خیز کرونا
در پایتخت

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین
وضعیت بروز و مرگ و میر ناشی از بیماری
کووید ۱۹-در کشور را تشریح کرد.دکتر الری
از روزیکشنبه تا روزدوشنبه  ۹تیر  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و
 ۵۳۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که یک هزار و ۴۶۱مورد بستری
شدند.وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به ۲۲۵هزار و ۲۰۵نفر رسید.سخنگوی
وزارت بهداشت افزود :متاسفانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۱۶۲،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۰هزار و  ۶۷۰نفر رسید.وی افزود:
خوشبختانه تا کنون  ۱۸۶هزار و  ۱۸۰نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند.بهگفتهسخنگویوزارتبهداشت۳۰۳۷،
نفرازبیمارانمبتالبهکووید ۱۹دروضعیتشدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت :تا
کنون یک میلیون و  ۶۳۹هزار و  ۷۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت
فردی و اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی و
استفاده از ماسک بویژه در تجمعات و اماکن
عمومی،گفت:استانهایخوزستان،کردستان،
آذربایجانهایغربیوشرقی،هرمزگان،بوشهر،
خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و
استانهای ایالم ،لرستان و گلستان در وضعیت
هشدارقراردارند.
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جزئيات
قراردادهمکاري
25سالهايران
و چين

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت
گفت :بخشي از قرارداد همکاري 25ساله
ايران و چين مربوط به تامين برخي
کاالها ،مواداوليه ،ماشينآالت و تجهيزات
از اين کشور و همچنين تامين بخشي از
نيازهاي کااليي چين است.رييس سازمان
توسعه تجارت در نشست خبري ديروز
درباره جزييات قرارداد همکاري 25ساله
ايران و چين توضيح داد :قرارداد همکاري
 25ساله با چين ،يک برنامه جامع است
که براي سازمانها و دستگاههاي مختلف
اجرايي به تفکيک تعريف شده؛ آن بخش از
قرارداد همکاري که مرتبط به اين وزارتخانه
ميشود...
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عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با «اخبار صنعت»؛

شهید سید محمد امیری مقدم،
آرپیجی زن یکی از گردان های لشگر ۲۷
حضرت رسول بخاطر اینکه حین عملیات
دوتا از گلوله های آرپیجی  ۷به هدف
نخورده ،حاللیت طلبیده و  ۱۷اسفند ۶۴
مبلغ  ۴۰۰۰ریال از حقوقش را به سپاه
برگردانده است!
متهم طبری در دادگاه میگوید«:
«آقای مشایخ با آقای نجفی میآمدند و
مرا میدیدند جلسه نبود و ما مانند سه
برادر بودیم .اگر من  ۸۰۰میلیارد هم
بخواهم این برادرانم میدهند و اگر کل
لواسان و کارخانهاش را بخواهم به نام من
میکنند .این رفاقت است .اگر شما از این
دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد .اگر
آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها
انجام میدهم».
فرق آدمها را میبینید؟ تفاوت دنیا را
میبینید؟ فکر میکنید کسی شهید امیری
مقدم را به خاطر دو آرپیچی مواخده
میکرد؟ نه ،او وظیفهاش را انجام داده بود.
تیرهایش به هدف نخورده بود اما وظیفه
خود را به درستی انجام داده بود ولی
وجدانش اجازه نمیداد به راحتی از کنار
این دو گلوله بگذرد.
دادگاه طبری را به خاطر اموالی که
بعد از رسیدن به قدرت در قوه قضاییه به
دست آورده است ،مواخذه میکند ولی جواب
میشنود که رفیقهایم دادهاند.
چه شد از آن دنیا به این دنیا رسیدهایم،
سوالی است که باید پاسخ آن را پیدا کرد .چرا
آن رزمنده این همه نگران بیتالمال بود و
االن برخی به ثمن بخس ،مال مردم را زیر پا
میگذارند و عین خیالشان هم نیست؟
فاصله این رفتار و آن رفتار  35سال
است .یعنی آدمها در این  35سال این همه
تغییر میکنند؟ یعنی آرمانها اینچنین
دچار تحول میشود؟
خیلی از آنهایی که امروز به دنبال میز
و ویال هستند ،زمانی لباس رزمندگی به تن
داشتند و شانه به شانه با امثال شهید امیری
مقدم با دشمن بعثی میجنگیدند .چه شد
آنهایی که رضایت مردم و امام خمینی برای
آنها مهمتر از جانشان بود امروز به دنبال
کاشیهای ایتالیایی برای خانه و ویالی خود
هستند؟
متاسفانه نسلی که در جنگ و بعد
از آن به دنیا آمده که نگارنده هم جزء
آنهاست به نامه شهید امیری مقدم به
عنوان یک افسانه و داستان نگاه میکند.
آنقدر رفتار و عجیب و غریب از برخیها در
این سالها دیده است که با خود میگوید
مگر میشود کسی به خاطر دو آرپیچی از
حقوق خود بگذرد؟
آنها تا دیدهاند چند شغلهها ،مشاورهها
و حقوقهای چند ملیونی دیدهاند .آنها تا
دیدهاند دعوا برای رسیدن به یک صندلی و
کرسی سبز را دیدهاند .آنها تا دیدهاند آبرو
بردن برای رسیدن به قدرت را دیدهاند.
همین دیدهها باعث شده است تا
روایتهای جنگ تبدیل به افسانه شود و
بگویند مگر داریم و مگر میشود؟
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تداوم گراني
در بازار خودرو

از رفقای یک متهم
تا پول آرپیجی یک شهید

مصطفی داننده

مبارزه با فساد
مقطعي نيست

 ۴۰آمریکاییدخیلدرترورشهیدسلیمانیشناساییشدند؛

سرمقاله

روزنامهنگار

رئيس قوه قضائيه:

واحدهای کوچک متراژ ضرورت
انکار ناشدنی برای شهرهای بزرگ
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افزایشرشداقتصادی
درگروسیاستهایحمایتی
ازتولیداست

معاون وزير نفت در امور گاز خبر داد:

افزايش 3/6ميليارد مترمکعبي
صادرات گاز ايران
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وزیر علوم :زمان برگزاری  ۳آزمون کلیدی تغییر نخواهد کرد

وزیر علوم :زمان برگزاری آزمونهای مرداد امسال از جمله
آزمون سراسری به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.
زمان برگزاری  ۳آزمون کلیدی تغییر نخواهد کردبه گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم؛ آقای
دکتر منصور غالمی در خصوص زمزمههای تغییر زمان برگزاری
آزمون سراسری ،کارشناسی ارشد و دکتری وزارت علوم تحقیقات
و فناوری ،تأکید کرد :به هیچ عنوان زمان برگزاری هیچکدام از
این آزمونها تغییر نخواهد کرد؛ زیرا تمام محاسبات برگزاری این
آزمونها اندیشیده شده است.
وی با تأکید بر اینکه فضاهای برگزاری آزمونهای مرداد
مشخص شده است ،گفت :اکنون فاصله گذاری برای نشستن
داوطلبان در این آزمونها تعیین شده است ،به طوریکه محل قرار
گرفتن هر صندلی ،فاصله الزم با صندلیهای پس و پیش داوطلبان
برای برگزاری آزمونها در نظر گرفته شده است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره بر اینکه آزمونهای

یادداشت

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری با رعایت شیوه نامههای
بهداشتی برگزار خواهد شد ،افزود :امکانات بهداشتی نظیر ماسک و
مواد ضد عفونی کننده به اندازه کافی توسط مراکز برگزاری آزمون
فراهم شده و مسؤوالن برگزار کننده آزمونها در روزهای نزدیک به
هر یک از آزمونها آموزشهای الزم خواهند دید.
آقای دکتر غالمی تأکید کرد :یکی از تدابیر اندیشیده شده
این است که در محل درب ورودی مراکز برگزاری آزمون سالمتی
داوطلبان کنترل خواهد شد و تمامی شیوه نامههای بهداشتی توسط
سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری این آزمونها رعایت و
اجرایی خواهد شد.
وی افزود :امسال دو بار زمان برگزاری آزمونهای سال ۹۹
جابجا شد .در حالی که برای هر یک از این تاریخها شرایط الزم از
سوی سازمان سنجش آموزش کشور به منظور برگزاری بهتر آزمون
فراهم شده بود ،از این رو آماده برگزاری آزمونها در زمانهای تعیین
شده هستیم ،زیرا تغییر و جابجایی هر یک از آزمونها موجب خواهد

شد که در سال آینده گروهی از داوطلبان امکان ورود به دانشگاه را
نداشته باشند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری همچنین گفت :این حق داوطلبان
است که سال آینده در دانشگاهها حاضر باشند اگر به هر دلیلی حق
ورود به دانشگاهها برای این افراد ضایع شود ،وزارت علوم تحقیقات
و فناوری نمیتواند مسؤولیت آن را بپذیرد به همین جهت تالش
ما این است که داوطلبانی که زحمت کشیدند و آمادگی حضور در
آزمون را پیدا کردهاند ،با خیال راحت در آزمونها شرکت کنند و با
سالمتی این مرحله را طی کنند.
آقای دکتر غالمی خاطرنشان کرد :ما نباید به دلیل اینکه مبادا در
سیستم احساس ضعف میکنیم و یا اینکه دیگران به سیستم اعتماد
ندارند حق داوطلبان را نادیده بگیریم و برگزاری آزمونها را لغو کنیم یا
به تعویق بیندازیم؛ بنابراین تمام تالش ما این است که آزمونها برگزار
شوند و آن طور که سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرده است این
آزمونها به خوبی و با اطمینان باال برگزار خواهند شد.

جعفر قادری
اقتصاددانونمایندهمجلس

ش بینی ها رشد اقتصادی
بنا بر آمارها و پی 
کشور در سال  ۹۸منفی بود .قطعا با تداوم وضعیت
بد اقتصادی ،روند تحریمی کشور و کرونایی که به
عنوان بیماری هم بالی جان شد و هم مصیبتی بر
اقتصاد از سال گذشته قابل پیشبینی بود که سال
 ٩٩نیز نباید منتظر رشد اقتصادی مثبت باشیم،
حداقل اگر رشد اقتصادی مثبت نشود ،با اتخاذ
سیاست هایی حداقل رشد اقتصادی به صفر می
رسید.یقینااینمسئلهمستلزماصالحجهتگیری
های دولت است ،لذا الزم است سیاست های دولت
در حمایت از تولید تحریک شود و مسیرها برای
سرمایهگذاری در فعالیت های تولیدی و مولد به
نفع عموم مردم و اقتصاد باز شود.
اتخاذ سیاست های درست و اصولی و
منطبق بر شرایط روز کشور از جمله توج ه به
عدم فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای
نفتی ،ماندگاری بحران کرونا مهم و حیاتی است
ادامه در صفحه 2

