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مراسم »جشن فرشته ها« با حضور صدها تن از 
دختران در حسینیه امام خمینی برگزار شد؛

رهبر انقالب: نوگالن عزیز با 
خدا دوست باشید و کاری کنید 

جزو زنان بزرگ کشور شوید
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مسمومیت ۲۵ نفر با گاز منوکسیدکربن در آزادراه 
خرم آباد - پل زال

اتوبوس حامل ورزش��کاران نوجوان اصفهانی در آزادراه خراب شده بود و آنان برای 
گرمایش از پیک نیک استفاده می  کردند.

گاز  ب��ا  نف��ر   ۲۵ گف��ت:  لرس��تان  پی��ش  بیمارس��تانی  اورژان��س  ریی��س 
 منوکس��یدکربن در آزادراه خرم آب��اد - پ��ل زال دچ��ار مس��مومیت خفی��ف ش��ده 

بودند.
به گزارش روابط عمومی اورژانس لرستان؛ مهدی غیبی در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: دیروز ۱۵ بهمن ماه س��اعت ۱۰:۲۰ دقیقه تماس��ی مبنی بر مس��مومیت 
ورزش��کاران نوجوان اصفهانی در آزادراه خرم آباد- پل زال دریافت کردیم بالفاصله یک 

کد آمبوالنس و یک کد هالل احمر به  محل اعزام شدند.
وی اضافه کرد: اتوبوس حامل ورزش��کاران نوجوان اصفهانی در آزادراه خراب شده 

بود و آنان برای گرمایش از پیک نیک استفاده می  کردند.
ریی��س اورژان��س پیش بیمارس��تانی لرس��تان بی��ان ک��رد: در ای��ن حادث��ه 
ب��ه مجتم��ع  نف��ر دچ��ار عالئ��م خفی��ف مس��مومیت co می ش��وند ک��ه   ۲۵
 رفاه��ی قلع��ه نصی��ر منتق��ل و پ��س از پای��ش و اکس��یژن تراپی هم��ه ترخی��ص

 می شوند.

دو نفر فوت شدند؛

شناسایی ۴۹ بیمار جدید کرونایی در کشور
بر اس��اس اعالم روابط عمومی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست 

دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۵۶ نفر رسید.
ب��ه گزارش ایرنا، از دیروز ت��ا روز ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اس��اس معیارهای 
قطعی تش��خیصی، ۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۵ نفر 

از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۶۳ نفر رسید. 
تا کنون ۷ میلیون ۳۳۷ هزار و ۷۶۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 

ترخیص شده اند.
۲۱۰ نف��ر از بیم��اران مبت��ال به کووی��د۱۹ در بخش های مراقب��ت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۵ میلیون و ۵۹ هزار و ۱۴۸ آزمایش تش��خیص کووید۱۹ در کش��ور 

انجام شده است.
در حال حاضر هیچ شهرس��تان در وضعیت قرمز نیس��ت و ۴ شهر در وضعیت 
نارنجی، ۱۰۲ ش��هر در وضعیت زرد و ۳۴۲ ش��هر کش��ور نیز در وضعیت آبی قرار 

دارند.

 آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
وزارت خزان��ه داری آمری��کا  در ادام��ه رویکرده��ای ضدایران��ی خود، 
تحریم ه��ای جدیدی را علیه ایران و در ارتباط با برنامه پهپادی این کش��ور 

اعمال کرد.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، در چارچ��وب محدودیت ه��ای جدی��د ضدایرانی 
 آمریکا، هش��ت مقام ارش��د ش��رکت پهپادس��ازی »پرآور پ��ارس« از جمله 
»علیرضا تنگسیری« رئیس هیأت مدیره شرکت پرآور پارس و فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاس��داران و »حسین شمس آبادی« مدیرعامل این شرکت، به 

همراه دو ناو جنگی جمهوری اسالمی تحریم کرده است.
این وزارتخانه طی بیانیه ای اعالم کرد که ش��رکت پرآورپارس با ساخت 
و آزمایش پهپاد برای نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

نقش قابل توجهی در توسعه و تولید پهپاد شاهد-۱۷۱ نقش داشته است.

 ادعاهای تروئیکای اروپا و آمریکا درباره 
تغییرات در تأسیسات فردو

 تروئیکای اروپا و آمریکا با اش��اره به گ��زارش ادعایی آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی در خصوص آنچه »تغییرات اعالم نش��ده در تاسیس��ات فردو« 
خوانده ش��ده است، مدعی شده اند که پاس��خ ایران به این گزارش را ناکافی 

می دانند.
ب��ه گ��زارش  رویت��رز،در حالی که »محمد اس��المی« رئیس س��ازمان 
 ان��رژی اتمی ایران تصریح کرده اس��ت ک��ه گزارش ب��ازرس آژانس نتیجه 
»برداشت نادرست« بوده است، این چهار کشور مدعی شده اند که این پاسخ 
را کافی نمی دانند و اقدام ها ایران را بر اساس گزارش های بی طرفانه و عینی 

آژانس قضاوت می کنند، نه بر اساس »مقاصد ادعایی« این کشور. 
در بیانیه مشترک آمریکا و تروئیکای اروپا با اعالم این که سانتریفیوژهای 
تاسیس��ات فردو اورانیوم غنی ش��ده ۶۰ درصدی تولید می کنند، آمده است: 
»گ��زارش آژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی در خصوص تغییرات اساس��ی 
اعالم نش��ده در پیکربندی برخی از س��انتریفیوژهای تاسیسات فردو توسط 

ایران را مورد توجه قرار می دهیم«.
آمری��کا و تروئیکای اروپا در ادامه مواضع بی اس��اس خود اعالم کرده اند 
که تولید اورانیوم با این درجه خلوص در تاسیس��ات هسته ای فردو خطرات 
مهمی در ارتباط با اش��اعه تسلیحات هس��ته ای به همراه دارد و هیچ توجیه 

غیر نظامی برای آن وجود ندارد. 

 بسته کمک جدید ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالری آمریکا به اوکراین

 آمریکا در قالب بس��ته جدید کمک های خود به اوکراین، دو میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالر دیگر کمک امنیتی به این کشور ارسال می کند.

به گزارش ایلنا،بنا بر اعالم دولت آمریکا، ارس��ال موشک های دوربرد به 
کی یف، از جمله مفاد این بسته کمک جدید است. 

واش��نگتن اعالم کرده اس��ت که این موش��ک ها دامنه توان مس��افتی 
موشک های اوکراین را دو برابر خواهد کرد.

بس��ته جدید کمک ه��ای آمری��کا به اوکرای��ن، عالوه بر موش��ک های 
هدایت ش��ونده جدید و دوربرد، همچنین شامل س��امانه های پدافند هوایی، 

موشک های ضد تانک و خودروهای زرهی پیاده نظام خواهد بود.
در همین حال، وزارت دفاع فرانس��ه اعالم کرد که این کش��ور و ایتالیا 
مذاکرات فنی برای تحویل مشترک سامانه دفاع هوایی »سمپ/تی مامبا« به 

اوکراین در بهار ۲۰۲۳ را نهایی کرده اند. 

 مدیریت سلیقه ای غیرمنطقی را 
در حل مشکالت مردم کم کنیم 

یکی از ع��وارض و آفات اجتماع��ی و همه گیر که 
در فرهنگ ایرانیان رخته کرده  اس��ت، شناخت تمامی 
 مش��کالت دیگران اع��م از اخالقی،فرهنگی،خانوادگی،

هم��ه  و...  امنیت��ی  نظام��ی،  سیاس��ی،  اقتص��ادی، 
مخلوق��ات  تم��ام  ب��رای  و  هس��تیم  دان  چی��ز 
آش��فتگی  درای��ن  داری��م  توصی��ه  و  تجوی��ز  زمی��ن  جنبن��دگان   و 
برنام��ه ری��زی ها کار به جایی می رس��د ک��ه ما در حوزه مس��ئولیت خود 
 نی��ز درقامت منتق��د بر می آییم و نس��خه برای مراجعی��ن و مطالبه گران 
می پیچیم و یا اش��کال حوزه کاری خود را به گردن و ضعف ناکارآمدی در 

بخش های دیگر می اندازیم.
اما هیچگاه، هیچ یک از ما نمی گوید که من اشتباه کردم!. گویا پذیرش 
 اش��تباه در قاموس رس��می و خلقی جامع��ه ما تبدیل به مفه��وم توجیه و 
عدم مس��ئولیت پذیری شده اس��ت. این مقدمه از آن جهت بود که باردیگر 
به داد دردهای مردم زلزله زده خوی برس��یم و ناکارآمدی های مدیریتی و 
ناهماهنگی در س��اماندهی و امدادرسانی رفاهی و معیشتی در این بخش را 

گوشزد کنیم.
بوروکراس��ی  از  و محب��ت هموطن��ان  بازه��م غی��رت  خوش��بختانه 
 عری��ض و طویل دس��تگاه های مختلف پیش��ی گرفت و خیلی س��ریعتر از

 دستورالعمل ها به داد همنوعان خود رسیدند. 
هم��واره در چنی��ن ح��وادث تلخ��ی چه��ره ه��ای ملی کش��ور اعم از 
هنرمندان،بازیگران، ورزشکاران، اساتید دانشگاه و به قولی معتمدین عمومی، 
گلریزان مردم را جمع می کردند و به دست حادثه دیدگان می رساندند ولی 

در این عرصه خیلی مشهود نیست.!
اما تعجب آور اینجاست که جمع آوری کمک های نقدی و ارائه حساب 
ش��خصی برای این چهره ها و ش��خصیت های شناخته ش��ده ممنوع اعالم 
ش��ده و طی چند روز گذشته حساب بانکی برخی از آنها مسدود شده است. 
درحسن نیت قانون گذاران که مدام نگران حقوق ملت هستند شکی نیست، 
ام��ا چرا باید کمک ه��ای مردمی صرفاً و صرفاً از طری��ق نهادهای دولتی و 

امدادرسانی های رسمی صورت گیرد؟!.
اگر توجیه آن جلوگیری از کالهبرداری اس��ت که باید به فهم و ش��عور 
واریزکنندگان وجوه به حس��اب اشخاص معلوم الحال شک کرد! اگر توجیه 
امدادرس��انی یکپارچه اس��ت، چرا این دستگاه های امدادرس��ان خود قادر 
 ب��ه جمع آوری و تأمین یکپارچه نیازها نیس��تند، اما وقت��ی پای خیرین و 
چهره های ملی به میان می آید، در حیطه وظایف خود پافشاری می کنند. 
فارغ از این موضوعات وقتی مردم به چهره های ملی در زلزله ورزقان و سیل 
درگرگان و جنوب کش��ور اعتماد کردند دیدیم که بادرکی صحیح از س��وی 
این اشخاص مبالغ جمع آوری شده به صورت شفاف تقدیم هالل احمر شد 
تا ش��ک و شبهه ای در آن صورت نگیرد. چرا امیدکشی و وحدت ستیزی را 

خواسته یا ناخواسته به مردم تزریق می کنیم.
ای��ن قضی��ه را به کل کن��ار می گذاریم؛ اش��کال دریاف��ت "کمک های 
پیشنهادی" از سوی همسایگان برای کمک به مردم زلزله از چه باب است؟! 
مگر ما در هر مناس��بتی اعم از حوادث طبیعی یا جنگ و دیگر مناس��بت ها 
محموله های عظیم غذایی و دارویی و امکانات مختلف را به همسایگان ارسال 

نمی کنیم. این چه منطق و دستورکاری است که در پیش گرفته ایم.
این مس��ائل از همان دس��ت مشکالتی اس��ت که با خود داریم و باید آنها 
را خودم��ان حل کنیم. باید به جای نس��خه های مدیریتی که برای بس��یاری 
 م��ی پیچیم، قدری با خود در مورد مدیریت و س��لیقه ه��ای اعمالی در عرصه 

سیاست ها و تصمیمات تأمل و تعمق کنیم، شاید به نتیجه ای دیگر رسیدیم.

خبرسرمقاله

حمیدرضا عسگری

hamidasgari2020@yahoo.com

وزیر بهداش��ت اعالم کرد که امروز ۵۰ قلم دارو به 
زلزله زدگان خوی توس��ط مجمع خیرین سالمت داده 

شد.
به گزارش ایس��نا، به��رام عین الله��ی درخصوص 
وضعیت خدمات درمانی زلزله زدگان خوی، اظهار کرد: 
در حال حاضر بیمارستان قمر بنی هاشم قابل استفاده 
نیست. حتی این بیمارستان بیماران بدحال داشت که 
به ش��هرهای مجاور مثل سلماس، مرند، ارومیه و تبریز 
منتقل ش��دند و از طرفی دیگر ح��دود ۱۱۰۰ مصدوم 
داش��تیم که کارهای اولیه انجام و ح��دود ۲۰۰ نفر از 
آنه��ا در جاهای مختلف بس��تری و اعمال جراحی الزم 

نیز انجام ش��د که اعم��ال جراحی اغلب ارتوپدی و مغز 
و اعصاب بود.

به گفته وی، تاکنون ش��ش تیم بهداش��تی شامل 
کارشناس��ان بیماریها، بهداش��ت محی��ط و حرفه ای، 
بهداشت روان و بهداش��ت خانواده به منطقه زلزله زده 

اعزام و در حال فعالیت هستند.
وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه از انبار دارویی 
بازدی��د کردم گفت: وضعیت انبار دارویی مناس��ب بود. 
همچنی��ن امروز اع��الم کردند که ۵۰ قل��م دارو نیز به 
زلزله زدگان خوی توس��ط مجمع خیرین سالمت داده 

شده است.
عین اللهی یادآور شد: کلیه خدماتی که در منطقه 

انجام می شود رایگان است.

وزیر بهداشت: 

کلیه خدمات در مناطق زلزله زده خوی رایگان است

سودآوری از مردم تا کجا 
ادامه دارد

        ثبت نام فراخوان جذب هیأت 
علمی دانشگاه آزاد اسالمي آغاز شد
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پ��س از توجی��ه های خودپس��ندانه فروش خودرو در ب��ورس کاال با 
شرایطی همچون وکالتی کردن حساب و مسدود کردن بخشی از سرمایه 
نق��دی مردم درحس��اب برای چند روز تا زمان مش��خص ش��دن تکلیف 
برن��دگان، این س��بک فروش به صورت خصوصی در فروش قرعه کش��ی 

خودروسازان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
 درآخری��ن قرعه کش��ی یکی از خودروس��ازان ش��رکت وثبت نام در 
قرعه کش��ی منوط به افتتاح حساب وکالتی به نام خودروساز می باشد و 
باید مطابق با اعالم بخش��نامه های قرعه کش��ی مبلغی را نیز در حساب 
مسدود کنند و تا روز قرعه کشی این پول ها باید در حساب مسدود باشد. 
دقیقاً کاری که در بورس کاال برای فروش خودرو انجام می دهند، این بار 

در قرعه کشی های معمولی نیز این رویه باب شده است.
حرف بر سر این است که واقعاً مردم چه گناهی کرده اند که باید هر 
روز با س��لیقه و رویه ای جدید برای خرید یک خودروی ساخت داخل با 

قیمت های نجومی از هفت خان شرایط خودروسازان بگذرند؟!
این خودروس��ازان آیا واقعاً صنعت گران ملی هستند یا فروشندگان 
و بنگاه های س��ودآوری که به هر طریق ممکن می خواهند منفعتی را از 
مردم کس��ب کنند.این سبک خدمت رسانی نیست و تبدیل به انحصاری 
یک طرفه شده است که یک سوی آن متقاضیان بی دفاع حضور دارند و 
از س��وی دیگر فروشندگان بی مواالت که هیچ ارزش و اهمیتی برای نیاز 
و وضعیت اقتصادی مردم و حتی کشور قائل نیستند. برای همه مردم این 

سئوال وجود دارد که این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت.

پنجاه و س��ومین نمایش��گاه دستاوردهای حوزه صنعت هسته ای و آخرین دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران، با حضور 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افتتاح شد.

هر
: م

س  
عک

 ادامه در صفحه 2

صفحه 3

برگزاری آزمون در خرداد؛

 تمدید فرصت ثبت نام
 در آزمون کارشناسی ارشد 

علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ 

 ادامه در صفحه 3

اعالم محل های برگزاری آزمون شفاهی 
دستیاری فوق تخصصی

 ادامه در صفحه 5

هشدار محققان کانادایی؛
 دود اگزوز کامیون ها در ترافیک جاده ای 

به مغز آسیب می رساند

نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای
ارتباط با ایران، بهانه آمریکا برای 

تحریم شرکت های چینی
ایاالت متح��ده در حال بررس��ی تحریم های جدید 
علیه شرکت های چینی تولیدکننده محصوالت نظارتی به 
ادعای »فروش به نیروهای امنیتی ایران« است. به گزارش 
وال استریت ژورنال مقام های آمریکایی در مرحله پیشرفته 
گفت و گوها درباره تحریم ها هستند و بر روی شرکت تولیدکننده 
تجهیزات الکتریکی مستقر در خارج از شهر تیانجین چین که 
در این گزارش ادعا ش��ده محصوالتش به واحدهایی از سپاه 

پاسداران اتقالب اسالمی ایران فروخته شده، تمرکز کرده اند. 

طرح لغو معافیت های تحریمی 
آمریکا برای برنامه هسته ای ایران

س��ناتور جمهوریخ��واه »ت��د کروز« عض��و کمیته 
رواب��ط خارجی س��نا آمریکا، طرحی را ب��رای منع دولت 
بای��دن از ارایه معافی��ت تحریم های کنگ��ره آمریکا که 
 هم��کاری در م��ورد برنامه هس��ته ای ای��ران را ممنوع 
می کند، ارایه کرده اس��ت. این معافیت ه��ا در چارچوب 
 توافقنام��ه برجام ص��ادر ش��ده و دولت ه��ای آمریکا در
  ۸ س��ال گذش��ته و ب��ه رغ��م خ��روج از برج��ام ای��ن
 معافیت های تحریمی را هر ۶ ماه یک بار تمدید کرده اند.

لیدز، انگلیس ، اعتراض نزدیک به نیم میلیون نفر به وضع 
زندگی خود

احداث 2 پاالیشگاه بزرگ 
پتروشیمی دربندر دیّر بوشهر
بوشهر -روزنامه آفرینش

ب��زرگ  پاالیش��گاه  اح��داث 
برزویه با اعتب��ار ۲۵ میلیون یورو و 
 پاالیشگاه بزرگ فاتح کیمیا با اعتبار

ده��ه  در  دالر  میلی��ون   ۱۲۰  
مب��ارک فج��ر در شهرس��تان دیر 
 در جن��وب اس��تان بوش��هر اج��را 

خواهد شد.
 فرمان��دار شهرس��تان دی��ر با 
بی��ان این مطلب اعالم داش��ت:این 
در  ه��ای ش��اخص  پ��روژه  از  دو  
ک��ه  اس��ت  فج��ر  مب��ارک   ده��ه 
 اشتغال زایی حداقل دو هزار نفر فراهم 

می کند. 

 
همزمان با وقوع زلزله در خوی انجام شد؛

حضور و بازدید نماینده 
 وزیر نیرو از مناطق

 زلزله زده شهرستان خوی
ارومیه-یزدان پناه  

نماینده وزی��ر نیرو با حضور در 
مناطق زلزله زده شهرس��تان خوی، 
از نزدیک در جریان خدمات رسانی 
و تامین آب ش��رب مورد نیاز مردم 

این مناطق قرار گرفت.
وی همچنین با شرکت در جلسه 
تخصص��ی ش��رکت آب و فاض��الب 
آذربایجان غربی در جریان وضعیت 
 موجود و اقدامات صورت گرفته قرار 
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