
 ثبت مرگ ۱۸۹بيمار كرونايي طی ۲۴ساعت 
منته�ي به روز دوش�نبه ۲۰مردادماه نش�ان 
داد همانطور كه معاون كل وزارت بهداش�ت 
گفته بود، نمي ش�ود به كاهش چندروزه آمار 
فوتي هاي كرون�ا دل خوش ك�رد، دوباره دل 
به دريا زد و راهي س�فر ش�د. حاال آنطور كه 
سخنگوي وزارت بهداشت خبر داده ۲ هزار و 
۱۳۲ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناس�ايي و يك هزار و ۶۷ نفر از آنها بستري 
ش�ده اند. ۱۸۹بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 
دس�ت داده اند و مجم�وع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۸ هزار و ۶۱۶ نفر رس�يده اس�ت. 
همچنين ۳هزارو۹۹۲ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت ق�رار دارن�د. عالوه بر اي�ن همچون 
روزهاي گذشته، ۱۵اس�تان در وضعيت قرمز 
و ۱۱اس�تان در وضعيت هش�دار قرار دارند، 
يعني از ۳۲ اس�تان كش�ور تنه�ا اوضاع در 
شش استان تقريبًا عادي است. در عين حال 
معاون بهداشت وزارت بهداشت معتقد است، 
ميزان م�رگ و مير ناش�ي از كرون�ا در ايران 
۳ درصد پايين ت�ر از ميانگين جهاني اس�ت. 

وي��روس كرونا مرز و ب��وم نمي شناس��د و تمام 
سيستم هاي بهداشتي جهان را تحت تأثير قرار 
داده است و هيچ كش��وري از كوويد۱۹ در امان 

نيست. شمار مبتاليان به كروناويروس جديد در 
جهان تاكنون به ۲۰ ميليون و ۲۴ هزار و ۲۶۵ نفر 
رس��يده و مرگ ۷۳۳ هزار و ۹۹۵ نفر در اثر اين 

بيماري نيز تأييد شده است. 
تعداد مبتاليان به كرونا در امريكا از ۵ميليون نفر 
فراتر رفته و كش��ورهايي نظير انگليس و يونان 

درگير موج تازه ابتال هستند. 
در ايران هم س��يما س��ادات الري، س��خنگوي 
وزارت بهداش��ت در گزارش روزانه خود با تأكيد 
بر همه گيري كرونا در دنيا اف��زود: »بهترين راه 
حل مبارزه با آن همراهي و همبستگي در عمل 
به اصول سه گانه بهداشتي يعني شست و شوي 
مرتب دست ها، فاصله گذاري فيزيكي و استفاده 

از ماسك است.«
وي از مردم درخواست كرد از سفر غيرضروري 
پرهي��ز كنن��د، همچنين ش��ركت نك��ردن در 
مراس��م ها، دورهمي ها و حض��ور در مكان هاي 
پرازدحام و شلوغ تنها راهي است كه مي توان از 

سالمتي خود و ديگران مراقبت كرد. 
  ميزان مرگ و مير بيم�اران كرونايي در 

ايران ۳ درصد كمتر از دنياست
تشكيك در آمار اعالمي وزارت بهداشت درباره 
ميزان مبتاليان و فوتي هاي كرونا موضوعي است 
كه اين روزها كم و بيش به گوشمان مي خورد و 
به خصوص در اخبار و گزارشات برخي رسانه هاي 
معاونت ديده مي شود. اين مسئله اما در برخي از 

رسانه هاي داخلي هم مطرح شده است. در برابر 
اين موضوع سخنگوي وزارت بهداشت تأكيد كرد: 
»برخي افراد با عنوان عضويت در ستاد ملي كرونا 
مصاحبه هايي انجام و مباحثي در مورد آمارهاي 
كرونا در كشور ارائه مي دهند كه به هيچ عنوان 

مورد تأييد وزارت بهداشت نيست.«
به گفت��ه وي، آمارهاي كرون��ا از ابتدا به صورت 
شفاف اعالم شده و حتي اولين آمارها دو روز قبل 
از انتخابات اعالم شده است. وزارت بهداشت يك 
وزارتخانه سياسي نيس��ت و سالمت مردم براي 

وزارت بهداشت اولويت اصلي است. 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
با بيان اينكه ۸۲ درصد از فوت شدگان كرونايي در 
كشور را افراد درگير بيماري هاي خاص تشكيل 
مي دهند، گف��ت: »ميزان مرگ و مير ناش��ي از 
كرونا در كشورهاي مختلف ۱۵ درصد و در ايران 

۱۲ درصد است.«
وي معتقد اس��ت: به طور قطع حداقل يك سال 
طول مي كشد تا واكس��ن يا داروي مؤثري براي 
درمان كرونا پيدا شود و امكان تهيه آن براي همه 
مردم مقدور باشد، از اين رو بايد تا آن زمان زندگي 

مسالمت آميز با اين ويروس را ياد بگيريم. 
  آزمايش انساني واكسن كروناي ايراني 

از ۲هفته آينده
به گزارش نش��ريه پليتيكو، كش��ورهاي سراسر 
جهان براي ساخت واكسن ويروس كرونای جديد 

در حال رقابت با يكديگر هستند. 
در م��اه ژوئن، »ائتالف واكس��ن« بي��ن آلمان، 
فرانسه، هلند و ايتاليا اقدام به ادغام فعاليت هاي 
خود با استراتژي كميسيون اروپايي كرده تا خريد 

واكسن را به عنوان يك واحد پيش ببرند. 
حاال كميسر سالمت اتحاديه اروپا مدعي شده كه 
واكسن ويروس كرونا به زودي و در سال جاري 

ميالدي )۲۰۲۰( آماده مي شود. 
به گفته محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره(، واكسن كروناي ايراني هم از سه مسير 
تست حيواني واكسن كرونا انجام شده است و با 
در نظر گرفتن پروتكل ها و اخذ مجوزهاي وزارت 
بهداشت طي يك الي دو هفته آينده تست انساني 

آن شروع خواهد شد. 
  ل�زوم هماهنگ�ي مجلس با س�تاد ملي 

مقابله با كرونا براي برگزاري كنكور
با وجود برگزاري دو كنكور سراسري كارشناسي 
ارشد و دكترا در ايام همه  گيري كرونا همچنان 
نگراني هايي درباره برگزاري آزمون سراس��ري 
ورودي دانش��گاه ها وجود دارد. يك��ي از داليل 
اين نگراني هم جمعيت قاب��ل توجه متقاضيان 
كنكور سراسري نس��بت به كنكور هاي ارشد و 

دكترا است. 
روز گذشته هم دكتر منصور غالمي، وزير علوم 
در نشست خبري خود با ابراز اميدواري نسبت به 
اينكه بتوانند كنكور را در موقع مقرر خود برگزار 
كنند، افزود: »رئيس مجل��س و نمايندگان اگر 
نظراتشان در رابطه با زمان برگزاري كنكور غير 
از آن چيزي است كه در پيش رو داريم، به ستاد 
ملي مقابله با كرونا اعالم كنند و ما حتماً از طريق 
اين س��تاد پيگيري خواهيم كرد، اميدوارم اين 
آزمون را در موقع مقرر برگزار كنيم و داوطلبان را 

بيش از اين در شرايط بالتكليفي قرار ندهيم.«
به گفته وي پروتكل هاي بهداش��تي آزمون ها را 
وزارت بهداشت تعريف مي كند و خود آنها نيز بر 
اجراي آن نظارت مي كنند، بنابراين وقتي معاون 
اين وزارتخانه تأكيد دارد نظرخواهي ها بيانگر اين 
است كه ۹۱ درصد داوطلبان آزمون كارشناسي 
ارشد از اجراي پروتكل ها راضي بودند وزارت علوم 

نيز بايد به اين آمار اطمينان داشته باشد. 
غالم��ي خاط��ر نش��ان ك��رد: »پروتكل هاي 
بهداش��تي كنكور همان پروتكل هايي اس��ت 
كه براي ارش��د تعريف ش��ده اس��ت، احتماالً 
تغييرات براي رفع برخي كاستي ها وجود دارد، 
تالش مي كنيم اجراي آن را بهبود بخش��يم و 
اميدوارم بتوانيم آزمون پي��ش رو را به خوبي 
پيش ببريم. داوطلب��ان و خانواده ها مطمئن 
باشند ما همانند بچه هاي خود نگران سالمتي 
داوطلبان هستيم، در اين چند ساعت مشكلي 
از بابت پاسخ دادن به سؤاالت و بهداشتي پيش 
نمي آيد چراكه دو آزمون قبل تجربيات خوبي 

را فراهم كرده است.«
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متهم رديف دوم: كيفرخواست جوري نوشته شده كه من سلطانم و عضو هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي كه ۸۰شركت دارد، شبان است!

سلطان و شبان در دادگاه پتروشيمي!

مرگ هاي كرونايي دوباره صعودي شد
معاون بهداشت وزارت بهداشت: آمار مرگ و مير هاي كرونايي در ايران ۳ درصد از ميانگين جهاني پايين تر است

آن گون�ه ك�ه در 

عليرضا سزاوار
س�ت   گزارش  2 ا خو كيفر

پرون�ده ش�ركت 
بازرگاني پتروش�يمي عنوان ش�ده، محس�ن 
احمديان)متهم رديف دوم(حدود ۵۰۰ميليون 
دالر و ۲۰۰ ميليون درهم از ارزهاي محصوالت 
پتروشيمي دولتي را در خارج از كشور اختالس 
كرده اس�ت. اي�ن مته�م ام�ا گاليه ك�رد كه 
كيفرخواست او را سلطان نشان داده و صميمي 
)عضو هيئت مديره پتروشيمي( را كه ۸۰شركت 

دارد، شبان!
پانزدهمين جلس��ه دادگاه رس��يدگي ب��ه اتهام 
مديرعامل سابق ش��ركت بازرگاني پتروشيمي و 
۱۴متهم ديگر پرونده، روز گذشته به رياست قاضي 

مسعودي مقام برگزار شد. 
قاضى مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه عنوان 
كرد: جلسه قبل وكيل حمزه لو )مديرعامل شركت 
بازرگاني پتروش��يمي( دفاعياتى داش��ت، ادامه 

دفاعيات خود را ارائه دهند. 
 سرمايه گذاري در كانادا از روي اضطرار

وكيل حمزه لو نيز ضمن قرارگيری در جايگاه گفت: 
اتهامى كه نسبت به موكلم مطرح شد، اخالل در 
توزيع ارز ش��ركت های توليدكنن��ده محصوالت 
پتروشيمى بود، حال آنكه اين تكليف قانونى موكلم 
بوده كه ارز را به سيستم بانكى بازگرداند)تبديل به 

ريال كند(.
قاضي مسعودی مقام اظهار كرد: مجوز عالي ترين 
مقام در خصوص نحوه هزينه كرد ارز ها و مستندات 
طبق گفته هاي شما اصاًل وجود ندارد، شما كتبي 
اعالم كنيد كه چنين مجوزی برای مصرف ارز ها 
وجود داشته اس��ت تا ما براي صحت سنجي اش 

سراغ اسناد برويم. 
وكيل حمزه لو عنوان كرد: موكل من از باب تعهد 
به نظام اقتصادی اين تصميم )عدم توزيع ارز بين 
توليدكنندگان پتروشيمي در كش��ور( را گرفت. 
گزينه بعدی استفاده از اش��خاصي بود كه دارای 
گذرنامه های خارجى بودند. تنه��ا راه اين بود كه 
از ظرفيت های خودش��ان در خارج از كش��ور به 
عنوان شركت تجاری استفاده كنند و ارز را از آن 

كانال ها به كشور بياورند. اضطرار در بحث ما وجود 
تحريم است. 

قاضي پاسخ داد: آيا كس��ب منفعت و خريد خانه 
توسط خانم شيخ االس��المي در باالشهر تهران و 
كانادا اضطرار اس��ت؟! پول ها را با سندس��ازی در 
امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوی غيرواقعى 
و زد و بند هزينه كرديد. در كش��ور آلمان حقوق 
مى دهند به آدمى كه يك ريال س��ودآوری ندارد، 
چرا به آق��ای طاهری نس��ب )نماينده ش��ركت 
بازرگاني پتروشيمي در دوبي( اين ميزان  ميليون 
درهم مى دهند؟ اگر مجوز داريد و تكليف قانوني 

موكل تان بوده، چرا وارد بحث اضطرار مى شويد؟
  اختالس ۳۸۴ميليون يورويي 

قاضي مسعودي مقام افزود: اينكه پول ديگران جاي 
ديگران مصرف شود، قابل قبول نيست. هيچ تفاوتى 
بين ارز دولتى و خصوصي نيست و تجارت شركت 

در آن سال با اما و اگرهاي فراوان همراه است. 
وكيل حمزه لو گفت: معتقدم همين كه منابع بانكى 
ما از ارز غنى باشد، بهترين اتفاق برای اقتصاد افتاده 
است. اما بانك مركزی و مصوبه هيئت وزيران برای 

اين بوده كه ضرورتى به برگرداندن ارز نداشتند. 
قاضى مس��عودی مقام عنوان ك��رد: اصاًل چنين 

چيزی نيست. بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
يورو نيام��ده كه ۳۸۴ ميليون ي��ورو آن مربوط به 
موكل شماس��ت. آقايان فكر مى كردند صاحبان 

قدرت و پول از رسيدگي مستثنى هستند!
   هركس هر ميزان برده بايد برگرداند

رئي��س دادگاه تصريح ك��رد: االن ما ب��ا بيش از 
۲۶هزار ميليارد تومان و شايد بيشتر كه وارد كشور 
نشده مواجهيم، ۲۰ ميليون دالر، ۲۰ ميليون تومان 
نيس��ت. مبلغ ۳۶ ميليون دالر س��ال۹۰ مى تواند 
باعث س��رمايه گذاری گس��ترده در كشور شود و 
ارزش افزوده بااليي ايجاد كند. شخصي كه متهم 
به معاونت در جرم است ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون 
تومان را در س��ال۹۰ مى برد و در كانادا برای خود 
امكانات درس��ت مى كند. اين افراد بايد پاسخ اين 
چيز ها را بدهند. هر كس هر ميزانى كه وجه برده 
باشد بايد برگرداند. اگر مشروع باشد، كاری نداريم. 
تكليف ما اين است كه س��رمايه گذاری درست را 
تش��ويق كنيم.  در ادامه دادگاه محسن احمديان 
)متهم رديف دوم پرونده و مدير بازرگاني خارجي 
ش��ركت( به جايگاه فراخوانده ش��د و در دفاع از 
خودش گفت: ب��دون اجازه هيئ��ت مديره هيچ 
كاري نمي كردم، حتى اجازه نداشتم به كشتى كه 

محصوالت پتروشيمي را جابه جا مي كند يك ريال 
بدهم و بايد مصوبه هيئت مدي��ره مجتمع را مى 
گرفتم، موظف بودم پيش هيئت مديره ها بروم و 

گزارش دهم كه محصول را چند فروخته ام. 
  يوروهايم را ضربدر هزار كنيد!

وي اف��زود: م��ا بى گناه نيس��تيم، اما گن��اه مالى 
نداريم. خدا ش��اهد اس��ت رحمانى )عضو هيئت 
مديره( ب��ه من گفت برگ��رد اما م��ن در جوابش 
قس��م خوردم، بازنشس��تگى مرا بپذيرد و به وي 
گفتم ديگر در پتروش��يمى ايران كار نمى كنم. از 
پي سي سي)شركت پتروشيمي( بازنشسته شدم 
و تس��ويه كردم، اما االن بدهكار ش��دم! صميمى 
)يكي از سه عضو هيئت مديره( ۸۰شركت دارد و 
همه كاري مى كند اما من سلطانم و او شبان است!  

اقارير بنده را در ۱۳خرداد ۹۲ مطالعه كنيد. 
احمديان در ادامه گفت: اگر ي��ك يورو عليه من 
مدرك پيدا كرديد، ضربدر هزار كنيد، چون شما 

قاضى هستيد كه با مدرك صحبت مى كند. 
 رد اعترافات قبلي بدون مدرك

قاضى اظهار كرد: در رابطه با فروش مطالبي داريد؟ 
احمديان هم گفت: ما اجازه تبديل به ريال نداشتيم 
و قبل تر هم نداش��تيم. تالش مى كرديم ردپايى 
از ما نماند. حسينى در ش��انگهای چين)نماينده 
شركت( بود و اغلب مشتريان در بانك شعبه وی 
حساب باز مى كردند و نمي گذاشتيم پول ها بلوكه 
شود.  شاه حسينى نماينده دادستان در ادامه ضمن 
قرارگيری در جايگاه عنوان كرد: متهم احمديان 
اقارير متعددی نزد بازپرس داشته و ما عوايد حاصل 
از جرم را به اقرار متهم استناد كرديم. وي ادعا دارد 
اعترافات قبلي اش صحيح نيس��ت اما مدركي هم 

ارائه نمى دهد. 
گفتني است طبق كيفرخواست، احمديان حدود 
۵۰۰ ميليون دالر و ۲۰۰ ميليون درهم از ارزهاي 
حاصل از فروش صادراتي محصوالت پتروشيمي 
دولتي را در خارج از كش��ور اختالس كرده است. 
وي كه قباًل با وثيقه ۲۰ ميلياردي آزاد بود، اكنون 
در بازداشت است.  در نهايت قاضي مسعودي مقام 
ختم جلس��ه را اعالم ك��رد و گفت: جلس��ه بعد 

چهارشنبه ۲۲مرداد خواهد بود. 

 مديرعامل ش��ركت س��اماندهي صنايع و مشاغل ش��هر با اشاره به 
برگزاري بازار غيرمجاز خري��د و فروش حيوانات در حاش��يه بزرگراه 
آزادگان خواستار برخورد دستگاه هاي قضايي و نهادهاي حاكميتي با 

برگزاركنندگان اين بازار غيرقانوني شد . 
 حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران، درباره سرانجام موضوع 
پياده راه  فروشي در پايتخت اظهار داشت: مسئله فروش پياده راه نيست 
بلكه موضوع اجاره پياده راه به مغازه داراني است كه جلوي در مغازه آنها 

فضاي خالي وجود دارد. 
 رئيس انجمن جراحان پالستيك و زيبايي ايران با اشاره به شرايط 
كنوني انجام جراحي هاي زيبايي بر اساس پروتكل هاي وزارت بهداشت 
گفت: متأس��فانه اخيراً به دليل كاهش عمل زيبايي توس��ط جراحان 
پالستيك، افراد غيرحرفه اي مانند تكنس��ين ها به صورت زيرزميني 

اقدام به جراحي هاي زيبايي كرده اند. 
 مديركل دفتر انتشارات و فناوري آموزشي از لزوم درج ُمهر استاندارد 

آموزشي بر لوازم التحرير ايراني- اسالمي خبر داد. 
  محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: در حوزه تشكل ها گاهي با بي مهري دستگاه ها مواجه بوده ايم اما 
خوشبختانه موفق شده ايم در بحث سرباز مهارت، آموزش هاي مهارتي 
سربازان را به عهده بگيريم و با گردش كاري كه درباره امريه تشكل هاي 
جوانان خدمت مقام معظم رهبري ارائه كرده ايم، ايشان نامه اي به ستاد 
كل نيروهاي مسلح با ذكر عنوان سمن هاي جوانان و سهميه اي مشخص 

براي بهره برداري از امريه سربازي ابالغ كرده اند. 
 رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران از تغيير 
نام خيابان زرافش��ان ش��مالي واقع در منطقه ۲ تهران به نام »مدافع 

سالمت« خبر داد. 
 معاون هماهنگي، اقتصادي و نظارت بر امور اس��تان هاي س��ازمان 
دانش آموزي از بازنگري در دستورالعمل بازگشايي پايگاه هاي تغذيه 
س��الم در مدارس خبر داد و گفت: براي س��ال تحصيلي آينده فروش 
غذاهاي گرم، انواع لقمه ها و غذاهاي پخته ش��ده را به هيچ عنوان در 

بوفه ها نخواهيم داشت. 

30 شركت دانش بنيان
 پاي ساخت قطار ملي

هاشمي: متروی ملي  نماد خودكفايي شهري است
معاون علم�ي و فناوري رئيس جمه�وري گفت: قرارداد س�اخت 
قطار ملي تير ماه س�ال گذش�ته با ش�هرداري تهران بسته شد و 
براي اين پروژه ۲۰ تا ۳۰ش�ركت دانش بنيان به كار گرفته ش�دند. 
سورنا ستاري در مراسم رونمايي از دستاوردهاي طراحي و ساخت قطار 
ملي مترو كه به صورت مجازي برگزار شد، گفت: هم اكنون ساخت يك 
واگن نهايي شده و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم يك رام قطار توليد 
ملي را عرضه كنيم.  وي افزود: در اين رون��د از ۲۶ درصد به ۸۵ درصد 

داخلي سازي رسيده ايم كه گام بزرگي است. 
س��تاري گفت: تالش هاي انجام شده از س��وي جهاد دانشگاهي براي 
داخلي سازي قطعات مترو نش��ان مي دهد كه اگر بخواهيم، مي توانيم 
به موفقيت برسيم و براي به حركت درآوردن اين اكوسيستم بايد يك 

اراده كلي داشته باشيم. 
در همين رابطه پيروز حناچي هم گفت: امسال سال جهش توليد است 
و قرارداد ش��هرداري و معاونت علمي رياس��ت جمهوري كه يك سال 
پيش براي طراحي و اجراي يك رام قطار منعقد ش��د به نيمه رسيده 
است. االن اين پروژه به ۴۷ درصد پيش��رفت فيزيكي رسيده و بخش  
زيادي از قطعات در داخل توليد شده و بخش هاي توليد نشده نيز صرفه 

اقتصادي نداشته است. 
ش��هردار تهران با بي��ان اينكه ۱۵كالنش��هر داريم ك��ه راه حل اصلي 
مشكالت آنها توسعه حمل و نقل عمومي است، گفت: مترو يك تصميم 
استراتژيك اس��ت كه اميدواريم با حمايت شركت هاي داخلي بتوانيم 
ظرفيت آن را افزايش دهيم.   رئيس شوراي اسالمي شهر تهران نيز با 
تأكيد بر اينكه متروی ملي نماد خودكفايي شهري است، گفت: براي 
توليد قطارهاي ملي ۴  الي ۵هزارميليارد تومان بودجه الزم اس��ت كه 
دولت بايد كمك كند.  محسن هاشمي گفت: متروي تهران متشكل از 
دو بخش ساختماني و تجهيزات اس��ت كه معموالً ۵۰ درصد هزينه ها 
صرف امورات ساخت و س��از مي شود كه ما در كش��ورمان سال هاست 
در اين امر به خودكفايي رس��يده ايم اما ۵۰ درصد بودجه مترو صرف 

تجهيزات ثابت و متحرك مي شود. 
وي با بيان اينكه در سال هاي اخير مهندسان ايراني در بخش تجهيزات 
ثابت همچون تهويه و غيره به خودكفايي رسيده اند، گفت: مشكل ما 
تجهيزات متحرك است و هنوز سرعت خودكفايي خوب نيست چراكه 
معموالً تأمين مالي پروژه ها به سمت فاينانس سوق داده مي شد و اين 

مسئله سبب شد عمدتاً اين تجهيزات از خارج كشور وارد شود. 
وي با بيان اينكه تالش مي ش��ود تا پايان امس��ال ي��ك رام قطار ملي 
وارد ناوگان حمل و نقل ش��ود اما اين راه بايد ادامه يابد، تصريح كرد: 
براي خريد هر قطار يك ميليون دالر پول الزم است كه اگر اين پول را 
ضرب در ارز نيمايي كنيم، مي بينيم كه براي توليد هر قطار ملي۴ الي 
۵هزارميليارد تومان پول الزم است كه بايد به صورت تدريجي تزريق 
ش��ود، به همين دليل از دولت و ش��هرداري مي خواهم از همين حاال 
قراردادهاي ساخت قطارهاي ملي بيشتر را آماده كنند تا تأمين اعتبار 

شود و بتوانيم اين قطار را به توليد انبوده برسانيم. 
علي امام، مدير عامل متروي تهران هم گفت: قرار بود قرارداد ساخت 
۲هزار واگن از طريق فاينانس پيگيري ش��ود اما به واس��طه تحريم ها 
مي توان اين فرص��ت را به ش��ركت هاي داخل��ي داد و از ظرفيت آنها 
اس��تفاده كرد. اميدواريم با حمايت هاي دولت از شركت هاي داخلي، 

بتوانيم اين ۲هزار واگن را داخلي سازي كنيم. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت فروش 10 هزار ميلياردي
 محصوالت دانش بنيان ها

ش�ركت هاي  محص�والت  توم�ان  ميلي�ارد  ۱۰ه�زار 
اس�ت.  رفت�ه  ف�روش  ب�ه   ۹۸ س�ال  در  دانش بني�ان 
منصور غالمي وزير علوم گفت: ۹ هزار ش��ركت دانش بنيان داريم كه 
هزارو۸۰۰ مورد از اين ش��ركت ها در مراكز علمي و دانشگاه ها مستقر 
هستند. فروش دانش فني و دستاوردهاي اين مجموعه ۱۰ هزار ميليارد 
تومان در سال ۹۸ بوده در حالي كه در س��ال ۹۲ حدود ۴۵۰ميليارد 

بوده است. 
وي افزود: س��ال گذش��ته ۸۰ ميليون دالر از محصوالت شركت هاي 
دانش بنيان را صادر كرديم. عالوه بر اين جل��وي واردات از اين طريق 
گرفته شده است. ۶۵دانش��گاه كش��ور ما در ميان  هزار دانشگاه هاي 
معروف دنيا قرار دارند. رتبه منطقه اي ما يك است و در آسيا نيز رتبه 
بس��يار خوبي داريم. در كل مجموعه آموزش عالي توانس��ته جايگاه 

خودش را حفظ كند و باعث اعتالي نام نظام جمهوري اسالمي شود. 
وزير علوم  درباره حذف كنكور گفت: بحث هايي شده و حركت به اين 
سمت شروع شده است، االن در ش��رايط كرونا به سمتي مي رويم كه 
اين مسئله شفاف تر شود. داوطلبان بايد درباره برنامه هاي آينده خود 
فكر كنند و نگران آزمون هاي آينده نباش��ند، مگر اينكه بخواهند در 

رشته هاي پرطرفدار شركت كنند. 
وزير علوم در واكنش به تقلب هاي علمي هم گفت: قطعاً با تقلب هاي 
علمي به شكل عمومي و قضايي رسيدگي مي ش��ود. مواردي كه به ما 
گزارش مي شود مستقيماً به بخش حقوقي ارسال مي شود. براي برخي 
از پرونده ها نيز حكم صادر شده اس��ت. تمام سوابق مدارك تحصيلي 
فارغ التحصيالن روي يك سيس��تم ملي منتقل مي ش��ود. اين كار از 
فارغ التحصيالن سال هاي ۹۸، ۹۷، ۹۶ به قبل در حال انجام است، به 
گونه اي كه با وارد كردن كد ملي شخص، همه چيز قابل بررسي است. 
همچنين يك كد ديگر روي مدرك خواهد بود كه توس��ط آن صحت 

مدرك قابل استناد است. 
غالمي درباره اينترنت دانش��جويان نيز گفت: بح��ث اينترنت رايگان 
براي دانشجويان با حمايت هايي كه وزارت ارتباطات انجام داد، اعمال 
شد و ما توانستيم اينترنت رايگان را در اختيار دانشجويان قرار دهيم. 

درخواستمان براي سال تحصيل آينده هم همين رويه خواهد بود. 

»دكتر! شما چرا اظهار نظر نمي كنيد؟«
پرسش استاد  از خانم دكتر جواني كه طي يك دوره آموزشي 

دانشگاهي، حتي يك كلمه هم سخن نگفته بود!
اگر مجبور نبود، پاسخ استاد را هم نمي داد.

»استاد! رش�ته من زبان انگليسي است و س�ال ها در كشوري 
انگليس�ي زبان زندگي كرده ام. در مقطع كارشناس�ي ارش�د 
اس�تادي داش�تيم كه زبان درس مي داد، اما گاه�ي كلمات را 
اش�تباه تلفظ مي كرد. من چندين بار اين نكت�ه را تذكر دادم. 
بعدها ورق برگش�ت و او در پايان هر كالس از من مي پرس�يد 
تو درس را فهميدي؟ مي گفتم بل�ه، مي گفت پس مطمئنًا همه 

فهميده اند!
استاد! باور نمي كنيد. من از آن پس در كالس هيچ استادي كه 

از خودم ُمسن تر است، اظهار نظر نكرده ام!«
مي ش�ود با تحقير و توهين كاري با مس�ئوليت پذيري كرد كه 

بدترين خاليق نكرده باشند!
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صدور مجوز
 براي 69 گروه امر به معروف در تهران

جانش�ين دبير س�تاد ام�ر ب�ه مع�روف و نه�ي از منكر اس�تان 
ته�ران از راه ان�دازي گروه ه�اي جه�ادي در ۱۶عرص�ه كل�ي و 
تخصصي امر ب�ه معروف و نه�ي از منكر خب�ر داد و گف�ت: افراد 
متقاضي ب�راي مش�اركت در اي�ن موض�وع مي توانن�د از طريق 
س�ايت س�تاد امر به معروف و نهي از منكر كش�ور ثبت نام كنند. 
حجت  االسالم حامد فاطمي در نشست خبري با اشاره به اهميت امر به 
معروف و نهي از منكر در جامعه  اظهار داشت: متأسفانه در جامعه كنوني 
امر به معروف آن چيزي نيست كه در اذهان عمومي شكل گرفته است.  
جانشين دبير س��تاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران با بيان 
اينكه براي دور كردن هرگونه دغدغ��ه در امر به معروف و نهي از منكر 
حمايت هاي الزم را تقويت كرده ايم، گفت: ما از ظرفيت هاي قانوني در 
اين مسير استفاده كرده و ش��عب ويژه امر به معروف و نهي از منكر در 
برخي دادسراها شكل گرفته است. همچنين استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني در مجموعه هايي كه مكلف به حمايت از امر به معروف و نهي از 
منكر هستند، شكل گرفته و قرار است تا مشاوره و وكالت رايگان براي 
آمران امر به معروف و نهي از منكر كه به اين موضوع ورود پيدا مي كنند، 

شكل گيرد. 
جانشين دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران متذكر شد: 
 گروه هاي جهادي كه در ۱۶عرصه كلي تقسيم بندي و شكل مي گيرند، 
آموزش هاي الزم را فرا مي گيرند و مطالبه گري مبتني بر اخالق و قانون 
شكل مي  گيرد، همه مسئوالن بايد توجه و دقت الزم را داشته باشند و 

خود را در مقابل مطالبه گري صحيح مردم پاسخگو بدانند. 
جانشين دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران با اشاره به 
جزئيات شكل گيري گروه هاي جهادي امر به معروف و نهي از منكر بيان 
داشت: ما در قانون موظف هستيم تا گروه هاي مردمي را سامان دهيم، 
اكنون در تهران براي ۶۹گروه مجوز صادر كرده ايم، ضمن اينكه افرادي 
كه قصد شركت در اين گروه ها را دارند مي توانند به سايت ستاد امر به 
معروف و نهي از منكر كشور مراجعه و ثبت نام كنند، اين گروه ها حداقل 
بايد هفت نفر باشند، دو نفر متخصص در عرصه تخصصي مورد نظر خود 
باشند و با ثبت نام آمادگي خود را اعالم كنند، اين افراد فقط در تهران 
در يك مصاحبه حضوري شركت مي كنند و اين ستاد فقط حمايت هاي 

آموزشي، فرهنگي و قضايي را انجام مي دهد. 
حجت  االسالم فاطمي گفت: گروه هاي عفاف و حجاب، پزشكي، محيط 
زيست و رسانه از جمله گروه هاي شانزده گانه جهادي امر به معروف و 

نهي از منكر هستند. 

خزر 130سانتيمتر آب رفت
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: 
طي ۲۵سال گذشته تراز آبي درياي خزر ۱۳۰سانتيمتر كاهش پيدا 
كرده است. عالوه بر اين مديريت پسماندها در شمال كشور در مرز 
بحران است و اين معضل جدي محيط زيس�ت درياي خزر است. 
احمدرضا الهيجان زاده ضمن اش��اره به كاهش ت��راز آبي درياي خزر 
تصريح كرد: طي ۲۵سال گذشته تراز آبي درياي خزر ۱۳۰سانتيمتر 
كاهش پيدا كرده است. اينكه اين روند كاهشي در آينده متوقف مي شود 
يا خير، موضوعي است كه اختالف نظرهايي در مورد آن وجود دارد اما 
به هر حال با توجه به تغييرات اقلي��م و افزايش مصرف آب از رودخانه 
ولگا - منبع اصلي تأمين آب درياي خزر - عده زيادي معتقدند كاهش 
تراز آبي درياي خزر جبران نمي شود و ما در آينده هم شاهد عقب نشيني 

دريا خواهيم بود. 
وي با اش��اره به اينكه ورود فاضالب هاي ش��هري و روس��تايي به دريا 
نيز يكي ديگر از معضالت درياي خزر اس��ت، تصريح كرد: تعدادي از 
شهرهاي استان هاي شمالي يا تصفيه خانه فاضالب ندارند يا تصفيه خانه 
آنها تكميل نشده است. در برخي ديگر از نقاط نيز مشاهده مي شود كه 
تصفيه خانه فاضالب وجود دارد اما شبكه فاضالب تكميل نشده است و 

فاضالب هاي انساني به دريا راه پيدا مي كند. 
وي با بيان اينكه پالس��تيك ها و ميكروپالستيك ها يكي از معضالتي 
هس��تند كه مي توانند طي ۱۰س��ال آينده تهديدي براي بشر باشند، 
تصريح كرد: پالس��تيك ها بر اثر فرس��ايش به ذرات بس��يار كوچك 
ميكروپالستيك تبديل مي ش��وند و ۷۰درصد اين ميكروپالستيك ها 
به صورت مستقيم به درياها راه پيدا مي كنند، از اين  رو مي توانند وارد 
چرخه غذايي آبزيان و انسان شوند و خسارت هايي را به سالمت انسان 

و تنوع زيستي درياها وارد كنند. 
معاون محيط زيست دريايي س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
مديريت پسماندها در كش��ور موضوعي جدي است و دولت و مجلس 
بايد براي آن فكري بكنند. در كل كشور، مديريت پسماندها قابل قبول 

نيست اما اين وضعيت در شمال كشور در مرز بحران است. 
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