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جـامعـه
با هدف احیا و بهسازی بافتهای فرسوده انجام شد

انعقاد تفاهمنامه بین شهرداری تهران و وزارت تعاون
برای ساخت  5هزار واحد مسکونی

بیش از ســه هزار خانه در شهر
ا نگلیس
نورث آمبرلنــد انگلیس در جوار
هزاران خانه مرزهای اسکاتلند به دلیل قطع برق
در خاموشی در خاموشی فرو رفت.
به گزارش تسنیم ،شرکت برق شمالی
فرو رفت
که مســئولیت خدمات رسانی به چهار
میلیون مشترک مسکونی و تجاری در شمال انگلیس را عهدهدار
است با انتشار بیانیهای از تالشها برای وصل مجدد برق ساکنین
شهر نورث آمبرلند خبر داد.
در بیانیه منتشرشده توسط این شرکت به دالیل قطع ناگهانی
و طوالنی مدت برق اشاره نشده است.
قطع برق در شــهر نورث آمبرلند در زمان برگزاری رقابتهای
جامجهانی فوتبال و حضور تیم ملی فوتبال انگلیس در این مسابقات
در شــرایطی است که این منطقه بســیاری از نیروگاههای برق و
نیروگاههای تامین انرژیهای تجدیدپذیر را در خود جای داده است.
گنجنیهای از ســکههای طال
با بیش از دو هزار ســال قدمت از
موزهای در ایالــت بایرن آلمان به سرقت گنجینه تاریخی
سکههای طال
سرقت رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
از موزه
سخنگوی ســازمان امور جنایی ایالت
بایرن گفت :ســارقان در ساعات اولیه بامداد سه شنبه به موزهای
در شهر مانشــینگ حمله کردند و با شکستن یکی از ویترینها،
 ۴۵۰قطعه ســکه تاریخی به وزن حدود چهارکیلوگرم را از این
گنجینه به سرقت بردند.
این سکههای طال به دوره سلتها ،قومی که از  ۷۰۰سال قبل از
میالد در اروپای مرکزی ساکن بودند مربوط میشود.
پلیس ابراز نگرانی کرده اســت که به علت آنکه این سکههای
تاریخی به سادگی به فروش نمیرسد ،سارقان آنها را ذوب کنند و
این گنجینه تاریخی برای همیشه از بین برود.
یک تیم حفاری از باســتان شناسان آلمانی  ۲۳سال قبل این
سکهها را در شهر مانشینگ در ایالت بایرن کشف کرده بودند.
ســارقان با ایجاد اختالل در تلفن و اینترنت شــهر مانشینگ
توانستند وارد موزه این شهر شوند و به دلیل قطع بودن سیستمهای
هشدار دهنده ،پلیس نیز نتوانست به موقع در محل حاضر شود.
مدیر بخش باستان شناسی شهر مانشینگ گفته است که ارزش
تاریخی این سکهها به میلیونها میرسد.
پیش از این ســارقان سکه بزرگ طال در موزهای در برلین در
سال  ۲۰۱۷و همینطور جواهراتی را از موزه شهر درسدن در سال
 ۲۰۱۹به سرقت برده بودند.
آلمان

زلزلهای به بزرگی  6ریشــتر
ترکیه
منطقهای در غرب ترکیه در نزدیکی
وقوع
شهر دوزچه ( )Duzceدر حدود ۲۱۰
کیلومتری شرق استانبول رخ داد.
زلزله
به گزارش ایسنا ،بنابراعالم مقامات
 ۶ریشتری
ترکیه تا صبح دیروز دستکم  ۳۵نفر بر
اثر وقوع زمین لرزه مصدوم شدند که  ۳۲مصدوم در شهر دوزچه
و سه مصدوم در مناطق مجاور گزارش شده است.
بنابر گزارش رسانهها ،شدت این زمین لرزه آنقدر قوی بود که
در استانبول و آنکارا نیز احساس شد.
عمق زمین لرزه بین دو تا  ۱۰کیلومتر از سطح زمین تخمین
زده میشود.
به گزارش شبکه خبری بیبی سی ،همچنین گزارشهایی مبنی
بر قطع برق در منطقه زلزله زده و پریدن برخی از ساکنان از بالکن
ساختمانها برای نجات جان خود منتشر شده است.
تصاویر منتشــر شده از مناطق زلزله زده حاکی از آن است که
مردم شب را در بیرون از خانه و در کنار آتش سر کردهاند.
فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه در گزارشهای اولیه تعداد
مجروحان این حادثه را  ۲۲نفر اعالم کرده بود که در گزارشهای
بعدی این آمار بهروزرسانی شده و افزایش یافت.
این زمین لرزه ساعت  ۴و هشت ثانیه صبح واقع شده است.
استرالیا روز چهارشنبه با انتشار
گزارشی هشــدار داد افزایش دما
هشدار
باعث تخریب عمومی محیط زیست
درباره
در این کشور و بدتر شدن بالیای
طبیعی شده است.
تغییرات اقلیمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از خبرگزاری فرانســه از سیدنی طبق این گزارش تغییرات
آب و هوایی همچنین به آرامی مناطق یخچالی شکننده استرالیا را
ذوب میکند و در عین حال به اسیدی شدن اقیانوسها و افزایش
سطح آب دریاها دامن میزند.
یان لو ،اقلیم شــناس ،این گزارش را یک زنگ هشــدار برای
استرالیا خواند که رشد اقتصادی آن تا حد زیادی به صادرات گاز
و زغال سنگ بستگی دارد .این محقق تاکید کرد میزان تغییرات
نشان میدهد که پاکسازی مصرف انرژی ما یک اولویت فوری است.
ما همچنین باید صادرات زغال سنگ و گاز خود را کاهش دهیم.
این گزارش که حاصل همکاری خدمات هواشناســی دولت و
آژانس ملی علوم اســت ،تخمین میزند که آب و هوای استرالیا از
زمان شــروع ثبت رکوردها در سال  ۱۹۱۰به طور متوسط ۱.۴۷
درجه سانتیگراد گرم شده است.
وزیر محیط زیســت اســترالیا گفت همه چیــز نگرانکننده
اســت.تانیا پلیبرســک افزود :برای محیط زیست ما ،برای جوامع
ما ،این گزارش نیاز به اقدام فوری آب و هوایی را تقویت میکند.
در سالهای اخیر ،استرالیا مجموعهای از رویدادهای شدید آب و
هوایی را تجربه کرده است که با افزایش دمای جهانی مرتبط است.
در اوایل نوامبر ،بخشهایی از نیو ســاوت ولز با سیل ناگهانی
مواجه شد که بسیاری از مناطق را نابود کرد.
دهها هزار نفر از ســاکنان سیدنی در ماه ژوئیه به دنبال سیل
در حومهها دســتور تخلیه دریافت کردند .هشدار استرالیا درباره
تغییرات اقلیمی در ماه مارس ،خط ســاحلی ســواحل شرقی با
طوفانهای شدید همراه با بارانهای سیل آسا مواجه شد که بیش
از  ۲۰قربانی گرفت .در سالهای  ۲۰۱۹و  ،۲۰۲۰آتشسوزیهای
ویرانگر جنگلهای سواحل جنوب شرقی این کشور را برای چندین
ماه ویران کرد .به نوبه خود ،دیواره مرجانی بزرگ از سال  ۲۰۱۶به
دلیل گرم شدن دمای دریا سفیدتر شده است .براساس این گزارش
این تغییرات با سرعت فزایندهای رخ میدهند .استرالیا قصد دارد تا
سال  ۲۰۵۰تولید گازهای گلخانهای خالص را به صفر برساند ،اما
بسیاری از مردم خواستار انجام کارهای بیشتر شدهاند.
استرالیا

مراسم امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری
تهران و وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
با هدف احیا و بهســازی بافتهای فرسوده با
محوریت تعاونیها برگزار شد.
به گزارش شهر ،شهردار تهران در مراسم انعقاد
ایــن تفاهم نامه گفت :نوع فعالیت و اقداماتی که در
مدیریت شهری انجام میدهیم پیوستگیهای جدی
با ایــن وزارتخانه دارد ،مثال در حوزه آســیبهای
اجتماعی همکاری نزدیکی با بهزیستی داریم یا در
بحث اشــتغال و مشاغل خانگی و سایر مواردی که
میتوان بسترسازی کرد ،این وزارتخانه میتواند کمک
کند و ما هم در خدمت آن باشیم.
علیرضا زاکانی افزود :در حوزه مســکن نیز که
امروز توفیق توافق پیرامون ســاخت مسکن و ایجاد
زیرســاخت در مجموعه تعاونیهــا را داریم وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میتواند امکان بزرگی را
برای ما فراهم کند.
زاکانی ادامــه داد :اصل موضوع کنار رفتن نگاه
بخشــی و ایجاد پیوســتگی بین اجرای حکومت و
حاکمیت و نهادهای فعال اســت که تجلی آن امروز
بین وزارت کار و مدیریت شهری در حال رقم خوردن
است .امیدواریم این اقدامات اسباب خدمت ،آبادانی،

پیشرفت ،ایجاد سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم
را رقم بزند.
تفاهم اولیه برای ساخت  5هزار مسکن

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم
گفت :شهرداری و وزارت تعاون اشتراکات معنوی و
لفظی فراوانی دارنــد .این وزارتخانه ،وزارت مردم و
شهرداریها اساسا خانه مردم هستند ،بر همین اساس

برآنیم در راستای خدمت بیمنت به مردم طرحی نو
دراندازیم؛ اقدام مبارکی که در راستای توسعه تعاون و
ساماندهی بافتهای ناکارآمد و فرسوده شهری انجام
میشود ،گام بلندی است که در آن هم از مشارکت
مردم و تسهیالت بانکی و هم از منابع عظیمی که در
اختیار شهرداری است ،استفاده میشود.
ســید صولت مرتضوی با بیان اینکه امیدواریم

این ایده مبارک در اسرع وقت تبدیل به پدیدههای
گوناگون برای برون رفت از مشکالت بافت فرسوده
شــود و از ســوی دیگر کمک مطلوبــی به نهضت
مسکن داشته باشد ،افزود :بر اساس اسناد باالدستی
وظیفــه داریم در امر خانــه دار کردن مردم کمک
کنیم.
مرتضوی عنوان کرد :از همراهیهای شــهردار
و جهاد مبارک و مقدســی که در حال انجام اســت
خرسند و خوشحالم.
وی ادامه داد ۳۵۴ :محله در شهر تهران مشمول
این طرح میشــوند و  ۳۵۴شرکت تعاونی بر همین
اساس تشکیل خواهد شد و منابع آن تلفیقی خواهد
بود .تغییر کاربری و تراکم ،نوســازی ،ساخت معابر
و ایجاد فضای ســبز با شــهرداری تهران و تأمین
تسهیالت از طریق منابع نهضت ملی مسکن خواهد
بود .اقدامات از سوی بانک توسعه تعاون و همکاری
احتمالی ســایر بانکها با همت شهرداری تهران و
وزارت تعاون عملیاتی میشود.
وزیر تعاون پیشبینی اولیه ســاخت مسکن بر
اســاس این تفاهم نامه را پنج هزار واحد عنوان کرد
و افزود :ان شــاءاهلل در گامهای بعدی تعداد واحدها
افزایش خواهد یافت.

شهادت لوکوموتیوران قطار باری در اصفهان بر اثر پرتاب کوکتل مولوتوف آشوبگران

اعضای بدن پلیس کالنتری بانه که در اغتشاشات به شهادت رسید اهدا شد
اعضای بدن ســرهنگ «تــورج اردالن»
افســر کالنتری بانه کردستان که بر اثر حمله
آشــوبگران دچار مرگ مغزی شده بود دیروز
اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در پی بروز ناامنیهای
اخیر در ســطح کشور و تالش مأموران پلیس برای
حفاظت از جان ،مال و نوامیس مردم ،سرهنگ تورج
اردالن از کارکنان انتظامی کالنتری بانه کردســتان
پنجم آبان ماه  ۱۴۰۱توســط اغتشاشــگران بر اثر
ســنگ پرانی و پرتاب بمبهای دست ساز از ناحیه

سر مجروح و در بیمارستان به علت شدت جراحات
وارده دچار مرگ مغزی میشود.
علی رغم تالش تیم پزشکی پس از چند هفته،
یازده عضو بدنش با موافقت خانواده این شــهید به
افراد نیازمند اهدا شــد و شــهید تورج اردالن ظهر
دیروز در بیمارســتان ولیعصر به یاران شــهیدش
پیوست.
این شــهید واالمقام که سابقه  ۲۸سال خدمت
صادقانه در سازمان انتظامی کشور را داشت ،دارای
دو فرزند  ۱۳و  ۱۸ساله بود.

شهادت لوکوموتیوران قطار باری در اصفهان
بر اثر پرتاب کوکتل مولوتوف آشوبگران

خبر دیگر اینکه« ،یزدان قجری» لوکوموتیوران
قطــار بــاری راهآهن مبارکه اصفهــان که  25آبان
مــورد حمله اغتشاشــگران قرار گرفته بــود بر اثر
شدت ســوختگی به شــهادت رســید .به گزارش
خبرگزاری فارس از شهرکرد ۲۵ ،آبان ماه ،دو نفر از
لوکوموتیورانان قطار باری راهآهن مبارکه اصفهان که
اصالتاً بروجنی هستند حین حرکت قطار در منطقه
پل راهآهن نصیرآباد مورد حمله اغتشاشــگران قرار

میگیرند و اغتشاشگران با پرتاب یک کوکتلمولوتوف
به سمت کابین قطار اقدام به ترور کور این کارگران
میکننــد .این دو نفر پس از آتش گرفتن کابین به
همــراه کمک خود از کابین خارج میشــوند اما در
نهایت یزدان قجری با سوختگی  ۹۰درصدی پس از
چند روز در بیمارستان محمد رسولاهلل(ص) مبارکه
به دلیل شــدت جراحات به شهادت رسید .به گفته
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران چهارمحال و
بختیاری ،مراســم تشییع و تدفین پیکر این شهید
پنجشنبه در بروجن برگزار میشود.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

بازداشت  2عامل انتحاری در شهرقدس قبل از اقدام تروریستی

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از
عملیات ویژه پلیس و دســتگیری دو عامل
انتحاری قبل از هرگونه اقدام تروریســتی در
شهرستان قدس خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سردار کیوان ظهیری با اشاره
به دستگیری عوامل ایجاد ناامنی اظهار داشت25 :
آبان ماه سال جاری خبری به پلیس آگاهی شهرستان

قدس واصل میشود مبنی بر اینکه تیمی انتحاری
قصد عملیات انفجاری در یکی از اماکن مذهبی این
شهرستان را دارد لذا تیمهای مشترک از پلیس آگاهی
و امنیت عمومی بررسی موضوع را بهصورت ویژه در
دستور کار خود قرار دادند.
ظهیری افزود :مأموران انتظامی با بررســیهای
میدانــی و تحقیقات مقدماتی مخفیگاه این افراد را

در شهرستان قدس شناسایی و با هماهنگی مرجع
قضائی ،ساعت  4صبح روز  26آبان ماه در عملیاتی
غافلگیرانه عامل اصلی این تیم را دستگیر کردند.
وی ابراز داشــت :در بازرسی از مخفیگاه متهم
اصلی ،دو قبضه سالح کلت کمری 91 ،عدد فشنگ
جنگی ،سه قبضه صداخفهکن و  7کیلو مواد منفجره
و ریموت کشــف شد .فرمانده انتظامی غرب استان

تهران بیان داشت :مأموران انتظامی در عملیاتی دیگر
عصر همان روز ،عامل دوم را نیز در مخفیگاهش در
شهرستان قدس دستگیر کردند.
ظهیری خاطرنشان کرد :از شهروندان درخواست
میشود هرگونه تردد مشکوک افراد را در این روزهای
حساس به مرکز فوریتهای پلیسی  110اعالم کنند
تا امنیت و آرامش برای شهروندان فراهم شود.

با موافقت سازمان برنامه و بودجه انجام شد

تخصیص اعتبار و واریز حقوق فرهنگیان براساس احکام جدید رتبهبندی
سرپرســت معاونت برنامهریزی و توسعه
منابع وزارت آمــوزش و پرورش از تخصیص
اعتبار توســط ســازمان برنامه و بودجه و
تامین وجه از سوی خزانهداری برای پرداخت
حقــوق فرهنگیان مطابق بــا احکام جدید
رتبهبنــدی و ترمیم حقــوق کارکنان دولت
خبر داد.
صادق ستاری فرد دیروز در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه فرآیند صدور احکام فرهنگیان به صورت
شــبانهروزی از دو هفته پیش آغاز شــده بود و بر
اساس آن در آبان ماه مزایای رتبه «آموزشیار معلم»
به عالوه معوقات هشت ماهه اخیر به تمام مشموالن
رتبهبندی تعلق گرفت ،اظهارداشــت :عالوهبر این،
افزایش درنظر گرفته شــده از محل مصوبه قانونی

ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری
نیز در احکام اعمال شد.
ستاری فرد افزود :الزم است از همکاران فرهنگی
به دلیل تاخیر دو روزه به وجود آمده در واریز حقوقها
عذرخواهــی و از پیگیری جدی وزیــر ،همراهی و
همــکاری ســازمان برنامه و بودجــه و خزانهداری
قدردانی کنم.
صدور احکام جاماندگان در آذرماه

وی با بیان اینکه صدور احکام و پرداخت مزایای
رتبهبندی برای جاماندگان مشــمول رتبهبندی به
پیش رو انجام و در
عالوه معوقات مانده در روزهای ِ
حکم حقوقی آذرماه لحاظ خواهد شد گفت :فرآیند
تعیین رتبه نهایی و قطعی معلمان نیز همزمان دنبال
خواهد شد.

تعیین تکلیف و رتبهبندی جاماندگان در ماه آتی

سرپرســت معاونت برنامهریزی و توسعه منابع
وزارت آمــوزش و پرورش تاکید کرد که برای برخی
همکاران از جمله منتقلشــدگان که احکام خود را
دریافــت نکردند ،جای نگرانی در این باره نیســت؛
همانطور که گفته شد در آذرماه برای همه مشموالن
جامانده احکام صادر میشود و رتبهبندی جاماندگان
را نیز به سرانجام میرسانیم .ستاری فرد ضمن تشکر
از تالش شبانهروزی همکاران خود در وزارت ،ادارات
استانها و مناطق ،افزود :باتوجه به ضرورت و جدیت
امر ،مسئولیت حسن انجام امور و تسریع در اجرای
رتبهبنــدی در درجه اول متوجه رؤســای مناطق و
مدیران کل استانها اســت ،لذا انتظار میرود ظرف
چند روز آینده سایر احکام نیز صادر شوند.

وعده رئیسجمهور محقق شد

سرپرســت معاونت برنامهریزی و توسعه منابع
وزارت آموزش و پرورش همچنین دیروز در گفتوگو
با خبرگزاری فارس با بیان اینکه ســازمان برنامه و
بودجه تخصیص اعتبار را داده و خزانه در حال واریز
مبالغ است ،اظهارداشت :احکام اولیه معلمان مشمول
صادر شده است که رتبه یک یعنی «آموزشیار معلم»
برای آنها لحاظ شــده اســت و مزایای آن به همراه
معوقات  8ماهه آن ،امروز(دیروز چهارشنبه) به همراه
حقوق آبان به حساب معلمان واریز میشود.
گفتنی است ،موضوع رتبهبندی معلمان یکی از
وعدههای رئیسجمهــور بود که این وعده با صدور
احــکام و واریز مزایای رتبهبندی و معوقات ،فرآیند
تحقق را طی میکند.

پلیس فتا هشدار داد

کالهبرداری با عنوان پیامک «پرونده اغتشاشات»

رئیسپلیس فتا تهران بزرگ گفت :اخیرا ً
پیامکهای لینکدار با محتــوای «پرونده
اغتشاشــات شما در ســایت زیر» از سوی
مجرمان سایبری برای شــهروندان ارسال
شده که پلیس فتا اعالم میکند این پیامکها
جعلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،سرهنگ
داوود معظمی گودرزی اظهارداشــت :در این روش
از کالهبرداری ،کالهبرداران با درست کردن آدرس
اینترنتی پیامکی با محتوای «پرونده اغتشاشات شما

در سایت زیر» برای شهروندان ارسال میکنند که
در نهایت با ترغیب آنان هــدف کالهبرداری قرار
خواهند گرفت.
گــودرزی ادامــه داد :لینک معرفی شــده در
این پیامکها حاوی یک بدافزار اســت و مجرمان
اینترنتی با این شــگرد مجرمانــه ،اطالعات کارت
بانکی متقاضیان را به سرقت برده و با نقص کردن
حریم خصوصی شهروندان (دسترسی به اطالعات
شخصی) ،نسبت به برداشــت غیرمجاز از حساب
بانکی آنها نیز اقدام میکنند.

وی با اشاره به اینکه ارسال کنندگان لینکهای
جعلی هدفی جز سرقت اطالعات بانکی شهروندان
ندارنــد ،افــزود :پلیــس فتا تاکیــد میکند هیچ
سازمانرســمی و حاکمیتی با شمارههای شخصی
برای شــهروندان پیامــک ارســال نخواهد کرد.
شهروندان قبل از اینکه لینکی را باز کنند لحظهای
صبر و در ادامه حتماً محتوای آن را مطالعه کنند که
روی لینکهای جعلی تحت عنوان سامانه ثبت ثنا،
سهام عدالت و هدفمندی یارانهها و  ...وارد نشوند؛
که اگر شهروندان در این رابطه دقت داشته باشند

حجم زیادی از پروندهها کاهش پیدا میکند.
رئیسپلیس فتــا تهران بزرگ بــا بیان اینکه
راحتترین و کمهزینهترین راه برای مجرمان ارسال
لینک به تلفن همراه است ،به شهروندان توصیه کرد:
باید برای پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز ضمن
افزایش ســطح آگاهی و سواد رسانهای خود فریب
پیامکهــای دریافتی از منابــع نامعتبر را نخورده
و از باز کردن لینکهای ارائه شــده از سوی افراد
ناشناس بصورت پیامکی و یا در شبکههای اجتماعی
خودداری کنند.

موفقیت محققان ایرانی در ساخت دستگاه ثبت سیگنالهای مغزی

محققان ایرانی موفق به طراحی و ســاخت
دستگاه الکتروفیزیولوژی برای ثبت سیگنالهای
مغزی شدند.
به گزارش ایرنــا ،به منظور توســعه فعالیتهای
تحقیقاتی درحوزههای علوم اعصاب شناختی ،محققان
و متخصصان یک شــرکت دانشبنیان با حمایت ستاد
توسعه علوم و فناوریهای شــناختی معاونت علمی،
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موفق به
طراحی و ساخت دستگاه ثبت الکتروفیزیولوژی شدند.

ثبت ســیگنالهای عصبی برای مشاهده و مطالعه
ادراک ،تصمیم گیری و یادگیری در مغز برای رمزگشایی
از فرآیندهای هستههای فیزیولوژی و محاسباتی مغز
ضروری است.
براســاس گزارش معاونت علمی ،فناوری و اقتصاد
دانش بنیان ریاست جمهوری ،مدیر شرکت دانش بنیان
نیک روتک رضوان و سازنده این دستگاه به کاربردهای
گسترده این دستگاه در حوزه مغز و اعصاب اشاره کرد
و گفت :دستگاه الکتروفیزیولوژی درثبت سیگنالهای

مغزی تک نورون درمحیطهای آزمایشگاهی و پژوهشی
استفاده میشود.
امید شــعاعی افزود :محققان و پژوهشگران بهویژه
در حوزههای علوم اعصاب شناختی میتوانند با بررسی
و تحلیل سیگنالهای الکتریکی سلولهای نورونهای
عصبی ذخیره شده توسط این دستگاه ،فرآیند مولکولی
و سلولی مغز و اختالالت و نارساییهای مرتبط مغزی را
شناسایی و از این یافتهها برای رفع و درمان نارساییها
و مشکالت دراین زمینه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد :دستگاه ثبت الکتروفیزیولوژی
با بهرهگیری از توان متخصصان علمی و فنی و با کیفیت
باال و برخوردار از ســطح فناوری پیشرفته و با قیمت
مناســب طراحی و ساخته شده و قابل رقابت با مشابه
خارجی آن است.
شعاعی ابراز امیدواری کرد :با توسعه این محصول
دانش بنیان ضمن تامین نیازهای داخلی ،خدمات موثر و
مثبتی ازسوی جامعه پزشکی و مراکز تحقیقاتی درحوزه
علوم اعصاب شناختی در سطح کشور ارائه شود.

کشف سالح جنگی و کوکتل مولوتوف از  ۴دانشجونما مقابل دانشگاه کردستان

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت :چهار
نفر از دانشــجونماهای اغتشاشگر که با ایجاد
راهبندان در دانشگاه کردستان قصد آشوب
داشتند ،بازداشت شدند.
سردار علی آزادی در گفتوگو با تسنیم از بازداشت
چهار نفر از دانشــجونماهایی که با ایجاد راهبندان
جلوی درب ورودی دانشــگاه کردستان قصد ایجاد
اغتشــاش و ناامنی داشتند ،خبر داد و اظهار داشت:
این افراد دانشــجویان را به فراخوان و آشوب دعوت

ن
میکردند که با تعقیب وگریز و هوشــیاری مامورا 
یگان ویژه شناسایی و دستگیر شدند.
آزادی افزود :این عده از اغتشاشگر اراذل و اوباش
که دانشــجو نبودند با سالح و با هدف ایجاد آشوب
در محلــه قرادیــان بهاران که یکــی از ورودیهای
ن مسیر است ،اقدام
دانشــگاه کردســتان هم در ای 
به اجرای پروژه کشتهســازی از دانشجویان ،روشن
کردن آتش و تخریب اموال عمومی میکردند .وی با
بیان اینکه سه دستگاه خودرو همراه نیز از این افراد

کشف و توقیف شــد ،گفت :همچنین از داخل این
خودروها سالح جنگی وینچستر تاشو 40 ،عدد فشنگ
ساچمه وینچســتر ،الستیک فرســوده ،بطریهای
بنزین و کوکتلمولوتوف هم کشــف شــده اســت.
فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه پس
از بررســیها مشخص شــده که دستگیرشدگان با
این ســاحها پروژه کشتهسازی را انجام داده بودند،
عنوان کرد :این اغتشاشــگران این اقدا م جنایتکارانه
گردن نیروهای انتظامی و ســپاه
را انجــام و آن را
ِ

میانداختند .آزادی با بیــان اینکه جانمان را برای
تامین امنیت اقشار مختلف مردم به ویژه دانشجویان
فدا میکنیم ،تصریح کرد :اجازه نمیدهی م خدشهای
به امنیت شــهروندان عزیز وارد شــود .این افراد در
چند روز گذشته فضای دانشگاه کردستان را ناامن و
ملتهب کرده بودند و در رســانههای معاند ،ناامنیها
را به نیروهای انتظامی و ســپاه کردســتان منتسب
میکردند که با هوشیاری و اشراف اطالعاتی پلیس
نقشههای شوم این مزدوران ضدانقالب برمال شد.

 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
با پرسهای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبهرو میشویم
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است .انتشار این مطالب
به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

کانادا؛ پناهگاه منافقین

علــی اکبر رائفی پور« :همانطور که پیشــتر خبــرش را داده بودم مريم
رجوي با کارســازی و البیگری حامد اسماعیلیون و با عنوان رئیسجمهور
منتخب شــورای ملی مقاومت! در پارلمان کانادا سخنرانی و خود را تنها راه
نجات ایران معرفی کرد».

قابل توجه مسئوالن ارشد قوا

علی رجبی« :آسوشیتدپرس ،قرارداد جیمز الپورتا خبرنگار تحقیقی خود
را که «به نقل یک منبع اطالعاتی آمریکایی» مدعی شــده بود «روســیه به
لهســتان موشک شلیک کرده» اخراج کرد؛ چون ممکن بوده این خبرجعلی
موجب تشــدید جنگ شود .در ایران ولی با «فوتبالیست/بازیگری» که مدام
فیکنیوز ،استوری میکند ،کارخاصی نداریم!»

اینها به دنبال آزادی زنان هستند!

ایمان ملکوتی« :ببین رفیق ،این روزها بســاطش جمع میشه ولی بدون
اونی که چادر از ســر زن میکشه ،به لباس زیر خانمها رحم نمیکنه ،لخت و
عریان بودن و بغل رایگان و ترویج میده ،دنبال آزادی زن نیست ،دنبال برده
کردن اونه ،حاال تو هی خودتو بزن به اون ور و نبین چه خبره!»

چرا طارمی رو میزنن؟

امیــد نریمانی« :چون پدرش تو راهپیمایی ١٣آبان شــرکت کرده! چون
مادرش دعا کرده گل بزنه و به شــهدای شاه چراغ تقدیم کنه! چون خودش
دوتا گل زده و مایه خوشــحالی ایرانیا شده! چون بهترین بازیکن تیم ملیه!
چــون درجواب خبرنگارفیفا حرفهای جــواب داده! حریف قبل بازی میخواد
طارمی رو مصدوم کنه».

رفتار متناسب با سلبریتی دروغگو

مهتاب سروری« :برای شکستن هیمنه ســلبریتیها و اثبات دروغهاشان
باید در کنار دادگاه قضایی به آنها تریبون بدهید جلوی چشــم مردم ازشون
ســند بخواهید! وقتی در رسانه حمله میکنند پاسخش را هم باید در رسانه
ســنجی رسانهای هم راه
ســنجی قضایی ،صحت
بگیرند! باید در کنار صحت
ِ
ِ
بیندازیم».

چرا برخورد قاطع الزم است؟

محمدحســین« :برای یــزدان قجری لوکوموتیوران قطــار باری راه آهن
مبارکه اصفهان که در حمله وحوش داعشی و در اثر پرتاب کوکتل مولوتوف
و سوختگی جانش رو از دست داد و شهید شد».

شهید داوود جعفری
که بود؟

مهــدی بختیــاری« :تصاویر
سرهنگ شهید داوود جعفری که
توسط صهیونیستها در سوریه به
شهادت رســید در دیدار با رهبر
انقــاب در ســال 94؛ پــس از
دســتگیری تفنگداران آمریکایی
در خلیجفارس».

چه کسانی حامی معترضان هستند؟

کاربری نوشــت« :رســانههای عراقی به تازگی اسنادی را منتشر کردهاند
که نشــان میدهد عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران
در سال  1367همزمان با جنگ ایران و عراق ،مبلغ  125هزار دالر از صدام
حسین دریافت کرده است».
مرتضی ســیمیاری« :گروهکهای تروریستی در کردستان که این روزها
شــعار زن ،زندگــی و آزادی میدهند تا همین چند ســال قبل در خیابان
به دختران حمله کرده و آرایشــگاههای زنانه را آتــش میزدند .این صدای
رفراندوم خواهی که از حلقوم بیبیســی میشنوید ،همان نعره بیعتطلبی
داعشیهاست .سوریهسازی به همین سادگی است!»
حسین دارابی« :واقعا عجیبه چقدر راحت اتفاقات رو وارونه جلوه میدن و
دروغ میگن .اونی که هموطنان ُکردمون رو داره میکشــه ،کومله دموکراتها
هســتن که تا ناآرامی میبینن ســر و کلهشون پیدا میشــه و همشون هم
مسلح هســتن .چیه انتظار دارید مردم بدبخت رو با این وحوش مسلح تنها
بگذارن؟رسانه یه کاری میکنه کومله دموکراتهایی که سابقهشون تو جنایت
مشــخصه رو آدمهای مظلوم و بیگناه جلوه داده بشــه و مردم براشون دل
بسوزونن».
کاربری نوشــت« :بــه حدکا(حزب دموکرات کردســتان) و کومله میگن
مردم مظلوم کردســتان کیا؟همونا که ده سال قبل به داعش و جبهة النصرة
میگفتن مردم مظلوم سوریه!»

 باقی میماند

محمد شاهی «:زمانی کعبه را آتش زدند ولی همچنان قبله است ،اگر چادر
بسوزد حجاب که آتش نمیگیرد».

شورش دروغگوها

علی کریمی عکس  6سال
قبل حمله کابل رو برداشته
برای جوانرود استفاده کرده.

تو یکی خفه!

کاربــری نوشــت« :مریم
رجوی که حتــی تو انتخاب
شــوهر آزادی نداشت حاال
واســه آزادی زنــای ایــران
تــز میده! تــو ببنــد دیگه
خواهشا».

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:

رفتار اغتشاشگران نشان میدهد
حرمتی برای بانوان قائل نیستند

معــاون رئیسجمهور در امــور زنان و خانــواده گفت:
اغتشاشگران با استفاده از شعارها و رفتار خود نشان دادهاند
که تنها از نام خانمها استفاده میکنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،انسیه خزعلی اظهارداشت:
اغتشاشــگران با استفاده از شعارها و رفتار خود بسیاری از خانمها را
مورد سوءاســتفاده و آنها را وســیله قرار دادهاند و تنها از نام خانمها
استفاده میکنند.
خزعلی افزود :رفتارها و شــعارهای آنها نشان دهنده آن است که
حرمتی را برای خانمها قائل نیستند و بسیاری از نوع برخوردهایی که
انجام میدهند اهانت به زنها است.
وی ادامه داد :حفظ کرامت و شان زنان باید اولین موضوع مدنظر ما
باشد و پس از آن تالش کنیم به حقوق زنان و آن چیزهایی که مطالبات
به حق آنها است را پیگیری کنیم و تالش کنیم که به آن دست یابیم.

ماجرای جمعآوری برخی ازآنتی بیوتیکهای وارداتی
از بازار چیست؟

مدیرکل داروی ســازمان غذا و دارو جزئیات جمعآوری
برخی ازآنتی بیوتیکهای وارداتی از سطح بازار را تشریح کرد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،محمد پیــکان پور با بیان این که
داروهای وارداتی هم مانند داروهای داخلی به لحاظاندازهگیری ماده
مؤثره توســط سازمان غذا و دارو بررســی و کنترل کیفی میشوند،
گفت :در بررســیهای صورت گرفته  ۲درصد از سوسپانســیونهای
کوآموکســی کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره
نســبت به دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به
همین دلیل جمعآوری شــد .پیکان پور با بیان اینکه ســازمان غذا و
دارو در حفظ اصول کیفی محصوالت هیچ مسامحهای نخواهد داشت،
افــزود :از  6آنتی بیوتیک وارداتی ،تنها یک آنتی بیوتیک و از بین ۵
بچ از این آنتی بیوتیک یک بچ و به لحاظ تعدادی  ۲درصد از داروی
مذکور جمعآوری شد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثره
از دامنه مجاز بود .وی خاطرنشــان کرد :ریکال بخشی از انواع داروها
در سراسر دنیا امری مرسوم در جهت حفظ سالمت بیماران است که
ســازمان غذا و دارو در این حوزه مســامحه نداشته و بر حفظ اصول
کیفی محصوالت تاکید دارد.

