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روز حاشیه های یک حادثه تلخ

اخبار

 با رشد دو برابری در  ۲هفته؛

 ۶۲هزار سیمکارت ارسالکننده
پیامک تبلیغاتی قطع شد
شمار قطع و مسدود شدن سیمکارت های
شخصی ارسا لکننده پیامک تبلیغاتی از
طریق فرایند هوش مصنوعی از مرز  ۶۲هزار
سیمکارتگذشت.بهگزارشسازمانتنظیم
مقررات  ،آخرین آمار ارائه شده از وضعیت
برخورد با سیم کارت های شخصی ارسال
کننده پیامک تبلیغاتی که در پایگاه اطالع
رسانی رگوالتوری منتشر شده است ،نشان
می دهد که  ۶۲هزار و  ۳۶۴سیم کارت تا
پایان روز  ۸دی ماه جاری به دلیل ارسال
پیامک تبلیغاتی مزاحم ،قطع سرویس شده
اند.این درحالی است که تا روز  ۲۵آذرماه
شمار سیم کــارت های قطع شده به دلیل
مزاحمت پیامکی ۳۰ ،هزار سیم کارت بود.

کشفی که میتواند اطالعات
باستانشناسی تهران را تغییر دهد

ـاوش باستا نشناسی تهران در بازار
تیم کـ ِ
حضرتی ،حــدس میزنند شاید نخستین
ترانشهها را از دوره تیموری شهر تهران در دل
بازار تاریخی پایتخت باز کردهاند که میتواند
نخستین نمونه از ساختار شهر تاریخی باشد
که حتی «کالویخو» از آن نام برده است .مدیر
بخش باستانشناسی اداره میراث فرهنگی
استان تهران در گفت وگو با خراسان ضمن
بیان این مطلب اظهار کــرد :نتایج بررسی
های گمانه زنی باستان شناسی پالک 24
در بازار حضرتی طی یک هفته آینده به خاک
بکر خواهد رسید و پس از آن اطالعات باستان
شناسی مهمی به دست خواهد آمد که بدون
تردید این نتایج جزو موثرترین داده های
باستان شناسی تهران خواهد بــود .قدیر
افروند ادامه داد :پروژه گمانه زنی باستان
شناسی تهران در بازار حضرتی که از حدود
 10روز پیش آغاز شده است تا یک هفته دیگر
به اتمام می رسد و پس از این مرحله و انجام
اقدامات آزمایشگاهی موثرترین داده های
باستان شناسی تهران کشف خواهد شد.

 قانون جدید انتخاب شهرداران

ای وارد شد .حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور
در واحد علوم و تحقیقات و در جمع دانشجویان حاضر شد
و حرف هایشان را شنید ،رئیس دانشگاه آزاد عذرخواهی

کرد ،دانشجوها ادعای جدیدی را مطرح کردند ،مجلس
به این حادثه ورود کرد و البته تمامی این اتفاقات با حاشیه
هایی همراه بود .این گزارش به این موارد پرداخته است.

حضور دادستان کل کشور در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد :ادعای زیرگرفتن دانشجویان ساختگی است

گــروه اجتماعی  -حجتاالسالم
و المسلمین منتظری دادســتــان
کل کشور ظهر دیــروز از محل حادثه
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
بازدید کرد.به گــزارش میزان و آنا،
وی با حضور در جمع دانشجویان
ایــن دانشگاه و عــرض تسلیت ،پای
صحبتهای دانشگاهیان نشست و
به استماع اظهارات آنها پرداخت.
وی با اشاره به این که دادستانی پس
از این حادثه  ،به ماجرا ورود و با دستور
پیگیری به دادستان تهران اقدامات
الزم را آغاز کرد ،گفت ،آیت ا ...آملی
الریجانیپسازاینحادثهاز دادستان
کل کشور خواست که نظارت الزم را
در رسیدگی سریع به پرونده حادثه
به عمل آورند و نتیجه را اعالم کنند.
▪دانشجویان چه گفتند؟

گــــزارش خــراســان حــاکــی اســت،
همچنین در ویدئویی که از این بازدید

مسئوالن دانشگاه آزاد گفت :این
مسائل ساختگی است و میخواهند
فضا را ملتهب کنند.وی با تکذیب
این خبر گفت :مگر فقط یک خودرو

در محوطه دانشگاه وجــود دارد؟
صدها خودرو در این جا هستند.این
مسئله به هیچ وجه صحت ندارد و آن
را تکذیب میکنم.

خبر مرتبط

رئیس دانشگاه آزاد :عذرخواهی می کنم اما...
منتشر شــده اســت ،دادســتــان کل
کشور از دانشجویان می خواهد که
مطالب و حرف هایشان را با وی در
میان بگذارند .یکی از دانشجویان
در صحبت هایش می گوید :شما
اولین مسئولی هستید که پس از
حادثه به میان دانشجویان آمدید.
ایــن دانشجو مدعی شد که آن چه
مسئوالن دانشگاه بیان می کنند
اتوبوس هــای دانشگاه را نوسازی
کردند ،صحت نــدارد .او همچنین
ادعا کرد روز گذشته یکی از مسئوالن

دانشگاه آزاد ،قصد داشته با خودروی
خود دانشجویان را زیر بگیرد.
▪ معاون دانشگاه آزاد :خبر زیر
گرفتن دانشجویان ساختگی است

در همین زمینه و پس از انتشار این
ویــدئــو در فضای مــجــازی ،معاون
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
آزاد ای ــن ادعـــا را تــکــذیــب کــرد.
ابراهیم کالنتری در گفتوگو با ایلنا
در واکنش به خبر زیر گرفتن چند
دانشجو توسط خـــودروی یکی از

رئـــیـــس دانـــشـــگـــاه آزاد
اســامــی عــصــر دیــــروز در
جمع دانــشــجــویــان واحــد
عــلــوم و تحقیقات حضور
یافت و با آنان گفتوگو کرد.
یک ویدئو در فضای مجازی
این دیدار را روایت می کند که تهرانچی در آن می گوید :من این قدر جرئت
دارم که بابت این حادثه عذرخواهی کنم اما آیا آن هایی که  30سال این جا
مدیر بودند و این جاده را ساختند می آیند عذرخواهی کنند؟ او در اظهاراتش
از ماجرای هزینه 46میلیاردی ساخت تله کابین و واگذاری مشکوک آن به یک
شرکت گردشگری سخن می گوید که احتماال روزهای آینده ،رسانه ها پشت
پرده های آن را عیان می کنند.

ورود مجلس به حادثه دلخراش دانشگاه آزاد
محمداکبری -مطالبه شناسایی و معرفی
مــقــصــران ک ــه در وقــــوع ســانــحــه اتــوبــوس
دانشجویان علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
نقش داشتند ،بحثی بــود که پنج روز پس از
وقــوع ایــن حــادثــه دلــخــراش ،متن و حاشیه
دیروزمجلس را تحت الشعاع خود قرار داد.به
گــزارش خراسان ،روز گذشته علی الریجانی
در نطق پیش از دستور خود با اشــاره به حادثه
رخداده در دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه
آزاد که در نتیجه آن  10دانشجو درگذشتند،
کمیسیون آموزش و تحقیقات را مامور رسیدگی
به این حادثه کرد.وی افزود :کمیسیون آموزش
مجلس باید فرد یا افــرادی را که در این زمینه
قصور یــا تقصیری داشتند مشخص و بــرای
بررسی بیشتر به قوه قضاییه معرفی کند.در

ادامه جلسه ،مصطفی کواکبیان نماینده   تهران
طی تذکری خطاب به رئیس مجلس اظهارکرد
که مسئوالن اصلی دانشگاه آزاد باید دربــاره
این حادثه   به نمایندگان مجلس توضیح ارائه
کنند.وی تاکید کرد :این حرف عجیبی است
که می گویند عده ای ضد انقالب ترمز اتوبوس
را بریده اند.کواکبیان همچنین خطاب به
الریجانی گفت :شما موضوع جــان باختگان
اتوبوس دانشجویان را به کمیسیون آموزش
ارجاع دادید ،مردم می پرسند شما که به خاطر
یک نماینده جلسه ویــژه برگزار می کنید باید
برای  ۱۰جان باخته این حادثه مسئوالن اصلی
دانشگاه آزاد را دعوت کنید تا جوانب قضیه در
جلسه علنی بررسی شود.الریجانی در پاسخ
به این تذکر ،با بیان این که ما برای یک نماینده

جلسه ویــژه ای نگذاشتیم ،یــادآور شد :حادثه
اخیر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات حادثه
مهم و تاثیرگذاری روی روان اجتماعی جامعه
بود و بنده گفتم که کمیسیون آموزش موضوع
را بررسی کند و از قوه قضاییه اطالعات میدانی
بگیرد تا بر اساس آن جلسهای را تشکیل دهیم.
در همین حال جهانبخش محبی نیا نماینده
شاهین دژ در مجلس نیز طی نطقی با اشاره به
اظهاراتکواکبیاناظهارکرد:حوادثراسیاسی
نکنید .اگر اتفاقی میافتد که موجب شرمندگی
ماست مانند حادثه زاهــدان و حادثه دانشگاه
علوم و تحقیقات به دلیل سوء مدیریت است.
▪تایر ماشین و برخی مسئوالن

وی خطاب به مسئوالن مربوط گفت :ضد

انقالب ُعرضه ندارد که تایر ماشین را ُشل کند،
ضد انقالب اگر باشد شماها را ُشل میکند.
درهمین حــال روز گذشته فاطمه سعیدی
سخنگوی فراکسیون امید نیز با اعــام خبر
بررسیسانحهاتوبوسدانشجویاندانشگاهآزاد
با حضور مسئوالن ارشد این دانشگاه در جلسه
روز گذشته فراکسیون متبوعش اظهارکرد:
هیئت رئیسه فراکسیون امید مصوب کرد که
در نامهای از رئیس مجلس شــورای اسالمی
درخواست شود تا مسئوالن ارشــد دانشگاه
آزاد در جلسه روز سهشنبه هفت ه جاری مجلس
حضوریابند.وی افزود :درخواست فراکسیون
امید آن است که یک ساعت از وقت مجلس به
بررسیحادثهدلخراشسانحهاتوبوسدانشگاه
آزاد علوم و تحقیقات اختصاص یابد.

شهردار نباید دودی باشد
سخنگوی وزارت کشور از تغییر آیین نامه
اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
توسط هیئت دولت خبر داد و گفت :این آیین
نامه به استانداران سراسر کشور برای اجرا
ابــاغ شد.به گــزارش ایسنا ،سید سلمان
سامانی تصریح کرد :در آیین نامه اجرایی
جدید شروط اعتیادنداشتن به مواد مخدر
و روان گردان و دخانیات و داشتن حداقل
مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط پیش
بینی شــده است.سامانی با بیان ایــن که
شرایط سوابق اجرایی شهرداران به صورت
مبسوط در  6بند و  7تبصره تشریح شده
است ،افزود 3:سال سابقه مدیریت پایه یا ۵
سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای
شهردار یهای شهرهای تا  ۱۰هــزار نفر
جمعیت ۵ ،سال سابقه مدیریت پایه برای
شهردار یهای شهرهای با جمعیت ۱۰
هزار تا  ۵۰هزار نفر ۵ ،سال سابقه مدیریت
میانی بــرای شــهــرداریهــای شهرهای با
جمعیت  ۵۰هزار تا  ۲۰۰هزار نفر ۷ ،سال
سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های
شهرهای با جمعیت  ۲۰۰هــزار تا ۵۰۰
هزار نفر ۹ ،سال سابقه مدیریت میانی برای
شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰۰
هــزار تا یک میلیون نفر جمعیت و  ۹سال
سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های
شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
جمعیت از شروط تعیین شهرداران است.

عضوکمیسیون بهداشت و درمان:

استعفای وزیربهداشت فرار رو به جلوست
دانش پور -اگر چه گفته می شود وزیر بهداشت
از دو-سه هفته گذشته در جلسات هیئت دولت
حاضر نشده و از همان زمان هم استعفای خود را
به صورت کتبی به رئیس جمهور اعالم کرده است
اما خبر استعفای سید حسن قاضی زاده هاشمی
دیروز توسط نمایندگان مجلس اعالم شد .وزیر
بهداشت حتی در همین مدت روزهــای پرکاری
را گذراند و به منظور افتتاح پروژه های بهداشتی
و درمانی در سیستان و بلوچستان ،کرمانشاه و
کهگیلویه و بویراحمد به سفرهای متعددی رفت.
خبر استعفای وزیربهداشت را اولین بار ،الیاس
حضرتیدرصفحهشخصیخوددرتوئیترنوشت«:
متاسفانه باخبر شدم ،دکتر قاضیزاده هاشمی در
اعتراض به کاهش بودج ه سالمت ،استعفا کرده و
چند روزی است در جلسات هیئت دولت شرکت
نمیکند .وظیفه تمام دلسوزان است که مانع از
استعفای ایشان شوند و امیدوارم بهزودی وزیر
بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند».
ایــن نماینده مجلس همچنین در
گفتوگوباایسنا،علتاستعفای
وزیر را اعتراض به بودجه بخش
سالمت اعــام کــرد و گفت:
وزیربهداشت در ایــن زمینه
بحث شان شده است.
▪استعفای وزیر بهداشت جدی
نیست

البته یکی از اعضای کمیسیون
بهداشت و درمــان مجلس معتقد
است ،بحث استعفای وزیر بهداشت

جدینیستوحتیاگرصحتداشتهباشدرئیس
جمهور این استعفا را نمی پذیرد .محمدحسین
قربانی در گفت وگو با خراسان ضمن بیان این
مطلب خاطرنشان کرد :زمزمه استعفای وزیر از
زمانی شروع شد که خبرهایی در این خصوص
در فضای مجازی منتشر شد و البته حدود چهار-
پنج روز پیش اختالف نظری بین وزیربهداشت و
برخی از اعضای دولت به وجود آمد.
▪افــزایــش  10درصــــدی بــودجــه وزارت
بهداشت

یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمــان
مجلس نیز در واکنش به اخبار منتشر شده
درباره استعفای وزیر بهداشت به دلیل کمبود
بودجهطرحتحولسالمتگفت :بودجه
وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته
حداقل  ۱۰درصد افزایش پیدا ک رده
اســت ،وزارت بهداشت در زمینه
مصرف بــودجــه ،قانون را رعایت
نمیکند و مسئله استعفای وزیر
نیز فــرار روبهجلوست.علی
نــوبــخــت حقیقی افــــزود :با
توجه به منابع خزانه ،بودجه
وزارت بهداشت بهطور دقیق
تعیین شده است و حتی میتوان
یکسوم این مبلغ را صرفهجویی
کرد .درعین حال تالش ما برای
گفت وگــو بــا مسئوالن وزارت
بهداشت درباره علت استعفای
وزیر بهداشت نتیجه ای نداشت.

ابهام هادرباره افزایش امامزاده ها

نماینده مجلس:کشف امامزادهها باید یک جا تمام شود
پـــورمـــخـــتـــار عــضــو
کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس گفت:
«سازمان اوقاف برای
جــلــوگــیــری از وهــن
امــــامــــزاده ه ــا بــایــد
بــه مــوضــوع افزایش
آمــــار امــــامــــزاده ها
ورود کند .مضاف بر
این که سازمان اوقــاف متولی اصلی این امر
است و تکلیف دارد اجازه این سوء استفادهها
را نــدهــد».ایــن گ ــزارش حاکی اســت ،برخی
معتقدند امامزاده ها بدون حساب و کتاب در
حال افزایش هستند و گویا چندان سد سخت
و محکمی دربرابر آن ها وجود ندارد؛ در همین
زمینه انتقاد های غالمعلی جعفرزاده دیگر
نماینده مجلس است که به خانه ملت میگوید:
«در همین فاصله مجلس نهم تا مجلس دهم
چندهزارتایی به آمار امامزاد هها اضافه شد؛
سوالی که مردم میپرسند این است که داستان
امامزادهها کی تمام میشود؟ یعنی چه که تعداد
آن ها رو به تزاید است و چرا مرتب افزایش پیدا
میکند؟ این افزایش امامزادهها در نزد جوانان
فاقد معناست ،یک جایی باید پرونده کشف
امامزاده را ببندند و مرتب نباید امامزاده تولید
شود».او با اشاره به این که نباید بعد از تاریخی
به بعد کشف امامزاده داشته باشیم ،میگوید:
«کشف امــامــزاد ههــا باید یــک جــا تمام شــود؛
برخی از این ها اصال هیچ شجرهنامهای ندارند
و در برخی روستاها داستا نسازی میشود؛

...
جامعه

حضور دادستان کل کشور ،ادعای زیرگرفتن دانشجویان و عذرخواهی تهرانچی
حادثه تلخ جانباختن  10دانشجو در حادثه تلخ واحد
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ،دیروز با خبرها  ،ادعاها و
واکنش های جدید مسئوالن و دانشجویان به مرحله تازه
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بنابراین سازمان اوقاف
باید جلوی آن را بگیرد
و با این خرافات و برخی
اظــهــارات مسئوالن که
موجب وهن دین است،
به شدت برخورد کند».
▪پاسخ اوقاف

به گــزارش خبرآنالین،
این صحبت جعفرزاده با واکنش سازمان اوقاف
رو به رو شد و این سازمان در جوابیهای با طرح
این موضوع که بررسی شجرهنامه امامزادهها بر
اساس کار کارشناسی است خطاب به نماینده
رشت نوشت :از این نماینده محترم بهعنوان
شخصیت حقوقی صاحب تریبون نظام اسالمی
انتظار میرفت قبل از تکرارچندین باره چنین
موضوعات حساسیتزا که بهراحتی دستمایه
و خوراک تبلیغاتی رسانههای معاند نظام نیز
قرارمی گیرد بهدوراز حاشیه پردازی مراتب را
از این سازمان پیگیری می کرد تا عنداللزوم طی
برگزاری جلسه کارشناسی آمار و اطالعات کامل
بقاع متبرکه کشور و چگونگی ثبت و ضبط آنها
طی چندین سال اخیر در بستر سامانه جامع
اطالعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه
برای ایشان تبیین میشد.در عین حال پورمختار
درباره بحث شجرهنامه این امامزادهها گفت:
یک فردی در قم مسئولیت تطبیق شجره نامهها
را دارد که آیت ا ...نوری همدانی درباره ایشان
فتوایی داده اند که این فرد فاقد صالحیت برای
تایید شجره نامه امامزادهها است.

جزئیات سفرکارت های
 ۵تا  ۵۰میلیون تومانی
معاونگردشگریسازمانمیراثفرهنگیبا
اعالم خبری مبنی بر فعالسازی کارتهای
اعتباری سفر گفت :برنامهریزی یک طرح
گردشگریداخلیبهمنظورایجادرونقسفر
در مناطق کمتر توسعه یافته در حال انجام
است .برای این طرح کارتهای مبلغداری
از پنج تا ۵۰میلیون تومان درنظر گرفته شده
که بسته به شرایط موجود به هر خانوار داده
میشود.به گزارش ایلنا ،ولیا...تیموری
با بیان این که براساس تسهیالت درنظر
گرفته شده برای هر خانوار مبلغ متوسطی
برآورد شده که البته به صورت نقد در اختیار
آن ها قرار نمیگیرد ،ادامه داد :قرار بر این
شــده که ایــن تسهیالت را دفاتر خدمات
مسافرتی ما از بانکها بگیرند و فرد خودش
درگیر ضامن و بــوروکــراسـیهــای بانکی
نشود .به این صورت دفاتر این تسهیالت
را از بانکها با سود بسیار پایین میگیرند
و در قالب یک کــارت سفر به متقاضیان
ارائه میدهند .تیموری افزود :برای هرچه
بهتر عملی شدن این طرح ما با صداوسیما
مذاکراتی را انجام دادیم و اکنون آن ها این
آمادگی را دارند تا براساس صحبتهایی
که با ما توافق کردهاند ،این طرح را به شکل
ویــژه مــورد حمایت خود قــرار دهند و آن را
معرفیکنند.معاونگردشگریکشورگفت:
فرایندهای مختلفی در داخــل ایــن طرح
پیشبینی شده تا آن ها که میخواهند از
بستر سازما نها و دستگا ههای اجرایی از
اینطرحبرایکارمندانخوداستفادهکنند.
وی همچنین درباره میزان مبلغ حمایتی که
در این طرح برای هر خانوار در نظر گرفته
شده است ،گفت :کارتهایی که برای این
موضوع تدارک دیده شده ،مبلغدار بوده و
از حداقل پنج میلیون تا  50میلیون تومان
نیز در آن هست و میتوان از آن ها برای
تمام هزینههای سفر داخلی استفاده کرد.
بهزودی جزئیات نحوه دریافت این کارتها
اعالم میشود.

چراغ سبز شورای عالی انقالب
فرهنگی به موضوع حضور بانوان
در ورزشگاهها
دبیر شورای انقالب فرهنگی گفت :شورای
عالی انقالب فرهنگی درباره حل موضوع
حضور بانوان در ورزشگاهها اهتمام و رویکرد
مثبت و سازنده ای دارد.به گزارش ایسنا،
مخبر دزفولی در حاشیه بیست و ششمین
جلسه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی
اظهار کرد :در خصوص حضور خانوادهها
در ورزشگاهها باید پیشنهاد وزارت ورزش
و جوانان به شورای انقالب فرهنگی ارائه
شــود .وی گفت :طبق قواعد و ضوابط و
ایجاد امکاناتی که وزیر ورزش و جوانان به آن
اشاره داشتند که هم اکنون وجود دارد نباید
مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها
وجود داشته باشد.

افزایش  320میلیونی بازدید
کانال های تلگرامی در آذر
نسبت به مهر
میزان بازدیدکل مطالب تولید شده درکانال
های تلگرامی در آذرمــاه امسال نسبت به
مهرماه ،بــه صــورت روزان ــه  320میلیون
بارافزایش داشته است .به گــزارش ایرنا ؛
مطابق با داده های آزمایشگاه شبکه های
اجتماعی مجازی در دانشگاه تهران  ،شیب
تولیدات کانال های تلگرامی در آذر ماه
منفی بــوده است و به طور میانگین درهر
روز یک میلیون و 538هزار پست تلگرامی
منتشر شــده اســت همچنین میانگین
تولیدات کانال های تلگرامی در هر روز59
هزار پست کمتر از تولیدات روزانه کانال ها
در ماه گذشته بوده است و شاهد افت تولید
محتوا در تلگرام بوده ایم .اما شیب بازدید
مطالب کانال ها در آذرماه نسبتا ثابت بوده
است .پربازدید ترین روز تلگرام مربوط به 4
آذر ماه همزمان با میالد رسول اکرم(ص)
بوده است که مجموع بازدید کانال ها بیشتر
از یک میلیاردو  48میلیون بار بوده است و به
طور میانگین در آذر ماه میزان بازدید کل
مطالب تولید شده در کانال های تلگرامی
در هر روز یک میلیاردو 146میلیون بار
بوده است .

