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وزیر کشور:
 عمده کودکان کار از مهاجرین 

افغان هستند
وزیر کشــور گفت: 
عمــده کــودکان کار 
خیابانی بــه مهاجران 
افغانســتانی مربــوط 
می شــود. عبدالرضــا 

رحمانی فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور 
تصریح کرد:  پیشــتر در این خصوص با مسئوالن 
دولت افغانستان و سفیر افغانستان در ایران و اخیرا با 
وزیر خارجه این کشور گفت وگوی مفصلی داشتیم 
که همکاری و حمایت کرده و مانع از ورود کودکان 
کار به کشورمان شــوند. وی افزود: همچنین مقرر 
شده است در صورت لزوم عودت این افراد با اولویت 
و رعایت شــرایط الزم صورت پذیرد که این افراد با 
خانواده های خود بتوانند به کشورشــان بازگردند 
یا نظارت های مستمری از طرف افغانستان در این 

خصوص انجام گیرد.
    

 فعالیت اورژانس بانوان در
 سه پایگاه در تهران

معــاون فنــی و 
عملیاتی مرکز اورژانس 
تهران از فعالیت اورژانس 
بانوان در ســه پایگاه در 
تهــران خبــر داد. به 

گزارش ایسنا، سید رضا معتمدی درباره اقدامات 
صورت گرفته و زمینه ســازی های انجام شده در 
خصوص فعالیت زنان تکنسین در مرکز اورژانس 
تهران اظهار کرد: در حال حاضر خانم های تکنسین 
اورژانس نیز با اورژانس تهران همکاری می کنند؛ 
درواقع این ها پرســتارهایی هســتند که در قالب 
تکنســین ها فعالیت می کنند.  او با بیــان اینکه 
ســه پایگاه به فعالیــت اورژانس زنــان در تهران 
اختصاص یافته اســت ادامه داد: در مواردی مثل 
زایمان، نیاز است که پرستارهای خانم حضور داشته 
باشند؛ تقریباً حدود ۳۰ تا ۳۵ پرستار خانم در این 

زمینه فعال هستند.
    

دستگیری عامالن آتش سوزی 
مراتع کوهدشت

فرمانــده انتظامی 
لرســتان از دستگیری 
پنــج نفــر از عامالن 
آتش ســوزی مراتــع 
ل  چــا گا منطقــه 

شهرستان کوهدشــت خبر داد. به گزارش ایلنا، 
سردار محمد مهدیان نسب اظهار کرد: در پی وقوع 
گسترده آتش سوزی مراتع منطقه گاچال شهرستان 
کوهدشت، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. مأموران انتظامی پاســگاه 
سرطرهان کوهدشت با جدیت و حساسیت خاص 
پنج نفر از عامالن آتش ســوزی مراتع گاچال را در 
کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر کردند و متهمان تحویل 
مراجع قضایی شــدند. فرمانده انتظامی لرستان 
خاطرنشان کرد: با انجام تحقیقات اولیه پلیس، انگیزه 
آتش سوزی اختالفات قبلی بر سر محل چرای دام و 

تسویه حساب های خانوادگی اعالم شد.
    

در بهار امسال ثبت شد
 146 هزار مراجعه به 

پزشکی قانونی به دلیل نزاع
بیــش از ۱۴۶هزار 
مراجعه به مراکز قانونی 
کشور به دلیل نزاع، در 
بهار سال جاری به ثبت 
رسیده است. به گزارش 

خبرآنالین، بنا بر آمار ارائه شــده توسط سازمان 
پزشکی قانونی کشور در ســه ماهه نخست سال 
جاری، ۱۴۶هزار و ۳۵۳مورد مراجعه به پزشکی 
قانونی در پی نزاع به ثبت رسیده است که ۱۰۱هزار 
و ۷۲۱مورد از مراجعات مربوط به مردان و مابقی 
)۴۴هزار و ۶۳۲مورد مراجعه( مربوط به زنان بوده 
اســت. بر اســاس این آمار، به ترتیب استان های 
تهران با ۲۲هزار و ۷۱۰، خراسان رضوی با ۱۲هزار 
۸۶۸ و آذربایجان شــرقی با ۱۰هزار ۳۳۴مورد، 
بیشترین مراجعات در پی نزاع به پزشکی قانونی را 
در بهار سال جاری داشته اند. همچنین استان های 
بوشهر با ۹۰۷، ایالم با ۹۳۲ و هرمزگان با یک هزار 
و ۸۴ مورد، کمترین مراجعات در پی نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی را در سه ماهه نخست سال جاری به 

خود اختصاص داده اند.
به گفته عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان 
پزشکی قانونی کشــور، درمجموع در آمار نزاع 
در بهار سال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته، کاهش ۶.۶ درصدی مراجعات به وقوع 

پیوسته است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ســال تحصیلی برای دانش آموزان 
کنکوری قصد تمام شــدن ندارد. نیمه 
مرداد اســت و هنوز مشــخص نیست 
آیا کنکور دانش آموزانی که چند سال 
برای بزرگ ترین آزمون تحصیلی شان 
درس  خوانده اند، برگزار می شود یا باید 
کمی دیگر نیز صبر کنند و با کتاب ها و 

آزمون های تستی سر و کله بزنند. 
با شیوع کرونا و باال رفتن آمار روزانه 
ابتال و فوتی در کشــور تاریخ برگزاری 
کنکــور بیش از چهــار بار بــه تعویق 
افتاد و حاال، هم نظر نبودن مســئوالن 
حــوزه آموزش وپرورش و بهداشــت 
باعث ســردرگمی دانش آموزان شده 
است. مســئوالن وزارت علوم در همان 
بدو امر اعــالم کردند همانند ســایر 
تصمیم گیری های ملــی در این زمینه 
نیز تابع تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا 
هستند؛ درنهایت پس از کش وقوس های 
فراوان و بررسی های کارشناسی، ستاد 
ملی مبارزه با کرونــا اعالم کرد: کنکور 
۹۹ باید با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در تمامــی حوزه هــای امتحانــی در 
روزهای پنج شــنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ 
مردادماه برگزار شــود و در این زمینه 
نیز دستورالعمل بهداشتی به سازمان 
سنجش آموزش کشــور ابالغ و حتی 
این سازمان موظف شد در آزمون های 
خود سازوکاری ایجاد کند که داوطلبان 
مبتال به کرونا ویــروس بعد از تکمیل 
فــرم خــود اظهــاری در محیط های 
جداگانه ای آزمــون بدهند. همچنان 
که در آزمون های دکتری وزارت علوم 
و بهداشــت داوطلبان مبتال به ویروس 
کرونا در محیط های جداگانه ای از سایر 
داوطلبان در سر جلســه آزمون خود را 

برگزار کردند.

پروتکل های بهداشتی در کنکور 
دکتری رعایت نشد

هفته گذشته ســعید نمکی، وزیر 
بهداشــت در رابطه با لغو یــا برگزاری 
کنکور پروتکل هایی را ارائه داد. او گفته 
بود اگر این پروتکل ها در آزمون دکتری 
به خوبی رعایت شود آزمون کارشناسی 
ارشــد و درنهایت کنکور سراسری نیز 
می تواند برگزار شود؛ اما با اجرای ضعیف 
این پروتکل ها برای برگــزاری کنکور 
کارشناسی ارشــد و کنکور سراسری 

تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد. 
حاال کنکور دکتری را پشــت ســر 
گذاشته ایم و مسئوالن حوزه بهداشت 
به رعایت پروتکل ها در این آزمون نمره 
۱۵ داده اند. بااین حال فرهادی، معاون 
فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفته است: با توجه به همه قوت 
و ضعف هایی که وجود داشت، درمجموع 
می توان نمره قبولی را به نحوه برگزاری 
آزمون کنکور دکتــری داد و به رعایت 
پروتکل های بهداشتی آزمون ها نیز نمره 

۱۵ یا ۱۶ را می دهیم.
از ســوی دیگر اما برخی ســخنان 
فرهــادی را نقــض کرده و از شــرایط 
نامناسب برگزاری آزمون دکترا سخن 
به میان آورده اند. امانقلیچ شادمهر، عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی یک از افرادی است که 
از نحوه برگزاری آزمون دکتری رضایت 

نداشت و روز گذشته به آن انتقاد کرد.
بــه گفتــه شــادمهر شــائبه ها و 
حاشــیه هایی در کنکــور دکتری ۹۹ 
مطرح  شده که برخی پروتکل ها در این 
آزمون رعایت نشده است. او همچنین 
افزود: در برخی موارد دیده شــده که در 
این مراکز تب سنج نبوده یا برخی افراد 
از ماسک استفاده نکرده بودند. همچنین 
مواردی بود که فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت نشــده و فضای آزمون اتاق های 

کوچک و بافاصله کم بوده است.

با توجــه به عــدم رعایــت کامل 
پروتکل های بهداشتی طبق گفته وزیر 
بهداشت آزمون کارشناسی ارشد باید 
بسیار سخت گیرانه تر برگزار شود. البته 
بر اساس اظهارات شادمهر قرار بوده که 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه 
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
به کمیســیون آموزش بروند و در مورد 
طرح دوفوریتی لغو کنکور سراســری 
بحث و گفتگو کنند که تا لحظه نگارش 
این گزارش اطالعاتی از این جلسه منتشر 
نشده است. بااین حال شادمهر بیان کرده 
است این طرح به کنکور امسال نمی رسد 
و عمالً  می توان گفت، اجرایی شدن طرح 
دوفوریتی لغو کنکور ۹۹ احتماالً منتفی 
اســت. از طرفی خبرهایی از برگزاری 
کنکور در فضای باز شــنیده می شود و 
برخی از مسئوالن از این طرح حمایت 
کرده اند اما اینکه تا چه امکان پذیر است 
و در رابطه با برگزاری کنکور در فضای باز 
تصمیم گیری شده یا نه هنوز اطالعاتی 

در دست نیست. 
تعویق زمان کنکور ضروری است

موضوع کنکور آن قدر به مسئله ای 
جدی و داغ تبدیل  شده است که دیروز 
رئیس مجلس شورای اسالمی هم به آن 
وارد شد. او در جلسه علنی روز گذشته 
گفت: به نظــر می رســد تعویق زمان 
کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و 
خنک تر شدن هوا که امکان استفاده از 
ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند، 

ضروری باشد.
محمدباقر قالیباف، بــا بیان اینکه 
نگران رعایــت نشــدن پروتکل های 
دقیق بهداشــتی در کنکور سراسری 
هستیم، ادامه داد: متأسفانه به وعده های 
داده شــده در برگزاری کنکور دکتری 
عمل نشد و بی توجهی های تأسف آوری 
در برگزاری آن کنکور وجود داشت که 
خود نیازمند بررسی دقیق تر و پیگیری 
اســت. این کوتاهی ها، نگرانی مردم در 

خصوص برگزاری کنکور سراســری را 
بیشتر کرده است و بسیاری از نمایندگان 
شنونده نگرانی های والدین در خصوص 
ســالمت فرزندان خود بوده اند. بنظر 
می رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن 
از دوران پیک کرونا و خنک تر شــدن 
هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت 
چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد. 
سالمت دانش آموزان عزیز ما، خط قرمز 
مجلس است و کمیسیون های بهداشت 
و آموزش مجلس وظیفه دارند تا اطمینان 
از رعایت بهترین تصمیم در این خصوص، 
مطالبات مردم را از مسئولین ذی ربط 

پیگیری کنند.
تصمیم گیری نهایی درخصوص 

کنکور؛ امروز
در در رابطــه با لغو یــا تأخیر زمان 
برگزاری کنکــور حرف وحدیث های 
زیادی وجود دارد. روز گذشته وزیر علوم 
گفت: تصمیم گیری دربــاره برگزاری 

کنکور به روز دوشنبه موکول شد.
منصور غالمــی  پس از نشســت 
تخصصی کمیسیون آموزش که با حضور 
وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش 
و جوانان و بهداشــت و رئیس سازمان 
سنجش همراه بود؛ تصریح کرد: تصمیم 
گیری نهایی در خصوص زمان برگزاری 
کنکور در نشســتی که روزدوشنبه با 

حضور وزرای علوم و بهداشت و رئیس 
کمیســیون آموزش مجلــس برگزار 

می شود، اتخاذ خواهد شد.
وی ادامه داد: نگرانی های نمایندگان 
نســبت به برگزاری آزمون هــا دراین 
نشست به مهمانان نشست منتقل شد 
و در مجمــوع تصمیمی بــرای تعویق 
تاریخ برگزاری کنکور در این نشســت 

اتخاذ نشد.
غالمــی خاطرنشــان کــرد: 
تصمیم گیــری نهایــی درخصــوص 
برگزاری کنکور از طریق ستاد ملی کرونا 

اعالم خواهد شد.
وی دیــروز پیش از این جلســه در 
اظهارنظری در خصــوص زمزمه های 
تغییر زمان برگزاری کنکور سراسری 
گفــت: به هیچ عنوان زمــان برگزاری 
هیچ کدام از این آزمون ها تغییر نخواهد 
کرد؛ چراکه تمام محاسبات برگزاری این 
آزمون ها در وزارت علوم انجام  شده است.
 منصور غالمــی، در ادامه با تأکید بر 
اینکه فضاهای برگــزاری آزمون های 
مردادماه مشخص شــده است، گفت: 
در حال حاضــر فاصله گــذاری برای 
نشســتن داوطلبان در ایــن آزمون ها 
تعیین  و در محل قرار گرفتن هر صندلی، 
فاصله الزم بــا صندلی های پس وپیش 
داوطلبان در نظر گرفته  شــده اســت.
امکانات بهداشتی نظیر ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده به اندازه کافی توسط 
مراکز برگــزاری آزمون فراهم شــده و 
مســئولین برگزارکننده آزمون ها در 
روزهای نزدیک به هــر یک از آزمون ها 

آموزش های الزم خواهند دید.
دیــروز معــاون آموزشــی وزارت 
بهداشــت هم با تأکید بر اینکه کنکور 
برگزار می شــود و نباید در این زمینه 
تردید ایجــاد کنیم، گفــت: برگزاری 
کنکور سراسری سال ۹۹ تا این لحظه 
حتمی است و فکر می کنم این جمله باید 
قوی، محکم و یکپارچه به جامعه اعالم 
شود که کنکور برگزار می شود . علی اکبر 
حقدوســت با اشــاره به اینکه برگزار 
نشدن کنکور می تواند روی روح و روان 
دانش آموزان تأثیر بگذارد گفته است: 
داوطلبان بعضاً چند سال خود را در خانه 
محبوس و استرس های زیادی را تحمل 
کرده اند. همه بدانند که وقتی تصمیم 
می گیریم باید سالمت را جامع ببینیم. 
البته که داوطلب نباید کرونا بگیرد اما از 
سوی دیگر هم نباید دچار استرس اضافه 
شود و بحث های تکنیکال را باید در پشت 

درهای بسته مطرح کنیم.
جایگزینی برای کنکور نداریم

از سوی دیگر ابراهیم خدایی، رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر 
این که این سازمان در خصوص برگزاری 
کنکور وارد مباحث حاشیه ای نمی شود، 
گفت: کنکور بیشتر یک موضوع جذاب 
اجتماعی و سیاسی شده و صدای کنکور 

بیشتر شنیده می شــود و برخی عالقه 
دارند که اظهارنظر کننــد و برخی هم 

می خواهند فالوئر جمع کنند.
او در ادامه با تأکید بر این که جایگزینی 
برای حذف کنکور وجــود ندارد، افزود: 
وضعیت آموزشــی کشــور نمی تواند 
گسست داشته باشد و بخشی از پذیرش 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی 
بــدون آزمــون امکان پذیر نیســت و 

جایگزینی هم برای کنکور نداریم.
مسئوالن به حواشی دامن نزنند

در آخر اینکه وقتی صحبت از کنکور 
می شود، همیشه یکی از بحث های داغ، 
استرس و نگرانی ها، ناشی از ماهیت این 
آزمون سرنوشت ساز و در پی آن قبولی یا 
عدم قبولی در رشته موردنظر داوطلب و 
خانواده وی است؛ استرس ها، مشکالت 
و حواشی کنکور طبیعتاً می تواند برای 
داوطلبان و همچنین خانواده هایی که 
ماه ها و یا بعضاً سال ها برای عبور از این 
سد ســرمایه گذاری کرده اند، نتایجی 
بســیار مخرب و غیرقابل جبران در پی 
داشته باشد. از سوی دیگر شرط سنی 
ورود به برخی رشــته ها و دانشگاه های 
خاص شرایط استرس زایی برای برخی 
داوطلبان فراهــم آورده؛ ضمن اینکه با 
تعویق کنکور برخی داوطلبان که خود 
را برای شرکت در این ماراتن علمی آماده 
کرده اند مشمول شــرایط نظام وظیفه 
می شــوند و عمــاًل نمی تواننــد برای 
سال های بعد در این رقابت حاضر شوند. 
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده از 
سوی مسئوالن ذی ربط و متولی این امر، 
بهتر اســت افراد مسئول و غیرمسئول 
به جای دامن زدن به حواشی، دوچندان 
کردن اســترس و نگرانی داوطلبان، از 
اظهارنظرهای هیجانی و غیرکارشناسی 
در ایــن زمینه خودداری کــرده و تابع 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا و مسئوالن 
ذی ربط باشند و اجازه دهند متولیان امر 
با در نظر گرفتن حساسیت شرایط فعلی 
و همچنین نیازهای آتی دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزشی تصمیماتی که با نظر 
کارشناسی ارائه می شوند، را به صورت 

درست، علمی و منطقی اجرایی کنند.

 امروز دولت، مجلس و ستاد ملی کرونا باالخره تکلیف کنکور را تعیین می کنند

تعویق یا برگزاری مشروط؟!

خبر

فرمانده عملیات مدیریــت بیماری کرونا در 
کالن شهر تهران گفت: این بیماری قطعاً امواج 
چندین باره خواهد داشت. برخی کشورها در دور 
اول کرونا را مدیریت کردند و البته آسیب هایی هم 
دیدند و حاال موج دوم بیماری به سراغشان آمده 

است؛ مانند ایران.
علیرضــا زالی با اشــاره به وضعیــت ابتال و 
فوتی های ناشی از کرونا در تهران، افزود: باالترین 
گروه سنی که در تهران به دلیل کرونا فوت شده اند 
بین ۷۰تا ۷۹سال بوده است. درحالی که بیشترین 
گروه سنی که در تهران ازنظر ابتال داشته ایم، بین 

۵۰تا ۵۹سالگی بوده است.
وی درباره وضعیت کرونا در تهران، خاطرنشان 
کرد: در بیماری های مزمن فرسایشی که نوپدید 
هستند، صحبت از شکست دادن بیماری، بیشتر 
یک واکنش هیجانی زودرس است. بنابراین من 
به این پارادایم اعتقادی ندارم و شکســت کرونا 
به عنوان یک بیماری مزمن، نوپدید و فرسایشی 

بیشتر یک شعار هیجانی است. شاید بهتر باشد 
بگوییم که ما کرونا را ریشــه کن می کنیم، برای 
ریشــه کن کردن این ویروس هــم طبیعتاً باید 

روش های مدیریتی تأثیرگذار اعمال شود.
پیچیدگی های مقابله با کرونا در تهران

زالی درباره اقدامات ســتاد مقابله با کرونا در 
تهران، گفت: باید توجه کرد که در استان تهران با 
پیچیدگی هایی مواجهیم، به گونه ای که باالترین 
جمعیت را در تهران داریم و بالغ بر ۱۴میلیون و 
۸۰۰هزار نفر در تهران ســکونت دارند، تهران 
باالترین چگالی یا تراکم جمعیت را در کشور دارد، 
منطقه ای مانند بهارستان در جنوب غربی استان 
تهران باالترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور 
دارد، ما بیشترین میزان سکونت غیررسمی را در 
تهران داریم که بین ۱۳تا ۱۷درصد پیش بینی 
می شــود و بالغ بر یک میلیون نفــر در طول روز 
به عنوان جمعیت شــناور وارد تهران می شوند و 

این پیچیدگی ها در تهران وجود دارد.

 سال تحصیلی جدید 
آموزش حضوری نداریم

چیزی تا آغاز سال تحصیلی جدید نمانده و 
خانواده هایی که دانش آموز دارند نگران چگونگی 
برگزاری سال تحصیلی جدید هستند. بر همین 
اساس حسن ملکی، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی بیان کرد: اوضاع کنونی 
کشور نشان می دهد که برای سال تحصیلی آتی 
آموزش حضوری نخواهیم داشت؛ بنابراین باید 

خود را برای وضعیت قرمز و زرد آماده کنیم.
ملکی تصریح کرد: برای انجام کارهایمان باید 
مبنای نظری و تئوریک داشــته باشیم اما نکته 
قابل توجه، شرایط غیرعادی اوضاع کنونی است 
که باید برای این قاعده غیرعادی، قوانینی وضع 
کنیم. شرایط باید طوری مدیریت شود که پانزدهم 
شهریورماه برای معلمان، دانش آموزان و اولیای 
آن ها بسته آموزشی قابل اجرا و متناسب با شرایط 

قرمز و زرد ارائه دهیم.
علی محبی، معــاون برنامه ریزی درســی 
و تولید بســته های تربیت و یادگیــری وزارت 
آموزش وپرورش نیز اظهار کرد: دفاتر باید برای 
شــرایط اضطرار، محتوا، زمان و روش را به طور 

شفاف تبیین کنند. سازمان پژوهش برای آغاز 
سال تحصیلی جدید باید تکلیف برنامه درسی 

را روشن کند.
آخرین آمار از پیشروی کرونا در کشور

روز گذشــته ســخنگوی وزارت بهداشت 
جدیدترین موارد ابتال و فوتی ناشــی از کووید-

۱۹در کشور را اعالم کرد و با اشاره به افزایش چهار 
برابری ابتال و بستری در استان مازندران، از مردم 
 خواست که از سفر به این استان خودداری کنند. 
به گفته سیماســادات الری از روز شنبه تا ظهر 

یکشنبه، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۶۸۵بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹در 
کشور شناسایی شد. با این حساب مجموع بیماران 
کووید-۱۹در کشور به ۳۰۹هزار و ۴۳۷نفر رسید 

که  یک هزار و ۴۲۳نفر از آن ها بستری شدند.
الری ادامه داد: متأســفانه در طــول زمان 
ذکرشــده، ۲۰۸بیمار کووید-۱۹جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۱۷هزار و ۱۹۰نفر رسید.

علیرضا زالی:

امواج بعدی کرونا در راه است

رئیس مجلس: متأسفانه 
به وعده های داده شده در 

برگزاری کنکور دکتری 
عمل نشد و بی توجهی های 

تأسف آوری در برگزاری 
آن وجود داشت که خود 
نیازمند بررسی دقیق تر 

و پیگیری است. این 
کوتاهی ها، نگرانی مردم در 

خصوص برگزاری کنکور 
سراسری را بیشتر کرده 

است

رئیس سازمان سنجش: 
سازمان سنجش آموزش 

کشور یک دستگاه اجرایی 
است و وارد مباحث 

حاشیه ای نمی شود. 
به طورکلی اگر به ما بگویند 
که کنکور را برگزار نکنید، 

برگزار نمی کنیم. اگر 
بگویند برگزار کنید، برگزار 

خواهیم کرد
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