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سازمان هواشناسی هشدار داد؛

احتمال وقوع سیل در ۲۳ استان 
س��ازمان هواشناس��ی نس��بت به تقویت س��امانه بارش��ی و بارش برف و باران، 
همچنین احتمال سیالبی شدن مسیل ها و آبگرفتی معابر در ۲۳ استان و وزش باد 

شدید و افزایش ارتفاع امواج در شمال و جنوب کشور هشدار داد.
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی رنگ از تقویت 
س��امانه بارش��ی، بارش برف یا باران، رخداد مه، کاهش دید، در نواحی با اقلیم گرم 
رگبار و رعدو برق و وزش باد شدید و در مناطق سردسیر، ارتفاعات و دامنه ها بارش 

برف سنگین، وقوع بهمن و کوالک برف  تا پنجشنبه ) ۱۳ بهمن( خبر داد.
این شرایط جوی روز پنجشنبه درآذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، جنوب 
استان های فارس و بوشهر پیش بینی می شود.در اثر این مخاطره جوی انسداد راه های 
روستایی و اختالل در جاده های مناطق سردسیر، ارتفاعات و دامنه استان های واقع 
در رشته کوه البرز و زاگرس، جاری شدن روان آب، سیالبی شدن مسیل ها، باال آمدن 
سطح آب رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، اختالل در سفرهای بین شهری و داخل شهر، 
اختالل در فعالیت های عمرانی، صاعقه، اختالل در ناوگان حمل و نقل، خس��ارت به 
صنعت کش��اورزی، رخداد بهمن، اختالل در انتقاِل مناب��ع انرژی به ویژه برق و گاز 
پیش بینی می شود.سازمان هواشناسی در ادامه این هشدار نیز از کاهش دما بین ۳ تا 
۷ درجه سانتیگراد و ماندگاری هوای سرد در غرب، شمال غرب، مرکز، شمال شرق 

و استان های قزوین، البرز، سمنان و تهران تا یکشنبه ) ۱۶ بهمن( خبر داد.

۵۴ نفر بستری شدند؛

شناسایی ۱۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور
بر اس��اس گزارش وزارت بهداشت، در ش��بانه روز گذشته ۱۱۷ بیمار مبتال به 

کرونا در کشور شناسایی شد.
ب��ه گزارش  مه��ر، از دیروز تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اس��اس معیارهای 
 قطع��ی تش��خیصی، ۱۱۷ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کش��ور شناس��ایی و 

۵۴ نفر از آنها بستری شدند.
مجم��وع بیم��اران کووید ۱۹ در کش��ور به ۷ میلیون و ۵۶۴ ه��زار و ۴۶۷ نفر 

رسید.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۵۱ نفر رسید.
ت��ا کن��ون ۷ میلی��ون ۳۳۷ ه��زار و ۶۱۳ نفر از بیم��اران، بهبود یافت��ه و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
۲۲۷ نف��ر از بیم��اران مبتال ب��ه کووی��د ۱۹ در بخش ه��ای مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۵ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۳۷ آزمایش تش��خیص کووید ۱۹ در کشور 

انجام شده است.
 در ح��ال حاض��ر، ۴ ش��هر در وضعیت نارنج��ی، ۱۰۲ ش��هر در وضعیت زرد و

 ۳۴۲ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

 شکایت آذربایجان از ایران به سازمان های 
بین المللی

جمه��وری آذربایجان مدعی ش��د که در پی حمله یک فرد مس��لح به 
سفارت این کشور در ایران، به سازمان های بین المللی شکایت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ترند، وزارت خارجه آذربایجان اعالم کرد که از 
ایران به سازمان های بین المللی شکایت کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه آذربایجان آمده است: "اسنادی شامل درخواست 
محکومیت بین المللی حمله تروریس��تی به سفارت جمهوری آذربایجان در 
جمهوری اس��المی ایران، شناس��ایی و مجازات س��ریع س��ازماندهندگان و 
عامالن این حمله و اجرای تعهدات ناش��ی از کنوانسیون وین در مورد روابط 
دیپلماتیک در تاریخ ۲۷ ژوئن به سازمان های بین المللی و پلتفرم های مرتبط 

برای ثبت ارائه شده است."
از ابت��دای وقوع حمل��ه علیه س��فارت آذربایجان در ایران ت��ا به امروز 
 مسئولین کش��ورمان ضمن اطمینان دادن از مجازات عامل این حمله بارها 

بر انگیزه شخصی وی و جزئیات آن تاکید کرده اند.

مالی: آمریکا آماده ازسرگیری مذاکرات 
غیرمستقیم با ایران است

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگویی با اش��اره به پیش��رفت 
برنامه هسته ای ایران، تاکید کرد که دیپلماسی بهترین راه حل وفصل مسئله 

توافق هسته ای است.
به گزارش ایس��نا به نقل از روزنامه الشرق االوسط، رابرت مالی، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگویی با ش��بکه بی بی سی درباره تعامل با 
ایران بر سر مسئله برنامه هسته ای آن، گفت گه »اگر روش های دیپلماتیک 
و مذاکراتی میان دو طرف در زمینه توافق هس��ته ای کارآمد نباش��د، گزینه 
نظامی به بحث گذاش��ته می ش��ود« که به گفته جو بای��دن، رییس جمهور 
آمریکا، »آخرین چاره« اس��ت.مالی با اش��اره به ناآرامی ه��ای اخیر در ایران، 
گفت: دولت آمریکا با وجود پابرجا بودن مشکالت در مدت دو سال گذشته، 

کاری در راستای تغییر حکومت در ایران انجام نمی دهد.

 وزارت دفاع روسیه:

نیروهای روس بر مناطق راهبردی تری در محور 
دونتسک تسلط یافته اند

وزارت دفاع روس��یه از تس��لط نیروهای این کش��ور بر مناطق جدید و 
راهبردی تر در محور دونتس��ک خبر داد.به گزارش  اسپوتنیک،  وزارت دفاع 
روس��یه اعالم کرد که گروه »یوژنی« وابس��ته به نیروهای مس��لح روسیه در 
عملیات تهاجمی در محور دونتس��ک بیش از ۱۰۰ سرباز اوکراینی، ۷ قطعه 

تجهیزات و یک انبار مهمات را ظرف یک روز منهدم کردند.

رقابت های جهانی وارد مرحله ای تازه گردیده است

بهترین نوع برنامه ریزی و حصول به نتیجه آن است 
که سرنوشت و برنامه رسیدن به یک هدف در اختیار فرد 
 ی��ا یک دولت و یا یک ملت باش��د. چرا که گزینه اختیار 
می تواند عالوه بر حصول به نتیجه زمینه اعتماد به نفس 
برای رس��یدن به جایگاه های باالتر و قدرت افزایی توس��عه محور را با خود به 
همراه داش��ته باش��د. البته این اختیار و قدرت انتخاب همواره به صورت یک 
فرصت در روند تحوالت بش��ری برای افراد و ملت ها و یا دولت ها مطرح بوده 

است و چیزی همیشگی و دائم نیست.
لذا اگر به درس��تی و موقع از آن استفاده نشود، عالوه بر از دست رفتن 
و فرص��ت س��وزی، زمینه تضعیف و نزول جای��گاه را در عرصه های مختلف 
به همراه خواهد داش��ت. چرا که از این به بعد سرنوش��ت و تحوالتی که رقم 
خواهد خورد در اختیار انتخاب کننده نیست و باید به جای بازیگر بودن در 

عرصه سرنوشت، تماشاگر باشد!.
ما درعرصه چش��م اندازهای چندگانه توسعه برنامه هایی را برای آینده 
کش��ور ترس��یم کردیم که سررسید بس��یاری از آن فرا رسیده است و نتایج 
حاصل نش��ان از کمترین میزان تحقق این اسناد دارد. ما فرصتی تاریخی را 
برای رس��اندن خود به جایگاهی که در اس��ناد توسعه انتخاب کرده بودیم از 
دس��ت دادیم و در مقابل شاهد پیشی گرفتن رقبای منطقه ای و جهانی در 

حوزه های رشد اقتصادی،فناوری، صنعتی، تکنولوژی، علمی و ... هستیم.
ام��روز عرصه رقاب��ت های جهان��ی وارد مرحله ای تازه گردیده اس��ت 
ک��ه دیگر برای تقابل با کش��ورها نیازی به نیروی نظامی س��نتی نیس��ت و 
راهکارهای بس��یاری برای فش��ار حداکثری دراین زمین��ه وجود دارد. نمود 
این مس��ئله را بدون تعارف می توانیم در عرصه انرژی، تجارت منطقه ای و 
جهانی، مبادالت بانکی، حمل و نقل بین المللی، واردات دارو، عدم صادرات 
محصوالت داخلی، عدم دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، ومسائلی از این 
دست در کشورمان به خوبی مشاهده کرد و اثرات مخرب آن را تأیید نمود.

این ش��رایط همه بس��ته به انتخاب ها و اختیارهایی دارد که م��ا طی ادوار 
گذش��ته به خوبی از آنها اس��تفاده نکردیم و یا آنها را جدی نگرفتیم و فرصت ها 
 را یک��ی پ��س از دیگری از دس��ت دادیم و امروز به مرحله ای رس��یده ایم که 
نمی توانیم مدعی اثرگذاری به عنوان یک بازیگر موثر جهانی باشیم. اوج قدرت 
اثرگذاری ما در تحوالت میدانی منطقه است که همچون تیغی دولب یک سوی 

آن موجب افزایش هزینه ها و آسیب به منافع ملی خودمان نیز می گردد.
بی��ان ای��ن موضوعات ن��ه از باب خودکوچ��ک بینی اس��ت، بلکه تلنگری 
 ب��ر گوش ه��ا و ذهن های غبارگرفته اس��ت که با نگاهی عمی��ق به وضعیت و 
دغدغ��ه ه��ای واقعی کش��ور بپردازند و وق��ت و هزینه ملی را صرف مس��ائلی 
 حاش��یه ای و س��لیقه ای که از بطن آن هیچ عایدی نصیب ملت نمی ش��ود، 

نکنند.
نباید اجازه داد که در عرصه منطقه ای و جهانی نادیده گرفته شویم. این 
مس��ئله را باید با برنامه ریزی در داخل و از طریق پیشران های اقتصادی به 
عنوان موتور محرک توسعه جهانی مورد توجه قرار داد. امروزه هیچ بعدی از 
توسعه بدون ابزار اقتصادی به رشد و شکوفایی نمی رسد و این مهم به دست 
نخواهد آمد مگر با تغییر رویه های س��نتی که جز منافع مافیاهای مختلف 

قدرت و ثروت، منافع دیگر اقشار جامعه را تأمین نخواهد کرد.
کش��ورما به لحاظ منابع طبیعی، معادن سطحی و زیرسطحی، میادین 
گس��ترده انرژی، وسعت سرزمینی، پهنه استراتژیک مرزهای آبی و خاکی و 
هرآنچه به عنوان مولفه های اثرگذاری برای یک کشور و ملت اهمیت دارد، 
برخودار می باش��د. اما عدم اثربخش��ی این مولفه های قدرت صرفاً به سبب 
مدیریت غیرکارشناسی و نفوذ مافیاهای سیاسی و اقتصادی در بدنه اجرایی  
و تصمیم س��ازی کشور می باش��د. اگر به دنبال اختیار در تعیین سرنوشت 
خود هس��تیم فرصت کمی باقی مانده اس��ت و آینده کش��ور به اقدامات و 

تصمیمات امروز ما بستگی خواهد داشت.

خبرسرمقاله

حمیدرضا عسگری

hamidasgari2020@yahoo.com

ای��ران  دولت��ی  بازرگان��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
ت��ا  ۱۰ تخفی��ف  ب��ا  اساس��ی  کاال ه��ای  عرض��ه   از 

  ۲۵ درصد در فروش��گاه های زنجیره ای سراس��ر کشور 
خبر داد.

راد مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران در 
گفتگ��و با خبرگزاری صداوس��یما، گفت: ب��ا آغاز طرح 
فج��ر ت��ا فطر از ام��روز تا پای��ان ماه مب��ارک رمضان، 
ف��روش فوق العاده کاالهای اساس��ی ب��ا تخفیف ۱۰ تا 
۲۵ درصد در فروش��گاه های زنجیره ای سراس��ر کشور 
با همکاری اتحادیه کش��وری فروشگاه های زنجیره ای و 

تأمین کنندگان در حال انجام است.
وی افزود: گوشت منجمد، مرغ منجمد، قند و شکر، 
پنیر UF، ماس��ت کم چرب یک کیلویی، ش��یر نایلونی 

کم چرب، شیر بطری کم چرب، کره ۱۰۰ گرمی، روغن 
سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی، روغن پخت و پز ۸۱۰ گرمی، 
حبوب��ات، ماکارونی، رب، تن ماهی، چای و برخی اقالم 
دیگر با نش��ان  تجاری متنوع از جمله کاالهای اساسی 
هس��تند که در تمام فروش��گاه های زنجیره ای سراس��ر 

کشور با تخفیف عرضه می شوند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: این 
طرح در فروش��گاه های زنجیره ای اتکا، رفاه، ش��هروند، 
هایپ��ر، هایپرمی، جامبو، س��په و همه فروش��گاه های 
زنجی��ره ای که در سراس��ر کش��ور ش��عبه دارن��د اجرا 

می شود.

کاال هایی که شامل تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی می شوند

 مبنای ارتباط مسئول 
و مسئولیتش چیست؟!

معاون سازمان  سنجش:

برگزاری آزمایشی کنکور هوشمند برای 
نخستین بار در بهمن ماه
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تاکنون بارها درموارد مختلف شاهدیم که مسئوالن یا نهادهای مسئول که 
حداقل نامشان با حوادث مختلف همخوانی دارد، معتقدند که ارتباطی با مسئله 
ندارند و یا تصمیمات اتخاذ ش��ده از س��وی نهادهای باالدستی صورت گرفته و 

آنها نقشی در آن نداشته اند.
به عنوان مثال وقتی به س��راغ مسئله فیلترینگ می رویم وزارت ارتباطات 
بیان می دارد که این تصمیم ربطی به این بخش ندارد و باید در شورای امنیت 

مجازی پیگیری آن بود!.
به س��راغ آلودگی هوا می رویم محیط زیس��ت بیان می دارد که در اجرای 
قانون هوای پاک چندین دس��تگاه مرتبط هستند و آنها نقش و وظایف خود را 

انجام نمی دهند.
به س��راغ بی کیفیتی خودروها و وزارت صمت می رویم بیان می دارند که 

سازمان استاندارد باید برخی مسائل را پیگیری و دنبال کند.
گران��ی مس��کن را دنبال می کنی��م در البه الی مصوب��ات و لوایح دولت و 

مجلس گم می شویم.
از این دس��ت مطالب و نمونه ها در کشور بس��یار است اما حرف این است 
که دست آخر چه کسی باید پاسخگوی این مشکالت و مطالبات مردمی باشد. 
چطور می توان این مشکالت را نادیده گرفت و مدعی مسئولیت در بخش هایی 

بود که حتی نامشان با عنوان مشکالت مردم یکی است؟!
معنای مس��ئولیت زمانی جلوه و تحقق پیدا می کند که درآن عرصه باری 

از دوش ملت برداشته شود.

 مراس��م اختتامیه چهل و یکمین دوره جش��نواره بین المللی تئاتر فجر با حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در تاالر وحدت برگزار شد.این دوره از 
جشنواره با میزبانی از 113 اثر در بخش های رادیو تئاتر،صحنه ای، خیابانی، بین الملل، نمایشنامه نویسی، پژوهش و مسابقه بخش مرور برگزار شد.

اختتامیه جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 ادامه در صفحه 2

صفحه 3

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

اعالم جزئیات پانزدهمین 
المپیاد علمی دانشجویان 

علوم پزشکی

 ادامه در صفحه 3

وزیر بهداشت:
گسترش عدالت آموزشی با ادغام آموزش پزشکی 

در نظام سالمت

 ادامه در صفحه 5

رئیس بخش خون و آنکولوژی بیمارستان مفید:
اکثر سرطان ها در کودکان درمان می شوند

الوروف: از تشدید تنش ها درباره 
ایران نگرانیم

 س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه نسبت به 
اظهارات اخی��ر آنتونی بلینکن، وزی��ر خارجه آمریکا 
درباره گزینه های نظامی برای توقف آنچه دس��تیابی 
ایران به س��الح اتمی خوانده شده است، ابراز نگرانی 

کرد.
وی  درباره تش��دید درگیری ها در خصوص ایران 
اب��راز نگرانی کرد و گفت: رهبران دینی ایران مدت ها 
پیش فتوایی را درباره ممنوعیت توس��عه سالح اتمی 

صادر کرده بودند.

ابراز نگرانی مجدد بلینکن از تعمیق 
همکاری نظامی ایران و روسیه

»آنتون��ی بلینکن« ب��ا اعالم این ک��ه همکاری و 
ائتالف دوجانبه تس��لیحاتی و نظام��ی و فنی ایران و 
روسیه نگران کننده است، خواستار حمایت بیشتر رژیم 
صهیونیستی از اوکراین شد. بلینکن در ادامه ادعاهای 
خود افزود: »تعمیق روابط تهران با مسکو و تسلیحات 
پیچیده ای که آن ها در حال مبادله با یکدیگر هستند، 
از جمل��ه دالیلی اس��ت ک��ه ما اهمی��ت تأمین همه 

نیازهای اوکراین را با اسرائیل مطرح کردیم«.

شهر جنگ زده خارکیف اوکراین

مدیر منطقه 7 عملیات انتقال گاز ایران:

 هیچ گونه کمبودی
 در زمینه تولید گاز نداریم
همدان – محبوبه یادگاری

مدیر منطق��ه ۷ عملیات انتقال 
گاز ایران گفت: ایستگاه تقویت فشار 
نفت ش��هر در این منطق��ه، عملیات 
صادرات گاز به کش��ور عراق را انجام 
می دهد که با توجه به سرما و افزایش 
میزان مصرف، هفته گذشته  صادرات 
گاز از این ایس��تگاه به صفر رس��ید.

دکت��ر زارع ادام��ه داد:  ۶و۸میلیارد 
متر مکعب گاز از ابتدای سال تا پایان 
دی ماه، توسط خطوط انتقال منطقه 
۷ انتق��ال گاز ایران به کش��ور عراق 

صادر شده است.

تداوم فرصت آفرینی استراتژیک در 
مرزهای جنوب شرق کشور؛

قطار توسعه به سواحل 
دریای عمان رسید

قزوین-خردمند 
موفقیت ه��ای پی درپی  از  پس 
در گازرس��انی ب��ه ش��هرهای زابل 
و خ��اش در چندم��اه گذش��ته، به 
زودی ب��ا تکمی��ل خ��ط لول��ه گاز 
ایرانش��هر، چابهار، کن��ارک به طول 
۲۹۰ کیلومتر، س��ومین طرح بزرگ 
گازی در ای��ن اس��تان پهن��اور ب��ه 
ثمر می نش��یند تا قطار توس��عه به 
شهرهای جنوبی اس��تان و سواحل 

صفحه  7دریای عمان برسد. صفحه  7
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