مهاجرت محققان «طرح ملی هواپیمای  150نفره» به دلیل عدم حمایت
معاون توسعه امور ورزش:

محمد عسلی

فجایع به بار آمده و
پیشگیریهای فراموش
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون

فعال شدن سامانه ثبت
سهمیه ارزی مورد نیاز
واحدهای مستقر در مناطق
ویژه و آزاد تجاری 4
اعالم برنامههای
چهاردهمین جشنواره
پروژههای دانشآموزی
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 270مدخل دانشنامه حافظ
به قلم نویسندگان شیراز
نگاشته شد

ارسنجان از ظرفیتهای
زیادی در ورزش
برخوردار است
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با حکم رهبر انقالب اسالمی

آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام شد

نهم دی غبار آلودگی فضای سیاسی
را از بین برد

نادر طیبی
مدیر عامل منطقه ویژه شیراز:

سقف تعرفه پیشبینی نشده
برای منطقه ویژه اقتصادی
عادالنه نیست
4

حضرتی از استعفای وزیر بهداشت
خبر داد
2

جزییات توزیع  28هزار میلیارد
تومانی منابع ارزی

ارایه آموزشهای فنی و
حرفهای به  10هزار و 500
مددجو
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کردهای سوریه سد استراتژیک
«تشرین» را به ارتش تحویل دادند
2

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

حذف یا ادغام ادارات آموزش و پرورش شهرستان های
کمتر از  5هزار دانش آموز
وزیـر آمـوزش و پـرورش از حـذف یـا ادغـام ادارات
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان هـای کمتـر از 5
هـزار نفـر دانش آمـوز خبـر داد و گفت :ایـن امر در
راسـتای اصلاح سـاختار نظـام اداری و بـرای تمام
سـازمانها از جملـه آمـوزش و پـرورش پیشبینـی
شـده است.
بـه گزارش ایرنـا از خانه ملت ،سـید محمد بطحایی
در حاشـیه جلسـه عصـر دیـروز کمیسـیون
آمـوزش و تحقیقـات مجلـس گفـت :الیحـه بودجه
 98در خصـوص ادغـام یـا حـذف ادارات آمـوزش و
پـرورش در شهرسـتانهایی کـه کمتـر از  5هـزار
نفـر دانـش آمـوز دارند پیش بینی شـده اسـت؛ البته
الیحـهای کـه دولـت ارائـه داده در کمیسـیونهای
آمـوزش و تلفیـق مجلس مورد بررسـی قـرار خواهد
گرفـت و نظـرات نمایندگان در ایـن خصوص اعمال
خواهد شـد.
وی ادامـه داد :در ایـن جلسـه نیز برخـی نمایندگان
موافـق ایـن پیشـنهاد دولـت نبودنـد و معتقـد بودند
کـه ایـن کوچـک سـازی در سـطح ادارات نظـارت
را تضعیـف خواهـد کـرد و باعـث وقـوع اتفاقاتی در
مـدارس خواهد شـد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش تأکیـد کـرد :هفتـه آینـده
در کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس بررسـی
مبسـوطی در ایـن خصوص صـورت خواهد گرفت و
نتیجـه نهایـی آن چیـزی خواهد بود کـه نمایندگان
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رئیس مجلس:

4

کارگران سبد حمایتی از
«امکان» بگیرند
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مجلـس تصمیمگیـری کنند.
وی در ادامـه گفـت :امـروز دومین جلسـه رسـیدگی
بـه حادثـه دلخـراش مدرسـه دخترانـه زاهـدان در
کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات برگزار شـد؛ معاونان
ایـن وزارتخانـه و بـازرس اعزامی به محـل ،گزارش

خـود را ارائـه کردند و نمایندگان کمیسـیون آموزش
مجلـس نیـز کـه بـرای رسـیدگی بـه موضـوع بـه
زاهـدان رفتـه بودنـد ،گـزارش ارائـه دادند.
وی ادامـه داد :اقداماتـی کـه بـرای برخـورد بـا
متخلفـان و مقصـران ایـن حادثـه انجـام شـده،
بـه اطلاع کمیسـیون رسـید و بنـا شـد علاوه بـر
اقداماتـی که بـرای این حادثه انجـام دادهایم ،درباره
برنامههایـی که بـرای جلوگیری از پیشـگیری وقوع
چنیـن حوادثـی در آینـده داریـم را ظرف یـک هفته
آینـده بـه ایـن کمیسـیون ارائـه دهیم.
وزیـر آمـوزش و پـرورش در ادامـه ضمـن ابـراز
تأسـف و تسـلیت مجـدد بـه خانـواده دانشآمـوزان

جـان باختـه در ایـن حادثـه گفـت :بـا اصـراری که
همگـی بـرای جلوگیـری از وقوع چنیـن حوادثی در
آینـده داریم ،امیدواریـم با اهتمام مجلس و اعتباراتی
کـه پیشبینـی خواهـد شـد ،بتوانیـم عواملـی را که
موجـب بـروز چنیـن حوادثـی خواهـد شـد برطـرف
کنیـم تـا دیگـر شـاهد چنیـن اتفاقاتـی نباشـیم.
بطحایـی یـادآور شـد :بـرای اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان در یـک اقـدام ضربتـی تعـدادی بخاری
خریـداری شـد؛ از آنجا که بخش عمدهای از اسـتان
بـدون گاز اسـت ،چـارهای جـز اسـتفاده از بخـاری
هـای نفتی نیسـت و بنابراین بخاریهای اسـتاندارد
نفتسـوز خریـداری شـده و در حال ارسـال به آنجا
اسـت تـا مـواردی را که حادتر اسـت ،پوشـش دهد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش اضافـه کـرد :مقـرر شـد
کمیسـیون مشـترکا بـا دولـت اعتباراتـی بـرای
استانداردسـازی و ایمنسـازی سیسـتم گرمایشـی
مـدارس پیشبینـی شـود تـا ظـرف دو سـال آینـده
ایـن غائلـه ختـم شـود زیـرا موضوعی اسـت که هر
از گاهـی همـه را داغـدار میکنـد.
وی ادامـه داد :پرونـده افـرادی کـه در ایـن حادثـه
قصـور و تقصیـری داشـتهاند ،در کمیته رسـیدگی به
تخلفـات اداری در حال بررسـی اسـت و تـا چند روز
آینـده کـه مهلـت قانونی رسـیدگی به ایـن موضوع
اسـت ،نهایـی و نحـوه برخوردهـا را بـه کمیسـیون
اطالعرسـانی خواهیـم کرد.

رؤسای قوا نظریهپردازی نکنند
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اعتراف به قتل و آتش زدن جسد
زن دندانپزشک
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با حکم رهبر انقالب اسالمی

آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در حکمـی آیتاهلل
آملـی الریجانـی را بـه عنـوان رئیـس مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام و عضو فقهای شـورای
نگهبـان منصـوب کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،متـن حکـم رهبـر انقلاب
اسلامی بـه ایـن شـرح اسـت:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیـتاهلل جنـاب آقـای حـاج شـیخ صـادق آملـی
الریجانـی دامـت توفیقاتـه،
بـا توجـه بـه نقـش بیبدیـل مجمـع تشـخیص
مصلحـت نظـام در اداره و قـوام و اسـتحکام
نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی و بـا عنایـت به
ارتحـال عالـم مجاهد آیت اهلل هاشـمی شـاهرودی

رحمةاهللعلیـه و ضـرورت سـامانیابی هـر چـه
سـریعتر ارکان مجمـع ،جنابعالـی را بـه ریاسـت آن
مجمـع مهـم و تأثیرگـذار و نیز بـه عضویت فقهای
شـورای محتـرم نگهبـان منصـوب میکنـم.
همانطـور کـه پیـش از ایـن در حکـم دورهی
جدیـد آمـده اسـت ،مجمـع در ایـن دوره عهـدهدار
مسـئولیت مهـم و اساسـی تغییـرات در سـاختار و
محتـوای آن نهـاد مؤثـر و مهـم نیز میباشـد که با
توجه به سـابقهی برجسـته و ارزشـمند جنابعالی در
شـورای نگهبـان و مدیریـت پر تلاش و عالمانه و
مخلصانـه بـر قـوه قضائیـه ،امیـد میرود بـا حضور
فعـال و عالمانـه اعضـای محترم مجمع تشـخیص
مصلحـت نظـام و ایفـای نقـش مؤثـر دبیرخانـه و

دبیـر محتـرم در انجـام وظایـف خود تحـت نظارت
و اشـراف ریاسـت مجمـع ،مسـئولیتهای محولـه
در ایـن دوره در کمـال اتقـان و بـه بهتریـن وجـه
بـه انجام برسـد.
بـا عنایـت بـه اهمیـت مسـئولیتها در مجمـع و
شـورای نگهبـان انتظـار مـیرود در فرصـت زمانی
مناسـب ،بـا تنسـیق امـور در قـوه قضائیـه ،در
محـض گردید .از
مسـئولیتهای خطیـر یادشـده ُم َت ّ
خداونـد متعـال توفیـق وافر و کمـک همهجانبهاش
را بـرای آن جنـاب و همـکاران مسـألت مینمایـم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
سید علی خامنهای
ّ
 ۹دی »۹۷

حواشی دومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد
عصـر دیـروز خبری در فضای مجازی منتشـر شـد
مبنـی بر اینکـه در دومین روز از تجمع دانشـجویان
واحـد علـوم و تحقیقات دانشـگاه آزاد ،یـک خودرو
که گفته میشـد حامل یکی از مسـئوالن دانشـگاه
بـوده بـا یکـی دو دانشـجو برخـورد کـرده و منجـر
بـه مصدومیت آنها شـده اسـت ،این در حالی اسـت
کـه برخـی دانشـجویان در گفتوگـو بـا ایسـنا این
موضـوع کـه خـودرو حامـل یکـی از مسـئوالن
دانشـگاه آزاد بـوده را تاییـد نمیکننـد.
بـه گزارش ایسـنا ،پـس از تجمع روز گذشـته تعداد
قابـل توجهـی از دانشـجویان دانشـگاه آزاد در واحد
علـوم و تحقیقـات در اعتـراض بـه حادثـه واژگونی
اتوبـوس دانشـجویان ایـن واحـد دانشـگاهی ،صبح
دیـروز نیز تعـدادی از دانشـجویان این دانشـگاه در
محوطـه واحـد آموزشـی خـود تجمـع دوبـارهای را
برگـزار کردند.
در ادامـه برگـزاری ایـن تجمـع ،عصـر دیـروز
دانشـجویان بـا نشسـتن روی زمیـن و در مسـیر
حرکـت اتوبوسهـای دانشـگاه ،مانـع از حرکـت
آنهـا شـدند.
در فیلمـی کـه در فضـای مجـازی پـس از ایـن
تجمـع منتشـر شـده خودرویـی سـفیدرنگ کـه
برخـی مدعـی بودنـد حامـل رییـس دانشـگاه آزاد
اسلامی اسـت ،در حـال حرکـت بـه سـمت یکـی
از سـاختمانهای اداری دانشـگاه را نشـان میدهـد
کـه بـا ممانعت تعـدادی از دانشـجویان بـرای ادامه
مسـیر روبـرو میشـود .در ادامـه ایـن فیلـم ،خودرو
بـا ادامه حرکـت خود باعـث مصدومیت تعـدادی از
دانشـجویان میشـود .ایـن در حالی اسـت که برخی
دانشـجویان در گفتوگـو بـا ایسـنا ایـن موضوع را
کـه خـودرو حامل یکی از مسـئوالن دانشـگاه بوده
اسـت را تاییـد نمیکننـد.
یکـی از دانشـجویان دانشـگاه آزاد واحـد علـوم و

تحقیقـات در گفـت و گـو بـا ایسـنا ،بـا تاکیـد بـر
آن کـه حاضر نشـدن مسـئوالن روز شـنبه در جمع
دانشـجویان و عـدم عذرخواهی آنها ،دانشـجویان را
بیشـتر عصبانـی کـرده اسـت افـزود :این کـه گفته
میشـود وسـیله نقلیـه حامـل رییـس دانشـگاه آزاد
بـا دانشـجویان برخـورد کـرده ،بـا توجـه بـه مـدل
ماشـین رییـس دانشـگاه ،نمیتوانـد صحت داشـته
با شد .

وی بـا بیـان ایـن کـه برخـی مشـکالت از دیـروز
پیـش آمـده و آن هم این که تجمع دانشـجویان به
مسـائل سیاسـی ربط پیدا کرده اسـت ،گفـت :امروز
برخـی را دیـدم کـه کارت دانشـجویی دانشـجویان
را گرفتـه و بـا آنهـا صبحـت میکردنـد .ایـن در
حالـی اسـت کـه روز شـنبه افـرادی بـه صـورت
هدایـت شـده در جمـع دانشـجویان شـعارهای
غیر مرتبط میدادند.
وی ادامـه داد :امروز جمعیت کمتری از دانشـجویان
معترض در دانشـگاه حاضر شدند.
ایـن دانشـجو افـزود :مطالبـات دانشـجویان سـاده
اسـت و بـه ایـن خاطـر تحصن خـود را در سـکوت
برگـزار کردهانـد تـا مطالبـات آنهـا بـه مسـائل
سیاسـی ارتبـاط داده نشـود.

وی در رابطـه بـا حاشـیههای دیـروز ایـن دانشـگاه
توضیـح داد :امـروز عده کمتـری از دانشـجویان در
محـل بلوک آموزشـی تحصن کـرده و مانع از عبور
و مـرور ماشـین هـا شـدهاند در حالـی کـه برخـی
از دانشـجویان اسـامی ده نفـر را کـه مـورد تاییـد
همـگان نیسـت بـه آنها نشـان داده و مدعی شـدند
ایـن افـراد قرار اسـت بـه نمایندگـی دانشـجویان با
مسـئوالن صبحـت کنند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه شـورای صنفـی ایـن
دانشـگاه از سـال  ۸۸تاکنون تشـکیل نشـده است،
گفـت :برخـی از دانشـجویان در محـل سـاختمان
علـوم انسـانی منتظر حاضر شـدن مسـعودی رئیس
علـوم و تحقیقـات در جمـع دانشـجویان بودنـد
در حالـی کـه حراسـت دانشـگاه مـدام آمـدن ایـن
مسـئول را بـه تعویـق مـی انداخـت.
ایـن دانشـجو اظهـار کـرد :همچنین گفته میشـود
کـه جلسـات متعـددی در دانشـگاه برپـا میشـود
امـا مـا از نتیجـه آنهـا اطالعـی نداریـم .شـنیدهها
نیـز حاکـی از آن اسـت کـه دانشـجویان ماشـین
حجت االسلام منتظری دادسـتان کل کشـور را در
هنـگام برگشـت از جلسـات متوقـف کـرده و وی با
پـای پیاده از دانشـگاه خارج شـد ه اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،حجتاالسلام محمـد جعفـر
منتظـری ،دادسـتان کل کشـور عصـر دیـروز در
جمـع دانشـجویان معتـرض دانشـگاه آزاد واحـد
علـوم و تحقیقـات حضـور پیـدا کـرد و ضمـن
تسـلیت درگذشـت تعدادی از دانشـجویان دانشـگاه
علـوم و تحقیقـات در حادثـه واژگونـی اتوبـوس
گفـت :از وقـوع حادثـه احسـاس وظیفـه کـردم
کـه در ایـن مسـئله ورود کنـم و بـه بررسـی ایـن
موضـوع بپـردازم کـه آیا حادثـه به صـورت طبیعی
و معمولـی بـوده و یـا افـرادی در این زمینـه قصور
داشتهاند.

