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ایذه
14 °C

دزفول
18 °C

شوشتر
19 °C

هادیساداتیدرگفتوگوباخبرروز،دربارهمشمولنشدنبسیاریازکارگرانازدریافتبستهمعیشتیگفت:متاسفانهبیشاز۹۰درصدمراجعانمااعالممیکنند

کهکمکمعیشتیبهآنهاتعلقنگرفتهاست؛درحالیکهجامعهکارگریوکارگرانساختمانیجزومحرومترینطبقاتواقشارضعیفوبهشدتآسیبپذیر

هستند.ویگفت:اعتقادیبهکارسازبودناینبستهمعیشتیباتوجهبهوضعیتتورمیکهاکنونبهوجودآمدهندارموبعیدمیدانمتاثیریبرزندگیکارگران

ساختمانیبگذاردولیسوالماایناستکه۱۷میلیونخانوادهایکهاینکمکبهآنهادادهشدهچهکسانیهستند؟اینمقاممسئولکارگریگفت:حدسما

ایناستاقشارتحتپوششسازمانبهزیستیوکمیتهامدادکمکمعیشتیدریافتکردهاندودرصدپرداختبهگروههایدیگرازجملهکارگرانبسیاراندک

بودهاست.نایبرئیسکانونانجمنهایصنفیکارگرانساختمانیدربارهثبتکدملیکارگراندرکددستوریوسامانهاعالمشدهنیزگفت:بیشترکارگرانکد

دستوریراواردکردهاندولیهنوزجوابینگرفتهاند.البتهبهیکعدهپیامیارسالشدهمبنیبراینکهدسترسیبهحسابهایشخصیازطرفدولتدادهشودولی

بعیدمیدانمکهکارگرانساختمانیبیشازیکیدوحسابداشتهباشندولیدسترسیبهحسابهایشانآسانووضعیتشانهممشخصاست،چونسازمانتامین

اجتماعیقریببهیکمیلیونو۲۰۰هزارکدملیدراختیارداردومیتوانداطالعاتمربوطهرادرسامانههدفمندییارانههابررسیکند.ساداتیهمچنیندرباره

معیارهایمشمولشدنافراددربستهمعیشتیدولتگفت:درموردداشتنملکمیلیاردیعمومادرشهرستانهابااینمسالهمواجههستیموبهعناوینمختلف

باآندستبهگریبانیم.بسیاریازکارگرانمایملکپدریدارندیازمینوملکیقبالخریداریکردهاندکهاکنونقیمتشباالرفتهاستولیاینمالکنمیشود

کهبگوییموضعیتطرفعالیاست.آنچهدرسامانهکارگرانساختمانیتعریفشدهمعامالتآنچنانیاستکهرقمهایباالیمعامالتنشانمیدهدفردکارگر

ساختمانینیستوانبوهسازاستوساختوسازمیکند.بهگفتهویفردیکهسالهایسالکارکردهوماشینیخریدهکهیکشبهقیمتشسهبرابرشدهمقصر

نیستونمیتوانیمتورمونوساناتاقتصادیراگریبانگیرمردمکنیم.نایبرئیسکانونانجمنهایصنفیکارگرانبااشارهبهسامانهبیمهکارگرانساختمانیاظهار

کرد:همهکارگرانبیمهشدهسال۱۳۸۹تاامروزدراینسامانهثبتنامکردندواطالعاتشانموجوداست؛بنابراینباتوجهبهسامانهایکهوزارتکارازقبلتعریف

کرده،اطالعاتکارگرانساختمانیبهطورشفافوشناسنامهدارمشخصاستوبهراحتیمیتوانوضعیتکارگرانساخمانیازنظرمعیشتی،کاریودرآمدیرا

رصدکرد؛لذااینکهکارگرانساختمانیکمکمعیشتینگرفتهاندجایشکوتعجبدارد.بهگزارشخبرروز،باوجودآنکهواریزکمکمعیشتیطیروزهایاخیر

درسهمرحلهصورتگرفتهوطبقاعالمسخنگویستادشناساییمشموالنطرححمایتمعیشتی،۶۰میلیوننفرازکمکمعیشتیبهرهمندشدهاندامافعاالنو

مقاماتکارگریمیگوینداینیارانهبهطورمحدودوبهتعدادکمیازکارگرانحداقلبگیروبازنشستهپرداختشدهوبخشاعظمیازکارگرانراشاملنشدهاست

باشیوعآنفلوانزادرکشور،ازاول
اثر بر نفر ۵۶ تاکنون، ۹۸ مهر
ابتالبهاینبیماریفوتشدهاند

صفحه 2

صفحه 1

تکذیبمشاهده۵۱موردهاری
انسانیدرلرستان
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ستادمرکزینظارتبرانتخاباتدر
شوراینگهبانآغازبهکارکرد

از؛ستاد نقل به روز بهگزارشخبر
مرکزینظارتبرانتخاباتیازدهمین
دورهمجلسشورایاسالمیواولین
مجلس دوره پنجمین میاندورهای
خبرگانرهبریصبحامروزدرمحل
شوراینگهبانآغازبهکارکرد.ستاد
مرکزینظارتبرانتخاباتیازدهمین
دورهمجلسشورایاسالمیواولین
مجلس دوره پنجمین میاندورهای
خبرگانرهبریصبحامروزسهشنبه
حضور با نگهبان شورای محل در
و دبیر قائممقام کدخدایی عباسعلی
سخنگویشوراینگهبانومحمدحسن
صادقیمقدمعضوحقوقدانومعاون
از جمعی و انتخابات امور و اجرایی
به آغاز نگهبان شورای حقوقدانان
دیگر دقایقی تا است قرار کرد. کار
مرکزی ستاد افتتاح با همزمان
نظارتبرانتخابات،ستادهاینظارت
استانینیزازامروزبهصورترسمی
آغازبهکارکنند.انتخاباتیازدهمین
دورهمجلسشورایاسالمیواولین
مجلس دوره پنجمین میاندورهای
دوم جمعه روز در رهبری خبرگان
خواهد برگزار سالجاری ماه اسفند
شدکهطبققانونوظیفهنظارتبر
انتخاباتبرعهدهشوراینگهباناست

بازداشتپسرعباسآخوندیتاییدشد
ویمتهمبهکارچاقکنیودریافت
مبالغیدروزارتخانهمربوطهبوده

صفحه 3

کشف۳میلیاردتومان
ایمپلنتتقلبی

صفحه2

ابتکار:زنانواردمیدانانتخاباتشوند

صفحه4

دانشگاههایافسریارتش
همرزممیپذیرد

صفحه4

مرمتایلراهرگمنار
دراندیکاآغازشد

صفحه۳

علتآتشسوزیکنزالمال
خرمشهر،اتصالیبرقبود

صفحه۳



کشف۳میلیاردتومانایمپلنتتقلبی/تحویلپروندهبهمراجعقضایی

کوهنوردکرمانشاهیدرارتفاعاتاندیکاپیداشد

صفحه 2

تکذیبمشاهده۵۱موردهاریانسانیدرلرستان
بهگزارشخبرروز؛رئیسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفت:بیماریهاری
انسانیدر۶سالگذشتهدراستانلرستاندیدهنشدهاستوخبردرجشدهدراینزمینهتکذیب
میشود.محمدمهدیگویادربارهخبرابتالیتعدادیازافرادبهبیماریهاریدراستانلرستان
افزود:خبرنادرستهاریانسانیناشیازبرداشتاشتباهخبرنگارانحاضردرجلسهشورایسالمت
استانلرستانوبدونهماهنگیبامعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیلرستانمنتشرشدهاست

ثبت۵۶فوتیآنفلوانزادرکشور
رئیسمرکزروابطعمومیواطالعرسانیوزارتبهداشت،گفت:باشیوعآنفلوانزادرکشور،ازاولمهر۹۸تاکنون،۵۶نفربراثرابتالبهاین
بیماریفوتشدهاند.بهگزارشخبرروز،کیانوشجهانپور،صبحدوشنبهدربرنامهرادیویی،بابیاناینکهامسالموجشیوعآنفلوانزایکماه
زودترازسالهایگذشتهدرکشورآغازشدهاست،اظهارداشت:موجاینبیماریتنهاخاصکشورمانیستوگزارشهانشانمیدهددر
کشورهایمدیترانهشرقیوغربآسیانیزاینپدیدهوجوددارد.ویگفت:باتوجهبهاینکههرسالدراینفصلباشیوعآنفلوانزاوفوت
برخیازهموطنانوافرادمبتالبهبیماریهایزمینهایمواجههستیمبههمیندلیلهشدارهاییدررسانههادربارهپیشگیریوکنترلاین
ابتال بهدلیل نفردردنیا ایرانوجهان،گفت:ساالنه۵۰۰هزار بیماریدر این بیماریمطرحمیشود.جهانپوردرخصوصآمارفوتیهای
بهاینبیماریجانخودراازدستمیدهندوخوشبختانهآمارمرگومیردرایراننسبتبهمیانگینجهانیپایینتراست.ویافزود:از
اولمهر۹۸وباشیوعموجاولآنفلوانزادرکشور،۵۶نفرفوتشدهاندکه۱۹موردازاینفوتیهادرهفتهگذشتهرخدادهاست.رئیس
مرکزروابطعمومیواطالعرسانیوزارتبهداشت،تاکیدکرد:ظرفدوهفتهاخیرباشیوعآنفلوانزامواجههستیماماهنوزنمیتواناعالم
بهداشتی نکات بارعایت باشدکه بیشتر بیماریدرکشور این آیندهشیوع اپیدمیمواجههستیموممکناستظرفدوهفته با کردکه
بودهاند زمینهای بیماری دارای آنفلوانزا، به ابتال اثر در شدگان فوت اغلب افزود: جهانپور کرد. پیشگیری بیماری این به ابتال از میتوان

محمدعلیدریک،معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیاستانلرستاننیزدراینزمینهبیانکرد:خبردرجشدهدربرخی
خبرگزاریهامبنیبرمشاهده۵۱موردهاریانسانیدراستانلرستانتکذیبمیشود.اینخبرمربوطبهمواردمشکوک
وقطعیهاریحیوانیبودهکهبهاشتباهشیوعهاریدرزنومردمخابرهشدهاست.مرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارت
بهداشتضمناعالممشاهده۲۵موردهاریمثبتحیوانیدراستانلرستانتاپایانشهریور۹۸براساسآمارسازماندامپزشکی،
با ویروسیمرتبط بیماری داد.هارییک استانخبر این بینحیوانات بیماریهاریدر برایکنترل اقداماتالزم انجام از
دستگاهعصبیاستکهدرگوشتخواراناهلیووحشیمانندسگ،گربه،گرگ،روباه،شغالوعلفخوارانیمانندگاو،گوسفند،
بز،االغواسبایجادبیماریمیکندوانساننیزدراثرگزیدهشدنبهوسیلهاینحیواناتآلودهبهبیماریهاریمیشود

بهگزارشخبرروز؛سرپرستادارهنظارتوبازرسیادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیازکشفحدود۳میلیاردتومانایمپلنتتقلبی
خبرداد.بنابراعالمروابطعمومیوزارتبهداشت،مهندسمودتهماییگفت:بهدنبالبرنامهادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدر
تشدیدنظارتهابربازارتوزیعوعرضه،ادارهنظارتوبازرسیادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیباهمکاریتیمنظارتیتجهیزاتپزشکی
دانشگاهعلومپزشکیایرانوپلیسامنیتاقتصادی،موفقبهشناسایییکشرکتمتخلفدرتوزیعایمپلنتهایتقلبیدرحجموسیعدر
سطحعرضهشدند.ویافزود:دراینعملیاتبازرسی،بالغبر۳میلیاردتومانایمپلنتتقلبیوفاقداصالتکهتحتعنوانبرندهایمعتبر
بهبازارعرضهمیشددرمحلازقبلشناساییشده،کشفوباهمکاریپلیسامنیتاقتصادی،فردخاطیبازداشتوپروندهتحویلمراجع
قضاییشد.سرپرستادارهنظارتوبازرسیتجهیزاتوملزوماتپزشکیتاکیدکرد:شناساییمتولیانپخشوتوزیعاقالمپزشکیغیرمجاز

درسطحکشوردربرنامهفوریتیادارهنظارتوبازرسیادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیباهمکاریدانشگاههایعلومپزشکیقراردارد.ویتاکیدکرد:
عموممردمدرصورتمشاهدههرگونهمواردمشکوکواقالمتقلبیدرسطحعرضه،میتوانندمراتبرابهمدیریتهایتجهیزاتوملزوماتپزشکیمستقردر
معاونتهایغذاودارودردانشگاههایعلومپزشکیکشورویااداراتسازمانتعزیراتحکومتیاطالعدهندوهمچنینمیتوانندباشمارهتلفن۱۹۰تماسبگیرند

بهگزارشخبرروز؛رییسجمعیتهاللاحمرشهرستاناندیکاگفت:کوهنوردکرمانشاهیباتالش
تیمامدادونجاتوکوهستاناینشهرستاندرارتفاعاتاندیکاپیداشد.ایماننوروزیروزدوشنبه
بیانکرد:اینکوهنوردازبعدازظهرروزشنبهدرارتفاعاتکوهکینوسرگردانشدهبودکهبا
تالشامدادگراناینجمعیتوفرماندهیتورجاحمدیبامدادامروزدوشنبهساعتپنجدرمنطقه
تنگسردللرپیداشد.ویافزود:خوشبختانهاینکوهنوردسالمبودهوتنهاکمیدچارسرمازدگی
شدهبودکهبعدازانتقالبهپایگاهامدادونجاتتارازواطمینانازوضعیتجسمیوروحی،
بهسمتمقصدهدایتشد.رییسجمعیتهاللاحمراندیکاادامهداد:بهکسانیکهقصد
کوهنوردیدرارتفاعاتاینشهرستانرادارندتوصیهمیشودحتماراهنمایمحلیبههمراهداشته
باشند.کوهسههزارو۷۰۱متریکینوازارتفاعاتشهرستاناندیکابهبامخوزستانمعروفاست

علتبوینامطبوعدرتهرانمشخصنشد
بهگزارشخبرروز؛معاوننظارتوپایشادارهکلحفاظتمحیطزیستاستانتهرانگفت:
باوجودپیگیریهاواعزامتیمهایکارشناساندرسطحشهرعلتومنشاءبوینامطبوع
کارشناسی های تیم داشت: اظهار شنبه سه روز رستگاری محمد نشد. شناسایی تهران
محیطزیستمسیرشرقومناطقمرکزیرابادستگاهپرتابلاندازهگیریکردنداماگازهای
خطرناکرامشاهدهنکردند.ویافزود:باورودسامانهبارشیبهاستانوناپایداریجویاین
بوینامطبوعدربعضیازمناطقازبینرفتهوامکانردگیریآنوجودندارد.معاوننظارت
وپایشادارهکلحفاظتمحیطزیستاستانتهرانبهشهرونداناطمیناندادکهخطری
سالمتآنانراتهدیدنمیکندوجاینگرانیوجودندارد.عصرروزگذشته)دوشنبه۱۱آذر(
دربرخیمناطقمرکزیوجنوبیپایتختبوینامطبوعایجادشدکههنوزمنشاءآنمشخص
نیست.درهمینزمینهاستاندارتهراننیزاعالمکردکهشرکتگازوسایردستگاههای
مربوطهمشغولبررسیعلتاینبوینامطبوعهستند.همچنینمعاوننظارتبربهرهبرداری
مناطق برخی در نامطبوع بوی انتشار منشاء درباره تهران استان فاضالب و آب شرکت
تهرانگفتهاستهیچیکازسازههاوتاسیساتاینشرکتمنبعانتشاراینبونیستند
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مرمتایلراهرگمنار
دراندیکاآغازشد

بهگزارشخبرروز؛رییسادارهامورعشایراندیکا
گفت:کارمرمتوبهسازیایلراهرگمناربا
هدفسهولتدرترددعشایراینشهرستانآغاز
شد.رسولمدملیلروزدوشنبهدرگفتوگو
بیانکرد:اعتباراینپروژهازمحلارزشافزودهو
باپیگیریفرماندارشهرستانتامینشدهاست.ویافزود:اعتباراولیهاینپروژهیکمیلیاردو
۱۲۵میلیونریالمیباشدوقراراستاینطرحظرفمدت۲ماهبهپایانبرسد.رییسادارهامور
عشایرشهرستاناندیکاادامهداد:اصالحمسیر،احداثآبنما،احداثکانالهدایتآبهای
سطحیوتسطیحمسیرازجملهکارهاییاستکهدراینایلراهانجاممیشود.ویگفت:یک
دهنهچشمهنیزبرایتامینآبشربعشایردرمسیراینایلراهبااعتباریحدود۴۰۰میلیون
ریالدرحالبهسازیومرمتمیباشد.بهگزارشخبرروزایلراهرگمناریکیازایلراههای
قدیمیعشایربختیاریمیباشدکهجادهقدیماندیکا-شهرکردازآنعبورمیکرد.شهرستان
اندیکابابیشاز۲۶هزارنفرجمعیتعشایریبیشترینجمعیتعشایریخوزستانرابهخود
اختصاصدادهاست.براساسآخرینسرشماری،اینخانوارهایعشایریدارای۱۷۰هزارراسدام
سبکوسههزارو۸۰۰راسدامسنگینهستند.اندیکادرفاصلهحدود۱۸۰کیلومتریشمال
شرقیاهوازقرارداردوسال۸۶ازشهرستانمسجدسلیمانجداوبهشهرستانمستقلتبدیلشد

بازداشتپسرعباسآخوندیتاییدشد
درحالیمقاماتقوهقضائیهبازداشتپسروزیرسابق
راتاییدکردهاندکهپیگیریهانشانمیدهدویمتهم
بهکارچاقکنیودریافتمبالغیدروزارتخانهمربوطه
بودهوبههمراهیکیازمشاورانوزیرسابقبازداشت
شدهاست.بهتازگیخبربازداشتپسریکیازوزرای
سابقدولتهاییازدهمودوازدهممنتشرشدهاست.
اتهام مهدیآخوندیبههمراهشهراماجتهادیبه
کارچاقکنیوتخلفاتمالیبازداشتشدهاند.براین
اساس،شهراماجتهادیکهبامهدیآخوندیویکی
دیگرازمسئوالنارشددولتینیزنسبتفامیلیدارد
مدتهابهعنوانمشاوروزیرسابقودستراست
ویفعالیتمیکردهاست.اینفردوپسروزیرمتهم
هستندکهبادریافتمبالغیازبعضیپیمانکاران
کارسازی یا گرفته دستور وزارتخانه در آنها برای
کردهاند.اینگزارشحاکیستفشارهایشدیدیبه
پیگیریکنندگاناینپروندهوقوهقضائیهبرایآزادکردن
ایندونفروپیگیرینشدناینپروندهواردمیشود

میزان۹۵درصدآنفلوآنزاییهابااستراحتدرمانمیشوند،بزرگنماییممنوع!
بهگزارشخبرروز؛کارشناسبیماریهایواگیردارمرکزبهداشتاستانیزدگفت:درحالحاضردرخصوصوضعیتبیماری
آنلفوآنزادراستاننگرانیوجودنداردو۹۵درصدافرادیکهآنفلوانزامیگیرندبااستراحتدرمنزلوخوردنمایعاتو
رعایتمسائلبهداشتفردی،بهبودمییابند.“مهدییاوری”روزپنجشنبهافزود:افرادیکهدرمعرضخطرهستندحتما
بایدهرسالهدرابتدایشروعفصلسرما)شهریورومهر(نسبتبهتزریقواکسنآنفلوانزااقدامنمایند،غالبمواردیکهدر
کشورواستانمنجربهفوتشدهافرادیهستندکهدارایبیماریزمینهایبودهیاسنباالداشتهاند.ویتصریحکرد:میزان
مرگدرآنفلوانزایفصلی،کمترازیکدرهزارنفراستیعنیبهازایهرهزارنفریکهمبتالمیشوندممکناستیکنفر
دراثرعوارضشدیدبیماریفوتکند.یاوریادامهداد:سالهایقبلنیزدرسطحاستانوکشورمواردابتالوجودداشتهو
تعدادینیزکهجزوبیمارانپرخطربودهاندمانندبیمارانقلبی،ریوی،کبدی،کلیوی،خونیوسالمندانباالی۶۵سالدر
اثرشدتبیماریفوتشدهاندبرایمثالدرسالقبلدراستانیزد۵۳نفربیمارمثبتآنفلوانزادرسطحاستانگزارش
شدکه۴موردنیزکههمگیباالی۶۵سالبودندوبیماریزمینهایداشتندفوتشدند.شستشویمداومدستها
باآبوصابونکارشناسبیماریهایواگیردارمرکزبهداشتاستانیزدافزود:مسئلهاساسیدرحالحاضررعایت

تا بیماراندرمنزل ازدستمالدرحینسرفهوعطسه،ماندن ،استفاده اماکنعمومیوشلوغ ازماسکدر باآبوصابون،استفاده ازقبیلشستشویمداومدستها نکاتسادهبهداشتیاست
مردم از وی آنفلوآنزا بیماری زمینه در بزرگنمایی از توصیهمیشود.خودداری بیمار افراد از متر فاصلهیک رعایتحداقل و درفصلسردسال روبوسی و دادن بیماری،عدمدست رفععالئم
دیداری،شنیداری معتبر های رسانه طریق از تنها را آنفلوانزا بیماری به مربوط اطالعات و کنند خودداری بیماری این زمینه در موثق غیر اخبار و ها بزرگنمایی شایعات، به توجه از خواست
به شروع بیماری موارد که ماه آبان اوایل همان از استان سطح در بیماری وضعیت دقیق رصد به توجه با جاری سال در کرد: نشان خاطر یاوری نمایند. دنبال کشور رسمی های خبرگزاری و
دارو، تامین و تهیه ، بیمارستانها تمام آمادگی و ریزی برنامه قبیل از الزم تمهیدات یزد پزشکی علوم دانشگاه مختلف سطوح در هماهنگی و کارشناسی متعدد جلسات طی داشت افزایش
انتظار سرد فصل ابتدای در سال هر و داشته وجود تاریخ درطول آنفلوآنزا بیماری شد: یادآور وی   گرفت. انجام استان درسطحشهرستانهای وسیع رسانی اطالع و آموزشی های بسته توزیع
بروزمواردجدیداینبیماریوجودداردواینبیماریمیتواندافرادیراکهایمننیستندمبتالکندوخاصیتویروساینبیماریایناستکهمیتواندهرچهاریاپنجسالیکباربهصورت
آنفلوانزا به مشکوک بیمار ۱۶۸ و یکهزار تاکنون ۹۸ سال ابتدای از بود: کرده اعالم این از پیش یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی امور معاون  بیاید. در گیر( )همه اپیدمیک
یابد دیگرکاهشمی روز تا۱۰-۱۵ آنفلوآنزا موج تصریحکرد: بیماری این بحران و زودهنگام بهسرمای اشاره با بستریشدند.محمدرضادهقانی نفر تعداد۵۰۲ این از که شناسایی استان در

علتآتشسوزیکنزالمالخرمشهر،اتصالیبرقبود
بهگزارشخبرروز،احمدزابلیمعاونسیاسیواجتماعیفرمانداریویژهخرمشهر
شد گسترده حریق دچار کنزالمال تجاری مجتمع گذشته روزهای کرد: اظهار
خوشبختانه کرد: عنوان وی شد. وارد مجتمع این به زیادی خسارت متاسفانه و
شده وارد خسارتهایی مجتمع این به اما نداشتیم جانی تلفات حادثه این در
این وقوع علت گفت: خرمشهر ویژه فرمانداری اجتماعی و سیاسی معاون است.
مجتمع مکانهای دیگر به که بود تجاری مجتمع انبار در برق اتصالی حادثه
روز ۵ تا ۳ کنزالمال تجاری مجتمع که است بنا کرد: اظهار زابلی کرد. سرایت
آیندهمجددافعالشودوقسمتهایآسیبدیدهتاپیشازعیدنوروزترمیمشود

صفحه 3
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صفحه 4

زنان امور در جمهوری رئیس معاون روز/ خبر
سرافراز زنان از نوشت: توئیتی در خانواده و
باید تپد می ایران برای دلشان که توانمند و

بهگزارشخبرروز؛وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریگفت:
درحالحاضرتنهاهفتالیهشتدانشجودربازداشت
هستندوامیدواریمتایکیدوروزآیندهمشکلآناننیز
حلشود.منصورغالمیدرحاشیهمراسمهفتادمینسالگرد
تاسیسدانشگاهفردوسیوعلومپزشکیمشهد،درجمع
در علمیکشور پیشرفتهای درخصوص و خبرنگاران
دولتهاییازدهمودوازدهماظهارکرد:همانگونهکهاطالع
داریدبعدازانقالبسیستمکشورازکارشناسانخارجی
کهدرحوزههایمختلفبهداشتی،فنیومهندسیو..
حضورداشتند،خالیشدونیازمندیهاییدرنیرویهای
تخصصایجادشدکهدراینزمینهدانشگاههاواردکار
شدند.ویافزود:علیرغمجوانبودندرتجربهبعدازانقالب
اسالمی،دردورهزمانیحدودا۱۰تا۱۵سالنیازهاینیروی
تامینشد.خوشبختانه انسانیکشورتوسطدانشگاهها
امروزهمهارکانکشورازکارشناسیهایبدنهتامدیریت
ازفارغالتحصیالندانشگاههایداخلیهستندواینکار
دستاوردمهمیاست.وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریبیان
کرد:مرحلهدومفعالیتدانشگاههادردهه۷۰استکهحوزه
فنی،حرفهایوپژوهشیدردانشگاههاگسترشپیداکرد
ودانشجویانتحصیالتتکمیلیورودپیداکردندوماامروز
مشاهدهمیکنیمکهدانشگاههاومراکزعلمیدرارزیابیهای
بینالمللی۲۰۱۹درجایگاه۱۶ودرارزیابی۲۰۲۰احتماال
رتبه۱۵راخواهندداشت.غالمیخاطرنشانکرد:کسباین
دستاوردهادرحالیاستکهکشورهایرقیبدراینحوزه
جزءکشورهایپرتوانوپرسابقهازنظرسبقهمراکزدانشگاهی
علمیهستندوایندستاوردهاباعثافتخارکشوراستو

دانشگاههایافسریارتشهمرزممیپذیرد

درشهرداریهاارتشاءبیشازاختالساست/

دستگیری2۵نفردریکیازشهرداریهایکشور

بازداشت۹۵دانشجودراعتراضاتاخیر
درحالحاضر۸دانشجودربازداشتند
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تقاضاکردبانامزدیدرانتخاباتیازدهمیندورهمجلسشورایاسالمیبهمیدانبیایند.معصومه

ابتکاردراینتوئیتکهامروزمنتشرکرده،نوشتهاست:باافزایشتعدادکاندیداهایزن،احزابوگروهها

بهترمیتواننددرصدقابلتوجهیازفهرستخودرابهزنانشایستهکشوراختصاصدهند.یازدهمین

دورهانتخاباتمجلسشورایاسالمیواولینمیاندورهایپنجمیندورهانتخاباتمجلسخبرگان

رهبریروزجمعهدوماسفندسالجاریبرگزارمیشودومردمدر۲۰۸حوزهانتخابیه۲۹۰نماینده

خودرادربهارستانودرپنجحوزهانتخابیههفتنمایندهخودرادرمجلسخبرگانانتخابمیکنند

ابتکار:زنانواردمیدان
انتخاباتشوند

جمهوری ارتش افسری دانشگاههای ارتش؛ اطالعرسانی پایگاه از نقل به روز خبر گزارش به
اسالمیایرانجهتتکمیلکادرافسرینیروهایزمینی،قرارگاهپدافندهواییخاتماالنبیا)ص(،
روز گزارش به میپذیرد. همرزم پسر جوانان بین از خود تابعه سازمانهای و دریایی هوایی،
افسری کادر تکمیل جهت ایران اسالمی جمهوری ارتش افسری دانشگاههای ، پنجشنبه
نیروهایزمینی،قرارگاهپدافندهواییخاتماالنبیا)ص(،هوایی،دریاییوسازمانهایتابعهخود
ازبینجوانانپسرمومن،متعهد،وعالقهمندبهحرفهنظامیگریورزمندگیکهدارایروحیه
باشند،همرزممیپذیرد ایثارگریوبسیجی ازجانگذشتگی، انقالبی،والیتمداری،سلحشوری،

بهگزارشخبرروز؛مدیرکلحراستسازمانشهرداریهایودهیاریهایکشورگفت:دردوسالاخیربحثجعلدرشهرداریهاخیلی
شدتگرفتهواخیرادریکیازشهرداریمراکزیکیازاستانهاحدود۲۵نفردستگیرشدندکهبیشازیکمیلیاردتومانرشوهدر
اینبحثجعلردوبدلشدهوحدود۴۰۰میلیاردتومانحقوقشهرداریتضییعشدهاست.“حمیدرضاموفق”صبحامروز۱۴آذرماهدر
همایششهرداران،رؤساواعضایشوراهایشهرسراسراستانکرمانبااشارهبهآسیبشناسیشهرداریهایکشوراظهارکرد:دربررسی
۱۰۰۰خبرحوزهحراستشهرداریهاواستانداریهایکشور،۳۰درصدفراوانیاخبارمربوطبهتخلفاتمالیاستودرشهرداریهاارتشاء
بیشازاختالساست.ویافزود:دردوسالاخیربحثجعلدرشهرداریهاخیلیشدتگرفتهواخیرادریکیازشهرداریمراکزیکیاز
استانهاحدود۲۵نفردستگیرشدندکهبیشازیکمیلیاردتومانرشوهدراینبحثجعلردوبدلشدهوحدود۴۰۰میلیاردتومان
حقوقشهرداریتضییعشدهاست.موفقتصریحکرد:یکیازمواردیکهدرجعلموردسوءاستفادهقرارمیگیرد،فرمهایقدیمیاست
کهبایدایناوراقتعیینتکلیفشود.ویبااشارهبهاینکه۱۶درصدازمسائلشهرداریهامربوطبهاعتراضاتوحقوقمعوقاست،بیان
کرد:سال۹۷سختترینسالشهرداریهابودهو۱۶۸مورددرکشورتجمعداشتیمکهخوزستانوتهرانبیشترینوکرمانکمترین
مواردراداشتهکهنشاندهندهمدیریتدوستانمادراستانکرماناستکهجایتقدیردارد.مدیرکلحراستسازمانشهرداریهاو
دهیاریهایکشورگفت:۱۴درصدفراوانیاخبارنیزمربوطبهاختالفبینشوراوشهرداریبودهکهبخشیمربوطبهدخالتدرامور
جاریشهرداریوبخشدیگراختالفنظروسلیقهاست)کهاینموردطبیعیاست(امامواردبیانشدهمربوطبهاختالفاتشدیداست

طبعادرکنارایندستاوردهاانتظارهاییبودهوهستتابتوانازظرفیتهیأتعلمیبرایحلمشکالتاستفادهکنیم.ویاضافهکرد:سومینمرحلهورود
دانشگاههامربوطبهاوایلدهه۸۰وتشکیلمراکزرشداستکهدرحالحاضر۱۹۷مرکزرشدو۴۳پارکعلموفناوریدرحوزهوزارتعلوموجودداردکه
بخشیازکارراپیشمیبرندودستاوردهایعلمیتوسطاستارتآپهاوشرکتهایدانشبنیاندرطیفراهمکردنامکاناستفادهازدستاوردهایعلمی
درشکلهایمختلفازجملهنرمافزار،ساختنقطعاتفنیوبرنامههایمتنوعتالشمیکنندتااینحوزهرشدوترقیداشتهباشد.وزیرعلوم،تحقیقات
وفناوریدرخصوصنقشدانشگاهفردوسیدرافزایشدانشجویانخارجی،تصریحکرد:یکیازبرنامههایاسنادتوسعهعلمیکشور،توسعهتعامالتو
ارتباطاتبینالمللیازجملهپذیرشدانشجویانخارجیازکشورهایدیگراستواینامرنیازمندسازوکارهایمربوطبهخوداستودانشگاههادرراستای
تحققاینامرتالشمیکنند.غالمیگفت:دانشگاههایمختلفدراستانهایدیگرپیگیراینموضوعهستندودانشگاهفردوسیدراینزمینهتوفیق
بیشتریداشتهودرحالحاضررتبهاولپذیرشدانشجویانخارجیراکسبکردهاست.قطعاآموزشوتربیتفرزنداناهالیکشورهایدیگرازجمله
کشورهایهمسایهارتباطمیاننسلهاوجوامعراتعمیقمیبخشد.ویدرخصوصآخرینوضعیتدانشجویانبازداشتشدهدراعتراضاتاخیر،ادامهداد:
درجریاناتفاقاتاخیرتعدادیازدانشجویانبازداشتشدندکهخوشبختانهاکثریتآنانآزادشدندووزارتعلومستادیبرایپیگیریاینموضوعتشکیل
دادهاستکهالبتهاعالماینموضوعنیازمندتبلیغاتنبودهوهمکارانمادراینستادهموارهپیگیرحلمشکلهستند.غالمیخاطرنشانکرد:بهطور
کلی۹۵دانشجودرسراسرکشوربازداشتشدهبودندکهاکثرآناندرروزهایابتداییآزادشدندوتنها۳۰نفربهمدتطوالنیتریدربازداشتبهسربردند


