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هشدار و درخواست مدیریت بحران از مردم تهران 
درپی افزایش آلودگی هوا

مدیرکل مدیریت بحران اس��تان تهران با اش��اره به افزایش غلظت آالینده ها در 
مناطق مرکزی، جنوبی و غربی این اس��تان از مردم خواست که تا روز چهارشنبه از 

تردد غیرضروری در شهر پرهیز کنند. 
به گزارش ایسنا، حامد یزدی مهر با اشاره به صدور هشدار زرد برای آلودگی هوا 
در تهران گفت:  برابر پیش بینی ها از بعد از ظهر امروز، دوش��نبه هفتم آذر ماه تا روز 
چهارشنبه نهم آذر ماه در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان تهران شاهد افزایش 
غلظ��ت آالینده ها خواهیم بود.مدیرکل مدیریت بحران اس��تان تهران با بیان اینکه 
طبق اعالم س��ازمان هواشناسی با افزایش آالینده ها کیفیت هوا در حد ناسالم برای 
گروه های حساس پیش بینی شده است گفت: در صورت عدم مهار منابع آالینده اعم 

از ثابت و متحرک در مناطق پرتردد، هوا برای تمام گروه ها ناسالم خواهد بود.
 یزدی مهر افزود: به همه ش��هروندان توصیه می کنم در زم��ان اعالم آلودگی هوا از 
هر گونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده روی در این شرایط در هوای 
باز و خروج غیر ضروری از منزل و تردد بی مورد در معابر شهری خودداری کنند.وی در 
ادامه به بیماران قلبی و تنفسی و مبتالیان به آسم نیز توصیه کرد که در شرایط آلودگی 
هوا افراد دارای بیماری زمینه ای، کودکان و سالمندان در فضاهای باز فعالیت نکنند و توجه 
داشته باشند که نوشیدن مایعات به ویژه آب در این مواقع نه تنها باعث شستشوی دستگاه 

گوارش می شود بلکه عطش و خشکی دهان ناشی از آلودگی هوا را نیز از بین می برد.

آخرین آمار کرونا در کشور؛

۶۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
و ۱۸ نفر از آنها بستری شدند

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای از ثبت روز دیگر بدون 
فوتی کرونایی در کشور خبر داد.

 ب��ه گ��زارش ایرنا از وب��دا، در این اطالعیه آمده اس��ت: تا کن��ون ۶۵ میلیون و
 ۱۳۸ هزار و ۶۶۲ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۴۴ نفر ُدز دوم و ۳۱ میلیون 
و ۳۷۴ هزار و ۵۸۲ نفر، ُدز س��وم و باالتر واکس��ن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 

واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۸۸ ُدز رسید.
از دیروز تا روز ۶ آذر ۱۴۰۱ و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۳ بیمار 

جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۸ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۵۸۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ س��اعت گذشته، هیچ یک از بیماران مبتال به کووید۱۹ در کشور جان 
خود را از دس��ت ن��داد و مجموع جان باختگان این بیم��اری، در عدد ۱۴۴ هزار و 

۶۳۳ نفر ماند.
۷۳ نف��ر از بیم��اران مبت��ال ب��ه کووید۱۹ در بخ��ش های مراقبت ه��ای ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، 

۱۱۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۳۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

 جزئیات جدید از برنامه عراق برای استقرار 
نیروهای ارتش در مرز با ایران

در پی تصمیم دولت عراق برای اس��تقرار نیروهای نظامی در مرز عراق 
و ایران، یک مقام عراقی جزئیات بیش��تری از برنامه این کش��ور در این باره 

را اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش ایلنا به نقل از العربی الجدید،  ش��ورای وزارتی امنیت ملی 
عراق در نشس��تی به ریاست محمد ش��یاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده 
کل نیروهای مس��لح عراق، تعرضات و حمالت ترکیه و ایران به مرز عراق و 

بمباران شماری از مناطق اقلیم کردستان را بررسی کردند.
در این نشس��ت طرحی برای بازاس��تقرار نیروه��ای مرزبانی عراق برای 

کنترل نقطه صفر مرزی در طول مرز با ایران و ترکیه وضع شد.
ی��ک مقام آگاه عراقی که نخواس��ته نامش فاش ش��ود به پایگاه خبری 
»العربی الجدید« گفت که مقامات ایران مدارک و شواهدی درباره استفاده از 
خاک عراق علیه ایران از جمله قاچاق سالح از اقلیم کردستان به خاک ایران 

را در اختیار مقامات عراقی قرار داده اند.

  نزدیک شدن ۸ هواپیما و ۴ کشتی چینی 
به حریم تایوان

وزارت دف��اع تای��وان از نزدیک ش��دن ۸ هواپیما و ۴ کش��تی چینی به 
مجاورت این جزیره خبر داد.

به گزارش  اس��پوتنیک،  وزارت دفاع تایوان اعالم کرد که هشت هواپیما 
و چهار کشتی نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق چین در مجاورت این 

جزیره مشاهده شده است.
در این گزارش آمده اس��ت: »امروز ساعت ۶ صبح به وقت محلی، هشت 
هواپیما و چهار کش��تی ارت��ش آزادی بخش خلق چی��ن در نزدیکی تایوان 

مشاهده شدند«.
طب��ق این گزارش، در جریان این رزمای��ش، دو جنگنده »جی- ۱۰« و 
دو بمب افکن راهبردی »اچ-۶« وارد منطقه شناس��ایی پدافند هوایی تایوان 
در منطقه جنوب غربی شدند و ارتش این جزیره با ارسال گشت های هوایی، 
هشدارهای رادیویی و اس��تقرار سامانه های موشکی ضد هوایی پاسخ متقابل 

داد.

 تالش آمریکا و روسیه برای جلوگیری از عملیات 
زمینی ترکیه در سوریه

به دنبال تهدیدهای اخیر ترکیه برای تش��دید حمالت به شمال سوریه، 
رس��انه کویتی از تالش جداگانه آمریکا و روس��یه برای جلوگیری از عملیات 

زمینی آنکارا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه کویتی »االنباء« خبر داد، با تشدید 
تهدیدهای ترکیه برای آغاز عملیات نظامی علیه شبه نظامیان ُکرد در شمال 
س��وریه، گزارش هایی از تالش های جداگانه روس��یه و آمریکا برای منصرف 

کردن آنکارا از عملی کردن این تهدید منتشر شده است.
»نیکالس گرنجر« فرستاده آمریکا، ابتکار واشنگتن را برای تشدید تنش 
می��ان نیروهای کرد و ترکی��ه را هدایت می کند تا مان��ع از عملیات زمینی 
ترکیه ش��ود که گفته می ش��ود »عین العرب« )کوبانی(، منبج و تل رفعت را 

در بر خواهد گرفت.
مذاکراتی نیز میان یک هیات از وزارت خارجه آمریکا و سرکرده »قسد« 
)نیروهای دموکرات س��وریه( برای یافتن فرمول��ی از تفاهم مورد قبول همه 

طرف ها در این راستا در جریان است.

تحریم ها همچنان تبعات استراتژیک دارند

 چن��دی پیش بود ک��ه در مورد ق��رار داد گازی
 ۲۷ س��اله قطر با چین توضیحاتی دادیم و تش��ریح 
شد که چگونه به س��بب تحریم ها ثروت ملی ایران 
در میادین مشترک نفت و گاز درحال استفاده توسط 

دیگر کشورها در منطقه و جهان شده است.
درهمین زمینه اخیراً ش��اهد اظهارات مقامات انرژی پاکستان بودیم 
ک��ه علناً انص��راف خود از پروژه خط لوله انتقال گاز از ایران موس��وم به 
"خط لوله صلح" را کنار گذاش��ته ان��د و در عوض انتقال و واردات گاز از 

ترکمنستان را در دستور کار قرار داده اند.
مقامات پاکس��تانی در توضیح این تصمیم خود بیان داش��ته اند که 
مس��ئله تأمین انرژی کشورشان بسیار با اهمیت تر از موضوعات سیاسی 
است و به سبب نگرانی از پیامدهای نقض تحریم های بین المللی مرتبط 

با ایران تمایلی به ادامه پیگیری دریافت گاز از ایران ندارد.
انتقال گاز از ترکمنستان موسوم به "TAPI" که مخفف نام کشورهای 
ترکمنستان، افغانستان،پاکستان و هند می باشد، به لحاظ مسیر انتقال و 
هزینه های اجرایی احداث خط لوله بیش از دو برابر هزینه برای کشورهای 
همچون پاکستان و هند در پی دارد. اما هیچ موضوعی در مدیریت داخلی 
 کش��ورها بیش از تأمین رفاه و آرام��ش و امنیت مردم اهمیت ندارد. لذا 
دولت ها به س��ادگی از تمامی مناسبات سیاسی و تعامالت تاریخی خود 
عدول می کنند و مسیری را طی می کنند که سریع تر به دستاوردهای 

ذکر شده برسند.
اما این مس��ئله درکشور ما در مواجهه با تحریم های ناعادالنه غرب 
همچنان در پیچ و خم های سیاسی گیر کرده است و سال هاست که در 
بن بس��تی قرار گرفته ایم  بی آن که متوجه باش��یم که چه بالیی بر سر 

منافع ما در کوتاه مدت و بلند مدت می آید.
شکی نیست که بستن قراردادهای بلند مدت به ویژه در حوزه انرژی 
برای کش��ورها به عنوان یک حاش��یه امن تلقی می ش��ود و به صورت 
خودکار یک حاش��یه امنیتی چند جانبه را فراهم می س��ازد که در آن 
منافع اقتصادی، سیاس��ی، نظامی و امنیتی نهفته است. به عبارتی وقتی 
 پ��ای تأمین رفاه ملت ها درمیان باش��د، کش��ورها مجبورند دس��ت به 
عصا تر حرکت کنند تا در حاش��یه امنیت حاکم روند توس��عه داخلی را 

اجرایی نمایند.
ح��ال ما به س��بب تحریم هایی که گریبان گیر کش��ورمان گردیده 
اس��ت طی چندین ده��ه از مزایا و منافع اس��تراتژیک در حوزه انرژی و 
تعامالت اقتصادی کالن که زمینه س��از توسعه سیاسی و رشد اقتصادی 
در ایران تلقی می ش��د، محروم مانده ایم و هر روز شاهد و نظاره کننده 
رخدادهایی هس��تیم که برای ما تبعات غیرقابل جبران به همراه دارد و 
برای دیگر همس��ایگان و کشورهای جهان س��ود و منفع و تسریع روند 

توسعه را رقم زده است.
از دس��ت رفتن وصل کردن خط انرژی ایران به اروپا، از دست رفتن 
خط انتقال انرژی به پاکستان و هند و عدم امکان توسعه پروژه های گازی 
با همس��ایگان به سبب تحریم ها تنها بخشی از منافع استراتژیکی است 
که ما آنها را ازدست داده ایم، درحالی که می توانست توسعه ای پایدار و 

سودی تضمین شده برای نسل ها در ایران به همراه داشت.

خبرسرمقاله

حمیدرضا عسگری

hamidasgari2020@yahoo.com

طب��ق اعالم مرکز آم��ار، نرخ تورم کل کش��ور در 
آبان امس��ال ۴۴ درصد است که در دهک های مختلف 
هزین��ه ای در این بازه زمان��ی ۴۱.۷ درصد برای دهک   

دهم تا ۵۰.۲ درصد برای دهک  اول نوسان دارد.
به گزارش ایس��نا، محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه 
در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
بین ۶۰.۵ درصد برای دهک هشتم تا ۶۴.۶ درصد برای 

دهک  اول است.
همچنی��ن اط��الع مذک��ور در مورد گ��روه عمده 
»کااله��ای غیر خوراکی و خدم��ات« بین ۳۲.۹ درصد 

برای دهک چهارم، پنجم و شش��م تا ۳۶.۶ درصد برای 
دهک دهم است.

 فاصلهتورمیدهکهایهزینهای
بر اس��اس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختل��ف هزینه ای، فاصل��ه تورمی دهک ه��ا در این ماه 
 ب��ه ۸,۵ واح��د درصد رس��ید که نس��بت به م��اه قبل 
)۷.۹ واحد درصد( ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصل��ه تورم��ی در گ��روه عم��ده »خوراکی ه��ا، 
 آش��امیدنی ها و دخانی��ات« نس��بت ب��ه م��اه قب��ل

  ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نس��بت به ماه قبل 

۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم برای دهک های مختلف اعالم شد

 ضرورت برخورد جدی
 با جرائم اینترنتی

معاون صندوق رفاه دانشجویان:

 دانشجویان شاغل فقط مشمول
صفحه  3 وام شهریه می شوند

ط��ی چن��د روز گذش��ته از جان��ب 
چندین نفر از نزدیکان و همکاران شاهد 
پیام��ک هایی از ش��ماره های ش��خصی 
بودیم که با متن »ابالغیه شما در سامانه 
ثبت ش��د« برای آنها ارسال و یک لینک 
نامش��خص در ذیل آن گذاشته شده بود 

که ناخود آگاه برخی از دریافت کنندگان را به صفحه ای ارجاع داده بود 
که در آن مشخصات رسمی آنها را درخواست می کرد!.

هرچند که پیامک های آموزش��ی و هش��دار دهنده در این زمینه از 
س��وی پلیس فتا و قوه قضائیه برای کاربران ارسال می گردد، اما خواسته 
یا نا خواس��ته هس��تند کس��انی که بی خب��ر از خطر کالهب��رداری وارد 
 چنین لینک هایی می ش��وند و اطالعات خ��ود را وارد می کنند و دچار 

سواستفاده های اینترنتی می گردند.
اما بحث بر سر این است که وقتی چنین پیامک هایی از شماره های 
ش��خصی برای مردم ارسال می شود، چرا نهادهای مربوطه آنها را رصد و 
پیگیری نمی کنند تا تعداد کمتری از مردم در دام آنها بیفتند و برخورد 

با آنها درس عبرتی برای دیگران گردد.
اس��تناد نهادهای نظارتی و قضایی براین اس��ت که تا شاکی خصوصی 
وجود نداشته باشد و یا جرمی حادث نشده باشد نمی توان پیگیری خاصی 
روی چنین پرونده هایی داشت. درحالی که اگر با ارسال چنین پیامک هایی، 
ارسال کننده آن را رصد و دستگیر کنند و به صورت جدی مورد مجازات 

قرار دهند قطعاً از وقوع جرم های بعدی کاسته خواهد شد.
درهمین راس��تا بازهم باید برامر آموزش های عمومی در این عرصه 
مبادرت و جدیت داش��ت. صرف اینکه پیامک هشدار برای کاربران ارسال 
شود نمی توان انتظار آگاهی بخشی داشت. باید از طرق مختلف در صدا و 
سیما و شبکه های مجازی این موضوع را مدام تکرار کرد تا افرادی که به 
سبب نا آشنایی با فضای کاهبرداری های اینترنتی و یا مشغله های فکری 
در مس��یر این دام قرار می گیرند، با آگاهی و هشیاری بیشتر از اطالعات 

شخصی خود محافظت کنند.

 مراس��م س��الروز ثبت جهانی زیلو با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، اس��تاندار یزد و جمعی از مس��ئوالن و هنرمندان زیلوباف میبد 
 برگ��زار و از زیلوبافان این شهرس��تان تجلیل ش��د.همچنین وزیر میراث فرهنگی به شهرس��تان میبد س��فر کرد و از ش��هرک صنایع دس��تی، کارگاه ه��ای تولید زیلو

 و نارین قلعه به عنوان قدیمی ترین ارگ حکومتی ایران بازدید کرد.
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 ادامه در صفحه 2

صفحه 3

برای آزمون دوره چهل و نهم؛

مرحله تکمیل ظرفیت 
آزمون دستیاری پزشکی 

آغاز شد

 ادامه در صفحه 3

اعالم زمان پرینت كارت و برگزاری آزمون 
تخصصی اخذ پروانه كارگزاری گمركی

 ادامه در صفحه 5

رئیس بخش پیوند مركز طبی كودكان:
شانس زندگی دوباره برای كودكان درگیر 

بیماری های صعب العالج مراسم سالروز ثبت جهانی زیلو در یزد

کیم جونگ اون:هدف نهایی ما، 
داشتن قوی ترین نیروی اتمی 

جهان است
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی گفت که هدف 
نهایی وی، داشتن قوی ترین نیروی اتمی جهان است.

وی هم زمان با ترفیع ش��ماری از افس��ران ارتش که در 
شلیک بزرگ ترین موشک بالستیک این کشور مشارکت 
داشتند، گفت که شلیک موشک بالستیک قاره پیما به 
تمام��ی جهان اثبات کرد که کره ش��مالی قدرت اتمی 

کاملی بوده و قادر به مقابله با تسلط آمریکا است. 

ادعای لندن: روسیه متحمل تلفات 
شدید در دونتسک شده است

وزارت دف��اع انگلیس در بیانی��ه ای ادعا کرده که 
روس ها در دونتس��ک متحمل تلفات ش��دیدی شده 

است.
روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« در این خصوص 
گزارش داد، وزارت دفاع این کش��ور مدعی ش��د که 
روسیه بعید است بتواند نیروهای کافی برای رسیدن 
به پیشرفت های چش��مگیر در میدان نبرد سرنوشت 
ساز منطقه دونتسک که در هفته های گذشته شاهد 

نبردهای فشرده  بوده است، جمع آوری کند.

تظاهرات اعتراضی معلمان اسکاتلندی در ادینبورگ برای افزایش حقوق

   رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان :
افزایش۸.۸درصدی

صادراتبخشکشاورزی
هرمزگان

بندرعباس- شهین صادقی
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی 
هرم��زگان از رش��د ۸,۸ درص��دی 
 صادرات بخش کش��اورزی نسبت به 
سال گذشته خبر داد. عباس مویدی 
در چهارمین نشست شورای هماهنگی 
بخش کش��اورزی اظهار ک��رد: بخش 
کش��اورزی هرم��زگان دارای ۹۵ هزار 
بهره بردار اس��ت که در قال��ب ۸۰ هزار 
هکتار زمین ، حدود ۲,۷ از سهم تولیدی 
کش��ور در بخ��ش  زراع��ی را به خود 

اختصاص داده است.


معاون وزیر نیرو:

اصالحاقتصادآبدردستور
کاروزارتنیروقراردارد

اراک-خبرنگار آفرینش  
 محم��د جوانبخ��ت ، در س��فر 
مرک��زی،  اس��تان  ب��ه  روزه  ی��ک 
رین��گ  پ��روژه  اج��رای  رون��د  از 
آب انتق��ال  جنوب��ی   کمربن��د 

  س��د کمال صال��ح به ش��هر اراک، 
تصفی��ه خان��ه آب اراک و مجموعه 
ورزش��ی ش��رکت آب منطق��ه ای 
مرک��زی، پ��روژه آبرس��انی مجتمع 
امیرکبیر و تصفیه خانه فاضالب اراک 
 بازدید و با استاندار این استان دیدار و
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