
هر روز كه مي گ�ذرد، چهره اي جديد از چپاول 
اموال فرهنگيان در دادگاه محمد امامي رونمايي 
مي شود! در جلسه روز گذش�ته دادگاه وكيل 
امامي براي دفاع از وي حاضر نشد. رئيس دادگاه 
هم نسبت به كليپ هاي منتشره بيرون از دادگاه 
واكنش نش�ان داد و جزئياتي از س�اعت هاي 
ف�وق لوكس سوئيس�ي و لكس�وس و بنزهاي 
منتس�ب به امامي منتشر ش�د؛ امامي با همه 
توان در حال اغواي مديران بانكي بوده اس�ت. 

نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات امامي و ديگر 
متهم��ان پرونده وي به رياس��ت قاضي اس��داهلل 

مسعودي مقام، روز گذشته برگزار شد. 
 وكيل همه جا حاضر؛ در دادگاه غايب!

در ابتداي اين جلسه قاضي مسعودي مقام از وكيل 
متهم امامي خواست در جايگاه قرار گيرد و با توجه 
به اينكه وكيل اين متهم حضور نداشت، خطاب به 
متهم امامي گفت: » بايد وكيل در دادگاه حضور 
داشته باشد؛ البته ايشان وقت دارد در صدا و سيما 
برود يا با ديگران مصاحبه كند، اما در دادگاه حضور 
ندارد؛ در صورت حاضر نبودن بايد از ديگر متهمان 

شروع كنيم. «
در ادامه اين جلسه دادگاه قاضي از وكيل اميرفرزان 

راد خواست در جايگاه قرار گيرد. 
وكيل اين متهم در جايگاه ق��رار گرفت و گفت: » 
اينجانب به عنوان وكيل امير فرزان راد در تمامي 
جلسات حضور داشتم و فقط شاهد خطابه گويي 
از طرف ساير اصحاب دعوي بودم. باتوجه به جرم 
موكل بنده بايد اعالم كنم كه من از موكل خودم 
اطالع دقيقي ندارم و در حالي كه برادر ايشان هم 
در دادگاه حضور دارند، اما هيچ كمكي به من در اين 

رابطه نشده است.«
اين وكيل ادام��ه داد: » آيا با برخ��ورد مجرمانه با 
فعاالن اقتصادي آنان را از پذيرش هرگونه ريسك 
محروم نمي كنيم؟ آيا نظارتي به رفتار بانك وارد 
نيست؟ نگاه بانك مركزي روي نظام بانكي ما كجا 

قرار گرفته است؟«
 امامي بازيگري مي كند

در اين بخش از دادگاه نماينده دادستان در جايگاه 
ق��رار گرفت و با بي��ان اينكه امام��ي حرف هايي 
را به ما منتس��ب مي كند، بعد تي��م وي مي روند 
جواب حرف هاي انتسابي امامي به ما را در كليپ 
مي دهند، گف��ت: » امامي به ج��اي اينكه دفاع از 
پرونده داش��ته باش��د، كار هاي بازيگ��ري انجام 

مي دهد.«
قاضي مس��عودي مقام هم اضافه كرد: » ما به اين 
كليپ ها توجه نداريم؛ آزادند هركاري مي خواهند 
بكنند. دادگس��تري وارد اين مقوله ها نمي شود، 
متهم يا وكيل اگر توانايي دفاع داش��ته باشند آن 
مهم است، حواشي مهم نيس��ت؛ آزادند عليه من 

همه حرفي بزنند.«

در ادام��ه هم نماين��ده دادس��تان در پاس��خ به 
صحبت هاي وكيل فرزان راد گفت: »تس��هيالتي 
كه از بانك هاي سرمايه، رفاه و مسكن گرفته شده ، 
در هيچكدام صالحيت وجود نداشته و در جا هايي 
سند مردم آورده شده اس��ت. به عنوان مثال يك 
سند براي بنياد شهيد بوده است كه جعل كردند و 
آن را به بانك دادند و تسهيالت گرفتند يا در جاي 
ديگر سندي به نام آقاي الف بوده است و به نام آقاي 
ب جعل كردند و تس��هيالت گرفتند. اين فعاليت 

اقتصادي نيست.«
 بعضي وكال فرق بين دادگاه و دادس�را را 

نمي دانند
رس��ول قهرماني افزود: » اگر چه نق��ش فرزان راد 
در صندوق ذخيره فرهنگيان و ش��ركت توس��عه 
ساختمان محرز نشده، اما نقش او در بانك كاماًل 
مش��خص اس��ت كه در اين ميان برادر او، فرشاد 
ني��ز نقش مهم��ي داش��ت و اس��ناد را نگهداري 

مي كرده است.«
قهرماني گفت: » اينكه بنده در جلسات قبل اعالم 
كردم كه امامي رب فروش بوده جهت مزاح نبود، 
بلكه سابقه ايشان را گفتم؛ امامي در زمان ازدواج 

خانه اي ۶۰ متري داش��ت كه بابت بدهي هايش 
اين خانه را فروخت و مستأجر شد و نهايتاً زماني 
كه به بانك وارد مي شود ناگهان زندگي  وي زير و 

رو مي شود.«
قاضي مسعودي مقام هم به نكته جالبي اشاره كرد 
و گفت: »بعضي از وكال فرق بين دادگاه و دادسرا را 
نمي دانند و اين بي سوادي محض است. در حالي 
كه مي توانند اگر مس��تنداتي دارند، ارائه كنند تا 
مورد بررس��ي قرار گيرد. از س��وي ديگر بسياري 
از متهمين پرونده بانك س��رمايه با هم مشاركت 
دارند؛ اعم از هيئت مديره و تس��هيالت گيرنده ها. 
بعضي از تس��هيالت گيرنده ها با هم هس��تند كه 
در آرا ذكر خواهد شد كه اين مشاركت ها در كجا 

صورت مي گيرد.«
 بنز ها و آپارتمان هاي امامي

در ادامه قاضي از مهدي محمدي )از متهمان اصلي 
و متولد13۶۰( خواس��ت در جاي��گاه قرار گيرد و 
بعد از تفهيم اتهام، از او خواس��ت توضيحات خود 

را بيان كند. 
اين متهم با اشاره به آش��نايي خود با متهم امامي 
گفت: »بنده س��ال ۹۰ كه امامي حدود ۹ الي 1۰ 

خودروي بنز براي فروش داشت، از وي خريداري 
كردم. در مراحل تجهيز آپارتمان بام نياوران، امامي 
آقاي غندالي و خانم شاماني را به من معرفي كرد 
و گفت كه آپارتمان را بعد از تجهيز به اينها تحويل 
دهم. چند ماه بعد يك لكسوس از بوشهر خريدم 
و به درخواس��ت امامي به نام خانم شاماني كردم. 
يك آپارتمان در خيابان مري��م نياوران به مبلغ ۴ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون هم به امامي منتقل كردم 
و بابت آن ۴ چك يك ميلي��ارد و 1۰۰ ميليوني از 

امامي گرفتم. «
 تقديم بيت المال به خواهر، مديران بانكي 

و سلبريتي ها
محمدي در ادامه بيان داش��ت: » س��ال ۹۶ يك 
آپارتمان حدوداً ۲۰۰ مت��ري در خيابان اندرزگو 
به مبلغ 3 ميليارد و خرده اي داش��تم و امامي اين 
آپارتمان را مي خواست براي خواهرش بخرد،بنابراين 

من آپارتمان را به امامي تحويل دادم.«
در اين بخش از دادگاه، نماينده دادستان در جايگاه 
قرار گرفت و گف��ت: »محمدي ش��فاف صحبت 
نكرد و آنطور كه قباًل اظه��ار كرده بود االن نگفت. 
او خودرو هاي لوك��س را مي فروخت و به برخي از 
مديران بانكي و هنرپيش��ه ها داده و پول آن را از 

امامي گرفته است.«
محمدي گفت: »پس از آنكه وارد بيزينس قير در 
شركت نفت پاسارگاد شدم، اولين قرارداد و اولين 
خريد، ۵ هزار تن بود و براي پيگيري كار خودم با 

كمك امامي شروع به كار در حوزه قير كردم.«
قاضي از وي پرسيد كه چقدر قير معامله كرديد؟

متهم پاسخ داد: » تقريباً ۷۰ تا ۸۰ هزار تن قير را 
معامله كردم. «

 قهوه س�از 27 ميليون�ي در دوره پراي�د 
20ميليوني

در ادامه قهرماني بر اين نكته تأكيد كرد كه تجهيز 
يك خانه نوساز براي آنكه آقايان بتوانند غندالي را 
نرم كنند، باعث شد كه كل تجهيزات آشپزخانه به 
بهترين شكل به روز شود تا جايي كه يك قهوه ساز 
در زماني كه پرايد قيمت ۲۰ ميليوني داشت براي 
آنها فاكتور ۲۷ ميليون توماني به همراه داش��ت و 
حتي سرويس قاشق و چنگال از امارات آورده شد. 
در نهايت محمدي افزود: » در س��ال ۹3 چندين 
ساعت به ارزش ۴۰ تا ۵۰ هزار دالر به امامي دادم 
كه آنها را به احمد شاهرودي، خانم شاماني و يك 
بازيگر معروف داد كه اسم نمي آورم. سوئيس بودم 
كه امامي با من تماس گرفت و گفت غندالي دارد 
به سوئيس مي آيد. برو و براي هتل و كار هاي ديگر 

كمكش كن و من هم كمك كردم.«
نماينده دادس��تان هم با اش��اره به رابطه نزديك 
مهدي محمدي با امامي، فرزان راد و حاجيان ادامه 
داد: » اين سه نفر كس��اني بودند كه هركس را به 
حياط خلوت خود راه نمي دادند، اما مهدي محمدي 

در جلسات سري آنها حضور داشت.«
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سخنگوي وزارت بهداشت: واكسن ايراني كرونا را طي هفته هاي آينده آزمايش انساني مي كنيم

اعمال محدوديت هاي جديد در 25 مركز استان و 89 شهرستان

قهوه ساز 27 ميليوني در دوره پرايد 20 ميليوني!
در هر جلسه دادگاه، خبر جديدي از ريخت و پاش هاي امامي براي اغواي مديران بانكي منتشر مي شود

كل  روي  كرون�ا 

زهرا چيذري 
نقشه ايران رنگ   گزارش  2

قرم�ز و نارنج�ي 
پاشيده است. 27 استان كشور در وضعيت قرمز 
كرونايي و چهار استان نيز در وضعيت نارنجي 
قرار دارند. آمار مبتاليان جديد و فوتي ها هم 
كه هر روز ركوردهاي ت�ازه اي را ثبت مي كند. 
تعطيلي و اعمال محدوديت در دسترس ترين 
راهكاري است كه مي توان براي مديريت اين 
بحران و پيش�گيري از بروز فاجعه انساني در 
نظر گرفت. به همين خاطر هم جلسه روز ستاد 
ملي مقابله با كرونا محدوديت هاي جديدي را 
براي 2۵ استان و 89 شهرستان در نظر گرفت؛ 
اين محدوديت ها از روز چهارشنبه گذشته تا 
جمعه بعد براي 10 روز در مراكز استان ها اعمال 
مي شود. اين محدوديت ها در 2۵ مركز استان 
ب�راي در مش�اغل گ�روه س�ه  و چه�ار يعني 
دانشگاه ها، مدارس، زبان سراها، آموزشگاه ها، 
كتابخانه ها، س�ينما، تئاتر، موزه، ارايش�گاه، 
مس�اجد، مصلي، آزمون هاي حضوري و گروه 
چهار نيز فعاليت باشگاه ها، كافه ها، قهوه خانه ها 
اعمال خواهد شد. محدوديت هاي اعمال شده 
در 89 شهرستان هم در گروه هاي شغلي دو ، 

سه و چهار خواهد بود. 

چند روزي مي ش��ود آمار فوتي ه��اي كرونايي 
با جهش��ي ج��دي در ح��دود ۴۰۰ نف��ر قرار 
گرفته است. آمار مبتاليان جديد هم به حدود ۸ 
هزار تن رسيده است و اين آمار و ارقام، هشداري 
است كه در ش��طرنج با كوويد 1۹ درست عمل 
نكرده ايم. طبق گ��زارش روز گذش��ته وزارت 
بهداش��ت در ۲۴ س��اعت منتهي به روز شنبه 
1۰ آبان م��اه، ۷هزارو۸۲۰ بيم��ار جديد مبتال 
به كووي��د1۹ در كش��ور شناس��ايي ش��د كه 
۲هزارو۴1۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد1۹ در كشور به ۶1۲ هزار و ۷۷۲ 

نفر رسيد. 
طي همين زمان 3۸۶ بيمار كوويد1۹ جان خود 
را از دس��ت دادند و مجم��وع جان باختگان اين 
بيماري به 3۴ هزار و ۸۶۴ نفر رس��يد. همچنين 

۵هزارو1۸۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در 
وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. تا كنون ۴۸1 ه��زار و ۹3۰ نفر از بيماران، 

بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، 
خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، 
گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، 
يزد و كردس��تان در وضعيت »قرمز« قرار دارند. 
استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان 
و بلوچس��تان نيز در وضعيت »نارنج��ي و زرد « 

قرار دارند. 
  محدوديت هاي جديد 10 روزه

 حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 
از اعمال محدوديت هاي جديد در ۲۵ استان و ۴۶ 

شهرستان خبر داد. 
اين محدوديت ها تا جمعه بع��د )1۰ روز ( براي 

مراكز استان اعمال مي شود. 
رئيس جمهور افزود: » آن ۴3 شهرس��تان قبلي 
هم كه برايشان محدوديت در نظر گرفته بوديم 
را مجدداً تمديد كرديم. براي اين ۲۵ مركز استان 
هم همانطور ك��ه گفتيم از روز چهارش��نبه كار 

محدودسازي را آغاز مي كنيم. 
فعاليت هاي رديف س��ه و چهار كه بيشتر جنبه 
آموزش��ي دارند و با تجمع افراد همراه مي شوند 
نيز در اين 1۰ روز تعطيل مي ش��ود كه همه اين 
موارد و ساير مصوبات را سخنگوي ستاد به اطالع 

خواهد رساند.«
عليرضا رئيسي، س��خنگوي س��تاد ملي مقابله 
ب��ا كرون��ا، درب��اره مصوب��ات اين س��تاد گفت: 
»محدوديت هاي شغلي جديد در مشاغل گروه 
سه و چهار در مركز ۲۵ اس��تان اعمال مي شود. 
گروه سه مشاغل شامل عدم فعاليت در دانشگاه ها، 
مدارس، زبان سراها، آموزش��گاه ها، كتابخانه ها، 
سينما، تئاتر، موزه، آرايش��گاه، مساجد، مصلي، 
آزمون هاي حضوري مي شود. در گروه چهار نيز 
فعاليت باش��گاه ها، كافه ها، قهوه خانه ها ممنوع 
اعالم مي شود. اين محدوديت ها از روز چهارشنبه 

به م��دت 1۰ روز اعمال مي ش��ود و قابل تمديد 
خواهد بود.«

به گفته رئيسي مقررات س��ختگيرانه اي در ۴۶ 
شهرستان جديد به عالوه ۴3 شهرستان هفته قبل 
قرار است اعمال شود كه در گروه هاي شغلي دو ، 
سه و چهار خواهد بود. بر اين اساس در رده شغلي 
دوم فعاليت در پاس��اژها، مراكز خريد، مال هاي 
بزرگ، تمرينات و مس��ابقات ورزشي، مساجد و 
مصلي ها، قنادي ها، آبميوه و بستني فروش��ي ها، 
مراكز تهيه غذاي با پذيرش مشتري )به صورت 
بيرون بر مجاز به فعاليت هستند(، آرايشگاه مردانه، 
بازار فروش خودرو، مراكز شماره گذاري خودرو، 
فرش و موكت فروش��ي، اس��باب بازي فروشي ها 
فروش��گاه لوازم خانگ��ي مانند عمده فروش��ي و 
خرده فروشي، خدمات چاپ ديجيتال، تزئينات 
داخلي ساختمان، كادوفروشي ها، پارچه فروشي، 
عكاس��ي، آژانس، مش��اور امالك، پرده س��راها، 
فروش كيف و كف��ش، لوازم التحري��ر، خياطي، 
خرازي، فروشگاه لوازم آرايشي- بهداشتي از جمله 

مصاديق گروه شغلي دو هستند. 
وي تأكيد كرد: » با حساب ۴3 شهرستان قبلي، 
۴۶ شهرستان هم تازه اضافه شده و در مجموع ۸۹ 
شهرستان كشور در محدوديت هايي اعالم شده 
خواهند بود و ۲۵ مركز استان نيز شامل محدوديت 
گروه سه و چهار خواهند شد و به بسته به وضعيت 
شهرستان و استان ممكن اس��ت محدوديت ها 

تمديد شود.«
  آزماي�ش انس�اني واكس�ن كرون�ا در 

هفته هاي آينده 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا درباره وضعيت 
بيماري در كشور گفت: » روند ابتال و فوت ناشي از 
كرونا در كشور صعودي است. امروز در جلسه نيز 
تأكيد شد كه رعايت پروتكل ها و محدوديت ها بايد 
جدي گرفته شود. همه اعالم آمادگي كردند تا به 
اين ترتيب با تكيه بر عزم مردم و پشتيباني دولت 

بتوانيم بيماري را كنترل كنيم.«
سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت با 
ابراز نگراني از نزديك شدن به ماه هاي سرد سال 
گفت: » در نتيجه حضور افراد در فضاهاي سربسته 
افزايش پيدا مي كند و اين موضوع سبب نگراني 

زيادي مي ش��ود؛ چراكه امكان تهويه مناسب در 
فضاهاي سربسته كمتر وجود دارد و تجمع افراد 
نيز در اين مكان ها خطراتي به همراه دارد؛ اگر يك 
نفر در چنين فضايي آلوده به ويروس كرونا باشد، 

احتمال ابتالي ساير افراد بسيار باالتر مي رود.«
وي در پاسخ به اين سؤال كه نتايج واكسن كرونا 
به چه مرحله اي رسيده اس��ت، اع��الم كرد:» در 
زمينه واكسن كرونا توليد داخل نيز اميدواريم كه 
بر اساس اعالم وزير بهداشت در هفته هاي آينده 

به سمت آزمايش انساني واكسن كرونا برويم.«
  افزايش ص�د در صدي آمار م�رگ و مير 

در پايتخت
حس��ن خليل آبادي، عضو شوراي ش��هر تهران 
درباره وضعيت كرونا در پايتخت اظهار داش��ت: 
» آمار مرگ و مير در تهران به دليل ابتال به كرونا 
افزايش يافته و به طور كلي نسبت به قبل از شيوع 
كرونا آمار فوت و مرگ و مير در پايتخت صد درصد 

افزايش يافته است.«
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه آمارها 
نشان مي دهد مرگ و مير در تهران نسبت به قبل 
از كرونا به دو برابر رسيده است،  افزود:» ظرفيت 
بهشت زهرا)س( به صورت كلي تكميل شده ولي 
اين سازمان با طرح ابتكارهايي پيش بيني هايي 

انجام داده تا دفن اموات با مشكل مواجه نشود.«
وي با تأكيد بر اينكه پيش��گيري از ابتال به كرونا 
بسيار ضرورت دارد، گفت: » عالوه بر اينكه مردم 
بايد رعايت پروتكل ها را مدنظر قرار دهند، تعطيلي 
حداقل دو هفته اي در تهران بايد اجرايي شود تا 
از اين طريق ش��اهد قطع زنجي��ره انتقال كرونا 

باشيم.«
اي��رج حريرچي، معاون كل وزارت بهداش��ت در 
واكنش به تعطيالت دو هفته اي تهران مي گويد: 
» درخواس��ت ش��وراي ش��هر مبني بر تعطيلي 
دوهفته اي تهران براي كنترل شيوع بيماري بايد 
ابتدا در ستاد ملي كرونا مطرح شود تا در اين رابطه 

تصميم گيري شود.«
هنوز تصميم درباره تعطيل��ي دو هفته اي تهران 
گرفته نش��ده، اين در حالي اس��ت كه پايتخت با 
افزايش صد در صدي فوتي ها وضعيتي بحراني را 

تجربه مي كند. 

  وزير آموزش و پرورش در توئيتي نوش��ت: »با ت��الش همكارانم در 
وزارتخانه و هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه اليحه رتبه بندي معلمان 
تهيه و به دولت تقديم شد. معاون اول محترم رئيس جمهور دستور دادند 

تا در كميسيون امور اجتماعي دولت با قيد فوريت بررسي شود. «
 متخصص تغذيه و عضو دفتر طب س��نتي ايران با بيان اينكه عمده 
مش��كالت بيماران كرونايي، درگير شدن ريه است، گفت: نخود پخته 
براي دردهاي ريوي مفيد است تا آنجا كه در طب سنتي از آن به عنوان 
غذاي ريه ياد مي شود. ضمن اينكه رفع كننده ضعف و بازگشت قواي 

بدن بهبوديافتگان كرونايي است. 
 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال موادي از دستورالعمل 
واگذاري خدمات سالمت مصوب وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشكي، واگذاري خدمات سالمت به مديران دولتي را ممنوع كرد. 
 حسن خليل آبادي، عضو ش��وراي شهر تهران با اش��اره به افزايش 
صد درصدي آمار مرگ و مير در پايتخت نسبت به قبل از شيوع كرونا 
گفت: برنامه ريزي ها جهت ايجاد سه آرامستان جديد در پايتخت آغاز 

شده است. 
 مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: موتورسيكلت ها، 
خودروهاي ديزلي و بنزيني  فرسوده، س��ه عامل اصلي آلودگي هواي 

پايتخت است. 
 مس��عود مرداني فوق تخصص بيماري هاي عفوني گفت: معموالً در 
عفونت هاي ويروسي دستگاه تنفس��ي فوقاني اين طور است كه وقتي 
فردي يك بار مبتال مي ش��ود، ديگر بيماري تكرار نخواهد ش��د و يك 
ايمني براي فرد ايجاد مي شود؛ البته مواردي از ابتالي مجدد به كرونا 

نيز گزارش شده است. 
 ش��هردار منطقه 11 تهران با نزديك ش��دن به فصل س��رد سال از 
آمادگي مددسراي رازي براي پذيرش افراد بي خانمان در شرايط ويژه 

شيوع بيماري كرونا و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي خبر داد. 

۱۴0 طرح استارتاپي 
از  كارآفرينان ايراني در خارج ارائه شد

خ�ارج  ايران�ي  كارآفرين�ان  و  متخصص�ان  ط�رح   1۴0
از كش�ور در چه�ار س�ال اخي�ر ب�ه ثب�ت رسيده اس�ت. 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اعالم كرد: برنامه همكاري 
 )Connect. isti. ir( با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور
از جمله برنامه هايي است كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
براي همكاري با نخبگان و توانمندان ايراني خارج از كش��ور طراحي و 
اجرا كرده اس��ت.  بنا بر اعالم معاونت علمي، اين برنامه  ها توانسته در 
شش ماه ابتداي سال، 1۵۰ نفر را به زيست بوم فناوري و نوآوري جذب 
كند. اين برنامه با هدف استفاده از ظرفيت علمي و تخصصي محققان 
و متخصصان ايراني و برقراري ارتباط با مراكز علمي، فناوري و صنعتي 

منتخب كشور در حال اجرا است. 
بر اس��اس آخرين آمارها تاكنون بيش از 1۲۰ پايگاه تخصصي همكار 
به اين برنامه پيوسته اند. در اين برنامه بيش از ۶ هزار و ۵۰۰ همكاري 
موفق شامل پست داك، استاد مدعو، فرصت مطالعاتي، تأسيس شركت 

و اشتغال در شركت هاي فناور نيز ثبت شده است. 
طبق آنچه معاونت علمي رياس��ت جمهوري تصريح كرده اس��ت، در 
چهار س��ال اخير از اجراي برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان 
ايراني خارج از كشور حدود 1۴۰ طرح اس��تارتاپ از سوي متقاضيان 
همكاري با اين طرح به ثبت رسيده است.  مركز تعامالت بين المللي علم 
و فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با اجراي اين برنامه 
در تالش است تا در قالب حمايت از انجام طرح هاي تحقيقاتي و فناورانه 
همچون پسادكتري، فرصت مطالعاتي، استاد مدعو و معين، راه اندازي 
كس��ب وكارهاي فناورانه، اش��تغال در ش��ركت هاي فناور و برگزاري 
سخنراني و كارگاه هاي تخصصي به ارتباط مؤثر متخصصان ايراني خارج 

از كشور با مراكز علمي و فناوري برگزيده كشور كمك كند. 
»ارتقاي س��طح علمي و حرفه اي پايگاه تخصصي هم��كار«، »فراهم 
كردن شرايط مناسب براي توسعه فناوري هاي نوظهور و پيشرفته در 
كشور«، »فراهم كردن شرايط انتقال مهارت ها، روش ها و قابليت هاي 
خدماتي نوين توس��ط متخصصان ايراني خارج از كش��ور به داخل« و 
»كمك به تأسيس شركت هاي فناور در حوزه هاي فناوري پيشرفته« از 
جمله مهم ترين اهداف اجرايي كردن اين برنامه توسط معاونت علمي و 

فناوري رياست جمهوري بوده است. 

حسين سروقامت

باالخره اتوبوس جديد به تهران رسيد!
حناچي: بعد از گذشت 10 سال

 100 اتوبوس و ميني بوس به پايتخت اضافه مي شود
س�ري  اولي�ن  ورود  از  ته�ران  ش�هردار  گذش�ته  روز 
م�اه  پاي�ان  ت�ا  جدي�د  ميني بوس ه�اي  و  اتوب�وس  از 
ربي�ع االول ب�ه ن�اوگان حم�ل ونق�ل عموم�ي خب�ر داد. 
تكميل نبودن شبكه حمل و نقل عمومي به ويژه در شرايط حاضر كه 
كش��ور درگير بيماري كرونا است، فش��ار مضاعفي بر شهروندان وارد 
مي كند. كمبود اتوبوس و فرسودگي ناوگان حمل ونقل عمومي، رعايت 
فاصله گذاري اجتماع��ي را با چالش مواجه ساخته اس��ت. اين روند بر 

افزايش شيوع بيماري كرونا افزوده است. 
 چندي پيش س��يد من��اف هاش��مي، معاون حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران با اشاره به فرسودگي ۶۲ درصدي ناوگان اتوبوسراني 
پايتخت گفته بود اراده مديريت شهري بر تأمين اتوبوس از كارخانه هاي 
توليد داخلي بوده اس��ت و تا چند هفت��ه آينده، نخس��تين بخش از 

اتوبوس ها و ميني بوس هاي جديد وارد پايتخت مي شود. 
وي با اشاره به دغدغه مديريت شهري در ساماندهي ناوگان فرسوده حمل 
و نقل عمومي افزود: در تالش هستيم با استفاده از ظرفيت و توان توليدات 
داخلي ناوگان اتوبوسراني شهر تهران را نوسازي و بازسازي كنيم.  معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران توضيح داد: هماهنگي الزم براي 
خريد ۵۰۰ دس��تگاه اتوبوس و ميني بوس جديد انجام شده اس��ت كه 
حداقل ۲۵۰ دستگاه آن تا پايان سال وارد ناوگان مي شود و قرارداد هاي 
ديگري هم در حال انجام است و همه اين اقدامات براي بهبود و ارتقاي 
خدمات رساني به شهروندان عزيز تهراني انجام مي شود.   همچنين پيش 
از اين استاندار تهران هم در اين خصوص اعالم كرده كه با توجه به اينكه 
۲۶ درصد بار بيماري در حمل و نق��ل عمومي وجود دارد، در اين زمينه 
هرچه پروتكل هاي بهداش��تي رعايت و نظارت دقيق تر باشد مي تواند 
بار انتقال ويروس را كمتر كند كه يكي از عمده ترين موارد حذف طرح 

ترافيك بود كه حجم بار ترافيكي را كمتر مي كند. 
محسني بندپي در مورد سهميه اتوبوس هاي استان تهران گفت: براي 
افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل عموم��ي، هزارو۵۰۰ اتوبوس براي 
كل كشور مدنظر قرار گرفته كه ۵۰۰ اتوبوس مربوط به تهران است و 
قرار اس��ت در آينده نزديك مشخص خواهد ش��د كه چه تعداد از اين 
اتوبوس ها توسط توليدكنندگان داخلي تأمين خواهد شد و مابقي نيز 

از طريق واردات پيگيري مي شود. 
شهردار تهران روز گذشته از ورود 1۰۰ دستگاه اتوبوس و ميني بوس 

جديد به شهر تهران تا پايان ماه ربيع االول خبر داد. 
پيروز حناچي در مراس��م آغاز عمليات احداث تقاطع غيرهمس��طح 
شهيد نواب – تندگويان كه به صورت مجازي برگزار شد با بيان اينكه 
اين ماه به مناسبت ماه ربيع االول و به ياد پيامبر اسالم خدمات ويژه اي 
به شهروندان ارائه مي شود و شاهد افتتاح و كلنگ زني برخي پروژه ها 
خواهيم ب��ود، اضافه كرد: بزرگراه نجفي رس��تگار در اي��ن ماه افتتاح 
مي شود و بعد از گذش��ت يك دهه در اين ماه 1۰۰ دستگاه اتوبوس و 

ميني بوس جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه مي شود. 

»آدمي به اميد زنده است. « اين را همگي ديده و شنيده ايم. 
ممكن اس�ت بگوييد ن�ه. . . اين ديگ�ر مس�ئوليت اجتماعي 
نيس�ت،اما من معتقدم كه ما قطعًا نس�بت ب�ه اميدآفريني و 

نشاط افزايي متعّهد و مسئوليم!
در ادبياِت داستاني ما آمده كه زن افسرده اي نزد حكيمي رفت 
و از بدبختي خود گله و شكايت كرد. حكيم گفت بايد سراغ پنج 
تن از خوشبخت ترين مردمان ش�هرش رفته، راز خوشبختي 

آنان را از زبان خودشان بشنود. 
زن رفت و پس از چند هفته با شادماني بازگشت و از نكته مهمي 

كه تعجب او را برانگيخته بود، پرده برداشت. 
-  س�راغ ۵0 نفر رفتم تا آن پنج تن را بيابم. كساني كه آنان را 
خوش اقبال ترين مردم مي دانستم، اما وقتي سرگذشت آنان را 

شنيدم، دانستم كه من از همه آنان خوشبخت ترم!
دوستان! مشق اميد و آرزو كنيد. . . زندگي را جذاب تر خواهيد 

يافت!

۱57

دانش آموزان ايراني 
در نجوم و اخترفيزيك پنجم جهان شدند

در  توانس�ت  اي�ران  دانش  آم�وزي  المپي�اد  مل�ي  تي�م 
المپي�اد جهان�ي نج�وم و اخت�ر فيزي�ك موف�ق ب�ه كس�ب 
هش�ت م�دال رنگارن�گ و جاي�گاه پنج�م جه�ان ش�ود. 
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان از موفقيت چشمگير تيم 
ملي المپياد علمي دانش آموزي نجوم و اخترفيزيك در المپياد جهاني 
امسال كه به صورت مجازي و به ميزباني كش��ور اسلواكي در سه روز 
برگزار شد، خبر داد.  تيم ملي دانش آموزي جمهوري اسالمي ايران در 
المپياد جهاني نجوم و اختر فيزيك با كسب دو مدال طال، دو مدال نقره، 

چهار مدال برنز و دو ديپلم افتخار به مقام پنجم جهان دست يافت. 
در اين رقابت ها كسري حاجيان و پرشان جوان رود موفق به كسب مدال 
طال، علي رازقندي و متين محمدي سراي موفق به كسب مدال نقره و 
امير حسين حاجي محمد رضايي، فاطمه علي مرادي، حسين محمدي 
و محمد مهدي واحدي موفق به كس��ب مدال برنز ش��دند، همچنين 

اميررضا قدياني و محمد امين ثريا ديپلم افتخار دريافت كردند. 

اختالف دماي ۴0 درجه اي
 2  نقطه از كشور

 اينكه مي گويند ايران در ه�ر فصل اقليم چهار فصل س�ال را در 
خود گنجاند ه است، سخن بيراهي نيست؛ اين روزها اختالف دماي 
۴0 درجه اي دو نقطه از كشور، ش�هركرد با دماي ۴ درجه زير صفر 
و بندرعباس با دماي 3۵ درجه باالي صفر گواه اين مطلب اس�ت. 
محمد اصغري، كارشناس هواشناسي با بيان اينكه در دو روز آينده جوي 
پايدار در اغلب مناطق كش��ور داريم، گفت: در اين مدت در شهرهاي 
صنعتي و پرجمعي��ت افزايش غلظت آالينده ه��اي جوي پيش بيني 
مي شود.  محمد اصغري در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور بيان 
كرد: امروز در سواحل ش��مالي و شمال شرق كشور افزايش نسبي دما 
پيش بيني مي شود و در گيالن و اردبيل وزش باد نسبتاً شديد جنوبي 
خواهيم داشت.  وي با بيان اينكه در دو روز آينده جوي پايدار در اغلب 
مناطق كش��ور داريم، بيان كرد: در اين مدت در ش��هرهاي صنعتي و 
پرجمعيت افزايش غلظت آالينده هاي جوي پيش بيني مي شود.  معاون 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: از بعد از ظهر دوشنبه 1۲ 
آبان تا پايان هفته با عبور امواج تراز مياني جو در برخي نقاط استان هاي 
واقع در شمال غرب و سواحل خزر، بارش پراكنده و وزش باد پيش بيني 
مي شود.  اصغري در تشريح وضعيت جوي پايتخت بيان كرد: آسمان 
تهران امروز كمي ابري همراه با غبار صبحگاهي پيش بيني مي شود و 
تا روز چهارشنبه 1۴ آبان آس��ماني صاف در پايتخت خواهيم داشت؛ 

بيشينه و كمينه دما فردا در تهران ۲۵ و 13 درجه خواهد بود. 
معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي اظهار داشت: بندرعباس 
با بيشينه دماي 3۵ درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان و شهركرد 
با كمينه دماي ۴ درجه زير صفر س��ردترين مركز استان خواهد بود. 
اختالف دماي اين دو مركز استان ۴۰ درجه اس��ت.  اين اختالف دما 

باعث شده است ايران در هر فصل، كشوري چهارفصل قلمداد شود. 

ترم مهر براي همه دانشجويان
 مجازي است

مع�اون آموزش�ي وزارت عل�وم گف�ت: ب�ه خاط�ر م�وج 
س�وم كرون�ا مجب�ور هس�تيم اي�ن ت�رم را ه�م ب�ه ص�ورت 
الكترونيك�ي برگ�زار كني�م ام�ا از ت�رم آين�ده ب�ه ص�ورت 
حض�وري در دانش�گاه ها در خدم�ت دانش�جويان خواهيم بود. 
علي خاكي صديق، معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره 
نحوه ثبت نام دانشجويان جديد در ترم تحصيلي جاري گفت: تمامي 
ثبت نام ها به صورت الكترونيكي است و دانشجوها نياز به حضور فيزيكي 

در محل تحصيل براي ثبت نام نخواهند داشت. 
وي درباره نحوه ارائه دروس به دانشجوهاي جديد در پي آغاز ديرهنگام 
سال تحصيلي براي آنان گفت: دانشجويان جديد با تأخير در ورود به 
دانشگاه ها مواجه شده اند و براي همين دانشگاه ها براي اين دانشجوها 

برنامه هايي را در نظر گرفته اند كه بتوانند ترم را به پايان برسانند. 
 خاكي صديق ادامه داد: براي مثال براي يك درس سه واحدي معموالً 
دو جلسه در هفته كالس برگزار مي شود كه در اين ترم به سه جلسه در 
هفته افزايش مي يابد. همچنين پايان ترم را هم دو تا سه هفته برحسب 
ضرورت ادامه مي دهند. تعداد واحدهايي كه دانش��جويان مي گيرند، 

نسبت به سال هاي گذشته كمتر است. 
معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأكيد بر اينكه اين 
ترم كاماًل به صورت الكترونيكي برگزار مي شود، گفت: عالقه مند بوديم 
كه دانشجويان تازه وارد بتوانند دو يا س��ه هفته ابتدايي ترم به صورت 
فيزيكي حضور داشته باش��ند كه با دانش��گاه، محيط و استادان آشنا 
شوند، اما به خاطر موج سوم كرونا مجبور هستيم اين ترم را هم به صورت 
الكترونيكي برگزار كنيم؛ ان شاءاهلل از ترم آينده به صورت حضوري در 

دانشگاه ها در خدمت دانشجويان خواهيم بود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک
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