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محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهران خيابان دماوند نبش خيابان وحيديه - 
منطقه برق نارمك -  اداره دبيرخانه و محل 

گشايش سالن جلسات منطقه

تهران- ميدان ونك- خيابان گاندى جنوبى- 
كوچه نوزدهم – پالك 26 –منطقه برق بيهقى 
اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات

تهران – چهارراه فرمانيه – خيابان جهانبخش نژاد – 
خيابان نارنجستان هفتم - منطقه برق نياوران اداره 

دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله اى(نوبت اول)
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� توسعه ��حد�� ��صال� �بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير�� بر� �� محد���  مناطق نا�مك-بيهقى-

نيا���� خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

نو� سپر�� شركت �� مناقصه: به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين 
شد� بانكي  يا ���يز �جه به حس���ا� جا�� شما�� 0101801171004 
به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�� � 
يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 

بز�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � 

چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �س�نا�: جهت ش���ركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� 
به صو�� �لكتر�نيك���ي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت 
شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � 

مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.

به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� 
مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� 

��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �     برنامه �يز�) �لز�مى مى باشد. 
-��شتن گو�هينامه �يمنى ������� تعا�� � كا���فا� �جتماعى �لز�مى �ست .

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه به عهد� برند� يا برندگا� مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نش�اني ها� كس�ب �طالعا� بيش�تر :   س���ايت ش���بكه �طال� �س���اني معامال� شركت 
 http://iets.mporg.ir  :�س���ايت پايگا� ملى مناقصا www.tavanir.org.ir:تو�نير 

http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 99/110-1
شركت ايران ترانسفو

در نظر دارد انواع بلسن جوش را از طريق مناقصه عمومي 
خريداري نمايد.

ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــد جهت اخ ــان مي توانن متقاضي
33790599-024 از ساعت 15-9 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف 
ــبت به دريافت اسناد و مشخصات  ــار آگهي نس مدت 7 روز از تاريخ انتش
 www.iran-transfo.com ــايت ــه س ــق مراجعه ب ــل از طري  كام
ــراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه  ــزام نماينده خود به هم ــا اع و ي

پاسخ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
فو آدرس: زنجانـ  كيلومتر 5 جاده تهرانـ  شركت ايران ترانسفو (خريد داخلي) 
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رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید 
بر اینکه وضعیت دانش���جویان برای اعزام 
به فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از 
کشور برای شش ماهه دوم سال مشخص 
شده است، گفت: ۶۰۰دانشجو تا پایان سال 
می توانند از این فرصت مطالعاتی استفاده 
کنند؛ اما دانشجویانی که به فرصت مطالعاتی 
خارج از کش���ور اعزام می شوند باید پس 
از بازگشت به تعهدات قانونی خود پایبند 

باشند . 
دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم 
و رئیس سازمان امور دانشجویان در گفتگو 
با ایسنا درباره افزایش شهریه دانشگاه ها و 
شرایط اقتصادی سخت خانواده ها توضیح داد: 
وضعیت اقتصادی نگران کننده دانشجویان و 
خانواده های آنها در شرایط فعلی، قابل درک 
اس���ت. اما باید توجه داشت که هزینه های 
دانشگاه های دولتی و غیر دولتی که در آن 
دانشجویان با هزینه های شخصی تحصیل 
می کنند نیز تحت تأثیر تورم و هزینه های باال 
قرار گرفته است. بنابراین این دانشگاه ها باید 
بر حسب درآمدی که دارند برای دانشجویان 

هزینه کنند . 
وی تأکی���د کرد: ما در وزارت علوم 
توانس���تیم از طریق صن���دوق رفاه این 
وزارتخانه کمک هایی در رابطه با ش���هریه 
و سایر بخش ها به دانشجویان ارائه دهیم. 
همچنین تالش ش���ده وام های ضروری 

خرید تجهیزات در اختیار دانش���جویان 
 قرار گیرد تا از این طریق مش���کالت آنها 

کمتر شود  . 
وی شرایط اس���تفاه از فرصت های 
مطالعاتی را چنین تش���ریح کرد: امسال به 
دلیل ش���رایط کرونا و کاهش امکان اعزام 
دانشجویان به دوره های فرصت مطالعاتی 
خارج از کشور، سعی شد در شش ماه اول 
امس���ال به دانشجویانی که در گذشته نامه 
حمایت مالی گرفته و موفق نش���ده بودند 
از این امتیاز استفاده کنند، فرصت بیشتری 

داده شود. 
همچنین ب���ا توجه به نرخ ارز برای 
فرصت تحقیقاتی خارج از کشور، سهمیه های 
محدودی در نظر گرفته و به دانشگاه ها تأکید 
شد دانشجویانی که اعزام آنها به خارج از 
کشور کامال ضروری است و باید بخشی 
از کار پایان نامه یا رس���اله آنها در خارج از 
کش���ور گذرانده شود در اولویت اعزام به 
خارج قرار بگیرند و ارز مورد نظر به این 

دانشجویان اختصاص یابد. 
صدیقی ادامه داد: س���همیه فرصت 
مطالعاتی در دانش���گاه های داخل کشور 
افزایش یافته است و امیدواریم از فرصت های 
مطالعاتی داخل کشور استقبال شود و برای 
فرصت مطالعاتی خارج از کشور نیز همین 
سهمیه محدود پاسخگو باشد. در بخشنامه 
تأکید ش���ده اس���ت که اولویت اعزام با 

ورودی های سال ۹۶است. 
رئیس س���ازمان امور دانش���جویان 
درباره هزینه آزادسازی مدارک و تعهدات 
دانشجویانی که به فرصت تحقیقاتی خارج 
از کشور اعزام می شوند، توضیح داد: در این 
زمینه موضوع به شکل واقعی و دقیق مطرح 
نشده است. در واقع دانشجویان دکتری که 
از فرصت تحقیقاتی استفاده می کنند تعهد 
حقوقی می دهند ک���ه دو برابر مدتی که 
از این فرصت اس���تفاده می کنند در داخل 
کشور خدمت کنند؛ یعنی این دانشجویان 
که به شش ماه فرصت مطالعاتی می روند 
باید یک سال در هر بخش اعم از دولتی، 
 غیر دولتی ی���ا خصوصی این خدمت را 

ارائه دهند. 

معاون وزیر علوم یادآور شد: تسهیالت 
فرصت تحقیقاتی دانشجویان جزو تسهیالت 
آموزش رایگان قرار نمی گیرد؛ زیرا اگر قرار 
بود جزو این تس���هیالت باشد باید شامل 
همه دانشجویان دکتری می شد؛ در حالی که 
درصد اندکی از دانشجویان دکتری از این 
امکان اس���تفاده می کنند و جمع زیادی از 
این دانش���جویان در صف استفاده از این 

فرصت ها قرار دارند. 
وی گفت: ما برای لغو تعهد آموزش 
رایگان ضابطه قانونی داریم. این دانشجویان 
با مراجعه به وزارت کار و بعد از ش���ش 
ماه عدم کاریابی می توانند برای اخذ مدرک 
و لغو تعهد خود اقدام کنند؛ اما برای لغو 
سایر تعهدها ضابطه مشخصی وجود ندارد. 
به همین دلیل نهاد نظارتی به ما تذکر داد 
که این دو تعهد از یکدیگر جدا اس���ت و 
م���ا نمی توانیم با ضابطه لغو تعهد آموزش 
رایگان، تعهد یک سال خدمت دانشجویان 

را لغو کنیم . 
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: 
ما در س���ازمان در حال پیگیری هستیم تا 
تسهیالت بیشتری برای انجام همین خدمت 
یک س���اله دانشجویان فراهم کنیم تا این 
دوره را به سهولت سپری کنند. همچنین با 
نهاد نظارتی مذاکره می کنیم که با تفکیک 
تعهد آموزش رایگان دانش���جویان و تعهد 
فرصت های تحقیقاتی، درباره نحوه پیگیری 

تعهدات به دیدگاه قانونی واحد برسیم. 
دکتر صدیق���ی دریافت 2۰۰ میلیون 
تومان برای آزادس���ازی مدارک را تکذیب 
کرد و گفت: دانش���جویی که مایل نبوده 
تعهد یک س���اله خ���ود را انجام دهد و 
خودش به سازمان امور دانشجویان مراجعه 
کرده و درخواست خروج از کشور بدون 
س���پری کردن تعهد را داشته است، مجبور 
 ش���ده اس���ت هم ارز ریالی دریافتی را 

مسترد کند . 
مع���اون وزیر علوم، درباره هزینه های 
رفاهی دانش���گاه ها در شرایط شیوع کرونا 
توضیح داد: دانش���گاه های ما در این مدت 
ش���رایط متفاوتی داشتند و دانشجویان نیز 
کم و بیش در دانش���گاه ها حضور یافتند. 
در نیمسال جاری نیز بخشی از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی برای انجام فعالیت های 
عملی مجبور به حضور در دانشگاه ها شدند. 
طبیعتا با حضور این دانش���جویان بخشی 
از خدمات تغذی���ه ای و خوابگاهی باید 
ارائه می شدند که هزینه ها متناسب با سرانه 
پیش بینی کردی���م و قراردادهای تغذیه ای 
دانشگاه ها بعضا تا چند برابر افزایش یافتند. 
ضمن اینکه  برای تجهیز زیرساخت های 
الکترونیکی که بسیاری از دانشگاه ها از آن 
محروم بودند، حتی برخی از آنها مقروض 
شدند و از اعتبارات طول سال خود استفاده 

کردند. 

3 اخبار داخلي
سه شنبه 18 آذر 1399 - 22 ربیع الثانی 1442 - 8 دسامبر 2020 -  سال نودوپنجم - شماره 27722

حکمت نهج البالغهمعاون وزیر علوم: تسهیالت فرصت تحقیقاتی دانشجویان رایگان نیست 

هیچ زهدي چون بی رغبتی در حرام نیست. 

عباس آقازاده در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری 
درخواست کرد که مسأله ثبت سفارش و خرید واکسن 
ضد کرونا با لحاظ شرایط کشورمان و درایت در انتخاب 
مبدأ خرید، در اولویت برنامه های بهداشتی کشور قرار 

گیرد. 
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
نظام پزش���کی، در نامه رئیس مجمع عمومی سازمان 
نظام پزشکی به اسحاق جهانگیری آمده است: »احتراماً، 
ب���ا توجه به تحوالت اخیر در جریان پاندمی ویروس 
کرونا و نیز از روی احس���اس وظیفه در قبال سالمت 
مردم شریف کشورمان، اجازه می خواهم موارد مهمی را 

خدمتتان عرض کنم: 
1- خبر تولید و عرضه واکس���ن کرونا، با مبادی 
مختلف و از ش���رکت ها و کشورهای گوناگون، طلیعه 
امیدی اس���ت برای امکان کنترل و محدود کردن دامنه 
سرایت ویروس کرونا و در نهایت خارج شدن از پاندمی 
موجود که تا این لحظه مسؤول مرگ صدها هزار انسان 
در ممالک مختلف، از جمله در کش���ور عزیزمان ایران 

بوده است. 
تدوین سیاس���ت راهب���ردی صحیح و درایت در 
برنامه ری���زی برای برخورداری ملت ش���ریف ایران از 
واکسیناسیون ضد کرونا، در حال حاضر مهم ترین مسأله 
برای برون رفت از این بحران است. ضمن پذیرش این 
نکته که تالش های دانش���مندان و فن آوران ایرانی برای 
تولید واکس���ن ضد کرونا، اهمیت ویژه و باالیی دارد؛ 
یادآوری می شود که به نتیجه رسیدن تالش های شرکت ها 
و مؤسس���ات ایرانی برای تولید واکسن فوق، به مدت 
زمان���ی نی���از دارد که صرف این مدت، باز هم ما را در 
مقابله با اپیدمی و پاندمی ویروس کرونا بیش���تر عقب 

نگاه خواهد داشت. 
در زمینه استفاده از دستاوردهای علمی دانش بشری 
و نیز جایی که مسأله حیات و زندگی میلیون ها ایرانی 
مطرح است، طبیعتاً نمی توان بر مسائل رقابت های فرهنگی 
و سیاسی و ایدئولوژیک پای فشرد؛ همچنان که تاکنون 
نیز برای برخورداری از کمک های س���ازمان بهداشت 
جهانی)WHO(  دولت ایران انعطاف داشته است. لذا، 
به طور روشن خواهشمند است دستور بفرمایید وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها 
و نهادهای ذیربط، مسأله ثبت سفارش و خرید واکسن 
ضد کرونا )با لحاظ شرایط کشورمان و درایت در انتخاب 
مبدأ خرید( را در اولویت برنامه های بهداشتی آینده نگر 
کشورمان قرار دهند. برای تحقق این امر مهم اوالً الزم 
اس���ت امروز، از تمامی منابع مالی ممکن در چارچوب 
این کشور استفاده شود؛ ثانیاً در بودجه سال 14۰۰ کشور، 
پیش بینی الزم و قاطع در این زمینه به عمل آید. اینک 
فرصت هنوز باقی است تا مجلس شورای اسالمی در 
الیحه بودجه 14۰۰، سهم سالمت را افزایش دهد؛ زیرا 
تخصیص بودجه برای سالمت مردم ایران و اولویت تأمین 
اعتبار برای خرید واکسن، از »سرمایه گذاری های« اساسی 

برای تقویت زیرساخت های توسعه کشور است. 
در عین حال بنده طرفدار ادامه تالش ها و به سرانجام 
رس���یدن زحمات دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن 
هستم و اطمینان دارم که نتیجه زحمات ایشان در آینده به 
سالمت مردم کمک خواهد کرد. ولی مسأله مهم از دست 

ندادن زمان و از اپیدمی عقب نماندن است . 
2- همانطوری که مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، 
اظهار کرده است: »نتایج مثبت آزمایش های واکسن کرونا 
در شرکت ها و کشورهای مختلف، نباید به این نتیجه منجر 
شود که حقوق فقیران و حاشیه نشینان توسط ثروتمندان و 

قدرتمندان در لشکرکشی واکسن ها لگدمال شود.« 
بنابراین، الزم است درایت و روشن بینی ویژه ای در 
مسأله ثبت سفارش و خرید واکسن از سوی مسؤوالن 
امر انجام پذیرد و مالحظات صرفاً سیاسی، مبنای این 
اقدام اساسی نباشد. ضمن خرید واکسن، باید از حقوق 

یکایک مردم ایران، به درستی و قاطعانه دفاع کرد. 
3- از حضرتعالی اکیداً استدعا داریم که دستورات 
الزم را صادر بفرمایید تا لشکر دروغ پردازان و حیله گران 
و شیادان از تریبون های رسمی مانند صداوسیما، محروم 

شوند و بیش از این با تبلیغ اراجیف ضد علمی بر روح 
و روان ملت ایران خدشه و ضربه وارد نکنند. تبلیغات 
شرم آور ضد واکسن و اشاعه تئوری های ضد علمی و 
بی شرمانه متضاد با منافع واقعی مردم در امر سالمت و 
بهداشت، باید متوقف تا راه موفقیت برنامه های بهداشتی 

جامع نگر و آینده محور باز و هموار شود. 
4- ضمن تش���کر از برنامه ه���ای »فاصله گذاری 
اجتماعی« که اخیراً با جدیت بیش���تری در دستور قرار 
گرفته است، به عرض می رساند که بسیار حیاتی است که 
در مجموعه تصمیم گیرندگان اداره کشور، سیاست »ایمنی 
جمعی« یا »ایمنی گله ای« مورد نقد قرار گرفته و به طور 
کلی کنار گذاشته شود. این سیاست در هیچ کجای دنیا 
نتیجه مثبت در برنداشته و غلبه بر اپیدمی کرونا، فقط از 
راه سیاست های بهداشتی روشن و مبتنی بر فاصله گذاری 

اجتماعی و واکسیناسیون مقدور است.« 
2۸4 فوتی در 24 ساعت 

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1۰۸2۷مورد 
جدید کووید1۹در کشور طی 24ساعت منتهی به ظهر 
1۷آذر خبر داد که یک هزار و ۶۹1نفر از آنها بس���تری 

شدند. 
به گزارش ایس���نا، دکتر سیماسادات الری گفت: 
مجموع بیماران کووید1۹در کش���ور به یک میلیون و 

۵1هزار و 3۷4نفر رسید. 
الری ادامه داد: متأس���فانه در طول این 24ساعت 
2۸4بیم���ار کووید1۹جان خود را از دس���ت دادند و 
مجم���وع جان باختگان این بیماری ۵۰هزار و ۵۹4نفر 

شده است. 
بنابر اعالم س���خنگوی وزارت بهداشت، در حال 
حاضر ۶4شهرس���تان در وضعیت قرمز، 2۷۸شهرستان 

نارنجی و 1۰۶شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. 
ادامه محدودیت تردد در تهران 

معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ به 
شهروندان یادآوری کرد که محدودیت تردد از ساعت 21تا 

چهار بامداد در شهر تهران همچنان اعمال می شود. 
 سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی در گفتگو با ایسنا گفت: 
بعضی از ش���هروندان تصور می کنند که محدودیت های 
تردد در این ساعات لغو شده اند؛ در حالی که این روند 
ادامه دارد و باید رعایت کنند، در غیر اینصورت از سوی 

مأموران پلیس جریمه خواهند شد . 

وی نس���بت به مخدوش کردن پالک در ساعات 
ممنوعه تردد هش���دار داد و افزود: رانندگانی که پالک 
خودرویشان را مخدوش کنند، عالوه بر اینکه مرتکب 
تخلف ش���ده اند، مجرم نیز هستند و به دادسرا معرفی 

خواهند شد. 
 ترس مرگ به دلیل کرونا 

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مطرح 
کرد: مطابق با نظرسنجی انجام شده در پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات، مردم هنگام پاندمی کووید1۹با وجود 
اینکه میلی به رعایت پروتکل های بهداشتی نداشتند اما 
تمامی آن ها را پذیرفتند و ماسک زدن را سخت ترین اقدام 

احتیاطی برشمردند. 
 محمد سلگی در نشست مجازی کرونا و وضعیت 
روانی � اجتماعی ایرانیان، یافته های سومین نظرسنجی 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره کرونا در مهر 
ماه ۹۹را چنین تشریح کرد: برخی مردم باور دارند که 
دولت در تالش بوده است تا از پیچیدگی ویروس کرونا 
بکاهد و سیس���تم اطالع رسانی به ویژه در ماه های اول 
شیوع کرونا در کشور سعی در بی اهمیت نشان دادن این 

ویروس داشته است. 
به گفته وی ۵3درصد از افراد نس���بت به ویروس 
کرونا نگاه بدبینانه دارند و تصور می کنند این ویروس 

طبیعی نیست و ساخته دست بشر است. 
این روانشناس افزود: کرونا امنیت فردی و خانوادگی 
افراد را به هم زد؛ طوری که در این نظرس���نجی حدود 
4۰درصد از مردم احساس عدم امنیت کرده اند. همچنین 
بیش���ترین نگرانی مردم در ابتدای پاندمی امکان ابتال به 
بیماری بوده است. عالوه بر آن تبعات روانشناختی، ترس 
و اضطراب ناشی از عدم بهبودی و مرگ، بیشترین عامل 

نگرانی مردم بوده است. 
به گفته رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
افسردگی و اضطراب، رتبه نخست تبعات و نشانه های 

روانشناختی کووید 1۹در کشور  را دارند. 
ابتالی 4۰ هزار پرستار 

معاون پرس���تاری وزیر بهداشت با اشاره به کمبود 
نیروی پرس���تار در کشور گفت: حدود 4۰هزار پرستار 
در کش���ور به کرونا مبتال و قرنطینه شدند و با خروج 
آن ها از سیستم، فشار بر روی مابقی پرستاران مضاعف 

شده است. 

به گزارش ایسنا، دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری 
وزارت بهداشت، در جمع خبرنگاران، محدودیت های 
دو هفته ای کرونایی در کش���ور از سوی دولت را مؤثر 
دانست و افزود: خوشبختانه در سراسر کشور روند بستری 
و مراجعه بیماران سرپایی و مرگ و میر به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته است و از آن جایی که معیار اصلی 
در مهار ویروس کرونا، مردم هستند از آن ها می خواهیم 
با رعایت پروتکل های بهداشتی زنجیره انتقال این ویروس 

منحوس را قطع کنند. 
مهار پاندمی تا یک سال آینده  

عضو س���تاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به 
تولید انواع واکسن کرونا در دنیا که به تدریج تأییدیه های 
س���ازمان های معتبر را اخذ می کنند و تالش س���ازمان 
بهداش���ت جهانی برای دسترسی ارزان کشورها به این 
واکس���ن، پاندمی کرونا تا یک سال آینده در دنیا مهار 

می شود. 
مس���عود مردانی در گفتگو ب���ا ایرنا اظهار کرد: 
خوشبختانه تالش برای تولید واکسن معتبر کرونا در دنیا 
به نتایج خوبی رسیده و حدود دو سوم کشورهای دنیا 
از جمله ایران در کمیته واکسن سازمان بهداشت جهانی 
موسوم به کوواکس عضو هستند و مقرر شده است نیم 
میلیارد واکس���ن تأیید ش���ده کرونا در سه ماه اول سال 

2۰21بین کشورها توزیع شوند. 
وی افزود: واکس���ن های تأیید شده با قیمت های 
مختلفی تولید می شوند. برخی از این واکسن ها که در 
ش���رکت  های خصوصی تولید می شوند گرانند؛ اما بر 
اساس سیاست سازمان بهداشت جهانی قرار است این 
واکسن برای کشورهای کم درآمد و فقیر به قیمت 1۰تا 
1۵درصد قیمت تمام شده توزیع شود و حتی سازمان 
بهداش���ت جهانی، کشورهای ثروتمند را ملزم کرده که 
هزینه این واکسن را برای کشورهای فقیر بپردازند و در 
برخی کش���ورها به صورت رایگان توزیع و اهدا شوند 
زیرا همه مردم دنیا حتی در کشورهای فقیر آفریقا حق 

دارند زنده بمانند. 
عضو س���تاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: این 
طور نیست که کشورهای تولیدکننده واکسن فقط به فکر 
خود باشند، تحریم ها نیز هیچ تأثیری در توزیع واکسن 
کرونا نخواهد داشت. البته ما کشور فقیری نیستیم و حتمًا 
دولت جمهوری اس���المی به موقع واکسن مورد نیاز را 
ب���رای گروهای پر خطر خریداری می کند تا بعد از آن 

تولید واکسن بومی در ایران به نتیجه برسد. 
وی افزود: اکنون دست کارخانه های تولید واکسن 
خیلی باز است. سازمان بهداشت جهانی کارخانه هایی که 
توان تولید واکسن داشته باشند را حمایت می کند و تا یک 
سال آینده آن قدر واکسن تولید می شود که روی دست 
کارخانه های تولید کننده می مانند. سازمان بهداشت جهانی 
هم خوشبین است و به احتمال زیاد تا یک سال آینده این 

بیماری مهلک کنترل و خیال همه راحت می شود. 
نخس��تین شهید راه سالمت س��ازمان مدیریت 

پسما ند 
یکی از پرس���نل بخش جمع آوری پس���ماندهای 
بیمارستانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به 

دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت. 
رضا حصاری، اپراتور ش���اغل در بخش زباله های 
بیمارس���تانی و نخستین ش���هید راه سالمت سازمان 
مدیریت پسماند تهران با 3۷سال سن و سابقه یک سال 
فعالیت در این س���ازمان، مسؤولیت بارگیری زباله های 
بیمارستان های مسیح دانشوری، ۵۰۵ ارتش و  محک را 
برعهده داشت. وی صبح دیروز به دلیل ابتال به ویروس 

کرونا درگذشت. 
صدرالدین علیپور، مدیرعامل س���ازمان مدیریت 
پسماند با ابراز تأسف از این اتفاق ناگوار، اطمینان داد 
که س���ازمان متبوع وی هر گونه اقدامی برای حمایت از 

خانواده شهید حصاری انجام خواهد داد. 
بنابر آخرین آمار، در حال حاضر روزانه 12۰خودروی 
ویژه به همراه 12۰نیروی انسانی مسؤولیت جمع آوری 
پسماندهای پزشکی و عفونی را از بیمارستان ها و مراکز 

درمانی تهران برعهده دارند.

رئیس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي:  خريد واكسن كرونا  بايد در اولويت كشور قرار گیرد

 سفیر رومانی در ايران: ريشه درخت روابط ايران و رومانی سالم است 
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آخرين آمار 20 كشور دارای بیشترين مبتال به كرونا

خانه تئاتر آمادگی ارائه راهكار به مسؤوالن 
تلويزيون برای تولید تئاتر را دارد 

بهزاد فراهانی گفت: پیشنهاد من به مدیران و مسؤوالن تلویزیونی این 
است که از خانه تئاتر و اعضای آن دعوت کنند تا مذاکرات و گفتگوهایی 

درباره تولید تله تئاتر داشته باشیم. 
این بازیگر تئاتر درباره بازپخش برخی از تله تئاترها از شبکه چهارسیما 
و توجه به این مقوله در گفتگو با هنرآنالین توضیح داد: من به شدت از 
صدا و س���یما گله مند هستم؛ چراکه تلویزیون نسبت به تئاتر عناد دارد و 
انگار که متعلق به ۸۰ میلیون جمعیت و رس���انه ای ملی نیس���ت. به اعتقاد 
م���ن بازپخ���ش کوتاه مدت برخی از تله تئاترها اتفاق خوبی بود و باید از 

آنها سپاسگزار باشیم. 
او افزود: ما نزدیک به 3۵ شبکه تلویزیونی داریم که اگر هر کدام در 
هفته فقط یک تله تئاتر پخش کنند 3۵ تئاتر از صداو سیما پخش خواهند 
شد. حتی در صورتی که هر یک، دو هفته یک بار هم یک تئاتر از شبکه 

خود پخش کنند تعداد قابل توجهی تئاتر از تلویزیون پخش می شود. 
فراهانی با بیان اینکه توجه به پخش تله تئاتر منجر به رشد ادبیات و 
روانشناسی اجتماعی یک مملکت می شود، تأکید کرد: هم اکنون به دنبال 
شرایط ایجاد شده به دلیل ویروس کرونا، ۷- ۸ هزار هنرمند تئاتر بیکار در 
کشور داریم و در صورتی که تلویزیون به تولید تله تئاتر توجه نشان دهد، 
این تعداد هنرمند شرایط معیشتی خود را در این وضعیت تأمین خواهند 

کرد و درآمدی خواهند داشت. 
این بازیگر با طرح این پرسش که چرا در تلویزیون به درام نویسی شریف 
پرداخته نمی شود، اظهار کرد: متأسفانه برنامه ها و سریال هایی که از تلویزیونی 
پخش می شوند، هیچ آموزه فرهنگی و اجتماعی برای مردم ندارند و براین 
اساس مخاطب ترجیح می دهد، بیننده برنامه های شبکه های کشورهایی با 

رده های فرهنگی پائین تر باشد تا تماشاگر برنامه های شبکه های داخلی. 
بهزاد فراهانی در پایان صحبت هایش گفت: پیشنهاد من به مدیران و 
مسؤوالن تلویزیونی این است که از هیأت مدیره خانه تئاتر و اعضای آن 
دعوت کنند تا مذاکرات و گفتگوهایی با آن ها درباره تولید تله تئاتر داشته 
باشیم و پیشنهادهایی را برای تولید تئاتر تلویزیونی به آن ها ارائه دهیم و 

سیاست های کالنی را در این رابطه پایه ریزی کنیم. 

كوتاه آموزشی

سامانه رايگان آموزش آنالين راه اندازی شد 
گروهی از محققان یک شرکت دانش بنیان، سامانه بومی و رایگان 
آموزش آنالین مدارس را برای انجام امور آموزشی و پرورشی مدارس 

عرضه کردند. 
به گزارش ایس���نا، مجید واله، مدیرعامل این ش���رکت دانش بنیان 
با اش���اره به راه اندازی س���امانه ای به نام »درسپ« با کاربرد انجام همه 
فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس، گفت: مشکالت موجود در زمینه 
آموزش از راه دور ما را بر آن داشت که با همکاری جمعی از جوانان 
 نخبه، نخس���تین سامانه بومی آموزش آنالین را برای مدارس طراحی و 

عرضه کنیم.  
وی توضیح داد: »درسپ« یک سامانه جامع است که عالوه بر ارائه 
زیرساخت برای برگزاری آنالین کالس های درس، به مدرسه این امکان 
را می دهد که س���ایر فعالیت های پرورشی و آموزشی خود را نیز تحت 

امکانات این سامانه به صورت آنالین انجام دهند. 
همچنین امکان استفاده از این سامانه در دستگاه های قدیمی یکی 
از امتی���ازات آن اس���ت و ب���ه علت تحت وب ب���ودن، نیاز به نصب 
آن در دس���تگاه های دانش آموزان نیس���ت. آنها می توانند با هر وسیله ای 
 که امکان اتصال به اینترنت داش���ته باش���د، در کالس های آنالین خود 

شرکت کنند . 
واله رایگان بودن اس���تفاده از این س���امانه برای تمامی مدارس و 
دانش آموزان سراسر کشور را از دیگر مزایای این سامانه برشمرد و تأکید 
کرد: با بررسی فضای فعلی آموزش آنالین، زیرساختی مناسب برای رفع 
نیازهای جامعه آموزش و پرورش کش���ور طراحی کرده  و در دس���ترس 

آنها قرار داده ایم . 
امكان استفاده از ساير اپلیكیشن های آموزش مجازی در 

مدارس غیردولتی  
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به عدم ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای آموزشی 
مجازی دیگر در مدارس غیردولتی در کنار شبکه شاد گفت: اگر اولیاء 
شکایتی پیرامون عدم رعایت ساعات مصوب تدریس در فضای مجازی 

دارند، شکایت خود را در سامانه مشارکت ها ثبت کنند  . 
سعید صالح در گفتگو با ایسنا، درباره استفاده از اپلیکیشن های دیگر 
به جز شاد در مدارس غیردولتی گفت: مدارس غیردولتی همانند سایر 
مدارس باید وارد ش���بکه ش���اد می شدند، اما این اجازه داده شده که با 

هماهنگی ادارات، خدمات افزوده ای در بسترهای دیگر ارائه دهند. 
بنابراین اس���تفاده از از ال ام اس ه���ای رایج در مدارس غیردولتی 

ممنوع نیست. 
وی درباره نارضایتی برخی اولیاء مبنی بر عدم رعایت س���اعات 
مصوب تدریس در فضای مجازی و روند نظارت بر این موضوع  تصریح 
کرد: اگر اولیاء اعتراضی دارند، به ادارات و سامانه مشارکت ها مراجعه، 
شکایت خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند و مطمئن باشند به 

موضوع رسیدگی می شود و حتما پاسخ مردم را می دهیم. 

دومین دوره »جشنواره ملی شعر 
دانشجويی« آغاز شد 

با برگزاری جلس���ه شورای 
سیاستگذاری دومین دوره »جشنواره 
ملی شعر دانشجویی«، همزمان با 
روز دانشجو این دوره از جشنواره 

کلید خورد. 
به گزارش ایس���نا، جلس���ه 
شورای سیاستگذاری دومین دوره 
»جش���نواره ملی شعر دانشجویی« 
عصر روز یک ش���نبه )1۶آذر ۹۹( 
در س���الن شهید صبوری معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی، با حضور 
عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاد 
دانشگاهی برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی به صورت تلفیقی حضوری 

و برخط برگزار شد. 
در این جلسه، اعضای شورای 
سیاستگذاری دومین »جشنواره ملی 
شعر دانشجویی« شامل: عبدالجبار 
کاکایی، اسماعیل امینی، محمدرضا 

ترکی، سعید بیابانکی، پونه نیکوی، 
کوروش انصاری، آرش ش���فاعی، 
حسین تقوی، عیسی علیزاده، عادل 
تقوی، سمانه عنبری، فرزین پورمحبی 
و علیرضا بهرامی به صورت فیزیکی 

یا برخط )آنالین( حضور داشتند. 
در ابتدای جلسه عادل تقوی، 
مدیرکل راهب���ری امور فرهنگی 
جهاد دانش���گاهی، گزارش���ی از 
فرآیند برگ���زاری اولین دوره این 
جش���نواره را ارائه کرد.   در ادامه 
این جلسه عیسی علیزاده، معاون 
فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به 
مزیت دانشجویی بودن این جشنواره 
تأکید کرد: بس���یاری از افرادی که 
در حوزه های مختلف به موفقیت  
می رسند، شروع کارشان از همین 
جشنواره های دوران دانشجویی یا 

دانش آموزی است. 

س���فیر جمه���وری رومانی 
در ایران در نشس���تی به میزبانی 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
گفت: ریش���ه درخت روابط ایران 
و رومانی س���الم است و روابط 
خارجی ایران با قدرت های جهانی 
در شرایط تحریم، صدمه ای به این 

ریشه نمی زند. 
به گزارش ایسنا، فرهنگستان 
زبان و ادب فارس���ی به مناسبت 
پایان مأموریت آدریان کوزیاسکی 
سفیر جمهوری رومانی در ایران، 
این نشس���ت به میزبانی غالمعلی 
حداد عادل رئیس فرهنگس���تان، 
محمدرضا نصیری عضو وابسته و 
دبیر فرهنگستان، حسن قریبی مدیر 
روابط بین الملل، حسینعلی رحیمی 
عضو هیأت علمی فرهنگستان و 
دبیر انجمن دوستی ایران و رومانی، 
و مرتضی قاس���می سرپرس���ت 

روابط عمومی برگزار شد. 
در این برنامه، سفیر جمهوری 
رومانی که زاده ایران و فارغ التحصیل 
رش���ته زبان و ادبیات فارسی از 
دانش���گاه تهران است، گزارشی 
از س���وابق و مأموریت خود در 
ایران ارائه کرد و از س���ابقه روابط 
دیپلماتیک دو کش���ور که به بیش 
از یکصد سال می رسد و همچنین 
همکاری های اقتصادی و سیاسی 
بدون تنش این دو کشور در طول 

این سال ها سخن گفت. 
او اظهار کرد: ریش���ه درخت 
روابط ایران و رومانی سالم است و 
روابط خارجی ایران با قدرت های 
جهانی در شرایط تحریم صدمه ای 
به این ریشه نمی زند؛ به گونه ای که 
به محض پیدا شدن شرایط، همدیگر 
را پیدا می کنند و راه های همکاری 

را می یابند. 
در ادامه حداد عادل، با آرزوی 
تداوم مسیر مثبت روابط دو کشور، 
اظهار کرد: بدون شک فارسی دانی 
شما تأثیر بسزایی در موفقیت شما 
در این مأموریت داش���ته است و 

این توانایی به شما یاری می رساند 
تا ای���ران را وطن فرهنگی خود 

بدانید. 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارس���ی در پی گزارش مختصر 
کوزیاس���کی از وضعیت آموزش 
زبان فاسی و کرسی های دانشگاهی 
این زبان در کشور رومانی، با اشاره 
به برخی فعالیت های بنیاد سعدی در 
دوران همه گیری کرونا، بر استفاده 
بی���ش از پیش از فضای آموزش 
مجازی تأکید و ابراز امیدواری کرد 
که این امکان بتواند به پیشرفت و 
گسترش آموزش زبان فارسی در 

کشور رومانی منجر شود. 
در پای���ان ای���ن نشس���ت 
طرفی���ن ابراز امی���دواری کردند 
ک���ه با خلق و ایج���اد زمینه های 
همکاری های فرهنگی جدید، پس 
از اتمام مأموریت کوزیاس���کی، 
 باز ه���م ارتباط ها ادامه داش���ته

 باشد. 
اهدای آث���ار فرهنگی میان 
طرفی���ن، از جمل���ه یک دوره از 
دانش���نامه زبان و ادب فارسی به 
دانشکده زبان های خارجی دانشگاه 
بخارست، پایان بخش این نشست 

بود. 

مهارت آموزان دو روز قبل از آزمون 
اصلح احراز هويت می شوند 

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان از 
احراز هویت و ورود آزمایشی مهارت آموزان به سامانه آزمون دانشگاه دو روز 

قبل از برگزاری آزمون خبر داد. 
به گزارش مهر، رضا کچوئیان با مهم برش���مردن آزمون اصلح که روز 
جمعه 21آذرماه برگزار می شود، اظهار کرد: باید افرادی که از هر حیث شایسته 
و توانمند هستند،. اجازه ورود به نظام تعلیم و تربیت کشور را داشته باشند. 
همچنین با به رسمیت شناختن آموزش و پرورش به عنوان یک قلمرو حرفه ای، 
افراد حرفه ای به این دستگاه روی خواهند آورد.  عضو هیأت رئیسه دانشگاه 
فرهنگیان، در ادامه از اجرای راهکار 4-11سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
به عنوان استقرار نظام سنجش صالحیت های حرفه ای در الیحه رتبه بندی معلمان 
س���خن گفت و افزود: سنجش صالحیت حرفه ای معلمان، مقدمه رتبه بندی 
است.  مسؤول برگزارکننده آزمون اصلح توضیح داد: بنا به اهمیت موضوع در 
آینده نزدیک، فقط مهارت آموزان ارزیابی نخواهند شد؛ بلکه شعاع اجرایی و 
الزامی شدن آزمون اصلح، وسیع تر و در برگیرنده همه افراد عالقمند به حرفه 
معلمی خواهد شد.  وی یادآوری کرد: همه معلمان شاغل در کشور، به منظور 
شرکت در فرآیند رتبه بندی و ساماندهی و ارتقاء در جایگاه علمی، باید مورد 
ارزیابی و سنجش صالحیت حرفه ای قرار گیرند.  کچوئیان، احراز هویت و ورود 
آزمایشی مهارت آموزان به سامانه را دو روز قبل از برگزاری آزمون، فعالیتی 
مهم از جانب مرکز هوشمندسازی دانشگاه برشمرد و تأکید کرد: مهارت آموزان 
باید روز چهارشنبه، 1۹آذر با ورود آزمایشی به سامانه آزمون دانشگاه عالوه بر 

اطمینان خاطر، سناریوهای موجود آزمون را دانلود و دریافت کنند.  

در آیی���ن اختتامی���ه نهمین 
جش���نواره جهانی فیلم پارس���ی 
اس���ترالیا، فیلم سینمایی »پری« به 
کارگردانی سیامک اعتمادی تندیس 
غزال طالیی بهترین فیلم سینمایی 

را دریافت کرد. 
به گزارش ایلن���ا، این دوره 
جشنواره از پنج شنبه 13آذرماه در 
سیدنی آغاز شد و شامگاه 1۶آذرماه 
ب���ا معرفی برگزیدگان به کار خود 
پای���ان داد. نکته قابل توجه در این 
دوره، فروش همه بلیت ها در همه 
س���انس های نمایش قبل از آغاز 

جشنواره بود. 
فیلم »پس���ر، م���ادر« )مهناز 
محمدی( که در افتتاحیه این رویداد 
نمایش داده شد، سه اکران فوق العاده 
داشت. برای نمایش »شطرنج باد« در 
آیین اختتامیه هم سه سانس بلیت 

فروخته شد. 
در سومین روز از این رویداد 

کتاب »ازدواج عاش���قانه در کابل« 
نوشته دکتر ساناز فتوحی با موضوع 
روند تولید فیلم سینمایی »ازدواج 
عاشقانه در کابل« ساخته امین پلنگی 
رونمایی شد. دکتر کارن پیرل من و 
پروفسور المبی درباره این کتاب پنل 

آموزشی برگزار کردند. 
شامگاه یکشنبه 1۶آذرماه مراسم 
اختتامیه با معرفی منتخبان، برگزار و 
پرونده این دوره جشنواره بسته شد. 
در بخش فیلم بلند، »پری« )سیامک 
اعتمادی( تندی���س غزال طالیی 

بهترین فیلم را به دست آورد.
 در همین بخش فیلم »پسر، 
مادر« به کارگردانی مهناز محمدی 
جایزه ویژه هیأت داوران را دریافت 
کرد. در بخ���ش فیلم کوتاه فیلم 
»امتحان« )سونیا حداد( تندیس غزال 
طالیی بهترین فیلم را به دس���ت 
آورد و جایزه ویژه هیأت داوران به 
»همدیگر« )سارا طبیب زاده( رسید. 

برگزيدگان جشنواره جهانی فیلم 
پارسی معرفی شدند 

معرفی فیلم های بخش »نمايش ويژه« 
جشنواره سینماحقیقت 

اس����امی فیلم های بخش »نمایش های ویژه« چهاردهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« اعالم شد. 

به گزارش روابط عمومی جش����نواره بین المللی سینماحقیقت، در بخش 
نمایش های ویژه این دوره  جش����نواره، ۸ فیلم به صورت غیررقابتی به نمایش 
گذاشته می شوند.  فیلم ها و کارگردانان بخش »نمایش های ویژه« سینماحقیقت 
عبارتند از: اتودهای قرنطینگی )فرشاد فدائیان(، کودتای ۵3 )تقی امیرانی(، برف 
می  نامد )مرجان خسروی(،فراموشخانه )سهند سرحدی، سیدفرهاد قدسی(،روزگار 
بلور )امیر فرض اللهی(، سینه ما رکس )میترا مهتریان، صادق دهقان(،قهرمان )الهام 

آقالری( و دیوانگی )صدرا علی بک(. 
مرکز گسترش سینمای مس����تند و تجربی، چهاردهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« را به دبیری محمد حمیدی مقدم، 
از 2۵آذر ت����ا 2دی م����اه ۹۹به صورت مجازی و نمایش برخط )آنالین( برگزار 

خواهد کرد. 

 سازمان سنجش: سهمیه كرونا كذب است
سازمان سنجش آموزش کشور درباره روش های پذیرش دانشجو در 
سال های آینده، سهمیه ها و ارتباط کانال های تلگرامی و اینستاگرامی با این 

سازمان اطالعیه صادر کرد. 
به گزارش ایسنا در این اطالعیه آمده است: اخیرا مشاهده شده است 
که عده ای از افراد سودجو و کالهبردار با سو ء استفاده از اشتیاق داوطلبان 
و همچنین ش���رایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، کانال های 
تلگرامی و اینس���تاگرامی جعلی با عنوان روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور راه اندازی کرده اند و وعده های دروغین در زمینه اختصاص 
سهمیه کرونا می دهند که متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد 

و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان س���نجش آموزش کشور ضمن اعالم کالهبردار و سودجو 
بودن این گونه کانال ها تأکید می کند: تمامی اخبار و اطالعیه های مربوط به 
آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب 
و س���ایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح ابالغ می ش���وند، 
صرفاً از طریق سایت رسمی خود به نشانیwww.sanjesh.org ، سایت 
هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع 
داوطلبان می رساند و هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی 

به جز کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
 http://sapp.ir/sanjeshprnoet   پیام رسان سروش  *

https://profile.igap.net/prnoetir پیام رسان آی گپ  *
https://gap.im/prnoetir پیام رسان گپ *

prnoetir@ پیام رسان بله   *
 https://eitaa.com/prnoetir  پیام رسان ایتا  *

سازمان سنجش آموزش کشور به اطالع داوطلبان می رساند که ضوابط 
و قوانین سنجش و پذیرش سال 14۰۰مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر 

شده توسط این سازمان است. 
همچنین درباره روش های س���نجش و پذیرش س���ال های آتی، این 
سازمان در جریان هیچ کدام از تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد 
مختلف نیس���ت و مشارکتی نداشته و طبیعی است که روابط عمومی این 
سازمان اطالعاتی در این زمینه ندارد که بتواند پاسخگوی داوطلبان باشد. 
لذا از داوطلبان عزیز درخواس���ت می شود اگر سؤالی درباره مصاحبه های 
 منتش���ر ش���ده در رس���انه ها دارند، از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده 

پیگیری کنند. 
سازمان سنجش آموزش کشور از عموم داوطلبان آزمون های سراسری 
خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه اقدام خالف قوانین و مقررات 
یا سوء اس���تفاده احتمالی از نام و عنوان این س���ازمان، مراتب را از طریق 
شماره تلفن های: 3۶1۸21۵2-۰2۶و 3۶1۸21۵1-۰2۶و آدرس الکترونیکی

  hefazatazmon@sanjesh.org
یا نشانی اینترنتی   http://q.sanjesh.orgبه ستاد خبری اداره کل 

حراست این سازمان گزارش کنند. 


