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نگرانی جدید کرونایی
پاسخ وزیر آموزش و پرورش به انتقادها:

1

نام فضانورد ایرانی تبار ناسا در فهرست قرار گرفت؛

در آینده شاهد چنین بانوی ایرانی نامزد اعزام
مواردی نخواهیم بود اولین مسافر زن به کره ماه
وزیر آموزش و پرورش ،در توئیتی نسبت
به انتقادها و اعتراض ها درباره تغییر کتاب
درسی موضع گرفت.
محسن حاجی میرزایی ،وزیر آموزش و
پرورش در توئیتر خود نوشت:
« از تغییر متن نویسنده فاخر کشورمان در
کتاب فارسی پایه هفتم ،متاسف شدم( .هرچند
تغییر در دوره مسوولیت من نبوده است) .در
همان ماه های اول مسوولیت ،فرآیند دقیق،
منسجم و حرفه ای را برای بررسی ،و اصالح
تغییرات تدوین و ابالغ کردم تا مطمئن شویم
که در آینده شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.
همچنین از همکاران خود در سازمان پژوهش و
برنامه ریزی آموزشی خواستم تغییرات دو سال
اخیر کتابهای درسی را بازبینی و اصالحات الزم
را در چاپ جدیداعمال کنند».متن زیر بخشی
گ مرادیکرمانی است که در
از کتاب هوشن 
متن اصلی « وضو گرفتم و نماز خواندم» وجود
نداشته ولی آموزش و پرورش در دوره پیشین
این کلمه را بدون اجازه نویسنده وارد کتاب
درسی کرده است.

یک زن ایرانی که خلبان هواپیمای شکاری کبرا است ،جدیدترین عضو فضانوردان ناسا
شده و ممکن است یکی از گزینه ها برای اعزام اولین مسافر زن به کره ماه شود.
پس از دو سال آموزش شدید ،سرگرد دریایی یاسمین مقبلی که اصالتی ایرانی دارد،
روز جمعه به یکی از جدیدترین فضاموردان ناسا تبدیل شد .وی در آلمان از پدر و مادر
ایرانی متولد شد ،اما در حالی که تنها  ۸ماه داشت به بالدوین ،نیویورک نقل مکان کرد.
مقبلی پس از فارغالتحصیلی از مهندسی هوافضا از انستیتوی فناوری ماساچوست در سال
 ۲۰۰۴به عضویت نیروی دریایی در آمد .او کار خود را به عنوان خلبان Cobra 1-H
که در هنگام اعزام به افغانستان در سال  ۲۰۰۹و بعدا در ۳۱
آغاز کرد ،شغلی
ماموریت اعزامی تفنگداران دریایی به کار گرفت ،سپس بعدا
به یکی از خلبانان آزمایشی نیروی تفنگداران دریایی
تبدیل شد .برندی دین  ،سخنگوی آژانس فضایی،
گفت :هنگامی که در سال  ۲ ۰۱۷وی جزو ۱۲
نفری بود که از بین بیش از  ۱۸هزار متقاضی برای
شروع آموزش فضانوردی ان ت خاب شد گام دیگری
را در جهت دستیابی به آ ر زوی مادامالعمر خود
برداشت .هنوز هم نه تنها مقبلی و بلکه هیچکدام
از همکالسیهایش برای هیچ ماموریتی اعزام
نشدهاند و ممکن است بعضی از آنها
به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام
شوند که یک مأموریت نس ب تا
معمول برای فضانوردان است.

وعده مهم وزیر صنعت درباره تولید خودرو؛

خودروی ایرانی در شان ملت ایران نیست
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وزیر کشور:

خبر
وزیر راه و شهرسازی:

 ۱۶هزار کیلومتر به خطوط ریلی
اضافه میشود

وزیر راه و شهرسازی گفت :با تأمین
منابع ۱۶ ،هزار کیلومتر به خطوط اصلی
ریلی کشور اضافه خواهد شد.
محمد اسالمی افزود :به همین
میزان ما راه آهن در دست مطالعه و
اقدام داریم که شامل هم خطوط دوم
ریلی برای باال بردن ضریب اطمینان
خط و هم برقی کردن خطوط راه آهن
میشود.
وزیر راه و شهرسازیگفت :برقی
کردن خط راه آهن تهران  -مشهد
متأسفانه در سا لهای گذشته
با موانعی مواجه شد که تاکنون
تحقق نیافته است ،اما برنامه
برقی کردن این خط راه آهن را در
دست اقدام داریم و به طور کلی
فرهنگ برقی کردن راه آهن کشور
را پایه گذاری میکنیم و گسترش
مید هیم .
وزیر راه و شهرسازی از هفت طرح
مهم اثرگذار در حوزه راه آهن نام برد
و افزود :سال آینده استانهای اردبیل،
کردستان ،چهارمحال و بختیاری و
خراسان شمالی به شبکه ریلی کشور
متصل خواهد شد.
اسالمی گفت :راه آهن چابهار-
زاهدان هم پیشرفت رو به جلویی
دارد و همه قطعات آن تا پایان
سال آینده به بهره برداری خواهد
ر سید .
وزیر راه و شهرسازیافزود :راه
آهن یزد ـ اقلید هم طرح مهم
دیگری است که منطقه معادن ما در
استا نهای یزد ،فارس و اصفهان را
به هم متصل میکند و سهم مهمی
در حمل بار معادن و صنایع این
منطقه دارد که به شبکه ریلی کشور
متصل میشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
تکمیل و افتتاح خط آهن تبریز از میانه
به بستان آباد گفت :خط آهن بستان آباد
به سمت تبریز تا ایستگاه خاوران هم در
ماههای آینده تکمیل و به بهره برداری
میرسد.
اسالمی وزیر راه و شهرسازی
افزود :اتصال خط آهن رشت به
بندر کاسپین انزلی هم طرح
دیگری است که به طور فعال در
دست اجراست.
وزیر راه و شهرسازیگفت :در دولت
یازدهم و دوازدهم حدود  ۵۰درصد
طول خطوط ریلی افزایش پیدا کرد و
ما امیدواریم با تزریق منابع تا  ۱۶هزار
کیلومتر دیگر به خطوط اصلی ریلی
کشور اضافه کنیم.

جریمه  ۵۰۰هزار خودرو در بازه  ۹شب تا  ۴صبح

وزیر کشور گفت :نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات
انجام شده در خصوص مدیریت ترددهای جادهای و
شهری ارائه کرد که در این زمینه حدود  ۵۰۰هزار خودرو
در بازه ساعت  ۹شب تا  ۴صبح جریمه شدهاند.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع رسانی
وزارت کشور ،عبدالرضا رحمانی فضلی فرمانده قرارگاه
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حاشیه چهارمین
جلسه اصلی قرارگاه ،در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
در دو هفته گذشته بر اساس پروتکلهای بهداشتی امکان
برگزاری جلسات اصلی قرارگاه فراهم نبود ،اظهار کرد :در
این مدت جلسات محدودی با کمیتههای مختلف داشتیم
و اقدامات ،عملکرد و برنامههای کمیتهها را مورد بررسی
قرار دادیم.
رحمانیفضلی با بیان اینکه در جلسه امروز ،عملکرد
اجرای طرح جامع محدودیت ها از یکم تا  ۱۸آذرماه
بررسی شد ،گفت :مجموعه اقداماتی که در قالب طرح
هوشمند محدودیتها انجام شده بود ،بررسی و همه
دستگاهها در خصوص اقدامات خود گزارشی ارایه کردند.
به صورت کلی در تمام موارد همکاریها خوب بوده و همه
دستگاههای اجرایی در عمل باهم هماهنگ بودند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی در همین راستا تاکید کرد:
هدف کام ً
ال مشخص ،و مسیر کار و طرح روشن است و
به ویژه مردم خوب ما در این مدت همکاریهای خوبی
داشتند ،به همین دلیل بر اساس گزارشی که امروز داده
شد ،از  ۱۶۴شهر قرمز به  ۳۴شهر قرمز رسیدهایم که
امیدواریم وضعیت این  ۳۴شهر هم به مرور به نارنجی
و زرد شود.
وی با بیان اینکه امروز مروری به عملکرد دستگاههای
مختلف داشتیم ،افزود :وزارت بهداشت اقدامات انجام شده
را توضیح داد .نیروی انتظامی گزارش بسیار خوبی از
اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت ترددهای بین
جادهای و همچنین ترددهای داخل شهرهای باالی ۲۰۰
هزار نفر بعد از ساعت  ۲۱ارائه کرد که در این زمینه حدود
 ۵۰۰هزار خودرو در بازه ساعت  ۹شب تا  ۴صبح جریمه

شدهاند.
وی افزود :واقعاً راضی نیستیم که حتی یک مورد
خودرو نیز جریمه شود ولی زمانی که همه مردم رعایت
میکنند ولی عدهای رعایت نمیکنند ،ناگزیر به اعمال
قانون هستیم.
رحمانیفضلی همچنین در خصوص پلمپ کردن
برخی از واحدهای صنفی گفت :البته تعداد واحدهای
پلمپ شده زیاد نبوده اما همین تعداد کم هم برای ما
رضایت بخش نیست و امیدواریم همه مردم در همه
فعالیتها به این مسائل دقت کنند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا اظهار کرد:
در حوزه کنترل ،رصد و رهگیری مبتالیان ،اقدامات خوبی
از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت راه و
شهرسازی انجام شده است که تمام این موارد در حمل و
نقل هوایی ،ریلی و زمینی رصد میشود.
وی تصریح کرد :از این هفته اعالم کردیم که در تمام
ادارات و دستگاههای اجرایی اعم از قوه مجریه ،قضاییه و
مقننه باید ارائه خدمات با ارائه کارت ملی انجام گیرد و
هر فرد کارت ملی خود را به همراه داشته باشد و پس
از کنترل اولیه کارت ملی ،به افراد خدمات داده میشود.

رحمانی فضلی گفت :برنامهای تعیین شده بود که
همه دستگاههای اداری میبایست خدمات خود را به
صورت الکترونیکی ارائه کنند که در این زمینه وزارت راه
و شهرسازی بهترین عملکرد را داشته است .البته سایر
دستگاهها هم در این زمینه کار کردهاند.
وی اضافه کرد :در این جلسه مقرر شد که سازمان
اداری و استخدامی با وزارت ارتباطات و دستگاههای
مرتبط جلسه بگذارند و تمامی دستگاهها باید گزارش
عملکرد و زمانبندی طرح خود در زمینه الکترونیک کردن
ارائه خدمات خود به ما ارائه کنند.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه در جلسه امروز
مباحث پشتیبانی ،نیروی انسانی ،مالی و امکانات و
تجهیزات وزارت بهداشت مطرح شد ،افزود :وزارت
بهداشت ،سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و
استخدامی گزارشی در این راستا ارائه کردند و کارگروهی
تشکیل شد تا موضوع را به دقت بررسی کنند .ما نیز هر
نوع کمکی اعم از نیروهای بهداشتی و درمانی و همچنین
در زمینه اداری که مورد نیاز وزارت بهداشت است ،انجام
خواهیم داد تا آنها با فراغ بال کار خود را انجام دهند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با

اشاره به اینکه موضوع ماسک و اکسیژن سازها مجددا ً در
جلسه امروز بررسی شد ،گفت :گزارشی در این خصوص
ارائه شد که نشاندهنده این است که در تولید انبوه ماسک
و اکسیژن سازها وارد مرحله خوبی شدهایم که میتوانیم
ظرف مدت کوتاهی بحث اکسیژن و اکسیژن ساز را در
بیمارستانها کام ً
ال حل شده بدانیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد :کمکهای حمایتی از
افراد آسیب دیده چه در خانوادهها و چه مشاغل ،قطعاً
آن میزان از آسیب وارده را جبران نمیکند و واقعاً این
حجم از آسیبها به وسیله دولت قابل جبران نیست و
مردم ایثار میکنند ،زحمت می کشند و تالش میکنند.
اما دولت هم در حد امکانات و منابعی که دارد ،بیش از
 ۱۲۰هزار میلیارد تومان بابت این موضوع در قالب بودجه
عمومی و همچنین در قالب صندوق توسعه و کمکهای
دیگر تدارک دیده است که در قالب کمکهای یک میلیون
تومانی یا تسهیالت خانوادهها و کمک صد هزار تومانی به
هریک از اعضای خانوادهها ارائه میشود .در این خصوص
گزارشی از سوی وزارت کار و معاونت اقتصادی ریاست
جمهوری ارائه شد که نشاندهنده این است که روند کار
خوب است و باید تالش کنیم حجم کمکها را باال ببریم.
وزیر کشور همچنین تاکید کرد :توفیقی که در
کاهش میزان مبتالیان و آمار فوتیها حاصل شده ،به
صورت نسبی است و فقط نتیجه همکاری و کمکهای
مردم است که از همه مردم خوب و عزیزمان خواهشمندیم
که همین کمکها و همکاریها را ادامه دهند تا بتوانیم
هرچه سریعتر از شر این بال خالص شویم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا با بیان اینکه موضوع
واکسن مجددا ً در جلسه امروز مطرح شد ،تصریح کرد:
با پیگیریهای به عمل آمده از سوی قرارگاه و وزارت
بهداشت که به صورت مستقل این موضوع را پیگیری
کردند ،در جلسهای که روز گذشته در محضر رئیس
جمهور داشتیم ،دستور صریح و روشن دادند تا بتوانیم
در دی یا بهمن امکان تزریق واکسن را به گروههای هدف
داشته باشیم.

آخرین وضعیت پروندههای مفاسد اقتصادی؛

از پرونده جدید فساد  ۱۰۰۰میلیاردی تا دادگاه امامی

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخاللگران ارزی و
مفسدان اقتصادی گفت :رسیدگی به پرونده جدید فساد  ۱۰۰۰میلیاردی
در پتروشیمی ،به زودی آغاز میشود.اسداله مسعودی مقام در گفتگوی
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود :این پرونده مربوط به
تخلفات گسترده در خرید و فروش محصوالت پتروشیمی است .وی گفت:
متهم «یاوری» در این پرونده با تاسیس شرکتهای صوری اقدام به خرید
محصوالت پتروشیمی کرده است.قاضی مسعودی مقام تصریح کرد :پرونده
این فساد  ۱۰۰۰میلیاردی به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم
اخاللگران ارزی و مفسدان اقتصادی ارجاع شده و به زودی رسیدگیها
آغاز میشود .وی در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده سیدمحمد
امامی از متهمان بانک سرمایه در چه مرحلهای قرار دارد؟ گفت :تاکنون
همه متهمان دیگر این پرونده در بخش تخلفات مرتبط با سیدمحمد امامی
محاکمه شده اند و بخشی از دفاعیات امامی باقی مانده که در جلسات
بعدی اخذ میشود.قاضی مسعودی مقام افزود :بعد از پایان دفاعیات امامی،

دفاع آخر همه متهمان گرفته خواهند شد.رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه
رسیدگی به جرایم اخاللگران ارزی و مفسدان اقتصادی در ادامه به آخرین
وضعیت صدور رای پرونده تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی هم
اشاره کرد و گفت :صدور رای این پرونده در مراحل نهایی است و دی
ماه منتشر میشود .آنطور که در جزئیات پرونده سیدمحمد امامی آمده،
این متهم در قالب دریافت تسهیالت و اخذ ضمانت نامه بیش از ۱۰۱۵
میلیاردتومان به بانک سرمایه بدهی دارد .در این بخش از پرونده به جز
امامی  ۳۳متهم دیگر هم محاکمه میشوند.همچنین پرونده تخلفات در
شرکت بازرگانی پتروشیمی هم  ۱۵متهم دارد که متهم ردیف اول آن رضا
حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی است و مرجان شیخ
االسالمی ،محمدحسین شیرعلی ،مهدی شریفی نیک نفس ،سید امین
قریشی سربستانی و علی اشرف ریاحی متهمان متواری آن هستند.آنطور
که قاضی مسعودی مقام اعالم کرده؛ اتهام متهمان این پرونده مشارکت و
معاونت در اخالل کالن اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل

از صادرات محصوالت پتروشیمی به میزان  ۶میلیارد و  ۶۵۶میلیون یورو
است.این پرونده در  ۱۷جلسه دادگاه علنی و به ریاست قاضی مسعودی
مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی رسیدگی شد.

خبر
لزوم احتیاط در بازگشاییها و بازگشت
به کار مشاغل؛

«شب یلدا» نگرانی جدید
کرونایی در کشور

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با
کرونا با اشاره به روند کاهشی ورودی به
بیمارستانها پس از اعمال محدودیتها،
گفت :برای اینکه از دو هفته محدودیت
استفاده مطلوبی داشته باشیم باید در
بازگشت به کار و زندگی عادی با احتیاط
عمل کنیم.
مسعود مردانی با اشاره به
بازگشاییهای جدید صورت گرفته،
گفت :اگر به همین منوال بازگشاییها
انجام شود ،مجددا موارد جدید بیماری
افزایش خواهند یافت .مردم باید بدانند
این ویروس با هیچکس شوخی ندارد.
احتمال افزایشی شدن دوباره روند
بستری در بیمارستانها

وی درباره وضعیت ورودی
بیمارستانها ،اظهار کرد :پس از اعمال
محدودیتهای دو هفتهای ورودی
بیمارستانها و روند بستری بیماران کاهش
یافته است ولی مجددا احتمال افزایشی
شدن این روند وجود دارد .برای اینکه از
دو هفته محدودیت قبلی استفاده مطلوبی
صورت گیرد باید در بازگشت به کار و
فعالیت عادی با احتیاط رفتار کنیم.
مهمانیهای شب یلدا ،نگرانی اصلی
این روزها

این متخصص بیماریهای عفونی با
تاکید بر اینکه برگزاری مراسم شب یلدا،
نگرانی اصلی این روزهای متخصصان
و کادر درمان است ،تصریح کرد :ما
از بدو شیوع کرونا بسیاری از عادات و
سنتهای خود را بر خالف سالهای
قبل ترک کرده یا تغییر دادیم .نوروز
 ۹۹به دید و بازدید نرفتیم ۱۳ ،بدر
هیچکس سبزه گره نزد ،در ماه مبارک
رمضان هیچکس ولیمه نداد و ...به
همین دلیل به نظر میرسد باید شب
یلدا هم استثنایی برگزار شود .از مردم
میخواهیم در خانه خودشان با همان
جمع خانوادگی بمانند و بدون مهمانی
و دورهمی از این شب استفاده کنند.
وسایل ارتباط جمعی ،اپلیکیشنهای
ارتباطی و ...در این شب میتوانند سبب
دیدار ما با اقوام و دوستانمان شوند.
وی ضمن تاکید بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،هشدار داد :از
زمان آغاز واکسیناسیون تا ریشهکن
شدن یا کنترل کووید ۱۹بیش از یکسال
زمان الزم است .به احتمال زیاد کرونا
ریشهکن نخواهد شد اما ،موارد جدید آن
شدت فعلی بیماری را نخواهند داشت.
نباید فراموش کنیم تا زمان دسترسی به
واکسن رعایت نکات بهداشتی مهمترین
اصلی است که میتوانیم دنبال کنیم.

