
اداره کل سرشماری بیکاران 
تاسیس می شود

جرای�د: وزیر جن�گ رژیم صهیونیس�تی ابراز 
امیدواری کرد حکومت ایران هرچه س�ریع تر دود 

شود.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین 

یا شور فارسی است؟
الف( ب��ه مرده ک��ه رو بدهی در کفن��ش خرابی 

می کند.
ب( وقت��ی گفتند ن��ان و پنیر تو س��رت را بگذار 

زمین و بمیر.
ج( ش��تر در خواب بیند پنبه دانه / گهی لپ لپ 

خورد گه دانه دانه.
د( ت��ا حاال روی زمین س��فت، والیبال س��احلی!! 

بازی نکردی داداش!
برادر محس�ن رضای�ی: ای کاش س�فره مردم، 
مس�ؤوالن، جناح ها و نخبگان، در ماه رمضان یکی 
ش�ود. در ش�رایطی که مردم به فکر نان و درآمد و 
ش�غلند، جناح ها نیز به جای ش�مارش صندلی های 

ریاست، تعداد بیکاران را بشمرند.
با توج�ه به این اظهارنظر کدام یک از نهادهای 

زیر زودتر از نهادهای دیگر تاسیس می شود؟
الف( دبیرخانه دائمی یکی شدن سفره های مردم 

و مسئوالن در مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب( س��ازمان ام��ور جمع ک��ردن و په��ن کردن 

سفره های مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج( اداره کل سرش��ماری بی��کاران و ناهیان منکر از 
شمارش صندلی مسئوالن مجمع تشخیص مصلحت نظام.

د( س��تاد توس��عه و نهادینه س��ازی"ای کاش" در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
جراید: عامل ... دستگیر شد.

الف( اختالس سه هزارمیلیارد تومانی.
ب( افزایش نرخ دالر.

ج( تجاوز به کودکان کار.
د( فیلمب��رداری با موبایل از برنامه دورهمی ویژه 

ناصر ملک مطیعی.

ننجون

رادیو ترتیل
 بعد از رمضان متوقف نمی شود

معاون صدای صداوس��یما در آیی��ن راه اندازی و 
رونمایی از پایگاه جامع قرآن ایرانصدا از ادامه فعالیت 
رادیو ترتیل در اپلیکیش��ن ایرانص��دا بعد از پایان ماه 

رمضان خبر داد.
حمید شاه آبادی گفت: اگر چه با پایان یافتن ماه 
رمض��ان فعالیت رادیو ترتیل نی��ز روی موج اف.ام به 
پایان می رس��د اما با تدابیر اندیشیده شده، مخاطبان 
ای��ن رادی��و می توانند از طری��ق اپلیکش��ین و پایگاه 

"ایرانصدا"، شنونده رادیو ترتیل باشند.
وی ب��ا بیان اینکه قبل از ماه رمضان رادیو تالوت 
و ترتی��ل را افتتاح کردیم و تقاضای مردم این بود که 
این رادیو منحصر به ماه رمضان نباش��د، خاطرنش��ان 
کرد: ام��روز با راه اندازی پایگاه جام��ع قرآن ایرانصدا، 
حرکت دیگ��ر را در زمین��ه فعالیت ه��ای قرآنی رقم 
زدی��م چرا که رادی��و تالوت و ترتیل س��ابقه خوب و 
ارزش��مندی دارد و در این مدت نقش ویژه و منحصر 
 ب��ه فردی را در کنار رادیو قرآن برای ش��نوندگان ایفا 

کرده است.
ش��اه آبادی اف��زود: رادیو قرآن ب��ا برنامه های ۲۴ 
س��اعته، مفاهیم قرآنی را به درستی عرضه می کند و 
اقدامات جدیدی در کشور توسط رادیو قرآن از جمله 
تعامل با آموزش و پرورش و تعلیم ۵۲۰ هزار معلم در 

سراسر کشور انجام شده است.
معاون صدا در پایان گفت: ویژگی رادیو این است 
که مرجعیت رسانه ای قرآن کریم را در کشور بر عهده 
دارد و پایگاه جامع قرآن "ایرانصدا" نیز س��ند رسمی 
و افتخارآمی��زی اس��ت تا همه آنچه ک��ه فرهیختگان 
 در ح��وزه تولی��دات قرآنی ارائه کردند، منتش��ر کند.
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سریال »شهرزاد«  پ��س از 3 فص��ل خان�ه س�ینما
درحالی به پایان می رس��د که »حسن 
فتح��ی« کارگردان آن از یک نس��خه 
برای بیشتر شخصیت های این سریال 

استفاده کرد.
 اولین فصل از مجموعه نمایش��ی 
»ش��هرزاد« در سال 9۴ تولید و توزیع 
ش��د. این فصل ۲8 قس��مت داشت و 
در همان قس��مت های نخست توانست 
عنوان پرفروش ترین و پرمخاطب ترین 
سریال ش��بکه نمایش خانگی را از آن 

خود کند. 
علی نصیریان، ش��هاب حس��ینی، 
مصطفی زمانی، ترانه علیدوستی و پریناز 
ایزدی��ار بازیگران اصلی فصل نخس��ت 
بودند و قصه عشقی در آن روایت می شد 
که تا پیش از این مشابه  آن در تلویزیون 

یا سینما ساخته نشده بود. 
در فص��ل اول مهمتری��ن عام��ل 
موفقیت داستان عاشقانه شهرزاد، متن 
قوی و دیالوگ های حس��اب ش��ده ای 
بود که حس��ن فتحی با همراهی نغمه 

ثمینی آنها را نوشت.
نگارش دیالوگ های قوی با همراهی 
طراحی دقیق صحنه و اکسسوار دقیق 
در ای��ن رون��د بی تاثی��ر نب��ود. حضور 
بازیگرانی نظیر علی نصیریان، ش��هاب 
حس��ینی، تران��ه علیدوس��تی و پریناز 
ایزدیار در کنار هم نیز ترکیب جدیدی 
بود که جواب داد و داستان عاشقانه ای 
که روایت آن در تلویزیون ممنوعه بود، 
توانس��ت ش��بکه نمایش خانگی را به 

تسخیر خود درآورد. 
توجه به جزئیات در سایر بازیگران 
نی��ز مکملی برای ای��ن موفقیت بود تا 
جایی ک��ه نقش ه��ای غیراصل��ی نیز 
همه به بازیگران چهره س��پرده شد و 
انصافا اف��رادی نظیر ابوالفضل پورعرب 
نی��ز توانس��تند در این می��ان خوش 
بدرخش��ند. در کنار همه اینها حضور 
شخصیتی به نام بزرگ آقا با بازی علی 
نصیری��ان نقطه قوت این س��ریال بود 
ک��ه روی بازی دیگ��ر نقش ها از جمله 
جوان ترهای��ی مثل ترانه علیدوس��تی، 
شهاب حسینی و پریناز ایزدیار بی تاثیر 
نبود و داس��تان فص��ل اول در مقطعی 

حساس به پایان رسید.
فصل دوم »ش��هرزاد« در سال 96 
تولید و در 1۵ قسمت توزیع شد آن هم 

در حالی که در این فصل ورق برگشته 
بود. مخاطب تش��نه دیدن قسمت دوم 
بود ک��ه در همان ابت��دا متوجه تغییر 
بس��یاری در محت��وا و گریم ه��ا ش��د. 
گریم های اگزجره و نمایشی و آرایشی 
ج��ای گریم های منطقی و عادی فصل 

قبل را گرفته اند.
همچنین خالء نبود علی نصیریان 
هم بس��یار عمی��ق بود. ای��ن هنرمند 
ش��هرزاد  مجموع��ه  در  پیشکس��وت 
همچون نخ تسبیح منجر به هماهنگی 
سایر هنرمندان ش��ده بود و آنها را به 
خدم��ت کار گرفت��ه بود که ب��ا توجه 
ب��ه عدم حض��ورش دانه های تس��بیح 
هرکدام به گوشه ای افتادند و این جای 
خالی حتی با حضور رویا نونهالی، رضا 
کیانی��ان و امیر جعفری با س��بک های 

بازی متفاوت شان، پر نشد.
خالء ه��ای پیاپ��ی در فیلمنامه و 
نب��ودن گره ه��ای ج��ذاب و کش دار و 
لوث ش��دن مثلث عشقی قباد - فرهاد 
- شهرزاد از جمله دالیلی بود که باعث 
ش��د مخاطب فص��ل دوم را ب��ه اندازه 
فصل اول دوست نداشته باشد و کم کم 

آن را رها کند. 
در نهای��ت اما در زمس��تان و 11 
بهمن 96 فصل سوم آمد. در این فصل 
تالش ش��ده بود پرچم نیمه افراش��ته 
»ش��هرزاد« دوباره باال برود و هیجانی 
به کار تزریق ش��ود که از رخوت فصل 
دوم بکاه��د که تقریبا ه��م این تالش 

جواب داد. 
ام��ا نکت��ه قابل توجه در س��ریال 
این بود که بیش��تر شخصیت های این 
داستان از اصلی گرفته تا فرعی به یک 

شیوه از داستان حذف شدند و آن هم 
قتل بود!

نویس��ندگان این اثر در طول کار 
ترجی��ح دادند به ج��ای خلق مفرهای 
گوناگ��ون برای ش��خصیت ها آنها را از 
طریق مرگ از داس��تان ج��دا کنند و 
هیچ کدام نتوانستند راهی جز این برای 

خروج از بازی بزرگان پیدا کنند.
در این مسیر می توان به بزرگ آقا با 
بازی علی نصیریان به عنوان شخصیت 
اصلی فصل اول اش��اره کرد. بعد از آن 
و در فصل س��وم هم هاشم دماوندی با 
بازی مهدی س��لطانی با مرگ از قصه 

جدا شد. 
ش��اکری(،  )غ��زل  گل دره ای  آذر 
جمش��ید س��عادت )محمود پاك نیت(، 
حش��مت پاش��ایی )ابوالفضل پورعرب( 
و نص��رت پاش��ایی )پروی��ز فالحی پور( 
نی��ز از جمل��ه بازیگران دیگ��ری بودند 
که نویس��ندگان س��ریال مرگ را برای 

سرنوشت آنها رقم زدند. 
همچنین سرهنگ خسرو تیموری 
)هومن برق نورد(، س��رگرد فوالدشکن 
)جمش��ید هاش��م پور(، باب��ک یگان��ه 
)امیرحس��ین رس��تمی(، مریم مهرزاد 
)مینا وحید(، شربت )پانته آ پناهی ها(، 
ناصرنصیر(،  هوش��نگ نصیری )رامین 
گرگین(،  )جمش��ید  بهبودی  ش��هرام 
زینتی(،  ملم��ل طاهرخانل��و )س��اقی 
ش��روانی )هادی قمیش��ی(، پدر اکرم 
)عب��اس ظفری(، اصغر اصغری )پاش��ا 
جمالی(، شاپور بهبودی )رضا کیانیان(، 
بلقیس خاتون دیوانساالر )رویا نونهالی(، 
ستوان دارومی )محسن نقیبیان(، امین 
آقاش��روانی )امی��رکاوه آهنین جان( و 
عنایت ال��ه خ��ان ) پرویز بشردوس��ت( 
نی��ز از جمله دیگ��ر بازیگران مجموعه 
»شهرزاد« بودند که گریزی جز کشته 

شدن برایشان باقی نمانده بود. 
البته در کنار این بازیگران تعدادی 
نوک��ر و نوچه هم بودند که در نزاع ها و 
درگیری ها کشته شدند که اسامی آنها 

در این گزارش نیامده است. 
حاال امروز آخرین قس��مت از فصل 
س��وم ش��هرزاد در حالی توزیع می شود 
که پس از کش��ته ش��دن بی��ش از ۲۰ 
شخصیت، جدال به بازیگران اصلی یعنی 
قباد و فرهاد رس��یده و باید دید در آخر 
داس��تان کدام یک از آنها از این جدال 

جان سالم به در می برد.  فارس

س��تاد  رئی��س  ی بازس��ازی مناطق پیگی����ر
زلزل��ه زده اس��تان کرمانش��اه گف��ت: 
تاکن��ون ۴۰۰۰ کانک��س و چ��ادر در 
مناط��ق زلزله زده اس��تان کرمانش��اه 
تعیین تکلیف و جمع آوری شده است.

رضا خواجه ای با اشاره به اینکه با 
همکاری ستاد معین قم تاکنون ۴۰۰۰ 
کانک��س و چادر در مناط��ق زلزله زده 
تعیین تکلیف و جمع آوری شده است 
اظه��ار داش��ت: پرداخ��ت کمک های 
معیشتی نش��ان دهنده فعالیت مناسب 
س��تاد معی��ن ق��م در تعیی��ن تکلیف 
زی��را  اس��ت  چادره��ا  و  کانکس ه��ا 
پرداخت کمک های معیشتی منوط بر 

جمع اوری کانکس و چادر است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه 1۲ هزار 
واح��د در روس��تا و 8۰۰۰ واح��د در 
ش��هر های زلزله زده در اولویت نخست 
قرار داش��تند، عنوان ک��رد: در مناطق 
زلزل��ه زده تاکن��ون ۲7 ه��زار واح��د 
آوارب��رداری، ۲۲ ه��زار و ۵۰۰ واح��د 

پی کن��ی، 1۵ ه��زار و 9۰۰ واحد بتن 
و فونداس��یون، 1۰ ه��زار واحد اجرای 
اس��کلت و 6۰۰۰ واحد اجرای سقف و 

دیوارکشی انجام شده است.
رئی��س س��تاد بازس��ازی مناط��ق 
زلزله زده استان کرمانشاه با بیان اینکه در 
مجموع ۴9 هزار واحد تعمیری عملیات 
تعمیری را آغاز کرده اند که از این تعداد 
۴۰ هزار واحد کار را به اتمام رسانده اند 
بیان ک��رد: هرچن��د تع��داد واحدهای 
اولویت نخس��ت در شهر و روستا حدود 
13 ه��زار واحد بود ام��ا عملیات تعمیر 
برای تم��ام واحدهای اولویت اول و دوم 
آغاز شده و تعداد آواربرداری  های انجام 

شده گواهی بر این موضوع است.
خواجه ای با اشاره به اینکه بیشتر 
واحدهایی که پروانه ساخت را دریافت 
کرده ان��د عملیات پی کن��ی را نیز آغاز 
کرده ان��د گفت: تاکن��ون ۲3۰۰ پالك 
پروانه معادل 3۲1۰ واحد صادر ش��ده 
اس��ت که تمام این واحده��ا عملیات 

پی کنی را آغاز کرده اند.

رئی��س س��تاد بازس��ازی مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه با بیان اینکه 
تاکن��ون 9۲ ه��زار واح��د در مناطق 
زلزل��ه زده برای دریافت تس��هیالت به 
بانک های عامل معرفی ش��ده اند افزود: 
از این تعداد 71 هزار واحد عقد قرارداد 
شده اس��ت و از 1۵ هزار واحد معرفی 
شده برای دریافت تسهیالت معیشتی 

9۰۰۰ واحد عقد قرارداد شده اند.
وی با اش��اره به کمک های جنبی 
ب��ه زلزل��ه زدگان عالوه بر تس��هیالت 
پرداخت��ی گفت: هش��ت تن س��یمان 
رای��گان در اختیار هر واحد مس��کونی 
ق��رار داده می ش��ود و هزین��ه طراحی 

نقشه و نظارت نیز رایگان است.
اینک��ه اکنون  ب��ا بیان  خواجه ای 
مش��کل مصال��ح در مناط��ق زلزله زده 
وج��ود ن��دارد افزود: عام��الن توزیع و 
فروش مصالح در مناطق زلزله زده فعال 
هستند و عالوه بر این بنیاد مسکن نیز 
مصالح��ی را با قیمت مناس��ب تحویل 

متقاضیان می دهد.

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان
 ای خدا در این روز سعیم را در راه طاعتت بپذیر

 و جزای خیر عطا فرما و گناهم را در این روز ببخش و عملم را 
مقبول و عیبم را مستور گردان، ای بهترین شنوای صدای خلق.

آگهى مزايده عمومى فروش ماشين آالت ( نوبت دوم )
 شهردارى كالله درنظر دارد به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر تعداد 3 دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين با مشخصات مشروحه زير را از طريق مزايده كتبى عمومى با شرايط ذيل 

بفروش رساند.

1)- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده هريك از ماشين آالت طبق جدول فوق را بطور جداگانه ضمانتامه بانكى و يا حساب شماره  0106464486001  سپرده نزد بانك ملى واريز و فيش 
مربوطه را به انضمام قيمت پيشنهادى خود تا مهلت مقرر تحويل شهردارى نمايند.

 2)-مهلت شركت در مزايده تا پايان وقت ادارى مورخه 97/04/03 مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتر كار شهردار پيشنهادات قرائت و رسيدگى مى شود و شهردارى در رد يا قبول هر يك 
از پيشنهادات مختار مى باشد.

3)-درصورت عدم واريز وجه توسط (برنده اول) در مهلت هفت روز بعد از ابالغ برنده شدن در مزايده يا انصراف از خريد، سپرده او ضبط و اولويت خريد به ترتيب با نفرات دوم و سوم برندگان مى باشد 
كه در صورت انصراف سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4)-شهردارى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
5) متقاضيان مى توانند جهت بازديد از ماشين آالت درمهلت قيد شده در بند 2 به پاركينگ شهردارى كالله واقع در خيابان آزادى آتش نشانى شهردارى مراجعه نمايند.

6)- عالقمندان به خريد ماشين آالت جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.
عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله  

چاپ اول

مبلغ سپرده  واريزى (ريال)قيمت پايه  (ريال)شماره موتورشماره راهنمايى و رانندگىرنگ و مدلنوع خودرورديف

868124k0361178260/000/00013/000/000 ن 18-69سفيد - 1393 ( دوگانه )XU7سوارى پژو پارس 1

2/000/000ريال28319801940/000/000 ن 21-69زيتونى -1370وانت مزدا 21600
15833491010157750550/000/00027/500/000-ن11-69نارنجى-1381بنز خاور808 مجهز به پرس زباله3

پایان پرهزینه ترین سریال شبکه نمایش خانگی

آخرین مقتول 
پُشته ُکشتگان »شهرزاد« کیست؟

این روزها آنتن تلویزیون پر شده از  دی�د آثاری ک��ه هیچ ل��ذت و جذابیتی زاوی�ه 
برای مخاطب ندارد؛ مخاطبی که با رسانه قهر کرده و با 
ی��ک کار جذاِب پرکش��ش و دیدنی و خ��اص دوباره با 

رسانه ملی آشتی می کند.
مس��عود آب پرور درباره اینکه چرا این روزها ش��اهد 
سریال های پلیس��ی، امنیتی و اصطالحاً اکشن با هیجان 
نیستیم، تأکید کرد: بحث اولویت هاست و اولویت سازمان 
این است که آنتن سیما از برنامه های نمایشی خالی نباشد. 
البته در چند وقت اخیر کمی هم جدول پخش سریال ها 
منظم ش��د و هر زمان ش��بکه ای را بگیرید، می توانید به 
تماش��ای یک سریال بنشینید. ش��اید همین اولویت بود 
که باعث ش��د س��ازمان آثار گران قیمت را کنار بگذارد و 
پروژه های ارزان قیمت را به تولید برساند. »کایدون« هم 
جزو سریال هایی است که با هزینه کم ساخته نمی شود و 
بودج��ه زیادی الزم دارد. یعنی در واقع کارهای پرهیجان 
اکشن با موقعیت های پلیسی و امنیتی نیاز به کار بیشتر و 

مطمئناً نیازمند بودجه بیشتری است.
وی اضافه ک��رد: »کایدون« کیفی��ت فوق العادهای 
دارد و باید از زمان و بودجه مناسبی هم برخوردار باشد 
با این حال ما ۲ س��ال اس��ت، منتظریم و نمی دانیم چه 
زمانی س��ریال کلی��د می خورد. »کایدون« یک س��ریال 
ضدجاسوس��ی فوق العاده است که باید به روز کار شود و 
هرچه بگذرد این قصه ممکن است کهنه شود. این روزها 

ش��اهد قهر مخاطب با رسانه ملی هس��تیم، چون سفره   
رسانه ملی همه نوع غذایی برای تغذیه مخاطب نگذاشته 

و هر آنچه را می بینید با سلیقه خودش قرار می دهد.
کارگردان "هوش س��یاه" با اش��اره ب��ه اینکه امروز 
تلویزیون باید به س��مت کارهای جذاِب پرکشش دیدنی 
ب��رود و نه فقط ب��ه پر ک��ردن آنتن فکر کنن��د، افزود: 
مخاط��ب نمی تواند یک کار ج��ذاب را از میان این همه 
تولی��د انبوه انتخاب کند. به همی��ن خاطر گیرنده خود 
را به سمت رسانه های اینترنتی، ماهواره ای و برون مرزی 
تغیی��ر می دهد که نمی دانیم چ��ه خوراکی نصیب جوان 
م��ا می ش��ود. از طرفی هیچ تنوعی ه��م در این ضیافت 
رسانه ای را نمی تواند تناول کند، چون فقط یک تم و ژانر 

را انتخاب کرده اند و مخاطب قدرت انتخاب ندارد.
وی در پای��ان تصریح کرد: االن به ژانرهای مختلف و 
کیفی��ت نیازمندیم تا اینک��ه روی آورده ایم به تولید انبوه 
و توج��ه به کمیت! باید بدانی��م که ارتقای کمیت چندان 
جواب نداده و به جای آن بایستی به کیفیت توجه کنیم. 
ما دو سریال مناسب و دیدنی برای دو شبکه داشته باشیم 
کفایت می کند و الزم نیس��ت حتماً همه شبکه ها سریال 
پخش کنند که هیچ مخاطبی نداشته باشند. ما باید تمام 
توان  و ظرفیت مان را به کار بندیم تا مخاطب در س��اعت 
پخش س��ریال تلویزیونی، رس��انه مل��ی را تعقیب کند و 
نه اینکه در عین س��ردرگمی س��وژه های تکراری و بدون 

هیجان، هیچ کدام از سریال ها را دنبال نکند.  تسنیم

 مسعود آب پرور:
مخاطب برای آشتی با تلویزیون، کیفیت می خواهد نه کمیت!

رئیس پزشکی قانونی:
وانکاوی ناظم مدرسه  تست ر

نشان داد مشکلی ندارد
رئیس پزش��کی قانونی کشور  ث�����ه د ب��رای حا گف��ت: 7 دانش آم��وز 
معاینات روانشناس��ی ب��ه پزش��کی قانونی معرفی 
ش��دند و هیچ کدام از دانش آموزان معاینه جسمانی 

نشدند، زیرا ادعایی  هم نداشتند.
احم��د ش��جاعی در رابط��ه با حادثه س��قوط 
هواپیما در یاس��وج اظهار کرد: تنها یک جس��د از 
اجس��اد مربوط به حادثه سقوط هواپیما در یاسوج 
پیدا نش��ده اس��ت. وی گفت: علت دیر پیدا شدن 
اجساد، شرایط س��خت منطقه است. تمام نمونه ها 
از خانواده متوفیان گرفته ش��ده و به محض ارسال 
نمونه جس��دی به پزشکی قانونی، ظرف مدت چند 

روز با نمونه خانواده ها تطبیق داده می شود.
شجاعی در رابطه با پرونده تعرض به دانش آموزان 
در مدرسه ای در غرب استان تهران گفت: 7 دانش آموز 
برای معاینات روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی 
ش��دند و هیچ کدام از دانش آموزان معاینه جسمانی 

نشدند، زیرا ادعایی  هم نداشتند.
وی گفت: تقریبا تمام دانش آموزان از نظر روانی 
سالم بودند و فقط دو مورد مشکالت کوچکی داشتند. 
ناظم مدرس��ه نیز برای معاینات روانشناسی و تست 
شخصیت به پزش��کی قانونی معرفی شد، هیچ نکته 

منفی در تست های انجام شده مشاهده نشده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:
 خیلی از کشورها به سند ۲۰۳۰

عمل نمی کنند
عضو کمیسیون آموزش مجلس  با بیان اینکه خیلی از کشورها دی�����دگاه
به س��ند ۲۰3۰ عمل نمی کنند، گف��ت: ما نگفتیم 
آم��وزش و پ��رورش را بی برنام��ه پی��ش ببریم بلکه 
خودمان س��ند تحول داریم و نیازی به برنامه ۲۰3۰ 

از سازمان های بین المللی نداریم.
محمدباقر عبادی درباره تالش رسانه های بیگانه 
برای بازگرداندن سند ۲۰3۰ به آموزش و پرورش، 
اظهار کرد: طبیعتا از رسانه های بیگانه انتظار بیشتر 
از این نیست. وی ادامه داد: بعضی کشورهای غربی 
مثل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی سند ۲۰3۰ 
را اجرا نمی کنند و می گویند خودمان سند داریم و 
براس��اس سند خود عمل می کنیم و نیازی به سند 

بین المللی نداریم.
عبادی اضافه کرد: ما نیز نمی گوییم این س��ند 
کار نش��ود بلکه می گوییم خودمان س��ند داریم و 
براساس سند تحول کار می کنیم و اگر کاستی هم 

دارد، قابل برطرف کردن است.
عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس 
اف��زود: بنابراین خیلی از کش��ورها به س��ند ۲۰3۰ 
عمل نمی کنند و نکته دوم نیز این اس��ت که همان 
کشورهایی که عمل می کنند آیا مسائلی مانند آزار و 

اذیت دانش آموزان در آن کشورها اتفاق نمی افتد.

اخب��ار  طب��ق  برنام��ه درح���اشیه رس��یده، 
مناظره تلویزیونی درباره یک واکس��ن 
وارداتی که چند وقتی اس��ت توس��ط 
وزارت بهداشت تبلیغ می شود، لغو شد.

احس��ان علیخانی ش��نبه شب در 
برنام��ه ماه عس��ل اعالم ک��رد که در 
روز یکش��نبه ۲۰ خ��رداد مناظ��ره ای 
 HPV با موضوع واکس��ن پرحاش��یه
در ش��بکه س��ه برگزار خواهد شد. در 
حال��ی علیخانی خب��ر از برگزاری این 
برنامه ب��ا حضور کارشناس��ان داد که 
اخبار رس��یده حکای��ت از آن دارد که 

با وجود تالش های مافیای پش��ت پرده 
این واکس��ن برای تریب��ون گرفتن از 
تلویزی��ون و توجی��ه اعتراضات پیش 

آمده، این برنامه پخش نخواهد شد.
در روزهای گذش��ته ی��ک جریان 
خاص به طرز کامال مشکوك و پرابهام 
به تبلیغ یک واکس��ن در رس��انه ملی 
و رس��انه های مجازی اق��دام کرده اند. 
این پرونده با تش��ویش اذهان عمومی 
و اضطراب آفرین��ی در جامعه با ایجاد 

شایعه سونامی سرطان کلید خورد. 
ابهامات از آنجا ش��دت گرفت که 
این واکسن در حال حاضر در کشور به 

صورت وارداتی موجود اس��ت و عوامل 
اجرایی این پروژه با دس��ت آویز کردن 
تولید ملی، اعالم کردند که قرار اس��ت 
در ۵ س��ال آینده به فناوری تولید آن 

دست یابند.
البته ن��ا گفته نماند که عوامل این 
پ��روژه با مطرح کردن همین موضوع و 
اعالم شماره حساب در برنامه ماه عسل، 
توانس��تند به بهانه تولید این واکسن و 
هزینه بر بودن آن، چندین میلیارد پول 
جمع آوری کنن��د کاری که نه تنها در 
نظام سالمت ایران بلکه در هیچ کجای 

دنیا معمول نیست.  فارس

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد

آواربرداری 27 هزار و 500 واحد
۴۰۰۰ کانکس و چادر در مناطق زلزله زده جمع آوری شد

یم
سن
ت

مناظره برنامه ماه عسل درباره واکسن اچ.پی.وی لغو شد
دم خروس حمایت جریانی خاص از واکسن وارداتی بیرون زد


