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 »رازی کوو پارس« 
بی خطر است
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خبریادداشت

»بانوی محبوب من« 
گالب آدینه 

 رضا رشیدپور 
در مسیر مزدک  یا عادل ؟!

دادخواست  رد  خبر  روزها  این 
قصاب  مالدیچ،  راتکو  تجدیدنظر 
و  ربع قرن  از یک  سربرنیتسا در بیش 
اخبار  اصلی  تیتر  او  ابد  حبس  تأیید 

دنیا قرار گرفته است.
که در این زمانه  که برای آنان  خبری 
و در آغازین روزهای دهه 90 میالدی و 
در آستانه فروپاشی یوگسالوی سابق با 
و نسل کشی  جنایت جنگی وحشیانه 
مسلمانان از سوی صرب ها در بوسنی 
و هرزگوین شاهد بزرگ ترین مخاصمه 
پس  بشریت  علیه  جنگی  جنایت  و 
ژنرال  حضور  با  دوم  جهانی  جنگ  از 
صرب بوسنی؛ راتکو مالدیچ و حمایت 
خون آشامش؛  و  بی رحم  فرمانده 
کاراجیچ نخستین رهبر صرب  رادوان 
و  تلخ  روزهای  یادآور  بودند،  بوسنی 
غمگنانه و غرقِ خون و عرق در اواخر 
قرنِ پیشین بود. زمان زود و به شتاب 
گویی به سرعت باد، ولی  می گذرد، تو 

این گذر روزگار هرگز نتوانست بر خاطره 
از  بیش  نسل کشی   و  قتل عام  تلخ 
کودک و زن در سربرنیتسا  ۸هزار مرد و 
در بوسنی و هرزگوین غبار فراموشی و 

نسیان بپاشد.
کوچکی است بسیار ُخرد  دنیا جای 

و به اندازه یک گوی، شاید گوی جم!
شاید  است  کوچکی  جای  دنیا 
کوچک دورافتاده  شبیه یک روستای 
در  سوزان  و  گرم  صحرایی  دل  در 
سخن،  هیچ  که  جایی  دوردست ها! 
عمل و فعلی در میان انعکاس این کوه 
از  ما  افعال  و  نداها  همچون  جهان، 

دست نمی رود و به زوال نمی انجامد.
مولوی نیک اندیشیده بود که:

این جهان کوه است و فعل ما ندا   
سوی ما آید نداها را صدا

گرفتن  از دستی دادن بی شک  آری 
خواهد  دنبال  به  را  دیگری  دست  از 
معهودی  رسم  و  سنت  این  داشت، 
و  دیده  دانسته،  را  آن  همه  که  است 
ادامه در صفحه ۸ چشیده ایم!  

الری،  سیماسادات  دکتر  شهروند- 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
آموزش پزشکی دیروز با اشاره به نشست 
مسئوالن  و  معاونان  هم اندیشی 
گفت:  بهداشت  و  وزارتخانه های علوم 
مثبتی  و  خوب  خروجی  نشست  »این 
افق  و  چشم انداز  به  را  ما  و  داشت 
سال  در  آموزش  موضوع  برای  روشنی 
رساند.«  دانشگاه ها  جدید  تحصیلی 
نشست  این  »خروجی  شد:  یادآور  او 
و  وزارتخانه  دو  معاونان  حضور  با  که 
این  شد،  برگزار  دانشگاه ها  روسای 
۲00هزار  حدود  کسیناسیون  وا که  بود 
دانشگاه ها  کارکنان  و  استادان  نفر 
نیز  آن  از  بعد  و  شود  آغاز  مردادماه  از 
کسینه  وا دانشجویان  به تدریج، 

شوند.«
گفت: »هدف اساسی در  او همچنین 
آموزشی  کیفیت  باالبردن  زمینه  این 
آموزش  برای  مناسب  بستر  ایجاد  و 
پاییز  فصل  در  دانشجویان  حضوری 
ح  طر اجرای  با  حتی  و  البته  که  است 

رعایت  باید  همچنان  کسیناسیون  وا
کار  دستور  در  بهداشتی  پروتکل های 

جدی دانشگاه ها باشد.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: 
شاید  کسیناسیون،  وا ح  طر وجود  »با 
نتوانند  دانشجویان  همه  همچنان 
یابند و  کالس های حضوری حضور  در 
قبلی  محدودیت های  آن  باید  فضاها 

خود را داشته باشند.«
این  در  »همچنین  کرد:  تصریح  او 
آموزش های مجازی  مقرر شد  نشست 
پابرجا  باید  حضوری  آموزش  کنار  در 
کالس ها  باشد و ممکن است ۵0 درصد 
برگزار  غیرحضوری  صورت  به  همچنان 
اولویت  »البته  افزود:  الری  شود.« 
است.  عملی  آموزش های  با  اساسی 
برگزاری  عدم  که  داده  نشان  بررسی ها 
به  زیادی  صدمات  کالس ها  حضوری 

کیفیت آموزش ها زده است.«
وزیر  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
که  کرد  اضافه  همچنین  بهداشت 
امتحانات در سال تحصیلی و ترم جدید 

که  می شود  برگزار  حضوری  صورت  به 
حدودی  تا  می تواند  نیز  امر  همین 

کیفیت آموزش ها را باال ببرد.
ح  طر اجرای  به  اشاره  با  الری 
و  هدف  گروه های  کسیناسیون  وا
که در انجام آن به وجود آمده  وقفه ای 
که  ح  طر »این  داد:  توضیح  است، 
شهید  ح  طر از  پنجم  گام  حقیقت  در 
به  و  جدیت  و  قوت  با  بود،  سلیمانی 
اما  بود،  انجام  حال  در  منظم  صورت 
ورود  توقف  با  هفته  دو  یا  یک  حدود 
که در دوز دوم  کسن ها مواجه شدیم  وا

تزریق وقفه ای کوتاه به وجود آمد.«
خوبی  خیلی  کز  »مرا کرد:  تصریح  او 
وزیر  حتی  و  شد  ایجاد  راستا  این  در 
انجام  عمل  سرعت  بر  بارها  بهداشت 
کرد و یک همت  کید  کسیناسیون تأ وا
و عزم راسخ ملی در این زمینه به وجود 
آمد. ما همچنان امیدواریم تزریق دوز 
با  هدف  گروه های  برای  کسن  وا دوم 
کشور  به  جدید  محموله های  ورود 

دوباره به زودی آغاز شود.«

 موثر و بی ضرر بودن 
کسن تزریقی- استنشاقی مورد تایید قرار گرفت نخستین وا

 آخرین تصمیم دولت برای ترم جدید دانشگاه ها 
ممکن است ۵۰درصد کالس ها همچنان به صورت غیرحضوری برگزار شود 

 

برای داِغ بی مرهم سربرنیتسا  

 اقتباس ایرانی
 از »بانوی زیبای من«

ح  استوری عجیب آقای مجری و طر
دوباره موضوع »مهاجرت هنرمندان«

گردان آلکنو بعد از شکست  شا
آمریکا، در دو بازی نسبتا ساده تر 

مقابل رقبا شکست خوردند 

 تنها پایگاه جاده ای سیروان 
 به عشایر این منطقه 

امدادرسانی می کند

 مناظره سوم
 بدون موضوع برگزار می شود

 

این هفته اوج مصرف برق به رکورد جدید ۶۰هزار مگاواتی می رسد

فقط ۵۴هزار مگاوات را می توانیم 
تولید کنیم

والیبال ایران و 
نتیجه گیری معکوس!

سایه امن امداد در 
مسیرهای کوچ رو

 سخنگوی
 سازمان ثبت احوال کشور:

 صدور ۵۱ میلیون 
کارت هوشمند ملی 

کنون  تا

»دغدغه های مردم« 
محور سواالت

6

8

2

33

 گفت وگوی »شهروند« با عکاس خبری 
گرفته است که 3 بار هدف حمله زورگیران خشن قرار 

ماجرای 25 دقیقه پراضطراب »دلکش«
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گرامیداشــت روز جهانی بازماندگان سرطان

پیام دهکردی و  محمدرضا آقانیا از شکســت  بیماری ســرطان می گویند

 »سرطان« طناب دار نیست

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   ودیلی میل

 را بخوانید
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در شهروند آنالین
ببینید 

موتور برقپنج قلوها
می خواهند

برای تهیه این هدیه نیکی هایتان را در دجله 
بیاندازید

اطالعات بیشتر در صفحات مجازی روزنامه شهروند
Instagram/shahrvandonline-ir

donate.rcs.ir/pay

 
دکتر سید مجتبی احمدی

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2


