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كتايونمافی

تعداد مبتاليان به بيماری كرونا از 30 خرداد روند صعودی 
به خود گرفته و صعودی و س��ه  رقمی ش��ده اس��ت و اين 

بيماری همچنان در كشور يك تازی می كند. 
همانگونه ك��ه مقام معظم رهبری در دي��دار مجازی خود 
ب��ا نمايندگان مجلس تاكيد كردند، دور ش��دن كش��ور از 
موفقيت اوليه در مقابله با كرونا واقعيت تلخی است كه اين 
روزها نمود بيش��تری پيدا كرده و اين امر می طلبد نه تنها 
دولت و تمامی دس��تگاه های تابعه، بلک��ه همه مردم برای 
مبارزه با اين بيماری كش��نده پ��ای كار آمده و همه توان 

خود را برای جلوگيری از اين شيوع كرونا به كار گيرند. 
اين درحالی است كه مقام معظم رهبری در ديدار مجازی 
با نمايندگان مجلس يازدهم جان باختن روزانه تعداد زيادی 
از مبتاليان را حقيقتاً غم انگيز خواندند و با تشکر و تجليل 
چندين باره از خدمات درخش��ان و فداكاری های كادر های 
درمان��ی كه بعضی از آن ها ني��ز در راه خدمت به مردم به 
بيماری مبتال شدند و يا جان باختند، گفتند: »با وجود اين 
خدمات، بعضی افراد حتی كار ساده ای مثل ماسك زدن را 
انجام نمی دهند كه من واقعاً از آن پرس��تاری كه فداكارانه 

در حال ارائه خدمت است خجالت می كشم.«
با اظهارات رهبر معظم انقالب جای سوال است كه چگونه 
افرادی از رعايت پروتکل های بهداش��تی سر باز می زنند؟ 
دليل اين بی مسئوليتی چيست؟ چرا برخی از افراد از اين 

روش ساده، كم هزينه و بی دردسر استفاده نمی كنند؟
 آمارهاچهمیگويد؟

براساس اظهارات سيما الری سخنگوی وزارت بهداشت، بر 
اساس معيارهای قطعی تش��خيصی، دو هزار و 388 بيمار 
جديد مبتال به كوويد 19 در كشور شناسايی شدند كه يك 

هزار و 775 نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بيماران كوويد19 در كشور به 264 هزار 

و 561 نفر رسيد.
الری افزود: متاس��فانه 199 بيمار كوويد19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماری به 13 هزار 
و 410 نفر رس��يد. خوش��بختانه تاكنون 227 هزار و 561 
نف��ر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارس��تان ها ترخيص 
ش��ده اند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 3411 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد19 در وضعيت ش��ديد اين بيماری 
تحت مراقبت قرار دارند. وی تاكيد كرد: تاكنون دو ميليون 
و 48 ه��زار و 49 آزمايش تش��خيص كوويد19 در كش��ور 
انجام شده است. همچنان استان های آذربايجان های شرقی 
و غربی، ايالم، بوش��هر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، 
كردستان، كرمانش��اه، گلس��تان، مازندران و هرمزگان در 

وضعيت قرمز قرار دارند.
وی ادامه داد: اس��تانهای تهران، ف��ارس، اردبيل، اصفهان، 
البرز، خراس��ان جنوبی، سيس��تان و بلوچس��تان، كرمان، 
كهگيلويه و بوير احمد، لرس��تان، همدان، يزد و خراس��ان 

شمالی نيز در وضعيت هشدار قرار دارند. 
 شرايطبيمارستانها

همزمان با اين آمار ش��رايط بيمارس��تان ها نيز در وضعيت 
مطلوب��ی قرار ندارد و نيروی درمانی كش��ور نيز در حال از 
دست دادن توان خود هستند. اين درحالی است كه بخشی 

از اين كادر درمانی نيز خود مبتال به بيماری شده اند.  
محمد ميرزابيگی رئيس كل سازمان نظام پرستاری در اين 
باره گفت: با ش��يوع كرونا، ظرفيت تخت های بيمارس��تانی 
و همچني��ن كمبود نيروی پرس��تار دوباره مورد توجه قرار 
گرفته است. نکته مهم آن است كه كرونا توانسته بار ديگر 

بيشترين ظرفيت تخت های بيمارستانی را اشغال كند. 
وی افزود: آماری كه به دست ما رسيده اين است كه حدود 
9 هزار نفر از پرستاران ما مبتال به كرونا شدند. حدودا! 70 
هزار پرستار برای 140 هزار تخت دولتی داريم كه به ازای 
هر تخت بيمارس��تانی حدود 8/0 نيروی پرس��تار در حال 

خدمت به بيماران هستند. 
يادمان باشد كه اين پرس��تاران برای اينکه بتوانند موجب 
قطع زنجيره انتقال ويروس كشنده كرونا شوند، مدت هاست 
كه به ديدار خانواده های خود نرفته اند،  اما بسياری از مردم 
بدون توجه به اين ش��رايط ب��ا  رعايت نکردن پروتکل های 
بهداشتی موجب می شوند كه كادر درمان بيشتر در معرض 

كرونا قرار بگيرند. 
رئيس كل سازمان نظام پرستاری در اين باره تصريح كرد: 
مقيم بودن چند ماهه پرس��تاران در بيمارس��تان به معنی 
روبه رو ش��دن با  خس��تگی زياد جسمی، روحی و روانی و 
همچنين گذراندن بيشترين زمان در كنار بيماران كرونايی 
است. وی گفت: همين امر موجب شده است تا 9 هزار نفر 
از اين پرس��تاران به كوويد 19 مبتال و با كمبود نيرو رو به 
رو ش��ويم. ميرازبيگی با اش��اره به اينکه  در حال حاضر از 
اين 9 هزار نفر، بالغ بر 4 هزار نفر هستند كه با اين بيماری 

دس��ت و پنجه نرم می كنند و عمال از چرخه خدمت خارج 
شده اند افزود: اين 4 هزار نفر از نيروهای پرستار متخصص،  
با س��ابقه و  ماهری تشکيل شده اند كه می توانستند تعداد 
زيادی از تخت های بيمارس��تانی را تحت پوشش و حمايت 

خود قرار دهند.
تاكيدمجددرهبریبرایحضورمجددجهادیها

بايد توجه داش��ت كه در موج دوم ش��يوع كرونا، متأسفانه 
بس��ياری از نيروهای درمانی به اين بيماری مبتال شده اند 
و مراك��ز درمانی نيازمند حضور و ت��الش مجدد  نيروهای 

جهادگر هستند. 
مق��ام معظم رهبری در س��خنرانی روز 22 تيرماه خود در 
ديدار مجازی با نمايندگان مجلس يازدهم، خطاب به همه 
دس��تگاه ها، گروه های خدمت رس��ان و آحاد م��ردم تأكيد 
كردن��د: همه نقش خ��ود را به بهترين وج��ه ايفا كنند تا 
در كوتاه  مدت زنجيره س��رايت را قطع كنيم و كشور را به 

ساحل نجات برسانيم.
ايشان مشاركت گس��ترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه 
در آستانه ماه رمضان را بسيار با ارزش و گره گشا از زندگی 
قش��ر های ضعيف دانس��تند و افزودند: اين نهضت تعاون و 
احس��ان بايد رشد و توسعه پيدا كند و هركس به هر شکل 
ك��ه می تواند كمك و مراقبت كند كه كس��ی از نيازمندان 

از قلم نيفتد.
 درخواستتمديدمحدوديتهایكرونايیدرتهران

در همين حال رييس ستاد مقابله با كرونا در استان تهران 
با تاكيد بر پيچيده بودن شرايط تهران برای مقابله با كرونا 
گفت: با توجه به نظرات فنی و بحث های ميدانی، درخواست 
اعضای ستاد مقابله با كرونا در تهران، تمديد محدوديت ها 
به مدت يك هفته ديگر است؛ چرا كه محدوديت های يك 
هفت��ه ای كفايت نمی كن��د و دامنه محدوديت ه��ا بايد در 

هفته های آتی افزايش يابد.
عليرضا زالی با اشاره به جلسه اعضای ستاد مقابله با كرونای 
اس��تان تهران، گفت: تهران با ش��رايط خاص روبرو است و 
اين موضوع نگرانی زائدالوصفی را در اعضای س��تاد تهران 
در بر داشت. اعضای ستاد تاكيد داشتند كه بايد مداخالت 
جدی تر و س��ريع تر و بالدرنگ در عرصه شهری به سرعت 

اتفاق افتد تا شاهد بار بيماری در روزهای آتی نباشيم.
وی گفت: در 24 س��اعت گذش��ته 890 بيمار كرونايی را 
در تهران بس��تری كرديم. بنابراين ش��رايط تهران شرايط 
پيچيده ای است و نيازمند يك نسخه كامال متفاوت نسبت 
به ساير استان هاس��ت. الزم است مداخالت و مصوباتی كه 
در ش��هر تهران صورت می گيرد، جايگاهی متفاوت داشته 
باش��د و بايد بالدرنگ عملياتی ش��ود تا زمان را با تاخير از 
دست ندهيم. وی با اش��اره به اينکه خواست اعضای ستاد 
تهران گس��ترش و تعميق اين محدوديت هاس��ت؛ البته به 
گونه ای كه به شرايط فعلی و كسب و كار فعلی آسيب وارد 

نشود، افزود: موضوع مهم ديگر آن است كه تمام تجمعات 
بالقوه ب��االی 10 نفر، س��مينارها، مجامع، كميس��يون ها، 
جش��نواره ها و نمايش��گاه ها از نظر بايد معلق تلقی شوند. 
درباره برگزاری نماز جماعت نيز مساجد طبيعتا باز هستند 
اما درخواس��ت مان اين بود كه نماز و مناس��ك مذهبی به 

شکل ُفرادی برگزار شود.
 وی درباره نماز جمعه گفت: با همکاری ائمه محترم جمعه 
اس��تان تهران درخواس��ت كرديم كه اين هفت��ه هم نماز 

جمعه در سطح استان تهران تعطيل باشد.
وی تاكي��د ك��رد: همچنين باش��گاه های ورزش��ی، تاالرها 
و آرايش��گاه های زنان��ه بايد به طور جدی ب��رای اين هفته 
تعطيل باش��ند و اين تعطيلی در هفته آينده هم اس��تمرار 

يابد.
 تهرانشرايطبرگزاریآزمونهایسراسریراندارد

ريي��س س��تاد مقابله ب��ا كرونا در اس��تان ته��ران درباره 
آزمون های سراس��ری نيز گفت: در مورد آزمون ها كماكان 
نظرمان اين اس��ت كه تهران ش��رايط ميزبانی آزمون ها را 
ندارد. متأس��فانه شاهد برگزاری جس��ته و گريخته برخی 
آزمون هايی هستيم كه امکان زمانی برای تعليق آنها فراهم 
است؛ اين درحالی اس��ت كه درباره پروتکل های صيانت از 
س��المت افراد شركت كننده  كه بايد به مدت سه يا چهار 
ساعت در محيط بسته بنشينند، در برخی  از اين آزمون ها 

هنوز اطمينان خاطر نداريم.
وی تاكي��د كرد: بس��ياری از پايگاه های تابس��تانی مدارس 
كه گاهی اوقات جس��ته گريخته در اس��تان تهران ش��اهد 
آن هس��تيم، بايد قطعا تعطيل ش��وند. پيشنهاد ما به وزير 
بهداش��ت اين بود كه برنامه های غربالگری پيش دبستانی 
ني��ز باي��د تعطيل ش��وند و اگر اف��راد ب��رای غربالگری در 
ش��رايط  فعلی مراجعه كنند، خطر زيادی وجود دارد. تمام 
برنامه های آزمون های مدارس بايد معلق شود؛ به خصوص 
آزمون هايی كه افراد بايد از س��اير استان ها و شهرستان ها 
به تهران وارد شوند. اين موارد حتما مخاطره آميز است. در 
مجموع نظر س��تاد مقابله با كرونا اس��تان تهران اين است 
ك��ه آزمون هايی كه ميزبانی اش با تهران اس��ت حداقل در 
ش��رايط فعلی تهران ك��ه بحرانی تلقی می ش��ود، به زمان 

ديگری موكول شود.
زالی درباره تخت های بيمارستانی نيز گفت: تاكنون اگر در 
تهران با كمبود جدی تخت روبرو نبوديم، به خاطر رشادت 
تيم پزشکی بوده، اما طبيعتا اين تاب آوری يك محدوديت 

و سقفی دارد. 
وی با اشاره به اهميت استفاده از ماسك، افزود: طی همين 
دو روز اخير استفاده بهينه از ماسك در سطح شهر مقداری 
بار مراجعين بيمارس��تان ها را تقليل داده است.   البته نظر 
ستاد كرونا در تهران بر اين بود كه از آنجا كه افراد فرودست 
جامعه و ضعيف امکان تهيه ماسك را ندارند، بنابراين برای 

تهيه ماس��ك برای اقش��ار ضعيف بايد به شکل يارانه ای از 
س��وی وزارت صمت و مجموعه  نهادهای امدادی و خيريه 
كمك ش��ود. اگر بخواهيم بحث فرهنگ استفاده عمومی از 

ماسك را ببينيم، اين نقيصه بايد مرتفع شود.
زالی درباره برخی مش��کالت نهاده��ا و كارگاه های توليدی 
ماس��ك و م��واد ضدعفونی، گف��ت: برخی اخب��اری از اين 
حوزه می رس��د كه نگران كننده اس��ت. اين كارگاه ها بايد 
به گونه ای حمايت شوند كه گردونه توليدی خود را داشته 
باشند و نيازمند حمايت ويژه متفاوت مالی، اعتباری، بانکی 
و ارزی هستند تا در روزهای آينده، ذخاير راهبردی در اين 

حوزه با مشکل مواجه نشود.
وی همچنين با تاكيد بر لزوم برگزاری جلسه ای با مسووالن 
اتحاديه ها و اصناف گفت: الزم است تا با همکاری كاركنان 
اتحاديه ها و خود اصناف، شاهد افزايش حداكثری استفاده 
از ش��يوه نامه های بهداشتی باش��يم. به اين منظور تشکيل 
تيم های نظارتی مش��ترك امروز در س��تاد مصوب ش��د و 
ش��يوه های آن در س��ه دانشگاه علوم پزش��کی تهران تهيه 
ش��ده است. صاحبان اصناف و مشاغل مستحضر باشند كه 
اگر بخواهند ش��رايط كس��ب و كارش��ان ادامه يابد، الجرم 
بايد شيوه نامه های بهداش��تی را سختگيرانه اعمال كنيم. 
بنابراين قرار شد از هفته آينده تيم های نظارتی مشترك با  

كمك اصناف و اتحاديه ها شکل بگيرد.
 اندكیموفقيتوخبرهایخوب

وزير بهداش��ت گفت:  خوشبختانه دو داروی »رمدسيور« و 
»فاويپيراوير« كه در برخی بيماران كرونايی اثربخش بوده 

است.
س��عيد نمکی وزير بهداشت ديروز در حاشيه جلسه هيئت 
دولت گفت: رئيس جمهور با تفويض اختياری به اس��تانها و 
كميته های استانی موافقت كردند و تصميمات خوبی برای 
محدوديت های جديد گرفته شده است و انشاءاهلل اگر تا 2 
هفت��ه آينده گزارش های خوبی دريافت ش��ود در مبارزه با 

كرونا موفق تر خواهيم بود.
وی اف��زود: بيم��اری كوويد 19 هنوز هي��چ داروی مؤثر و 
قاب��ل اعتمادی در دني��ا ندارد، اما خوش��بختانه دو داروی 
»رمدس��يور« و »فاويپيراوي��ر« را ك��ه در برخ��ی بيماران 
كرونايی اثربخش بوده، به مقدار كافی توزيع كرديم و هفته 

آينده اولين توليد ملی اين دارو نيز  عرضه خواهد شد.
داروی رمديس��يور ) Remdesivir( وي��ژه فرآيند درمان 
بيماران مبتال به كرونا كه جزو داروهای تحريمی اس��ت و 
قيم��ت آن، اين روزها در بازار س��ياه به 60 ميليون تومان 
رسيده است، در ايران توليد شده و از هفته آينده وارد بازار 
می ش��ود. در همين حال محمد مخبر رئيس ستاد اجرايی 
فرم��ان امام خمين��ی)ره( اعالم كرد داروی )رمديس��يور ) 
)Remdesivir(ك��ه يکی از مهم تري��ن داروهای درمانی 
بيماران كرونايی اس��ت، توسط متخصصان كشورمان توليد 

شده و از هفته بعد، وارد بازار می شود.
وی افزود: قيمت نس��خه ايرانی دارویRemdesivir كه 
در بازار سياه به 60 ميليون تومان رسيده، با قيمتی بسيار 
پايين تر با قيمت مصوب وزارت بهداشت عرضه خواهد شد.  
او اي��ن را هم گفت ك��ه محققان دارويی س��تاد اجرايی از 
چندي��ن روش علمی روز دنيا، در حال تحقيق و س��اخت 
داروه��ای مورد ني��از بيم��اران كرونايی و برط��رف كردن 
خأله��ای موجود در كش��ور و نيازهای وزارت بهداش��ت با 

توجه به مسائل تحريمی هستند.
مخب��ر، وعده داد جزئيات بيش��تری از داروی جديد توليد 

شده را در روزهای آينده اطالع رسانی خواهد كرد.
از س��وی ديگر نخست وزير قرقيزس��تان با اشاره به كمبود 
دارو در اي��ن كش��ور از واردات داروهای تولي��د ايران خبر 

داد.
»كوباتب��ك باران اف« اظهار داش��ت: هفته ج��اری وزارت 

بهداشت داروهای مورد نياز را از ايران خريداری می كند.
ب��اران اف تصريح ك��رد: پرواز وي��ژه به ايران ب��رای انتقال 
داروه��ای الزم برای مبتاليان به ويروس كرونا و ذات الريه 

انجام می شود.
نخس��ت وزير قرقيزستان از همکاری »بيشکك« با روسيه، 

ايران، هند، پاكستان و ازبکستان در اين زمينه خبر داد.
بايد در نظر داشت كه  رعايت پروتکل های بهداشتی مانند 
ماسك زدن و فاصله گذاری اجتماعی ديگر از انتخاب ميان 
مردم گذش��ته است و اكنون به ش��کل وظيفه ای اجتناب 
ناپذير در كشور درآمده است. در اين شرايط، يك بی دقتی 

كوچك كافی است تا كرونا دامن همه را بگيرد.
اينک��ه مردم به داليل و بهانه های مختلفی از جمله گرما و 
تنگی نفس از ماس��ك زدن دوری می كنند و برخی ديگر 
م��ی گويند فاصله را رعاي��ت می كنيم و ديگ��ر نيازی به 
استفاده از ماسك نيست ياعده ای به  استفاده از پالستيك 
در اطراف خودشان مبادرت  می كنند، اشتبااهی است كه 

نبايد تکرار شود . 
اينکه برخی ديگر عمل بينی را بهانه كرده اند و فرم بينی را 

به سالمتی ترجيح می دهند جای تعجب دارد.
م��ردم بايد بدانند كه اجبار چيس��ت و كجای زندگی مان 
قرار دارد تا  برای حفظ س��المتی همگان خود را مجبور به 

رعايت بهداشت كنند. 

 جوکار:

برجام از ابتدا ناقص 
متولد شد

 رئيس كميسيون ش��وراها و امور داخلی كشور 
گفت: برجام از روز اول به صورت ناقص متولد 
شد و ديگر چيزی از اين قرارداد باقی نمانده 

است.
محمدصالح جوكار ، با اشاره به پنجمين 

س��الگرد انعقاد قرارداد برج��ام، گفت: 

برجام يك برنامه عملياتی مشتركی بود كه 
آمريکايی ها در راس��تای تأمين منافع 
خودشان آن را مطرح و تالش كردند 
تا تصويب شود. وی بيان كرد: پس 
از گذش��ت چندين س��ال از انعقاد 
قرارداد برجام، هنوز ملت و كشور ما 
از اين توافق منافعی را به 
دست نياورده است و در 
مقابل، برجام باعث شد 
كه بس��ياری از منافع 
كشور از دست برود. 
كميسيون  رئيس 
امور  و  ش��وراها 

داخلی كش��ور تصريح كرد: مطابق با برجام، ايران بس��ياری 
از فعاليت های هس��ته ای خود را كنار گذاشت به گونه ای كه 
س��انتريفيوژها را جم��ع آوری كرديم و در س��ايه آن، نوعی 
اطمين��ان برای طرف مقابل ايجاد ش��د كه اي��ران، ديگر در 
موضوع غنی س��ازی حرفی برای گفتن ندارد. جوكار تاكيد 
كرد: برج��ام از روز اول ناقص متولد ش��د و به همين دليل 
توافق هسته ای مانند چماقی بر سر ما بود و با وجود اينکه 
انتظ��ار می رفت حداقل اتحادي��ه اروپا تعهداتش را عملياتی 
كند اما آنان نيز مانند آمريکا به تعهدات خود توجه نکردند. 
وی افزود: امروز چيزی از برجام باقی نمانده است كه كسی 
از آن ب��رای خ��ود پيراهنی بدوزد و ما با آن دچار خس��ارت 
جدی ش��ديم. رئيس كميسيون شوراها و امور داخلی كشور 
تصريح كرد: در صورتی می توان برجام را سند افتخار دانست 

كه منافع و بركاتی برای ما داشته باشد اما برنامه جامع اقدام 
مش��ترك اينگونه نبود و ما منافع زيادی را به دليل قرارداد 
برجام از دس��ت داديم. جوكار بيان كرد: در 5 سالگی برجام 
نه تنها فشارها وتحريم ها عليه كشورمان كاهش نيافته بلکه 
بيش��تر شده است و در اين شرايط بايد فرمايش مقام معظم 
رهب��ری را م��ورد توجه قرار دهيم ك��ه فرمودند برجام يك 
تجربه تلخ تاريخی اس��ت و ديگر نبايد به دش��منانی چون 

آمريکا اعتماد كنيم.
وی گف��ت: ما بايد ضمن توجه به منافع خودمان، از ظرفيت 
كشورهای ديگر بويژه بلوك شرق استفاده كنيم و متأسفانه 
در سال های گذشته از ظرفيت كشورهای همسايه به خوبی 
استفاده نشده و بايد قراردادهای مشتركی با آنان منعقد شود 

مهر  تا از اين طريق تحريم ها را شکست دهيم. 

امامعلی)ع(: براستی كه جهاد يکی از درهای بهشت است كه خداوند آن را برای اوليای 
خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محکم اوست.

بازديداعضایكميسيونامنيتملی
ازتاسيساتهستهاینطنز

 
اعضای كميسيون امنيت ملی 
و سياس��ت خارج��ی مجلس 
دوش��نبه آينده از تاسيس��ات 
بازدي��د  نطن��ز  ای  هس��ته 
می كنن��د. ب��ر اس��اس برنامه 
قرار  انجام ش��ده  ريزی ه��ای 
اس��ت تا اعضای كميس��يون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس شورای اسالمی دوشنبه ) 30 تير( 

از تاسيسات هسته ای نطنز بازديد كنند.
چن��دی پي��ش در يکی از س��وله های تاسيس��ات 
هس��ته ای نطن��ز حادث��ه ای رخ داده بود كه علی 
اكبر صالحی رئيس س��ازمان ان��رژی اتمی در اين 
كميس��يون حضور يافت و توضيحات��ی را پيرامون 

ابعاد اين حادثه به نمايندگان ارائه كرد.
يعقوب رضازاده عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت 
ملی و سياس��ت خارجی مجل��س از مذاكرات اوليه  
برای تشکيل كميته ای تخصصی جهت بررسی اين 
حادثه خبر داده بود. عضو هيئت رئيس��ه كميسيون 
امني��ت ملی مجل��س اضافه كرد: پس از تش��کيل 
اين كميت��ه برنامه ريزی خواهيم كرد تا اعضای آن 
بازديدی از محل حادثه در نطنز داش��ته باش��ند و 
گزارشی از جمع بندی های كميته تخصصی درباره 
حادثه رخ داده در تأسيس��ات هس��ته ای نطنز را به 
تسنيم  هيئت رئيسه مجلس ارائه خواهيم كرد. 

رئيسبسيجاساتيدتهران:
دولتومجلسبرایحلمسائل
معيشتیمردماقدامفوریانجام

دهند
رئيس بس��يج اساتيد تهران با 
بيان اينکه دولت و مجلس بايد 
در حل مسائل معيشتی ورود 
جدی و فوری كنند، گفت: به 
استفاده از ظرفيت نخبگانی و 
دانشگاهی در كمك به دولت و 
مجلس در حل مشکالت معيشتی بايد توجه شود.

جليل دارا رئيس بسيج اساتيد دانشگاه های تهران 
در دانش��گاه صنعتی امير كبير در جلس��ه توديع و 
معارفه مس��ئول بسيج اس��اتيد اين دانشگاه عنوان 
كرد: كشور عزيزمان ايران توان حل همه مشکالت 
را دارد. چ��را كه ظرفيت حل اين مش��کالت را در 
اختيار داريم. وی با بيان اينکه دولت و مجلس بايد 
در حل مسائل معيشتی ورود جدی و فوری كنند، 
گفت: به اس��تفاده از ظرفيت نخبگانی و دانشگاهی 
در كم��ك به دول��ت و مجلس در حل مش��کالت 

معيشتی بايد توجه شود.
دارا بيان داش��ت: اس��اتيد ما آمادگ��ی كامل برای 
هم��کاری علمی با دولت و ب��ه ويژه مجلس جديد 
را دارند و پيش��رفت كش��ور مس��تلزم به كارگيری 

نخبگان دانشگاهی در عرصه تصميم سازی است.
رئيس بسيج اساتيد دانشگاه های تهران بر ضرورت 
حضور جدی اساتيد دانشگاه صنعتی امير كبير در 
تصميمات مربوط به حوزه های صنعتی تاكيد كرد 
و گفت:بسيج اس��اتيد دانشگاه اميركبير گروه های 

فارس حل مسئله را راه اندازی كنند. 

اميرعبداللهيان:
نوارمذاكرهمحرمانهآمريکايیها
باسرانداعشدراختيارسردار

سليمانیبود
دس��تيار وي��ژه رئيس مجلس 
گف��ت:  بين المل��ل  ام��ور  در 
س��ردار س��ليمانی نوار صوت 
و فيلم ه��ای مذاك��ره نيروها و 
ژنرال های آمريکايی در موصل 
با داعش را در اختيار داش��ت 
گف��ت كه هر وقت بخواهيد آن را منتش��ر می كنم. 
حسين اميرعبداللهيان در مراسم رونمايی از مستند 
»رويای حاتم« اظهار ك��رد: به عنوان ديپلمات اين 
فرصت را داش��تم كه از روزهای اول س��ال 2003 
ميالدی كه آمريکايی ها به اس��م آزادسازی عراق به 
آنجا آمدند و انگليس��ی ها را نيز دعوت كردند شاهد 
اتفاقاتی باش��م. وی افزود: می ديدي��م كه نيروهای 
اش��غال گر آم��ده بودند در عراق بمانن��د و موقعيت 
ژئوپليتي��ك آن را تصاحب كنن��د و تنها چيزی كه 
برايشان ارزش نداشت دموكراسی و آزادی در عراق 
بود. نتيجه دموكراسی آنان از سال 2003 تا 2018 
به شهادت رساندن بيش از يك ميليون و 100 هزار 
عراقی و خس��ارت های مالی فراوان به كش��ور عراق 
بود.  دس��تيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل 
با يادی از سردار شهيد سليمانی گفت: وظيفه دارم 
در كنار همه فرماندهان و شهدای عراقی و مرجعيت 
دينی در عراق كه سهم بزرگی در مبارزه با تروريسم 
داشتند از شهيد سردار سپهبد سليمانی و ابومهدی 
المهن��دس ياد كنم كه كمتر از 7 ماه پيش با روش 
مشابه ابومنتظر در فرودگاه بين المللی بغداد با حمله 
پهپادی به شهادت رسيدند. وی اضافه كرد: به عنوان 
كس��ی كه بيش از دو دهه در زمينه ديپلماسی در 
كنار بخشی از مأموريت های سردار سليمانی حضور 
داش��تم باي��د بگويم كه ايش��ان به دعوت رس��می 
دولت عراق با وظيفه مستش��اری كمك های زيادی 
به نيروهای مس��لح عراق كردند و س��هم بزرگی در 

آنا شکست داعش داشتند. 

گزارشخبر
نگاهی به سیر صعودی کرونا در کشور و خستگی کادر درمان 

خود را مدیون دیگران نکنیم


