
مرحل�ه چه�ارم     گزارش
كم�ك  نهض�ت 
مؤمنانه سازمان بسيج مستضعفين روز گذشته 
و در آس�تانه م�اه مب�ارك رمضان آغاز ش�د. 
مراسم آغاز مرحله چهارم كمك هاي مؤمنانه با 
حضور سردار غالمرضا سليماني رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين و سردار زهرايي، مسئول بسيج 
سازندگي كشور در سازمان بسيج مستضعفين 
برگزار شد.  در اين مرحله از كمك هاي مؤمنانه 
كه در ادامه س��ه مرحل��ه قبلي اس��ت، بيش از 
1/5ميليون بس��ته كمك مومنانه ش��امل برنج 
ايراني، حبوبات، رب، شكر، خرما و ماكاروني ميان 

اقشار نيازمند توزيع مي شود. 
سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين در حاش��يه مرحله چهارم نهضت 
كمك مؤمنانه كه صبح ديروز در سازمان بسيج 
مستضعفين برگزار ش��د، با تبريك ماه مبارك 
رمضان اظهار داشت: نهضت كمك هاي مؤمنانه 
در سال گذشته خاطره خوش��ي از خود به جاي 
گذاش��ت.  وي افزود: با توجه به اينكه مس��اوات 
يك فرهنگ اسالمي محسوب مي شود چهارمين 
مرحله از اين نهضت امروز آغاز مي شود. بسته هاي 
امروز از محل واريزي مردم به حس��اب سازمان 

بسيج و كاماًل با اقالم ايراني تهيه شده است. 

سردار سليماني گفت: خيرين در اين ميان نقش 
برجسته اي دارند و امسال هم اين موضوع ادامه 

پيدا خواهد كرد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: در 
ماه مب��ارك رمضان بيش از يك ميليون بس��ته 
را برنامه ري��زي كرديم كه در اس��تان ها تهيه و 
توزيع خواهد ش��د. چون مردم كمك مي كنند،  

پيش بيني مي كنيم نزديك به 1/5 ميليون بسته 
با محتواي كاالي ايراني در بين نيازمندان توزيع 

خواهد شد. 
وي در خصوص كمك به آس��يب ديدگان كرونا 
افزود: كمك به آس��يب دادن كرونا و كساني كه 
قرنطينه مي شوند در قالب همين بسته ها پيش 
بيني شده است و در قالب طرح شهيد سليماني 

نيز وضعيت آنها پيگيري خواهد شد. 
گفتني اس��ت كه از نكات حائ��ز اهميت در اين 
مرحله از نهضت كمك مؤمنانه، استفاده از اقالم 
س��بد معيش��تي صد در صد توليد داخل كشور 
بوده كه با هدف رونق در بخش توليد و حمايت و 
پشتيباني از كاالهاي داخلي و ارائه بسته هايي با 

كيفيت باالتر انجام شده است. 
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توزيع 1/5 ميليون بسته ايراني در مرحله چهارم كمك مؤمنانه

ادامه ركورد شكني كرونا در موج چهارم
از نيمه ارديبهشت امسال فاز سوم كارآزمايي 

باليني كوو ايران بركت آغاز مي شود
ركوردشكني هاي كرونا در كشورمان ادامه دارد. در آخرين گزارش 
وزارت بهداشت چيزي حدود 25 هزار بيمار جديد شناسايي شدند 
كه از اين تعداد 3 هزار و 132 نفر بس�تري ش�دند. آم�ار فوتي هاي 
پايتخت هم دو، س�ه روزي مي شود سه رقمي ش�ده و به 100 نفر در 
روز رسيده است. اين روزها بيش�تر از گذشته مردم چشم انتظارند 
تا ب�ا گس�ترش واكسيناس�يون كرونا در مس�ير كنت�رل بيماري و 
كاه�ش مرگ و ميره�ا گام برداش�ت. ح�اال آنطور كه مدي�ر پروژه 
ساخت واكس�ن س�تاد اجرايي فرمان امام خبر مي دهد، در صورت 
تأييد م�دارك و مس�تندات ارائه ش�ده از انجام ف�از دوم مطالعات 
باليني اين واكس�ن از س�وي مقام�ات ذيربط، از نيمه ارديبهش�ت 
امس�ال فاز س�وم كارآزمايي باليني كوو ايران بركت آغاز مي شود. 
طبق آخرين گزارش هاي وزارت بهداش��ت در 24 س��اعت منتهي به 
روز سه ش��نبه، 24 فروردين ماه، 24هزار و ۷۶۰ بيمار جديد مبتال به 
كوويد1۹ در كشور شناسايي شد كه ۳ هزار و 1۳2 نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به 2 ميليون و 11۸ هزار و 
212 نفر رس��يد. در همين زمان، 2۹1 بيمار كوويد1۹ جان خود را از 
دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۶5 هزار و 55 نفر 
رسيد. تا كنون يك ميليون و ۷2۹ هزار و 2۹۳ نفر از بيماران  بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. همچنين 4 هزار و 4۸1 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد1۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت ق��رار دارند. در حال حاضر 2۹5 شهرس��تان قرمز و ۹۹ 
شهرستان نارنجي هستند. همچنين 45 شهرستان در وضعيت زرد و 

فقط ۹شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 
 3 رقمي شدن مرگ هاي كرونايي در پايتخت

محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه آمار فوتي هاي 
كرونا در پايتخت به حدود 1۰۰ نفر در طول روز رسيده اس��ت، گفت:»به 
نظرم اگر شرايط مشابه وضعيت كنوني پيش رود، آمار باالتر هم مي رود، 
بنابر اين بايد به توسعه حمل و نقل عمومي بيش از گذشته توجه كنيم.« 
رئيس شوراي ش��هر تهران ادامه داد:»  با ش��رايطي كه در زمينه تأمين 
واكس��ن وجود دارد و اگر بخواهيم ۶۰ ميليون نف��ر را حداقل در دو دوز 
واكسينه كنيم به 12۰ ميليون واكسن نياز داريم، بنابراين حداقل تا يكسال 

آينده همچنان درگير كرونا خواهيم بود.«
هاشمي با تأكيد بر اينكه دولت بايد اقدامات الزم را جهت حمايت از ناوگان 
حمل و نقل عمومي انجام دهد، تصريح كرد:» من نمي دانم چرا قفل اين 
موضوع باز نمي شود و نتيجه اي حاصل نشده در حالي كه دولت مي تواند از 

بودجه هاي دولتي يا سيستم بانكي تأمين اعتبار كند.«
 در نقطه بحراني پاندمي

به گفته تدروس آدهانوم، مدير كل س��ازمان جهاني بهداشت، اكنون در 
نقطه اي بحراني در اين پاندمي قرار داري��م، روند پاندمي براي هفتمين 
هفته پياپي در حال افزايش است.  وي افزود:»در هفته گذشته ۹ درصد 
افزايش در موارد عفونت و 5 درصد افزايش در موارد مرگ رخ داده است و 
منحني همه گيري و مسير پاندمي در زمان فعلي رشد تصاعدي را نشان 
مي  دهد.« وي با بيان اينكه تاكنون حدود ۷۸۰ ميليون دوز واكسن كرونا 
در سطح جهان تزريق شده تصريح كرد:» اقداماتي مانند، ماسك زدن و 

حفظ فاصله فيزيكي با ديگران همچنان بايد جدي گرفته شود.«
 آغاز فاز سوم مطالعات باليني كووايران از نيمه ارديبهشت 

آخرين اخبار از واكسن وطني كرونا را مدير پروژه توليد »واكسن كوو ايران 
بركت« اعالم كرد و از پيشرفت مراحل نيمه صنعتي و صنعتي بزرگ ترين 

كارخانه توليد واكسن كرونا طبق پيش بيني ها خبر داد. 
به گفته وي تمام مراحل توليد صنعتي و نيمه صنعتي اين واكسن طبق 
پيش بيني قبلي درحال انجام است و موفقيت هاي بسيار چشمگيري در 
اين زمينه داشته ايم.  جليل افزود:» همانطور كه به مردم قول داده بوديم، 
در بهار امسال ظرفيت توليد نيمه صنعتي واكسن را به ۳ ميليون دوز در 
ماه خواهيم رساند.« وي خاطر نشان كرد:»همزمان با اين اقدامات روي 
افزايش بهره وري و راندمان توليد واكسن هم كارهاي تحقيقاتي متعددي 

صورت گرفته كه نتايج موفقيت آميزي را به دنبال داشته است.«
جليلي در خصوص آخرين وضعيت خط توليد صنعتي واكسن اينگونه 
توضيح داد:» صد درصد عمليات احداث ساختمان به پايان رسيده، 2۰ 
تا ۳۰ درصد تجهيزات اين خط توليد نصب شده، 2۰ درصد تجهيزات در 
حال نصب است و مابقي نيز همانطور كه قبالً هم اعالم شده بود طبق برنامه 
آماده بهره برداري خواهد شد.« به گفته وي در كنار توليد ۳ميليون دوز 
واكسن در خط توليد نيمه صنعتي، توليدات خط صنعتي هم به ميزان 12 
تا 15 ميليون دوز در ماه از ابتداي تابستان به اين ظرفيت افزوده مي شود. 
مدير پروژه ساخت واكسن ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص فاز سوم 
تست انساني واكسن كوو ايران بركت نيز گفت:»در صورت تأييد مدارك 
و مستندات ارائه ش��ده از انجام فاز دوم مطالعات باليني اين واكسن از 
س��وي مقامات ذيربط، از نيمه ارديبهشت امس��ال آماده آغاز فاز سوم 

كارآزمايي باليني هستيم.«

حسین سروقامت

رشد ۴1۸ درصدي عفو محكومان
سخنگوي قوه قضائيه از رشد ۴1۸ درصدي 

عفو محكومان و گذشت از قصاص در ۸۷۸ پرونده 
با تالش شوراي حل اختالف خبر داد

س�خنگوي ق�وه قضائي�ه در اولي�ن نشس�ت خب�ري 1۴00 ب�ه 
افزاي�ش 20 درص�دي عملك�رد ق�وه قضائيه در س�ال گذش�ته 
اش�اره كرد و در خص�وص تازه ترين وضعيت محكومان مش�مول 
عف�و، رش�د چش�مگير عف�و محكوم�ان و گذش�ت از قص�اص، 
فيلترينگ ش�بكه اجتماع�ي كالب ه�اوس، پرونده ش�كايت از 
عنابس�تاني و دليل توق�ف ناگهان�ي دادگاه امام�ي صحبت كرد. 
غالمحسين اسماعيلي روز گذشته با بيان اينكه تالش بر اين است كه در 
سال 14۰۰ بيش از 5۰ درصد برنامه هاي سند تحول را عملياتي و اجرايي 
كنيم، گفت: »احياي بيش از 2 هزار واحد توليدي و صنعتي در دو سال 
گذشته با همت قوه قضائيه رخ داد، ولي متأسفانه برخي از توئيت بازان و 
افراد ش��اغل در مناصب حاكميتي به جاي همراهي و تالش در جهت 
حمايت از توليد و اشتغال و ارائه گزارش عملكرد نهاد و سازمان متبوع 

خودشان، عملكرد قوه قضائيه را زير سؤال بردند.«
 عفو محكومان امنيتي و اتباع خارجه

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اينكه در دوره يكس��اله كرونا، در هر 
روز حداقل 5۰ هزار نفر از زندانيان در مرخصي بودند و در ايام اوج كرونا، 
عدد زندانيان مرخصي رفته از 1۰۰ ه��زار نفر هم تجاوز كرد، گفت: » در 
س��ال 1۳۹۹، 15 هزار و ۳۰۰ نفر از محكومان مشمول عفو مقام معظم 
رهبري شدند كه در مقايسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته است و در 
مقايسه با سال ۹۷ دوره قبل از دوره تحول، با رشد 41۸ درصدي مواجه 
بوده  است.« وي تأكيد كرد: »در بين محكومان مورد عفو قرار گرفته، 225 
نفر از محكومان امنيتي در سال 1۳۹۹ مورد عفو مقام معظم رهبري قرار 
گرفتند كه برخي از آنها محكومان اغتشاش��ات آبان ۹۸ و موضوع فتنه 
بنزيني بودند.«  اسماعيلي خاطرنشان كرد: » در سال گذشته 1۰۳ نفر 
از اتباع خارجه كه جمعي از آنها از اتباع كشور برادر و مسلمان و دوست 
كشور عراق بودند، مشمول عفو قرار گرفتند و در آستانه سفر رئيس قوه 

قضائيه به عراق آزاد شدند.«
وي تصريح كرد: » در طرح پايش زندانيان كه س��ال گذش��ته اجرا شد، 
وضعيت اكثر زندانيان مورد بررسي مجدد قرار گرفت و اسباب آزادي حدود 
2۰ هزار نفر از زندانيان با كمك مقامات قضايي و اس��تفاده از تأسيسات 
حقوقي فراهم شد. براي اين موضوع بيش از 5۰ هزار مورد بازديد قضات از 
زندان ها صورت گرفته است و اين يكي از اقدامات تحولي قوه قضائيه بوده و 
واقعا يك اقدام جهادي است كه از تالش هاي همكاران در اين حوزه تشكر 
مي كنم.« سخنگوي قوه قضائيه بيان داشت: »در سال گذشته همكاران 

قضايي ما حدود 1۶۰ هزار حكم جايگزين مجازات حبس صادر كردند.«
 به زودي دادگاه عنابستاني شروع مي شود

وي با اشاره به آراي جديد صادره از شعب ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي 
تصريح كرد: »در پرونده ديگري شهرام خباز تميمي و بهرام خباز تميمي 
به جرم سردستگي و رهبري شبكه سازمان يافته قاچاق ارز، هركدام به 
12سال حبس، شالق و ضبط اموال ناشي از جرم محكوم شدند و افراد 
ديگري در همين پرونده مانند محمد امين آدم پيرا، يوس��ف آدم پيرا و 
ابراهيم آدم پيرا كه سه برادر هستند هم به جرم سردستگي شبكه سازمان 
يافته قاچاق بين المللي ارز به 12 سال حبس، محروميت از مشاغل دولتي، 

۷4 ضربه شالق و ضبط درآمد هاي ناشي از جرم محكوم شدند.«
اسماعيلي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر آخرين وضعيت پرونده شكايت 
سرباز راهور از عنابستاني نماينده مجلس گفت: »اين پرونده در دادسراي 
عمومي و انقالب تهران بررسي و منتهي به صدور كيفرخواست و به دادگاه 
ارجاع شده است. با تكميل تحقيقات و اطالعات دادگاه به زودي جلسات 

دادگاه آن نيز برگزار خواهد شد.«
 فيلتر كالب هاوس بر عهده دولت است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد احتمال فيلترينگ شبكه 
اجتماعي كالب هاوس هم گفت: »اين موضوع را بخشي از حوزه فضاي 
مجازي كشور مي دانيم و از رهاشدگي فضاي مجازي گله داريم، همانطور 
كه مرز هاي آبي و دريايي ساماندهي و مديريت مي شود فضاي مجازي نيز 
نيازمند ساماندهي و مديريت است. اين مسئوليت به عهده دولت، وزارت 
ارتباطات و نهاد هاي متولي است. آنها بايد اين فضا را مديريت و ساماندهي 
و از رها شدگي آن جلوگيري كنند و چنانچه در انجام مأموريت هاي خود 

قصور كنند بايد در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند.«
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا جلسات علني 
دادگاه محمد امامي به يكباره متوقف شد هم گفت: »پرونده از منظر دادگاه 
توأم با برخي از نواقص در تحقيق��ات بود.بنابراين دادگاه تصميم گرفت 
موارد نقص پرونده به جاي ارجاع به دادسرا، توسط خود دادگاه برطرف 

شود و به زودي محاكمه ادامه مي يابد.«

تصوير واضح است. برخورد كاميون هجده چرخ با درختي ستبر 
و استوار؛ كاميوني كه دهها تن الوار بر پشت دارد!

ات�اق كامي�ون جمع ش�ده و فش�ار الواره�ا كمر كامي�ون را 
شكسته اس�ت، اما درخت محكم بر جاي ايستاده و خم به ابرو 

نياورده است. 
تصوير، حكايت ش�گرفي اس�ت از معادله قدرت؛ و قدرت باز 

مي گردد به ريشه!
ش�ايد آدم ها نيز اينگونه باشند. ريش�ه دار و بي ريشه؛ داراي 

مختصاتي ويژه. . . 
خب! شما بگوييد كسي كه اصل و نسب ندارد، هر طرف باد بوزد 
به همان س�و مي رود، نقابي كه به چهره زده، تصوير واقعي اش 
را پوشانده است، خط قرمزي نمي شناس�د، بر هيچ عقيده اي 
استوار نيست، شجاعت مخالفت و اعتراض ندارد و دائم همرنگ 

جماعت است. . . ريشه دار است يا بي ريشه؟! 
َدم شاعر گرم؛ كه چه زيبا سروده است:
ريشه به جا باد اگر برگ و بري مي رود. . . 

27۸

در نيم سال نخست     سرک
س�ال تحصيل�ي  
1۴00-1399 تعداد 123هزارو622 نفر- آزمون 
دانشگاه پيام نور در دروس عمومي كه توسط 
س�امانه مركزي دانش�گاه برگزار شد، دچار 
اختالالت اساسي و بروز مشكالت جدي شد و 
متأس�فانه بخش بزرگي از دانش�جويان را با 
امتحانات مجدد مواجه ك�رد. جالب آنكه هر  
كدام از آزمون هاي مجددد نيز دچار اختالل و 

مشكل اساسي شدند. 
در ترم گذش��ته تحصيلي به واسطه بروز شرايط 
اپيدمي كرونا و ض��رورت برگزاري غيرحضوري 
آزمون هاي دانش��گاه، بخش زيادي از آزمون ها 
)دروس اختصاص��ي( به واحدها ارجاع ش��ده و 
مقرر شد تنها آزمون هاي عمومي دانشگاه توسط 
س��امانه هاي مركزي دانشگاه ش��امل »سامانه 
مودل« و »س��امانه دان��ش بني��ان اختصاصي 

دانشگاه« برگزار شود. 
ب��ا وج��ود اختالل ه��اي ج��دي »س��امانه 
مودل«دانش��گاه پيام نور در ترم ه��اي خرداد و 
شهريور 1۳۹۹ و اعتراضات دانشجويان به خاطر 
بالتكليفي نتايج آزمون هاي ترم هاي گذش��ته، 
معاونت فناوري اطالعات دانش��گاه در رفتاري 
غيرحرفه اي »سامانه دانش بنيان دانشگاه« را كه 
در ترم هاي گذشته موفق به برگزاري آزمون هاي 
دانشگاه در سطح ملي شده بود، غيرمجاز اعالم 
كرده و س��امانه متن باز مودل را ك��ه در دو ترم 
گذشته باعث بروز مشكالت جدي در آزمون هاي 
دانشگاه ش��ده بود )با حمايت هاي نا متعارف( به 
كار گرفته و باعث اختالل در بيش از 12۰ هزار 

نفر- آزمون دانشگاه در سطح كشور شد. 
در جريان برگزاري آزمون هاي دانش��گاه در دي 
ماه سال 1۳۹۹ نيز بسياري از دانشجويان امكان 
ورود به »س��امانه آزمون مودل« را در س��اعت 

برگزاري نداش��ته و گروه ديگر به محض شروع 
آزمون از س��امانه اخراج مي شدند. گروه ديگري 
هم كه موفق به پايان آزمون شدند با وجود پاسخ 
به س��ؤاالت، با نمره هاي غير متع��ارف )25/. ، 
5/.( مواجه مي شدند! با وجود برگزاري چندباره 
آزمون ها در اس��تان هاي مختل��ف، آزمون هاي 
جايگزين نيز دچار اختالل و ريزش جدي شده 
و بسياي از دانشجويان ترم جديد را بدون نمره 

دروس خود آغاز كردند. 
الزم به ذكر است كه در جايگزيني سامانه مودل 
با سامانه دانش بنيان دانش��گاه، تمامي امكانات 
س��خت افزاري و نرم افزاري دانش��گاه به همراه 
پهناي باند بس��يار زياد در اختيار سامانه مودل 
قرار گرفت و بدون توجه به تمامي هش��دارها و 
اخطارهاي فني، اين س��امانه غير مناسب براي 
بزرگ ترين دانشگاه دولتي كشور موجب اختالل 
تمامي آزمون هاي عمومي دانشگاه پيام نور شد 

كه در سطح ملي برگزار مي ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه »س��امانه دانش بنيان دانشگاه« كه 
توسط هشت استان )و بخش ديگري از واحد هاي 
ديگر كه از س��امانه مركزي نا اميد ش��ده بودند( 
به كارگرفته شده بود، موفق به برگزاري حدود 2 
ميليون نفر- آزمون موفق در همين زمان ش��ده 
و بيش از 1/5 ميليون نف��ر كالس آنالين را نيز 
برگزار كردند.  در اين ميان رفتارهاي نامناسب 
با دانش��جويان و ايجاد جو ارعاب و تهديد براي 
منتقدان نيز باعث س��كوت بخش��ي از دانشگاه 
شده و تمامي درخواست ها براي اصالح سيستم 
با سركوب بخش فني و تهديد به برخورد اداري 

مواجه مي شد. 
در جدول زير، ليست آزمون هاي داراي اختالل 
در ترم زمستان 1۳۹۹ ) در واقع كليه آزمون هايي 
كه توسط سامانه مركزي دانش��گاه برگزار شد( 

ذكر شده است. 
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251۳:۳۰152۳ دی ماهسراسر كشورمبانی و مفاهيم اخالق اسالمی
2514:۳۰1۹14 دی ماهسراسر كشورآشنايی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

251۸:۳۰ دی ماهسراسر كشورانديشه اسالمی 2
1۹:۳۰54۹۶

2۸ دی ماهسراسر كشورتفسير موضوعی قرآن
۰۹:۰۰
1۰:۰۰
11:۰۰

5۸45

2۸ دی ماهسراسر كشورزبان فارسی

12:۰۰
1۳:۰۰
14:۰۰
15:۰۰
1۶:۰۰
1۷:۰۰
1۸:۰۰

2۰۶۸1

2۹1۳:۰۰5۶۹ دی ماهسراسر كشورانديشه سياسی امام خمينی)ره(

2۹1۷:۰۰ دی ماه سراسر كشورانقالب اسالمی ايران
1۸:۰۰
1۹:۰۰

۸۸21

2۹14:۰۰112۶ دی ماهسراسر كشورارزش های دفاع مقدس

2۹ و ۳۰ دی ماه سراسر كشورآيين زندگی اخالق كاربردی
1۶:۰۰
1۷:۰۰
1۸:۰۰
1۹:۰۰

۸11۷

2۹15:۰۰2۶۰5 دی ماهسراسر كشورتفسير موضوعی نهج البالغه

۳۰ دی ماهسراسر كشورفرهنگ و تمدن ايران و اسالم
15:۰۰
1۶:۰۰
1۷:۰۰

1۰۰24

۳۰1۳:۰۰ دی ماهسراسر كشورتربيت بدنی ورزش 1
14:۰۰45۶۷
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۹ بهمن ماهسراسر كشورانديشه اسالمی 1

۰۹:۰۰
1۰:۰۰
11:۰۰
12:۰۰

۹5۳۰

۹ بهمن ماهسراسر كشورتربيت بدنی
1۳:۰۰
14:۰۰
15:۰۰

۸5۳1

۹1۶:۰۰ بهمن ماهسراسر كشوردانش و جمعيت خانواده
1۷:۰۰۷1۹4

1۰ بهمن ماهسراسر كشورزبان خارجه

11:۰۰
12:۰۰
1۳:۰۰
14:۰۰
15:۰۰
1۶:۰۰

2۷۰۷۹

5233۴مجموع

بزرگ ترين اختالل سامانه آموزش و آزمون الكترونيك در كشور

ليست دروس و امتحانات لغو شده دانشگاه پيام نور در بهمن ماه نيمسال اول سال تحصيلی 1399-1۴00

اهدا كنندگان خون در شب هاي ماه 
رمضان جريمه تردد نخواهند شد

ب�ا هماهنگي هاي انج�ام ش�ده اهدا كنن�دگان خ�ون مي توانند 
در م�اه مب�ارك رمضان س�اعات بع�د از افط�ار حتي تا 12 ش�ب 
ب�راي اه�داي خ�ون ب�ه مراك�ز انتق�ال خ�ون مراجع�ه كنند. 
محمد رضا مهدي زاده، مدير كل انتقال خون استان تهران گفت: به  رغم 
اينكه روزه داري منافاتي با اهداي خون ندارد، به خاطر اهميت ويژه تأمين 
خون براي بيماران و عدم تمايل بعضي از روزه  داران براي اهداي خون در 
طول روز، هماهنگي انجام شد تا اهدا كنندگان خون بتوانند پس از افطار 
حتي تا ساعت 12 شب به برخي از مراكز انتقال خون مراجعه و خون اهدا 
كنند و با اعالم شماره پالك خودروهاي افراد اهدا كننده جريمه شكستن 
محدوديت تردد شامل حالشان نخواهد شد.   مهدي زاده افزود: طي ماه 
مبارك رمضان مركز وصال تا س��اعت 24 و مراكز ستاري )منطقه 5( و 
تهرانپارس )منطقه 4( تا س��اعت 2۳ و ۳۰ دقيقه براي دريافت خون از 
داوطلبان اهدا كننده فعال هس��تند و غير از مركز اهداي خون نارمك و 
مترو امام خميني)ره( كه در اين ايام تعطيل هس��تند، ساعات كار بقيه 
مراكز مثل قبل خواهد بود.  وي تأكيد كرد: ماه مبارك رمضان را در سال 
جاري در شرايطي متفاوت و حساس براي بيماران نيازمند به خون پشت 
سر مي گذاريم. همه اهداكنندگان را به شركت در اين ضيافت و نجات جان 
انسان ها بر سرسفره ماه مبارك رمضان دعوت مي كنيم تا با مراجعه به مراكز 
اهداي خون با اهداي خون در طرح »ضيافت نجات« مشاركت فرمايند؛ زيرا 
در ماهي كه از هزار ماه برتر است نجات جان يك انسان كه خداوند آن را 
برابر با نجات جان تمام انسان ها مي داند از باال ترين حسنات است.   گفتني 
است از اهداكنندگان خواسته شده با اخذ نوبت اينترنتي از طريق پرتال 

www. ibto. ir بدون اتالف وقت به ياري بيماران بشتابند. 
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