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افزایش ۱5 درصدی شهریه دانشگاه آزاد
متغیر  شهریه  ]شهروند[ 
به  طور  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
میانگین 15 درصد افزایش پیدا می کند. 
محمد مهدی طهرانچی،  را  خبر  این 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، اعالم کرد. 
او که در نشست خبری به مناسبت 
دانشگاه  جدید  تحصیلی  آغاز  سال 

حضور یافته بود، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون، به 
شیوه های آموزش مجازی این دانشگاه اشاره و توضیحاتی درباره برنامه ریزی آموزشی 

این دانشگاه ارایه کرد. 
تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  دانشگاه  شهریه های  افزایش  درباره  طهرانچی 
رشته های  ثابت  شهریه   99 ورودی های  سال  برای  جدید  ترم  »در  داد:  توضیح 
٢00 هزار تومان نسبت به واحد محل تحصیل  تا یک میلیون و   400 کاردانی بین 
متفاوت است. در مقطع کارشناسی شهریه ثابت بین 600 تا یک میلیون و 500 هزار 
تومان، کارشناسی ناپیوسته 600 تا یک میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.« او 
البته به این موضوع هم اشاره کرد که به  دلیل شرایط کرونا دانشجویان این ترم 
با پرداخت صرفا شهریه ثابت می توانند در کالس ها شرکت و باقیمانده شهریه را 

اقساطی تا پایان ترم پرداخت کنند.
آزاد درباره شیوه نامه جدید آموزشی این دانشگاه برای ترم  رئیس دانشگاه 
ح 4+1٢ را در آموزش مجازی  سال تحصیلی جدید اجرا می کنیم.  جاری هم گفت: »طر
ح به  گونه ای است که 1٢ جلسه مجازی و 4 جلسه حضوری خواهیم داشت.  این طر
استاد در جلسات حضوری کیفیت آموزش را پیگیری می کند و درواقع مرور مطالب 
و جلسات گفت وگو است.« او درباره چگونگی برگزاری کالس های عملی و کارورزی 
هم توضیح داد: »برای کارورزی و دروس عملی بخشنامه ای را در اردیبهشت  99 
ابالغ کردیم تا دانشجویان در مکان زندگی در واحد دانشگاهی دروس عملی را 
بگذرانند. دروس عملی به  صورت گروه های کوچک پنج تا هفت نفره در محل 
زندگی فرد به  صورت فشرده 1٢ جلسه در 3 روز برگزار می شود و این روش خاص 

دانشگاه آزاد است که با توجه به پهنه سرزمینی این امکان فراهم شده است.« 

توزیع واکسن آنفلوآنزا از هفته اول مهر
]شهروند[ واکسن آنفلوآنزا در اول مهر در داروخانه توزیع می شود. اولویت نخست 
که  آن طور  هستند.  کودکان  و  سال    65 باالی  مسن  افراد  حساس،  گروه های  هم 
مسئوالن وزارت بهداشت می گویند قیمت مصوب برای عرضه این واکسن 4٢ هزارو 
500 تومان است و داروخانه ها با ثبت کد ملی این واکسن را در اختیار مراجعان قرار 

می دهند. 
سیما سادات الری ظهر دیروز در تشریح جزئیات توزیع واکسن آنفلوآنزا و شرایط 
دریافت این واکسن توضیحاتی ارایه داد. به گفته او تعداد ۲.۵ میلیون واکسن آنفلوآنزا 
 ، برای گروه های پرخطر در اختیار معاونت بهداشت قرار می گیرد تا برای مادران باردار
سالمندان، زندانی ها، کادر بهداشت و درمان، بیماران خاص و زمینه ای و نیروهای 

مسلح به صورت رایگان تزریق شود. 
آن طور که الری می گوید، بیماران خاص و زمینه ای و زنان باردار باید واکسن آنفلوآنزا 
را از مراکز بهداشت دریافت و تزریق کنند: »حدود ۵۰ هزار نفر از افراد باالی ۶۵  سال که 
در مراکز بهداشت ثبت شده اند، نیز این واکسن را به صورت رایگان از مراکز بهداشت 
دریافت می کنند.« او درباره سایر افراد سالمند هم توضیح داد: »۴.۵ میلیون نفر دیگر 
از افراد باالی ۶۵  سال هم واکسن آنفلوآنزا را از داروخانه های سراسر کشور با ارایه کارت 

ملی دریافت خواهند کرد.«
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت هر فرد با ارایه کارت ملی و ثبت کد ملی می تواند 
فقط یک واکسن آنفلوآنزا دریافت کند. او درباره قیمت مصوب این واکسن هم توضیح 
داد: »هزینه ۲.۵ میلیون واکسن که در اختیار معاونت بهداشت برای تزریق افراد پرخطر 
و بیماران زمینه ای و مادران باردار قرار می گیرد، رایگان است. بقیه واکسن ها که در 
و ۴۲ هزار  حدود  است،  واکسن  ۱۶ میلیون  سقف  تا  و  می شود  توزیع   داروخانه ها 
 ۵۰۰ تومان قیمت خواهد داشت. اگر نیاز به واردات بیش از این میزان واکسن آنفلوآنزا 

باشد، ممکن است با قیمت غیریارانه ای و ارز آزاد وارد شود.« 

زن عمو جان کودک 6 ساله را گرفت
]شهروند[ کودک 6 ساله بر اثر بدرفتاری ها و ضرب وشتم زن عمویش جانش را از 
دست داد. متهم روانه زندان شد. در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
فوت مشکوک یک پسربچه 6 ساله در یکی از بیمارستان های اشتهارد، بالفاصله 
بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. در بررسی های 
اولیه مشخص شد والدین کودک از یکدیگر جدا شده اند و این کودک در خانه 
عمویش زندگی می کرده و برابر اظهارات همسر عموی این کودک 6 ساله؛ او در حین 
بازی کردن از پله ها سقوط کرده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته  است. در 
ادامه کارآگاهان با دریافت نظریه پزشک قانونی متوجه شدند متوفی بر اثر شدت 
ضربات وارده فوت کرده و صدمات وارده نمی تواند بر اثر سقوط از پله حادث شده 
باشد و با توجه به تناقض گویی زن عموی مقتول، با هماهنگی مقام قضائی نامبرده 
دستگیر و برای بازجویی به پلیس آگاهی منتقل شد. در تحقیقات تخصصی و 
تکمیلی کارآگاهان، متهم به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که از ابتدا 
مخالف حضور بچه های برادرشوهرش در  خانه شان بوده و بر سر این موضوع با 
همسرش اختالف داشته، بنابراین در روز حادثه اقدام به خیس کردن کف زمین 
کرده و با وانمود به این قضیه که پسربچه 6 ساله اقدام به ریختن آب کرده است، او را 
مورد ضرب وشتم قرار می دهد. کودک خردسال بر اثر شدت ضربات وارده بی هوش 
شده که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد. متهم پس از 
صدور قرار وثیقه قانونی، روانه زندان شد. دیدگاه بسیاری از افراد این است آنهایی 
یا رفتار مجرمانه دارند، درحالی  که  که کودک آزاری می کنند، بیمار روانی هستند 
ممکن است این گونه نباشد بلکه این گونه افراد توان کنترل خشم خود را نداشته 
از اختالفات خانوادگی و بغض و کینه دست به جنایت می زنند،  اثر برخی  یا در 
بنابراین کنترل حرکات و رفتارها در حین عصبانیت می تواند از وقوع حوادث تلخ و 

ناگوار این چنینی پیشگیری کند. 

جمع آوری ۲۰۰ دهنه 
تولید زغال غیرمجاز 
]شهروند[ فعالیت ۱۰ واحد 
کارگاه تولید زغال غیرمجاز و 
آالینده در مالرد جمع آوری و 

متوقف شد. در پی رسیدگی به 
شکایات مردمی درخصوص 

فعالیت کوره های زغال غیرمجاز 
و آالینده در محدوده روستای 

صالح آباد این شهرستان، 
سرانجام با پیگیری های این اداره 

و طی هماهنگی با مقام قضائی 
شهرستان از ادامه فعالیت این 

واحدها جلوگیری و درنهایت ۱۰ 
واحد کارگاه تولید زغال غیرمجاز 

و آالینده شامل ۲۰۰ دهنه 
جمع آوری شد. کارگاه های 

غیرمجاز تولید زغال در 
شهرستان مالرد ازجمله 

معضالت زیست محیطی 
شهرستان محسوب می شوند و 
به دلیل دود و بوی بسیار شدید 

و آزاردهنده و افزایش غلظت 
آالینده ها عالوه بر ایجاد آلودگی 

محیط زیست از عوامل اصلی 
تهدید سالمت و بهداشت 

شهروندان به شمار می روند. به 
گزارش روابط عمومی حفاظت 

محیط زیست استان تهران، 
مهناز مدیریان با اعالم این خبر 

گفت: »درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف محیط زیستی در 
اداره محیط زیست شهرستان 

مالرد به منظور حفظ حقوق 
حقه شهروندان مطابق قانون 

با متخلفان برخورد خواهد 
کرد.« 

کنکور ۱۴۰۰ از نظام 
قدیم سوال نداریم
کنکور 1400 بر اساس نظام 

جدید متوسطه برگزار می شود. 
این تصمیم که از سوی 

رئیس سازمان سنجش 
اعالم شد براساس  میزان 

شرکت کنندگان در کنکور و 
پوشش محتوای دروس نظام 
جدید متوسطه بوده و سوالی 

ح نمی شود.  از نظام قدیم طر
دکتر ابراهیم خدایی، رئیس 

سازمان سنجش، درباره 
تقاضای تمدید نظام قدیم 
ح  آموزش متوسطه در طر

سواالت کنکور سراسری  سال 
۱۴۰۰ گفت: »بررسی ما نشان 
می دهد که افرادی متقاضی 
تمدید نظام قدیم در کنکور 

هستند که تا کنون حداقل سه 
بار در کنکور با سواالت نظام 

قدیم امتحان داده اند. برخی از 
این افراد بیش از چهار یا پنج 

بار بیشتر در کنکور شرکت 
کرده اند.«

سال ۹۷ آخرین  سال کنکور 
برای نظام قدیم آموزش 
متوسطه بود اما شورای 

سنجش و پذیرش دانشجو آن 
را برای  سال ۹۸ تمدید کرد. 
 سال ۹۸ نیز شورا استثنائا 

طراحی دو نوع سوال را برای دو 
نظام آموزش متوسطه در 

کنکور  سال ۹۹ تمدید کرد و 
اعالم شد که آخرین  سال 
طراحی دو نوع سوال برای 

کنکور خواهد بود. 

]شهروند[ پرونده پرحاشیه شهردار پیشین پایتخت 
صبح دیروز در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بار 
دیگر بررسی شد. 66 قاضی دیوان عالی کشور در این جلسه 
شرکت داشتند که درنهایت با نظر 39 نفر از آنان قتل میترا 
استاد عمدی اعالم شد. 15 ماه از جنجالی ترین قتل  سال 
می گذرد. آقای شهردار همسر دومش را در حمام خانه شان 
با شلیک گلوله به قتل رساند و خودش را تسلیم پلیس 
کرد. این پرونده تا االن با فرازونشیب های زیادی روبه رو بوده 
است؛ در حالی  که حکم قصاص نجفی دو ماه بعد از قتل 
از سوی قضات دادگاه کیفری صادر شد و خانواده مقتول 
رضایت خود را اعالم کردند. 10 میلیارد هزینه این رضایت و 
نجات آقای شهردار از چوبه دار بود که البته 8  میلیارد آن 
مهریه میترا استاد بود. با این حال محمدعلی نجفی به رأی 
صادرشده اعتراض کرد. روز سی ام شهریور یعنی حدودا 4 ماه 
پس از قتل، دیوان عدالت اداری حکم صادرشده در دادگاه 
بدوی را به دلیل نقص در تحقیقات نقض و اعالم کرد که »باید 
نظر کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله ها« اخذ شود. در 
گزارش جدید، کارشناسان گزارش اولیه مبنی بر شلیک 
مستقیم گلوله به سوی مقتول را رد کردند و گفتند که 
»شلیک ها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست 
میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث مرگش شده 

 بود.«
با این حال ششم آذر جلسه رسیدگی مجدد برگزار شد و 
باز هم این مرد سیاست در مظان اتهام قتل عمد قرار گرفت. 
او به جرم قتل عمد به  هفت سال ونیم حبس محکوم شد. 
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و باز هم این حکم نقض شد 
ولی باز هم آقای شهردار را به اتهام قتل به  شش سال و نیم 
حبس محکوم کردند و باز هم نجفی و وکیلش به این حکم 
اعتراض کردند. حاال بعد از گذشت 15 ماه و برگزاری جلسات 
مختلف، این بار قضات دیوان عالی کشور رأی بر عمدی بودن 
این جنایت جنجالی دادند؛ نجفی قاتل است و میترا استاد را 

به عمد در حمام خانه اش به قتل رسانده است. 
عالی  دیوان  رئیس  مرتضوى مقدم،  حجت االسالم 
کشور در جلسه هیأت عمومی در این باره گفت: »پرونده 
مطروحه ویژگی خاصي ندارد و مثل همه پرونده هایي است 
که به صورت اصرارى مطرح می شود. اما چون افکار عمومی 
موضوع این پرونده را دنبال می کرد و سرنوشت آن را دنبال 
می کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر 
هفته جلسه داریم. پرونده هاى اصرارى که در هیأت عمومی 
مطرح می شود پرونده هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان 
عالی کشور بر ایراد به رأى دادگاه ها نظر دیگرى دارند که باید 
در هیأت عمومی مطرح و تعیین تکلیف شود. این پرونده 
یکی، دو بار بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالی مورد بحث 
قرار گرفته و نهایتا در هیأت عمومی باید تعیین تکلیف شود. 
پرونده حاضر در حال حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص 
و دیه منتفی است و آنچه که باید تعیین تکلیف شود جنبه 
عمومی جرم است؛ زیرا برخی از جنایات جنبه عمومی دارد. 
جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر 
جنایت واقع شده به صورت عمدی تلقی شود یا غیرعمد و 
شبه عمد باشد، نوع دیگرى مجازات دارد، به همین علت 
بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالی کشور اختالف افتاده 

است.«
این در حالی است که رئیس شعبه مربوطه دیوان عالی 
کشور گزارشی در خصوص این پرونده در هیأت عمومی 
دیوان عالی کشور ارایه کرد و اعتقاد داشت که گلوله کمانه 

کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور در ادامه جلسه 
هیأت عمومی اما اعتقاد دیگری داشت: »متهم تأکید کرده 
که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده بود. زمانی هم که 
به سمت حمام رفته بود بالش را با خود برده بود که اسلحه 
معلوم نباشد. اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک 
شده و چهار گلوله با مقاومت مقتول به در و دیوار خورده و 
در یک آن فاصله افتاده بود و گلوله مستقیم شلیک شده و 
از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شده بود. 
بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود 
زنگ زده و راننده آمده و او را باال دعوت کرده و دو کیف به او 
داده بود. متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو نوشته 
بود و نوشته بود که مقتول مهدورالدم است. مجموع این 

مسائل ما را به قتل عمد نزدیک تر می کند.«
عروجی از دیگر قضات دیوان عالی کشور نیز تأکید بر 
عمدی بودن این قتل داشت و گفت: »متهم سالح را براى 
بهره بردارى در مواقع ضرورى داشته است، طبیعی است 
زمانی که سالح دست متهم است و وارد حمام می شود 
آیا می توان گفت که متهم توجه نداشته که سالح مسلح 
بوده یا خیر؟ متهم سالح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان 
دهد. با عنایت به سابقه حداقل یک ساله درگیرى تند و 
توأم با زدوخورد و پرشدن حالت انتقام در قلب متهم به 
نظر می رسد این قتل عمدى بوده و محاکم منطبق بر واقع 

تشخیص داده اند.«
بارانی از دیگر قضات دیوان عالی کشور نیز گفت: »متهم 
با انگیزه اقدام به شلیك کرده و اسلحه را بعد از مشاجره به 
حمام برده اگر قصد تهدید داشت چرا حمام را براى تهدید 
انتخاب کرده است و ضرورتی نداشت که محل تهدید حمام 

باشد.«
فرج اللهی، یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، نیز به 
درگیری بین مقتول و متهم اشاره کرد و گفت: »گلوله به کف 
دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده 
است. اما آنچه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیرى 
و کشمکش بوده است. در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد 

تردید است.«
حاج علی از دیگر قضات دیوان عالی کشور گفت: »در 
گزارش معاینه جسد این دو مرمی دقیقا یك اثر دارد و بحث 
من این است که احتمال این وجود دارد گلوله دیگرى به 
قفسه سینه خورده و قتل را عمد می دانم و رأى شعبه 10 

کیفرى یك استان را تأیید می کنم. گلوله ها اتفاقی شلیک 
نشده؛ چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتول دست متهم 
را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر 
این داللت ندارد و زمانی که شلیک صورت گرفته فاصله 
داشته اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست 
خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است. این دقیقا 
کمانه  گلوله ها  است.  کارشناسی  هیأت  نظر  بر  منطبق 
نکرده و قرائن و امارات قضائی و نظر هیأت کارشناسی تأیید 
کرده اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق 

دست وارد سینه شده است.«
در ادامه رئیس دیوان عالی کشور نیز گفت: »این جلسه 
گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالی کشور 
موضوعات را موشکافی می کنند و در دیوان عالی کشور 
پرونده ها چقدر با دقت بررسی می شود و قضات هر کس 
حرف و نظرى داشته باشد با استقالل کامل نظر خود را 

می دهند.«
دادستان  منتظرى،  االسالم والمسلمین  حجت 
کل کشور، با تسلیت ایام شهادت امام سجاد)ع( گفت: 
»انتخاب حمام براى ارتکاب جنایت کامال حساب شده بوده 
است. اسلحه را مسلح کرده بود و اگر بنا بر ترساندن داشته 
اوال در اتاق هم می توانست بترساند. ثانیا اگر بنا بر ترساندن 
صرف بوده می توانسته اسلحه را نشان دهد. اما اسلحه را از 
ضامن خارج کرده بود. قاتل در برخی از اظهارات تأکید داشته 
قصد کشتن نداشته، بعد وارد حمام شده بود و فرض کنیم 
می خواسته او را بترساند و یك گلوله هم شلیك می کند، اگر 
قصدش ترساندن بوده می توانسته با یك شلیك بترساند 
آیا تکرار شلیك نشان دهنده آن نیست که متهم می خواهد 
به هدف کشتن برسد. همه مولفه هاى مندرج در بند »ب« 
از ماده ٢90 قطعا در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد 

است.«
در پایان نیز مرتضوى مقدم گفت: »14 نفر صحبت کردند 
و هفت نفر در تأیید رأى شعبه دیوان عالی کشور و هفت نفر 

در تأیید شعب دادگاه صحبت کردند.«
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح 
شد و درنهایت مجموع قضات شرکت کننده 66 نفر بودند 
که 39 نفر رأی کیفرى یك و ٢7 نفر رأى دیوان عالی را تأیید 
کردند و بر این اساس هیأت عمومی دیوان عالی کشور قتل 
میترا استاد را قتل عمد اعالم کرد. بنابراین محمدعلی نجفی 

در حال حاضر به جرم قتل عمد در زندان خواهد ماند. 

دریچه66 قاضی دیوان عالی کشور پرونده محمدعلی نجفی را بررسی کردند

مکث

تایید نهایی قاتل بودن آقای شهردار 
  39 قاضی رأی بــر عمدی بودن این قتل دادند

امسال جشن عاطفه ها جای خود را به شورعاطفه ها داده 
و به علت شیوع کرونا دیگر پایگاهی برای جمع آوری کمک های 
شما در سطح شهر ها احداث نمی شود. کرونا که آمد، دیگر 
بچه و بزرگ نشناخت، زندگی ها را مختل کرد. هر روز به این 
امید که حاال چند روز دیگر کرونا تمام می شود و به زندگی 
عادی برمی گردیم را گذراندیم. روز های زیادی آمدند و رفتند تا 
اینکه ۶ماه از عید نوروز گذشت و رسید به فصل آغاز مدرسه. 
کرونا حال وهوای مهر را هم تغییر داد. شهریورماه بوی ماه 
مدرسه را آورد و تبلت شد ابزاری برای آموزش به دانش آموزان. 
اما در این بین بودند دانش آموزانی که ابزار جدید را نتوانستند 
به این راحتی تهیه کنند یا پولش را نداشتند یا اینکه خانه و 
مدرسه شان آنقدر ها از شهر دور بود که برای خرید تبلت 
نمی توانستند به شهر بیایند، اما جشن عاطفه ها که هر سال 
ایده  امسال  می داد،  دانش آموزان  دست  دفتر  و  مداد 
جدیدی را در پیش گرفت. شور عاطفه ها به حرمت امام 
حسین)ع( جای جشن عاطفه ها را گرفت و قرار شد عالوه بر 
جمع آوری نوشت افزار برای کودکان نیازمند، تبلت هم در 
اختیارشان قرار گیرد. اما از آنجایی که یک دست صدا ندارد، 
کمیته امداد، بانی برگزاری شورعاطفه ها به دستان پرمهر و 

محبت مردم احتیاج دارد تا بتواند برای ۷۵۰ هزار دانش آموز و 
دانشجوی تحت پوشش خود، امسال تکیه گاه ویژه تری 
باشد. در این باره مجید باجالن، معاون اداری- مالی کمیته 
۲۵۰ هزار  اولیه  بررسی  »در  گفت:  خمینی)ره(،  امام  امداد 
دانش آموز و دانشجو نیازمند تبلت شناسایی شدند.« او با 
بیان اینکه در اولویت اول قرارداد تولید ۵۰ هزار تبلت با یکی از 
شرکت های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( 
چند  خانواده های  ما  »اولویت  گفت:  است،  شده  بسته 
فرزندی و مناطق محروم است تا بتوانند در فضای مجازی به 
تحصیل خود ادامه دهند.« باجالن این قول را هم داد که این 
تبلت ها را در اواسط مهر ماه تحویل بگیرند و تا اواخر مهر به 
دست دانشجویان و دانش آموزان برسانند. نکته قابل توجه 
آن است که این تبلت ها دارای سیم کارت کودک است و با 
که  شده  سعی  است،  داشته  ارتباطات  وزارت  که  کمکی 
اینترنت رایگان در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار 
بگیرد و دسترسی شبکه های مجازی غیربومی و خارجی برای 
عاطفه ها  جشن  برای  ساله  هر  است.  شده  بسته  آنها 
برای جمع آوری مبالغ مردمی  پایگاه هایی در سطح شهر 
مستقر می شد، اما امسال به واسطه بیماری کرونا احداث 

پایگاه ها در دستور کار نیست، اما ماجرا از جایی قشنگ تر 
می شود که با کمک وزارت ارتباطات و پست ایران قرار است از 
برای  پست  خودرو های  همه  مهرماه  یازدهم  تا  هفتم 
جمع آوری لوازم نوشت افزار به کار گرفته شوند تا شور مهر و 
عاطفه در روز های کرونایی شهر بیشتر شود. نکته قابل توجه 
آن است که کمیته امداد بانی پای کار جشن عاطفه ها هرساله 
تحت  دانشجویان  و  دانش آموزان  حساب  به  مبلغی 
پوشش واریز یا بسته های آموزشی به آنها اهدا می کند. حاال 
که بنیاد مستضعفان برای خرید ۱۴ هزار تبلت کمک کرده و 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز برای تهیه حدود ۱۰ هزار تبلت 
دست  می تواند  هم  مردمی  مشارکت  است،  کرده  اقدام 
کودکان زیادی را بگیرد و  سال تحصیلی کرونایی را برایشان با 
مردم  از  امداد  کمیته  کند.  راحت تر  آموزشی  تبلت های 
می خواهد اگر توانش را دارند، با استفاده از شماره کارت  
۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ مبالغ مورد نظر خود را برای کمک به 
دانش آموزان نیازمند به حساب کمیته امداد واریز کنند. 
برای  مردمی  کمک های  جذب  هدف  با  عاطفه ها«  »شور 
دانش آموزان نیازمند از بیست ودوم شهریورماه آغاز شده و 

تا یازدهم مهرماه در سراسر کشور ادامه دارد .

جشن عاطفه ها، شور عاطفه ها شد

وم در انتظــار تبلت نش آمــوزان محر دا

حاشیه


