
برگزار شدن يا برگزار نشدن كنكور؛ مسئله اي 
كه حاال در بحران شيوع و مرگ و مير بيماران 
كرونايي به يكي از پر بحث ترين خبرهاي اين 
روزها تبديل و ح�اال اين ماجرا ب�ه خانه ملت 
هم كش�يده ش�ده تا بدانجا كه بهارستاني ها 
بنا داش�تند در طرحي دو فوريتي كنكورهاي 
پيش رو را لغو كنند. وزير بهداش�ت اما نگاهي 
متفاوت به برگزاري كنك�ور دارد و با تأكيد بر 
اينكه سال هاست كنكور سراسري سوهان روح 
مردم بوده است، با احتمال سخت بودن شرايط 
فصل پايي�ز تصريح مي كند:» ي�ا نبايد كنكور 
سراس�ري را برگزار كنيم يا به تعويق انداختن 
آن به اميد روزهاي بهتر، كار درس�تي نيس�ت 
و باي�د آن را برگزار كنيم؛ چراك�ه بالتكليفي، 
داوطلبان كنكور سراس�ري را دچار اضطراب 
مي كن�د و طوالن�ي ش�دن اضط�راب، ضعف 
سيس�تم ايمني بدن و گرفتار شدن به كرونا را 
در پي خواهد داشت و بايد زودتر تصميمي در 
مورد برگزاري كنكور سراس�ري بگيريم.« وي 
با حمايت از برگزاري كنكور ارش�د به صراحت 
از تردي�د در برگزاري كنكور سراس�ري گفت 
و در عين حال تضميني ب�ر رعايت پروتكل ها 
حي�ن برگ�زاري كنكور ن�داد و گف�ت: » براي 
هيچ كدام از آزمون ها نمي توانيم تضمين كنيم 
كه پروتكل ها، كاماًل رعايت شود اما مي توانيم 
حداكثر نظ�ارت را داش�ته باش�يم.« بحث ها 
پيرامون برگ�زاري كنك�ور در حالي همچنان 
ادامه دارد كه طبق اعالم قبلي قرار است  كنكور 
ارشد در روزها16 تا 18 مرداد و كنكور سراسري 
در روزه�اي 26 تا اول ش�هريور برگزار ش�ود. 

كرونا ش��ش ماهي مي ش��ود كه مهمان ناخوانده 
دنياي ما شده و هر روز تعداد بيش��تري از افراد را 

درگير خود مي كند. 
اكنون ۱۴ استان در وضعيت قرمز و ۱۲ استان در 

وضعيت هشدار قرار دارند. 
طي ۲۴ س��اعت منتهي به روز دوشنبه ۱3 مرداد 
ماه، ۲ هزار و ۵۹۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه هزار و 3۰۴ نفر از آنها 
بستري ش��دند. با اين حس��اب، مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به 3۱۲ هزار و 3۵ نفر رسيد. 
طي همين زمان، ۲۱۵ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 

به ۱۷ هزار و ۴۰۵ نفر رسيد. 
همچنين ۴ه��زارو۱۰۴ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
تاكنون ۲۷۰ هزار و ۲۲۸ نفر از بيماران بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. گزارش كميته 
اپيدميولوژي كوويد ۱۹ از روند باالي ابتال و مرگ 
و مير كرونا در كش��ور حكايت دارد. از سوي ديگر 
انگار قدرت ش��يوع اين ويروس روز به روز بيشتر 
مي شود. تمام اين مسائل در كنار يكديگر موجب 
ش��ده تا كنكورهاي سراس��ري با نگراني از شيوع 
بيشتر كرونا به تعوق بيفتد. سوي ديگر اين ماجرا 
اما چند صد هزار پشت كنكوري هستند كه با وجود 
يك سال تالش حاال بالتكليف مانده اند. به همين 
خاطر هم بناشده تا كنكورها با رعايت سختگيرانه 
ضوابط بهداشتي برگزار شوند. پنج شنبه گذشته 
هم كنكور دكترا در حالي برگزار ش��د كه وزارت 
بهداش��ت به برگزاري اين كنكور نم��ره ۱۵ داد. 
حاال وزير بهداشت و وزير علوم براي تصميم گيري 
نهايي براي برگزار ش��دن يا نشدن كنكور، مهمان 
كميسيون آموزش مجلس شدند؛ جلسه اي كه با 
استدالل هاي وزير بهداشت در حمايت از برگزاري 

كنكور ارشد و البته ترديد وي در برگزاري كنكور 
سراسري همراه بود. 

  تقاضاي وزير بهداش�ت ب�راي برگزاري 
كنكور ارشد

نمكي با تأكيد بر اينكه براي وزير بهداشت، بهترين 
مكانيزم اين است كه آمدوشد نباشد و كنكور برگزار 
نشود، افزود:» هيچ چيزي راحت تر از تعطيلي همه 
امور نيس��ت؛ بنده در س��ه گانه مصلحت، اقتصاد 
و س��المت، مقابل مصلحت و اقتصاد زانو زدم كه 
پروتكل هايي تدوين كنم تا امور كشور به گونه اي 
بچرخد كه در تحريم ها، كمترين فش��ار به بخش 
اقتصاد وارد شود؛ همان زمان كه تعداد مرگ ومير 
روزانه كرونا در كشور به حدود 3۰ نفر رسيده بود، 
به س��مت تك رقمي ش��دن مي رفتيم، اما براي ما 
كاماًل واضح بود كه هر نوع بازگشايي ممكن است 
تبعاتي داشته باشد.« از نگاه وي به عنوان مسئول 
س��المت كش��ور، آزمون دكتري با حداقل نقص 
برگزار ش��د و اگر بتوان اجراي پروتكل ها را براي 
كنكور كارشناسي ارشد تشديد كرد، آزمون ارشد 

هم مي تواند با كمترين نارسايي برگزار شود. 
به گفته وزير بهداشت، كنكور سراسري مشكلي 
است كه فقط به جسم فرزندان مردم در مورد كرونا 
لطمه نمي زند، بلكه سال ها سوهان روح مردم كشور 
بوده است. وي خاطرنش��ان كرد:» سال ۹۵ كه در 
س��ازمان برنامه و بودجه بودم، برآورد كرديم كه 
حدود ۵ هزار و 3۰۰ ميليارد تومان از سبد خانوار، 
براي كالس هاي كنكور هزينه مي شود و اين بحث 
جدي است و سال هاست كه س��وهان روح مردم 
است؛ كش��اورز زاده و كارگرزاده  اي كه نمي تواند 
هزينه هاي كالس هاي كنك��ور را پرداخت كند، 
حسرت آن را مي خورد و بهداشت روان او فرسوده 

مي شود.«
نمكي در عين حال تصريح كرد:» تقاضاي ما اين 
است كه كنكور كارشناسي ارشد به دليل نياز نظام 
سالمت به رزيدنت و نيروهاي بهداشتي و درماني 
جوان حتماً برگزار ش��ود و اگ��ر رزيدنت پذيرش 
نش��ود، در بخش هاي آموزش عالي، تحقيقاتي، 
شركت هاي دانش بنيان، دچار مشكل مي شويم و 
هيچ كجاي دنيا بين دوره هاي آموزش عالي به ويژه 

در تحصيالت تكميلي، گسست ايجاد نمي كنند 
چون آنها سرمايه هاي ملي هستند كه بايد به بازار 

كار و تحقيقات بروند.«
  ترديد براي كنكور سراسري

از نگاه وزير بهداشت باوجود احتمال سخت بودن 
شرايط فصل پاييز پس يا نبايد كنكور سراسري را 
برگزار كنيم يا به تعويق انداختن آن به اميد روزهاي 
بهتر، كار درستي نيست و بايد آن را برگزار كنيم؛ 
از سويي بالتكليفي، داوطلبان كنكور سراسري را 
دچار اضطراب مي كند و طوالني شدن اضطراب، 
ضعف سيستم ايمني بدن و گرفتار شدن به كرونا را 
در پي خواهد داشت و بايد زودتر تصميمي در مورد 

برگزاري كنكور سراسري بگيريم. 
وي تصريح ك��رد:» در مورد كنكور كارشناس��ي 
ارشد اگر دوستان تصور مي كنند كه تعويق آزمون 
براي فراهم ش��دن فضاي بهتر در كش��ور از نظر 
بيماري به مصلحت است، خطا است و بنده چنين 
پيش بيني اي از آينده بيم��اري ندارم و هيچ عقل 
س��ليمي اين را نمي گويد، اما مي توانيم با تشديد 
تمهيدات، كنكور كارشناسي ارشد را برگزار كنيم.« 
وزير بهداشت در پاسخ به يكي از نمايندگان درباره 
تضمين رعايت پروتكل ها براي آزمون سراسري 
تأكيد كرد:» براي هيچ كدام از آزمون ها نمي توانيم 
تضمين كنيم كه پروتكل ها، كامالً رعايت شود، اما 

مي توانيم حداكثر نظارت را داشته باشيم.«
نمكي با بيان اينك��ه »در مورد برگ��زاري كنكور 
سراسري، مردد هستم«، افزود:» بايد براي برگزاري 
كنكور سراسري، از فضاي باز و ورزشگاه ها استفاده 
و تلفن و اينترنت را در زمان برگزاري آزمون قطع 
و پك هاي بهداشتي براي داوطلبان به مقدار كافي 
پيش بيني كنيم، اما نمي توانيم ب��ا ترديد با جان 
فرزندان مردم بازي كنيم، چون جان آنها از س��ر 
راه نيامده است و پدران و مادران، سال ها مراقبت 
كرده اند و هركدام از اين فرزندان در آينده مي توانند 
يكي از دانشمندان گره گشاي كشور باشند و اينها 

سرمايه هاي اجتماعي ايران هستند.«
به گفت��ه وزير بهداش��ت براي كنكور سراس��ري 
بايد چهار مرحله حياتي يعن��ي زمان قبل از ورود 
داوطلبان به حوزه هاي امتحاني، زماني كه خانواده ها 

پشت در حوزه ها حضور دارند، زمان برگزاري آزمون 
و زمان ترك داوطلبان را مديريت كنيم. 

محس��ن فتحي، عضو هيئت رئيس��ه كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس در آخرين خبر درباره 
سرنوشت كنكور با تأكيد بر حفظ سالمتي روحي 
و رواني داوطلبان كنكور و خانواد ه هاي  آنها گفت: 
حواشي ايجاد شده پيرامون برگزاري كنكور موجب 
افزايش اس��ترس داوطلب��ان و خانواده هاي آنها 
شده اس��ت. از اين رو بايد براي ايج��اد آرامش در 
جامعه مسئوالن از اظهار نظرهاي غير كارشناسي 
خودداري كرده و مالك را نظر ستاد ملي مقابله با 

كرونا قرار دهند.«
  شيوع مجدد كرونا در اروپا

 تازه تري��ن آمارها حاكي از آن اس��ت كه ش��مار 
مبتاليان كروناويروس جدي��د در جهان تاكنون 
به ۱۸ ميليون و ۲3۶ هزار و ۷۲ نفر رسيده و مرگ 
۶۹۲ هزار و ۸۰۹ نفر در اثر اين بيماري نيز تأييد 
شده اس��ت. برخي كش��ورهاي اروپايي همچون 
اس��پانيا، فرانسه، س��وئيس و حتي بخش هايي از 
بريتانيا و س��وييس با ش��يوع مجدد اين ويروس 

مواجه شده اند. 
 روند افزايش آمار مبتاليان به بيماري كوويد  ۱۹ 
كه تاكنون در ۲۱3 كشور و منطقه در جهان شيوع 
يافته، ادامه دارد و اين بيم��اري همچنان در دنيا 
قرباني مي گيرد. همچني��ن بنابر تازه ترين آمارها 
۱۱ ميليون و ۴۴۵ هزار و ۹۸۲ نفر از مبتاليان به 

كوويد ۱۹ بهبود يافته اند. 
بنابر اعالم كميته اپيدميولوژي كوويد  ۱۹ منتشر 
شده در س��ايت وزارت بهداشت، در روند كشوري 
باال است،  بيماري، هر چند موارد ابتال و مرگ نسبتا ً
اما ثبات و تغيي��رات مختصر نزول��ي در آن ديده 
مي شود. روند ثبات با شدت باالي ابتال و مرگ در 
شش استان )زنجان، لرستان، اردبيل، فارس، تهران 
و آذربايجان شرقي( و با شدت كمتر در دو استان 
)قم و سيستان و بلوچس��تان( مشاهده شد. روند 
صعودي يا شروع پيك در چهار استان )مازندران، 
اصفهان، البرز، چهارمحال و بختياري( و روند ثبات 
با تغييرات مختصر صعودي در يك استان )يزد( 

مشاهده شد. 
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قاضي خطاب به متهم رديف اول: يكسال به شما زمان داديم، اما هنوز نتوانستيد سندي بابت هزينه كرد340 ميليون يورو بياوريد

داماد فراري عليه وزير اسبق سند ارسال کرد!

تشتت تصميمات كنكوري روي اعصاب داوطلبان
كرونا در اروپا شيوع دوباره پيدا كرد

در چهاردهمي�ن 

عليرضا سزاوار
دادگاه   گزارش  2 جلس�ه 

متهم�ان ش�ركت 
بازرگاني پتروشيمي از 340 ميليون يورويي گفته 
شد كه هيچ سندي از نحوه هزينه شدن آن وجود 
ندارد. قاضي از انتقال اين پول به يكي از متهمان 
ارزي كشور خبر داد و مدير عامل سابق شركت 
پتروش�يمي ه�م اي�ن انتق�ال را ب�ه مرج�ان 
شيخ االسالمي نس�بت داد. از ديگر بخش هاي 
جالب اين دادگاه اين بود كه على اشرف رياحى 
قبل از فرار با پاسپورتي ديگر!، عليه وزيرسابق 
كه پدرخانمش)نعمت زاده( است، مستنداتي در 
راستاى تسويه حس�اب خواهر خانمش)شبنم 

نعمت زاده( در بحث دارويى ارائه كرده بود. 
روز گذشته چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به 
اتهام مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي 
و ۱۴ متهم ديگر به رياس��ت قاضي مسعودي مقام 

برگزار شد. 
 مديرعامل: مديرمالي همه كاره بود

قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه گفت: 
در جلسه قبل بخشي از مدافعات حمزه لو)مديرعامل 
سابق( استماع شد و در اين جلسه آنچه ايشان در باب 

دفاعيات مدنظر دارند با ذكر اختصار ارائه دهند. 
رضا حمزه لو ه��م در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: 
از محض��ر دادگاه بابت تحقيقاتى كه براى كش��ف 
حقيقت انجام داده است، تشكر مى  كنم. در جلسه 

گذشته عرض كردم در گرفتن اطالعات با دشوارى 
مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطالعات مربوط به 
دوره خود را بگيرم. در دوره من پي سي سي)شركت 
بازرگاني پتروشيمي( از منابع خودش مازاد پرداخت 
هم داشته اس��ت. در زمان من ش��ركت خصوصي 
شد، ولي تمام اركان دولتي مثل حراست را همچنان 

حفظ كردم. 
متهم رديف اول اف��زود: در زمان م��ن خيرى زاده 
مديرمالى ش��ركت بود و كوچك ترين دخالتى در 
اختياراتى كه ان پي سي )شركت ملي پتروشيمي( 
به او داده بود، نك��ردم. قبل از آمدن من، مديرعامل 
وقت شركت نامه اى را به ان پي سي مى نويسد كه در 
نهايت مصوبه اى صادر مى شود. در آنجا گفته مى شود 
اختيار مالى از مديرعامل ساقط و به مديرمالى واگذار 
مى شود. نعيمي، مدير مالي شركت ملي پتروشيمي 
در پاسخ به نامه خيري زاده دستور مي دهد، ارز ها را 
ريال كنيد،بنابراين مجوز تبديل ارز به ريال صادر 

مي شود كه اين مجوز قبل از حضور من بود. 
 فساد در دوران حمزه لو پايه ريزي شد

حمزه لو خطاب به نماينده دادستان گفت: اگر قرار 
باشد كس��ى را بياوريد اينجا و از او سؤال كنيد كه 
ارزها چه ش��د، تمام هيئت مديره قبل از من بايد 

به اينجا بيايند. 
در اين بخش از جلسه دادگاه نماينده دادستان هم 
گفت: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود ش��روع كرد و 
بايد گريزى از بدو مديريت او بزنم. ش��روع فعاليت 

مجرمان��ه از زم��ان مديريت وى ص��ورت گرفته و 
آنچه در مديري��ت بعدى صورت گرفت��ه در زمان 
او پايه ريزى شده بود.  مس��عود شاه حسيني افزود: 
حمزه لو خانم شيخ االس��المى را در دو شركت به 
عنوان مديرعامل تعيين كرد. صرف نظر از اينكه در 
انتخاب اين دو شركت قانون تجارت رعايت نشده، 
حمزه لو با واري��ز وجوه به ش��ركت هاى خودش با 
شيخ االسالمى كسب درآمد كرده اند. عدم ورود ارز 
حاصل از صادرات به كشور نتيجه اى مى تواند در پي 
داشته باشد كه آثارش را اكنون مى بينيم، بخشي از 
اين عدم ورود ارز در زمان شما صورت گرفته است. 

 افشاگري عليه نعمت زاده ها
قاضي مسعودي مقام هم خطاب به حمزه لو گفت: در 
مورد ارزى كه به شما و شيخ االسالمي تعلق گرفته، 
على اشرف رياحى بخشي از اطالعات را با اسناد ارائه 
كرده و با پاسپورت ديگرى! از كشور فرار كرده است. 
اين فرد حتى عليه وزيرسابق كه پدرخانمش است 
مطالبى در راستاى تسويه حساب شبنم نعمت زاده 
در بحث دارويى ارائه كرده و مس��تنداتى كه ارائه 
شده از ناحيه شركا و معاونان شما بوده و مستندات 
راستى آزمايى شده است. اين فرد يكسرى مستندات 
مهم ارائه كرده است.  حمزه لو هم گفت: منابع ارزى 
عظيمى دستم بود و مى توانستم هر كارى مى خواهم 

بكنم، ولي حفاظت كردم!
قاضي هم گفت: مستندات حاكي است 3۴۰ميليون 
يورو از طريق صرافان)علي صرافان يكي از متهمان 

ارزي( منتق��ل كرديد. يك س��ال اس��ت از ش��ما 
مى خواهيم س��ند هزينه كردش را بياوريد و شما 

امتناع مي كنيد. 
 دست و دلبازي براي برادر و فرزند

حمزه لو پاسخ داد: او)علي صرافان( را نمى شناسم، 
اگر شيخ االسالمى اين كار را كرده)انتقال پول( بايد 
پاس��خ دهد. من نمى دانم او)شيخ االسالمي( با چه 

نيتى اين كار را كرده است. 
قاضي مس��عودى مقام در ادامه به خريد دو واحد 
ساختمان توسط متهم حمزه لو براى شيخ االسالمي 
در كانادا و پرداخت هاى صورت گرفته به ش��ركت 
رادياتورسازى پسر حمزه لو و شركت آرمان گوشت 
كه متعلق به برادر حمزه  لو است، اشاره كرد و گفت: 
آن آقايى كه ارز ه��ا را به او داديد ك��ه االن يكى از 
متهمان بزرگ ارزى است)علي صرافان( و در برخى 
جا ها با نيازآذري، امان كى و... مراوده داشته، همان 

آدم اين پول ها را جا به جا كرده است. 
قاضي افزود: شما بايد ثابت كنيد 3۴۰ ميليون يورو 
مستند به پرداخت هاي خارجي براي شركت وجود 
داشته است، در حالي كه يكسال به شما زمان داديم، 
اما هنوز نتوانستيد سند بياوريد. شما يك هفته وقت 

داريد سند بياوريد. 
قاضى مس��عودى مقام در پايان ضمن اعالم ختم 
جلسه گفت: دوشنبه آينده ۲۰ مرداد ماه در همين 
مكان سعى مى كنيم به جلس��ه پايان دهيم و وارد 

تصميم گيرى نهايي شويم. 

 محمدرضا كارگر، مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخي كش��ور 
درباره ماجراي انتقال ۴۰ هزار قطعه ميراثي از دوران پارينه س��نگي 
تا قاجار به زيرزمين مرقد امام خميني )ره( اظهار داشت: اين موضوع 
صحت ندارد و ماجرا به اين صورت اس��ت كه در مجموعه شهر آفتاب 
فضاي ۲۵ هزار متري مسقف وجود دارد كه قرار است اين فضا به صورت 

صددرصدي به وزارت ميراث فرهنگي واگذار شود. 
 زهرا نژاد بهرام، عضو هيئت رئيسه شوراي ش��هر تهران با اشاره به  
نامه برخي از اعضاي ش��ورا به وزير راه و شهرسازي درباره احتمال لغو 
محدوديت ارتفاع ساخت و ساز در محله جماران گفت: نظر كارشناسي 
مديريت شهري درباره اين موضوع در شوراي عالي شهرسازي لحاظ 

نشده است. 
 مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران با اشاره به اينكه 
حدود ۴۰۰ هزار خودروي فرسوده در سطح ش��هر تهران وجود دارد، 
 گفت: در آيين نام��ه جديد مربوط به قانون هواي پ��اك بايد دوره هاي 

معاينه فني خودروهاي فرسوده كاهش بايد. 
 هم اكن��ون ۷۰ معب��ر به ط��ول ۸۰ كيلومت��ر در س��طح مناطق 
بيست ودوگانه شهر تهران، در حال بهسازي مس��ير پياده رو و احداث 
مسير دوچرخه مي باشند. پيش بيني مي شود تا پايان مردادماه امسال 
۶۰كيلومتر مسير پياده رو بهسازي شده به همراه مسير دوچرخه تحويل 

شهروندان شود. 
 رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتا ناجا به 
شگرد جديد مجرمان سايبري در پوشش درخواست كمك مالي و قرض 
در شبكه هاي اجتماعي اش��اره كرد و گفت: افراد سودجو با دسترسي 
غيرمجاز به حساب هاي كاربري افراد به دنبال كالهبرداري هستند؛ قبل 

از واريز هر گونه وجه از اصالت پيام دريافتي اطمينان حاصل كنيد. 
 فوق تخص��ص ارولوژي گف��ت: اگر كليه ضعيف شده باش��د، عالئم 
آن شامل بي حسي، كم تواني، ناخوش��ي عمومي، بي اشتهايي، تهوع، 

استفراغ، خارش بدن، عصبي بودن، كم حوصلگي و افسردگي است. 
 محمدرضا دّري، دبير انجمن داروسازان تهران در خصوص مشكالت 
توزيع اقالم مصرفي در دوره كرونا اظهار داش��ت: ش��يوع كرونا نشان 
داد كش��ور در زمينه اقالم مصرف��ي خصوصاً در بحث ماس��ك و مواد 
ضدعفوني كننده، دچار چندگانگي و مديريت هاي چندگانه است و نظام 

بهداشت و درمان كشور از اين نقطه آسيب پذير است. 
 وزير آموزش و پ��رورش گفت: فرهنگيان مي توانند تا س��قف ۲۰۰ 
ميليون ريال و زوجين فرهنگي تا سقف ۴۰۰ ميليون ريال با دوره باز 

پرداخت ۱۲ ماهه تسهيالت دريافت كنند. 
 مديرعام��ل س��ازمان ورزش ش��هرداري تهران از احداث پيس��ت 

اتومبيلراني و موتورسواري روي باند فرودگاه قلعه مرغي خبر داد. 
 شهرداري منطقه يك تهران گفت: همه مالكان امالك داراي سند حد 
و حدودي براي جانمايي، درخواست كد نوسازي و پروانه ساختماني بايد 

با مراجعه به اداره ثبت، سند تك برگي ملك خود را دريافت كنند. 
 سردار قاسم رضايي، جانش��ين فرمانده ناجا درباره آمادگي نيروي 
انتظامي براي برگزاري راهپيمايي اربعين حسيني )ع( گفت: برگزاري 
كنگره عظيم و باشكوه اربعين حسيني )ع( منوط به تصميم دولت هاي 

ايران و عراق و مصوبات ستاد برگزاري اربعين است. 

طراحي سيستم ايراني
 تشخيص ايست ناگهاني قلب

پژوهش�گران گروه مهندس�ي فناوري اطالعات دانشگاه تربيت 
مدرس ب�ا اس�تفاده از الگوريتم ه�اي هوش مصنوع�ي يك مدل 
پيش آگهي ايست قلبي براي بيماران مبتال به سپسيس ارائه كردند. 
ايست قلبي ناش��ي از سپسيس يك رويداد ش��ايع با نرخ نجات پايين 
است. پيش بيني زود هنگام ايست قلبي زمان الزم براي انجام مداخالت 

ضروري جهت پيشگيري از وقوع ايست قلبي را فراهم مي آورد. 
سمانه اليقيان كه اين پژوهش در قالب رساله دكتري تخصصي وي در 
رشته مهندسي فناوري اطالعات )سيستم هاي اطالعاتي( انجام شد، 
گفت: از آنجا كه پزشكان نمي توانند به طور مداوم خطر ايست قلبي براي 
همه بيماران تحت مراقبت را بررسي كنند، خودكارسازي جمع آوري 
و تحليل داده هاي سالمت و اعالم هش��دارهاي الزم به بيمار و پزشك 

مي تواند گام بزرگي در كاهش ميزان مرگ و مير و هزينه ها باشد. 
وي افزود: در اين پژوهش با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي 
به توس��عه يك مدل پيش آگهي ايس��ت قلبي براي بيماران مبتال به 

سپسيس پرداختيم. 
اليقيان تشريح كرد: در اين راستا 3۰ ساعت از داده هاي باليني بيماران 
سپس��يس از پايگاه داده MIMIC III استخراج ش��د )۷۹ مورد ايست 
قلبي، ۴هزارو۵3۲ ركورد نرمال( و س��ه مجموع��ه داده چندمتغيره، 
سري زماني و تركيب چند متغيره و سري زماني ايجاد شد و مدل هاي 
يادگيري ماش��ين مختل��ف، با رويكردي سيس��تماتيك بر اين س��ه 
مجموعه داده آموزش يافتند. نهايتاً استفاده از روش يادگيري عميق 
نتايج بهتري توليد كرد.  وي گفت: مدل پيشنهادي در بازه 3۰ ساعت 
قبل از رخداد ايست قلبي، وقوع آن را با حساسيت باالتر از ۷۰ درصد 
پيش بيني مي كند. مقايس��ه خروجي اين مدل با نتاي��ج حاصل از دو 
سيستم هش��داردهنده اس��تاندارد Apache II و MEWS نشان داد 
مدل پيشنهادي بهبود قابل توجهي نسبت به سيستم هاي استاندارد 
موجود توليد مي كند.  محقق طرح تصريح كرد: در اين پژوهش تأثير 
پويايي سري هاي زماني عالئم حياتي، به عنوان يك عامل پيشگو براي 
پيش بيني ايست قلبي نيز با رويكردهاي مختلف مورد آزمون قرار گرفت 

كه نتايج آن هم قابل قبول بود.

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت ساخت ۲۶مدرسه 
به دست  يك خير ايراني خارج نشين 

خيرين مدرسه س�از بي�ش از 20 درص�د كالس ه�اي درس را در 
كش�ور س�اخته اند و وس�عت حضورش�ان در امر مدرسه س�ازي 
محدود به س�اكنان كش�ورمان نيس�ت. جواد موفقي�ان يكي از 
معروف تري�ن خي�ران مدرسه س�از اگ�ر چ�ه سال هاس�ت در 
كان�ادا زندگ�ي مي كند، اما ح�اال 14 ه�زار دانش آموز  كش�ور در 
مدارس�ي ك�ه توس�ط او س�اخته شده اس�ت، درس مي خوانند.  

موفقيان چهار دهه قبل وطن خود را ترك كرد، اما هزينه ساخت ۲۶ 
مدرسه ابتدايي، راهنمايي و هنرستان را تأمين كرد تا همچنان به فكر 
هموطنان خود باش��د، برخي از مدارسي كه توس��ط اين خير ساخته 
شده است به طور خاص براي دانش آموزان اس��تثنايي است كه داراي 

معلوليت جسمي و ذهني هستند  . 
موفقيان در بخشي از سخنان خود گفته است: » مادرم به ما مي آموخت 
كه خوشبختي ما تابعي از خوش��بختي ديگران است، به اتكاي  همين 
باور ديرينه از آن فرش��ته مي دانم كه خوش��بختي يك جامعه بدون 
دستيابي به سالمت جامعه و روح و فراگيري علوم مختلف  امكان پذير 
نيست، به همين خاطر براي تربيت تكنسين هاي كشور بر آن شدم تا 
هنرستان هايي ايجاد كنم. ساختن اين مدارس برايم  افتخار نيست، بلكه 

شرمنده ام كه چرا نتوانستم بيشتر بسازم«. 

قانون خلقت اس�ت كه بايد ش�ود ذليل / هر ملتي به راحتي و 
عيش خو كنند

اين شاه بيت قطعه حماسي و مهيج »كاوه« سروده نيمتاج خانم 
سلماسي بانوي دالور و ميهن دوست ايراني است!

جنگ جهاني اول آغاز ش�ده و ايران عزيز ما نيز از شعله هاي 
سركش آن در امان نمانده است. 

بلشويك ها به اروميه و رشت و سلماس يورش برده، شهرها را 
غارت و اموال مردم را چپاول كرده اند. 

اين شاعر شجاع و آزاده نخستين غزل سياسي معاصر را سروده 
و با آن غيرت مردان اين سرزمين را نشانه مي رود. 

شد پاره پرده عجم از غيرت شما / اينك بياوريد كه زن ها رفو 
كنند. . . 

مردم با شنيدن اين شعر حماس�ي به خيابان ها ريخته، بساط 
اخاللگران و آشوب طلبان را بر هم مي زنند.

شعري براي تمام فصول!
هش�يار باش�يد. از ش�عر متعهِد مس�ئول چني�ن معجزه اي 

برمي آيد!
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حناچي:  مترو و اتوبوس 
با 50درصد ظرفيت كار مي كند

ش�هردار تهران در واكنش ب�ه ممانعت از حضورش در جلس�ات 
هيئت دول�ت گفت: به هي�چ عنوان ادبي�ات تن�د و طلبكارانه را 
نمي پذي�رم! قاعدت�ًا ب�ا مذاك�ره و اس�تدالل و ممارس�ت 
مي تواني�م ب�ه بس�ياري از اه�داف خ�ود دس�ت پي�دا كني�م. 
پيروز حناچي در نشس��ت خبري آنالين كه به مناسبت روز خبرنگار 
برگزار ش��د، اظهار كرد: شيوع كرونا براي ش��هرداري تهران دو معني 
داشته است، يكي افزايش هزينه ها و ديگري كاهش درآمدها كه البته اين 

دو مسئله، مشكالت همه شهرداران سراسر كشور بوده است. 
وي تصريح كرد: با ش��يوع ويروس كرونا، درآمدها در شهرداري تهران 
در حوزه هاي مختلف از جمله ورزشي، فرهنگي، اجتماعي و... كاهش 
يافته است؛ چراكه بخشي از درآمدهاي شهرداري با حضور شهروندان 
در مكان هاي مربوط به شهرداري بوده است كه عماًل با شيوع ويروس 

كرونا اين مراكز درآمدي را كسب نمي كنند. 
ش��هردار تهران همچنين به رعايت فاصله گذاري اجتماعي در ناوگان 
عمومي شهر تهران اشاره كرد و گفت: رعايت فاصله فيزيكي معنايش 
براي ما استفاده از ظرفيت كمتر و با همان ناوگان قبلي است، در حال 
حاضر ناوگان مترو با ۵۰ درصد ظرفيت و اتوبوسراني هم با ۵۰ درصد 
ظرفيت آن فعاليت مي كنند.  حناچي افزود: يكي از كارهاي دولت ها 
در اين شرايط، حمايت از شهرداران است كه در اين شرايط شهرداري 

تهران از اين كمك ها بي بهره بوده است. 
وي درباره ممانعت دولت از حضورش در جلسات هيئت دولت تصريح 
كرد: حضور شهردار تهران در جلسات هيئت دولت، قانوني نيست و در 
آيين نامه ها و مقررات هيئت وزيران به اين مس��ئله اشاره نشده است و 
حضور شهردار تهران از زمان رياست جمهوري آيت اهلل هاشمي و حضور 
كرباسچي در شهرداري تهران آغاز شد و در واقع بودن شهردار تهران 
در هيئت دولت براي دو طرف) دولت و شهرداري( مفيد است و خيلي از 
كارها، قابل پيگيري و انجام است، به عنوان مثال مسئله اوراق مشاركت 
از طريق بانك مركزي، معاون اول رياس��ت جمهور و وزير كش��ور در 
جلسات دولت پيگيري شد.  حناچي افزود: قطعاً حضور شهردار تهران 
به نمايندگي از ساير شهرها در جلسات هيئت دولت تأثيرگذار است و 
اين اتفاق افتاده است و شهرداري تهران در بسياري از موارد مرتبط با 

شهرداري هاي سراسر كشور نقش مؤثري را دارد. 
وي با بيان اينكه شهردار تهران قانوناً عضو هيئت وزيران نيست، اضافه 
كرد: طي س��ال هاي گذش��ته و در مدت فعاليت دولت هشتم و نهم و 
همچنين دولت قبل شهردار تهران در جلس��ات هيئت دولت حضور 
نداشته اس��ت.  حناچي با بيان اينكه بنده به هيچ عنوان ادبيات تند و 
طلبكارانه را نمي پذيرم، گفت: قاعدتاً با مذاكره و استدالل و ممارست 

مي توانيم به بسياري از اهداف خود دست پيدا كنيم. 
وي در ادامه در پاس��خ به اين س��ؤال كه نتيجه جلسه ش��وراي عالي 
شهرس��ازي كه امروز در ارتباط با محله جماران برگزار ش��د، چه بود، 
گفت: جماران فقط يك محله نيست بيشتر شبيه ايران است و جماران 
بايد در سه سطح در نظر گرفته شود، سطح جهاني، سطح ملي و سطح 

منطقه اي. 

كارمزد 1۲ هزار توماني 
براي عوارض 40 هزار توماني خودرو

شهرداري  براي عوارض خودرو
 22درصد كارمزد مي گيرد!

براي همه مالكان خودرو اين روزها پيامكي درباره عوارض ساالنه همراه 
با يك لينك ارسال مي شود، اما وقتي روي لينك كليك مي كنيد و وارد 
صفحه پرداخت مي شويد حدود ۲۲ درصد بيش از رقمي كه در پيامك 

درج شده بايد پرداخت كنيد. 
وقتي از اين تفاوت تعجب مي كنيد چشمتان به عبارت كارمزد پرداخت 
مي افتد و تازه متوجه مي شويد، شهرداري كاري راكه بايد خودش انجام 
بدهد، البد ب��راي كوچك كردن حجم تصدي گري ب��ه دفاتر خدمات 
الكترونيك ش��هرو يا ش��ركتي تفويض كرده و اين دفاتر هم كه ظاهراً 
نامش » ايتول «يا سامانه خودروي من است، تشخيص داده براي اين 
مثاًل خدماتي كه ارائه مي دهد بيش از ۲۰ درص��د از هر مالك خودرو 
دريافت كند. اما اين خدمات دقيقاً چيست ؟ ش��ركت آيتول در واقع 
واسطه ميان مالكان خودرو و شهرداري اس��ت. كاري را كه شهرداري 
تهران مي تواند تنها با ايجاد يك اپليكيش��ن انج��ام دهد، آيتول انجام 
مي دهد. اين هم نوع تازه اي از خصوصي سازي و سپردن امور به بخش 
خصوصي در كش��ورهاي جهان سوم است؛ يعني ش��ما به جاي اينكه 
سازوكار را آسان تر كنيد، آن را پيچيده تر مي كنيد تا اين وسط عده اي 
پولدار ش��وند. واقعاً بايد به اين سبك و س��ياق از خصوصي سازي در 

شهرداري دست مريزاد گفت ! 
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