ،CO۲ اثر آن از ســایر گازهای گلخانه ای مانند
نیتروژن اوکساید و بخار آب در پدیده گرمایش 
جهانی بیشتر است. البته به غیر از آثار متان بر 
گرمایش جهانی، این گاز برای ســالمت انسان 

هم خطرناک است.
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت در پاسخ به این سؤال که آیا می توان 
گفت بــوی بدی که گاهــی در روزهای آلوده 
استشمام می شود به وجود گاز متان بازمی گردد 
یا خیر؟، توضیح داد: متان گازی بی بو، بی رنگ و 
سبک تر از هوا است؛ بنابراین وقتی تولید می شود 
به سرعت به باال صعود می کند و تاثیری بر بوی 

هوا ندارد.

 بارش باران در چه صورت 
منجر به کاهش آلودگی هوا می شود؟

شاهسونی در پاســخ به این سؤال که آیا بارش 
باران طی روزهای اخیر در تهران تاثیری در کاهش 
آلودگی هوا داشته است یا خیر؟، بیان داشت: بارش 
باران در صورتی که باالتر از ۷ میلی متر باشد می تواند 
تاثیر خوبی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. وی 
تاکید کرد: مهم ترین توصیه ما در روزهای آلوده به 
مردم این است که ترجیحا تا حد امکان حضور خود 
در فضای باز را کاهش دهند و در صورتی که نیاز به 
خروج از منزل بود از ماسک مناسب استفاده کنند. 
گروه های حساس به خصوص زنان باردار، کودکان، 
سالمندان و افرادی که بیماری های قلبی و تنفسی 

حضور خود در جوامع را به حداقل برسانند.

روابط عمومی سازمان زندان ها:

مراقبت از زندانیان زن توسط کارکنان خانم انجام می شود
روابط عمومی ســازمان زندان ها طی 
اطالعیــه ای تاکید کــرد: عالوه بر اینکه 
مراقبت از زندانیان زن حاضر در زندان های 
کل کشور توســط کارکنان خانم صورت 
می گیرد، نحوه نگهداری این افراد نیز به 
صورت شبانه روزی مورد نظارت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در پی انتشار 
برخی شایعات بی اساس و برخی ادعاهای کلی 
و بدون ذکر مصــداق در فضای مجازی، روابط 
عمومی سازمان زندان ها طی اطالعیه ای ضمن 
رد این شایعات تاکید کرد یکی از شاخص ترین 

طبقه بندی های موجود در زندان های کشــور 
تفکیک زندانیان زن از بخش مردان می باشد و 
همچنین مراقبت از زندانیان زن در زندان زنان 

نیز توسط کارکنان خانم انجام می شود.
در این اطالعیه آمده: ساختار مدیریت زندان 
زنان از ابتدای ورود زندانیان به گونه ای طراحی 
شده که تمامی اقدامات اعم از نگهداری، اعزام 
به مراجع قضایی و درمانی توسط کارکنان خانم 

صورت می پذیرد.
اطالعیه روابط عمومی سازمان زندان ها در 
ادامه به شــرایط نگهداری زندانیان خانم اشاره 

و تاکید می کند: محل نگهــداری زنان زندانی 
در زندان های کشــور از جهت زیستی، کیفیت 
نگهداری، اقدامات تامینی و تربیتی از وضعیت 
مناسب برخوردار بوده و همواره رعایت کرامت 
همه جانبــه زنان زندانی و حقوق شــهروندی 
آنــان در ابعاد مختلف مورد توجه مســئولین 
ســازمان زندان های کشــور می باشد. در عین 
حال واحدهای نظارتی ســازمان زندان ها و نیز 
مراجع قضایی به طور پیوسته، نحوه نگهداری 
زنان زندانی را رصد نمــوده، به گونه ای که در 
طول شــبانه روز با دوربین های مدار بسته زیر 

نظر مراقبین و مســئولین زنــدان زنان مراتب 
دائما مورد کنترل واقع می شود، ضمن آنکه به 
طور نوبه ای با اعزام افراد متخصص و بازرسین 
ویژه از سازمان زندان های کشور، زندان های زنان 
مورد بازرســی قرار گرفته به نحوی که تاکنون 
در مورد تعــرض در زندان های زنان هیچ گونه 

گزارشی ثبت نشده است.
در پایان این اطالعیه، تاکید شده این سازمان 
حق شکایت به دستگاه قضائی، از تمام کسانی که 
مبادرت به انتشار اخبار کذب و دروغ می نمایند 

را برای خود محفوظ می داند.

سابقه تحصیلی گروه هنر از این پس با دروس هنرستان اعمال می شود
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش گفت: دروس هنرستانی ها به عنوان سابقه 

تحصیلی کنکور هنر در نظر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی کاظمی 
پس از سی وچهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش، 

از نتیجه تعیین منابع امتحان نهایی برای محاسبه سابقه 
تحصیلی شرکت کنندگان کنکور سراسری گروه هنر 
خبر داد و افزود: دروس امتحان نهایی برای محاســبه 
ســوابق تحصیلی در دیپلم نظام جدید ۶-3-3 کنکور 
۱۴۰۲ گروه هنر شــامل دروس »فارسی3« و »عربی، 

زبان، قرآن 3« دوره دوم متوسطه شاخه فنی وحرفه ای 
و کاردانش و درس »زبان خارجی3« شــاخه نظری و 
»ســالمت و بهداشت« و »تعلیمات دینی3« مشترک 
همه شاخه هاست. کاظمی ادامه داد: قبولی در امتحانات 
داخلی برای اخذ مدرک دیپلم و ایجاد سابقه تحصیلی 

در کنکور هنر برای هنرجویان هنرســتانی، دو فرآیند 
مستقل است که شیوه نامه آن به زودی ابالغ خواهد شد.
شایان ذکر است امتحان نهایی برای سابقه تحصیلی 
کنکــور ۱۴۰۲ در دو مرحلــه دی ماه ۱۴۰۱و تیرماه 

۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه های مکمل یاری وزارت بهداشت
 برای گروه های سنی مختلف اعالم شد


