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اطالعات خصوصی
کارمندان ناسا هم لو رفت

یک برنامه تحت وب داخلی ناسا ،اطالعات کارکنان این سازمان فضایی را افشا کرده است .از جمله این اطالعات می توان به اسامی کاربری ،اسامی،
آدرس های ایمیل و نام پروژه های مربوط به آن ها اشاره کرد.به گزارش مهر  ،برنامه تحت وبی که موجب وقوع این مشکل شده جیرا نام دارد که اکثر
شرکت های تجاری از آن برای ردگیری و بررسی نحوه پیشبرد طرح های مختلف یا شناسایی مشکالت پروژه های در حال اجرا و ...استفاده می کنند.

...
اخبار

رئیس سازمان پدافند غیر عامل:

احتمال قطع اینترنت از سوی
دشمن وجود دارد
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با
بیان این که احتمال تحریم سایبری از سوی
دشمن و تحمیل هزینه های آن بر کشور ما
وجود دارد گفت  :مسئله دیگری که احتمال
دارد از سوی آن ها دنبال شود قطع اینترنت
به صورت نقطه ای است که باید برای مقابله
با آن ها آماده بود.سردار   جاللی با بیان این
که دشمن با راهبرد جدید سایبری دنبال
رویکرد تهاجمی تر نسبت به گذشته است،
اظهار کرد :باید برای مقابله با حملههای
سایبری دشمنان آماده بود .وی یکی دیگر
از این تهدیدات را در حوزه هوشمندسازی
اشیا دانست و گفت :دشمنان با استفاده
از این ظرفیت هوشمندسازی قطعا تالش
میکنند تا اطالعات مــورد نیاز خود را از
جامعه ما به دســت آورنــد ،به عنوان مثال
با فروش دوربین های مداربسته و تعریف
برنامه هایی برای این دستگاهها هر چیزی
را تصویربرداری و یک نسخه از آن را به آدرس
خاصی ارسال میکنند.

شیوع آنفلوآنزای خوکی در تفلیس

وزارت امورخارجه :به گرجستان
سفر نکنید

سفر به کشور گرجستان طی ماه های اخیر
با حاشیه های زیادی روبه رو بوده است به
نحوی که وزارت خارجه چند بار مــردم را
از سفر به این کشور برحذر داشت .در پی
اخراج تعداد زیادی از شهروندان ایرانی از
گرجستان در آذر ماه امسال ،وزارت امور
خارجه ایران ضمن احضار سفیر این کشور
در تهران از شهروندان ایــرانــی خواسته
است تا اطالع ثانوی از سفر به گرجستان
خــودداری کنند.به تازگی نیز وزارت امور
خارجه ایران در اطالعیه ای به شهروندان
توصیه کرد جز در موارد ضروری به کشور
گرجستان سفر نکنند .بنابر اعالم مقامات
درمانی گرجستان دستکم  ۱۵تن در این
کشور بر اثر ابتال به آنفلوآنزای خوکی جان
خود را از دست دادهاند.

پاسخ جهرمی به منتقدان
فناوری ماهواره را با دوچرخه
مقایسه نکنید
وزیــر ارتباطات به انتقاداتی که به حوزه
پژوهش فضایی وارد شده است پاسخ داد و
گفت :ترویج کاربردهای فضایی در دستور
کار قرار دارد و نباید فناوری ماهواره را با
دوچــرخــه مقایسه کــرد.بــه گزارش مهر،
محمد جــواد آذری جهرمی درتوئیتر در
پاسخ به اظهارات صــادق زیباکالم استاد
دانشگاه و فعال سیاسی که گفته است؛
«ای کــاش بــه جــای صنایع هسته ای و
ماهواره و موشک  ،ایــران می توانست یک
دوچرخه بسازد که با ترکیه و هند رقابت
کند» ،گفت :فناوری هسته ای و موشکی
متولیان دیگری دارد ،اما اگر مایل هستید،
از نزدیک دستاوردهای پژوهشگران در
پژوهشگاه فضایی و تاثیر آن را بر زندگی
مــردم ببینید و از آینده روشــن ایــران آگاه
شوید تا دیگر برای نقد سیاست خارجی،
فناوری ماهواره را با دوچرخه قیاس نکنید.
جهرمی همچنین درخصوص انتقاد کاربری
که گفته «حتی پوشک استاندارد هم به
عنوان یک نیاز اساسی نمی توانیم تولید
کنیم و بودجه کشور صرف فناوری ماهواره
میشود» ،تاکید کرد :دانش ساخت ماهواره
در ایــران مطابق استانداردهای جهانی
است ،هرچند با تحریم مواجه بوده ایم ،برای
فرزندم از پوشک ایرانی استفاده می کنیم که
غیراستانداردنیست .البتهخیلی ازکشورها
برای نیازهای اساسی خود نیز واردات انجام
می دهند و این عیب نیست.وی در انتقاد
به این که تاثیر تحقیقات فضایی بر زندگی
ملموس نیست ،گفت :این اشکال وارد است
و تاکنون کاربردی از صنعت فضایی برای
زندگی مردم به صورت فراگیر وجود نداشته
است .طی یک سال اخیر ،توسعه زیادی در
این حوزه انجام شده که قطعا اثر شگرفی
بر برخی مشاغل مثل کشاورزی یا حفظ
سرمایه های ملی مانند جنگل ها خواهد
داشت.محمد جــواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات افزود :ترویج کاربردهای فناوری
فضایی در دستور کار است.

دکتر بانکی پور ،پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف تشریح کرد

گزارش دیدار تعدادی از چهره های فرهنگی با رهبر انقالب درباره حجاب
دکتر امیرحسین بانکیپور کارشناس مسائل
فرهنگی و چهره آشنا در حوزه موضوعات مربوط
به زن و خانواده در گفت و گو با پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری به بیان دیدگاه
ایشان دربــاره فعالیتهای مردمی مربوط به
عفاف و حجاب پرداخته اســت .بانکیپور در
این زمینه به دیدار اخیر جمعی از فعاالن حوزه
حجاب و عفاف با رهبر انقالب اشاره کرده و گفته
است:به تازگی همراه با جمعی از عزیزانی که در
موضوع حجاب و عفاف ،فعال یا صاحبنظر بودند
و آثاری را منتشر کرده بودند ،خدمت رهبر معظم
انقالب رسیدیم .در این جلسه ،هفت ،هشت
نفر از اعضای جمع دیدگا ههای خود و نتایج
فعالیتهایشان و تجربیاتی را که به دست آوردند،
خدمت حضرت آقا ارائه دادند .بعضی دیگر هم
آسیبشناسیها ،نقدها و انتقادهایی را که در
این عرصه به نظام داشتند ،گفتند.
▪آن چه پیر در خشت خام میبیند

بانکی پــور افـــزود:در
ایـــــن دیــــــــدار رهــبــر
انــقــاب در بخشی از
فــرمــایـششــان بــه این
نکته اشــاره کردند که
این که حضرت امام از

که تمایلی به حجاب ندارند ،آن قسمتهایی را
که میخواهند رعایت نمیکنند ،آن هایی هم
که مایل هستند رعایت میکنند .آقا نظرشان این
نبود ،میگفتند اگر این مسئله از ناحیه حضرت
امام از همان اول محکم نشده بود ،االن وضعیت
کشور ما و سیمای ظاهری کشور ما حتی از
کشوری مثل ترکیه ،به مراتب بدتر بود.
▪ضرورت تشکیل هیئتهای اندیشهورز

اول انقالب رعایت حجاب را در جامعه به صورت
قانون آوردنــد ،از مصادیق این بیان بود که "آن
چه پیر در خشت خام میبیند"...؛ ایشان گفتند
خیلی وقتها حضرت امام دیدگاههایی داشتند
که ما تعبد ًا میپذیرفتیم ،ولــی دلیلش را آن
زمان متوجه نمیشدیم و بعدها زمان به ما نشان
مــیداد که چقدر ایــن کــار ،حسا بشده بود.
یکی از این ها ،مسئله حجاب بود که مستقیم ًا
خود حضرت امام به این نظر رسیده بودند و این
نظر را در جامعه مطرح کردند که باید این حکم

اسالمی در جامعه و ادارهها کام ً
ال رعایت بشود.
ایشان گفتند اگر این نظر حضرت امام نبود بخش
زیــادی از موفقیتهایی که ما در این ۴۰ ،۳۰
سال شاهدش بودیم ،در جامعه رخ نمیداد و
اگر این مسئله در کشور ما نبود ،به خاطر فشارها
و حساسیتهای زیادی که درباره جامعه ایران
دارنــد ،وضعیت جامعه به مراتب از کشورهای
منطقهبدترمیشد.بعضیهافکرمیکنندکهاگر
مسئله الزام به رعایت حجاب در جامعه نباشد،
کشور ،خودش به یک تعادلی میرسد ،آن هایی

معاون وزیرکار:خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است
دانــش پــور -معاون تنظیم روابــط کــار وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :از نظر این
وزارتخانه ،خبرنگاری جزو مشاغل سخت و
زیان آور است.
بعد از آن که معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پنج شنبه هفته
گذشته اظهار کرد هنوز وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی قرار گرفتن شغل خبرنگاری
در حیطه مشاغل سخت را نپذیرفته است

معاون تنظیم روابــط کــار وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی دیــروز در گفت و گو با ایرنا
اعالم کرد :بر اساس آیین نامه مشاغل سخت
و زیــان آور ،حرفه خبرنگاری در ایــن گــروه
لحاظ شده است و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به هیچ عنوان درباره این امر دیدگاه
مغایری نــدارد .حاتم شاکرمی افــزود :هیئت
های تطبیق قوانین بر این آیین نامه و ضرورت
اجرای آن نیز اشراف کامل دارند .وی اضافه

کــرد :خبرنگارانی که متقاضی استفاده از
مزایای آیین نامه سخت و زیان آور هستند ،باید
ابتدا درخواستی را به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ارائه دهند که این وزارتخانه در تعریف
مصادیق خبرنگاری تفاوت دیدگاه داشته و
همین امر موجب می شود تا تقاضای برخی
خبرنگاران برای استفاده از آیین نامه ،مورد
تایید قرار نگیرد .وی تاکید کرد :اگر تعریف
مصادیق خبرنگاری از سوی وزارت فرهنگ

بانکی پور همچنین ادامــه داد :نکته سوم در
صحبتهای رهبر انقالب ایــن بــود که معتقد
بودند خیلی از بحثهایی که در جلسه مطرح
شده احتیاج به هیئتهای اندیشهورز دارد که
شما دور هم بنشینید و خودتان این مسائل را با
همدیگر حالجی کنید .توصیه کردند که یک
چنین جمعهایی شکل بگیرد و در واقــع این
گرو ههای مردمی که دارند فعالیت میکنند،
خودشان یک سند راهــبــردی داشته باشند و
بر اســاس آن سند راهبردی حرکت کنند ،که
حرکتهای همدیگر را خنثی نکنند و همافزایی
بشود .توصیه کردند که این مجموعهها با هم
مرتبط باشند ،تشتتی در آن ها نباشد و بتوانند
بــه همبستگی برسند .در عین حالیکه هر
کدام وجود مستقلی دارند و با حفظ استقالل،
بینشان هماهنگی ایجاد شود.
انجام شود ،بدون تردید وزارت تعاون به این
که خبرنگاری جزو مشاغل سخت است تردید
ندارد.در خور اشاره است ،معاون مطبوعاتی و
اطالع رسانی وزارت   ارشاد به تازگی درباره
این موضوع اظهار کــرد :اگرچه قــرار گرفتن
شغل خبرنگاری در حیطه مشاغل سخت مورد
پیگیری این وزارتخانه و خبرنگاران است ولی
هنوز وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این امر
را نپذیرفته است .محمد سلطانی فر افزود :در
صورت قبول این مسئله توسط وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،خبرنگاران می توانند با
 20سال خدمت بازنشسته شوند.

ماهواره های علمی ،مخابراتی و زیست محیطی ایران درمحل پرتاب مستقر شدند

«پیام» و«دوستی»آماده پرتاب

زهرا حاجیان  -بعد از یک رکود چند ساله در
اجــرای پــروژه هــای فضایی  ،ایــن روزهــا دوبــاره
خبرهای خوشی از فضا بــه گــوش مــی رســد و
قرار است سرانجام ماهواره های برزمین مانده
دانشجویی  ،یعنی دو مــاهــواره پیام امیر کبیر
ومــاهــواره دانشگاه صنعتی شریف ( دوستی )
درهفته های آینده به فضا پرتاب شوند  .طبق
اظهارات اخیر وزیر ارتباطات ومسئوالن سازمان
فضایی ؛ تستهای فنی ایــن دو مــاهــواره هم
اکنون به اتمام رسیده و ماهواره ها به محل پرتاب
انتقال داده شدهاند.در شرایطی که ماهوارههای
"پــیــام" و "دوســتــی" بــرای کــار بــردهــای صرفا
علمی وبه منظور انجام ماموریتهایی از جمله
تصویربرداری،مخابراتی ،بررسیپوششگیاهی،
بهبود پایش گرد وغبار ،حریق و اراضی کشاورزی،
در کنار ذخیره و ارسال داده و...طراحی شده اند ،
متاسفانهبهدلیلشرایطتحریمیکهدرسالهای
گذشته علیه کشور مان ایجاد شد  ،کشورهایی که
قول همکاری برای پرتاب این ماهواره ها را داده
بودند تحت تاثیر جوسازی های غرب به وعده خود
عملنکردندوهمینمسئله؛سالهاستکهپرتاب
این ماهواره ها راکه اساسا سفیرانی برای رفع
مشکالت و چالش های زیست محیطی خواهند
بود  ،با تأخیر مواجه کرده است  .اما اکنون قرار
است این ماهواره ها پس از سال ها انتظار ،بر بال
های دانش ایرانی وبا ماهواره برهای بومی به فضا
پرتاب شوند .
▪«مــاهــواره هــای پیام و دوستی»  2نمونه از
فعالیتهای صلحآمیز ایران در عرصه فضا

دکــتــر بــــراری رئیس
سازمان فضایی ایران
در گفت وگو با خراسان
ضمن تشریح جزئیات ،
کــاربــردهــا وماموریت
هـــای مـــاهـــواره هــای
آماده پرتاب ایرانی  ،بر
صلح آمیز بودن فعالیت های فضایی ایران نیز
تاکید می کند ومی گوید  :جمهوری اسالمی
ایران برنامه ها و اهدافی را در حوزه های صنعتی
و علمی در خصوص ماهواره تعریف کــرده که
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تصاویر ارائه شده از ماهواره های دوستی و پیام

تمامی این فعالیتهای فضایی شامل پرتاب و به
کارگیری ماهوار هها؛صلحآمیز و در راستای
تعامالت بین المللی است ودوماهواره دوستی
وپــیــام امــیــر کبیرکه حــاصــل تــاش محققان
دانشگاهی است دونمونه بارز از این فعالیت های
کامال صلح آمیز است  .وی می گوید  :همزمان با
آغاز به کار سازمان فضایی ایران ازاواسط دهه
80در همان ابتدا قراردادهای ساخت ماهواره با
برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی
شــریــف و امیرکبیرنیز بــه امــضــا رســیــد  .این
قراردادها در نهایت منجر به ساخت دوماهواره
دوســتــی وپــیــام  ،بــه عــنــوان یکی از مجموعه
ماهوارههای توسعه فناوری کشور و به کارفرمایی
سازمان فضایی ایران شد که خوشبختانه اکنون
تست هــای فنی آن ها انجام شــده اســت واین
دوماهواره درنوبت پرتاب قرارگرفتهاند.
▪«پــیــام»مــاهــواره ای بـــرای رفــع نیازهای
زیست محیطی

وی با اشــاره به مشخصات فنی ماهواره پیام
امیرکبیر خاطرنشان می کند :طراحی این
ماهواره از سال  84آغاز شده است .این ماهواره
با وزن 100کیلوگرم از سری میکرو ماهوارههای
توسعه فناوری فضایی است که به منظور انجام
مأموریت تصویربرداری طراحی و ساخته شده
است .ارتفاع مداری طراحی شده برای ماهواره
پیام امیرکبیر  ۵۰۰کیلومتر و با شیب مداری

 55درجه است و تصاویری با دقت  ۴۵متر ارسال
میکند و حــدود سه ســال در مــدار زمین باقی
خواهد ماند.به گفته رئیس ســازمــان فضایی
؛ پیام سه مأموریت تصویربرداری ،ذخــیــره و
ارسال داده ها را برعهده دارد.بررسی پوشش
گیاهی ،بهبود پایش گرد وغبار ،حریق و اراضی
کشاورزی ،در کنار ذخیره و ارســال داده و نیز
اندازه گیری تشعشعات فضایی با هدف بررسی
اثر پرتوهای کیهانی بر عملکرد ماهواره ،ازجمله
ماموریت هایی است که ماهواره پیام برای انجام
آن ها طراحی وساخته شده است  .ماهواره پیام
مأموریت مخابراتی هم دارد که باید یک پیام را
ذخیره و به زمین مخابره کند.چهار دوربین روی
اینماهوارهنصباستکهعملیاتعکسبرداری
از زمین را انجام می دهد .
▪«دوستی »برای پایش منابع آبی به فضا می رود

پــروژه طراحی و ساخت مــاهــواره دوستی در
سال  87؛ براساس توافق میان سازمان فضایی
و دانشگاه صنعتی شریف وتوسط بیش از 100
نفر از دانشجویان ،دانش آموختگان و اعضای
هیئت علمی این دانشگاه انجام شده است.این
ماهواره با وزن  52کیلو گرم دردسته ماهواره
های مینیاتوری قرار میگیرد.شکل ماهواره
دوستی تقریبا مکعبی بوده و با ابعادی در حدود
نیم متر طراحی و ساخته شده اســت .به گفته
رئیس سازمان فضایی ؛تصویربرداری رنگی با

رزولوشن بهتر از  ۳۰متر ،بررسی پوشش گیاهی
و پایش منابع آبی از جمله کاربردهای ماهواره
ایرانی دوستی است .وی درباره طول عمر این
ماهوارهمیگوید:حداکثرطولعمرعملیاتیاین
ماهواره برابر با یک سال و طول عمر بالستیکی آن
متناسب با مدار آن خواهد بود.این ماهواره فاقد
نیروی پیشرانش به منظور انجام مانور مداری
و تغییر مدار است؛ لذا پس از استقرار در مدار
از پیش تعیین شده و پس از سپری شدن عمر
عملیاتی ،با استهالک انرژی جنبشی و نزول به
مدارهای پایینتر ،وارد اتمسفر می شود و عمر
آن پایان مییابد.مدار این ماهواره بیضوی و در
دسته مدارهای کم ارتفاع ( ،)LEOبا ارتفاع اوج و
حضیض به ترتیب برابر با  310و  250کیلومتر و
شیب مداری  55درجه خواهد بود.
▪ایران دررتبه  11جهان از حیث دستیابی به
فناوری فضایی

دکتر بــراری با اشــاره به جایگاه ایــران درعرصه
فضایی می افزاید :با اجــرای برنامه  10ساله
اول توسعه فناوری فضایی در کشور در سال
های  85تا  94خوشبختانه کشورمان نه تنها به
چرخه کامل فناوری فضایی دست پیدا کرد بلکه
درنهایت به کشوری تبدیل شدیم که از نظر علمی
در عرصه فضا رتبه اول منطقه ورتبه یازده دنیا را
در اختیار داردو در برنامه  10ساله دوم نیز عالوه
بر تثبیت فناوری ،توسعه کاربردها را مورد توجه
قرار داده ایم  .ولی متاسفانه همچنان در زمینه
کاربرد دچار ضعف هستیم و تالش ما این است
که سهم خود را در اقتصاد فضا و توسعه کاربردها
ارتقا بدهیم چرا که امــروز همه کشورها برای
توسعه اقتصاد فضا برنامه دارند به طور نمونه
اسفندماه سال گذشته الیحه صنعت فضایی
انگلستان تصویب شــد ،بــراســاس ایــن الیحه
انگلستان قصد دارد تا رشد اقتصاد فضایی خود
را که تا سال  2017حدود  14میلیارد پوند بوده
است به  40میلیارد پوند در سال  2030برساند
ما هم تالش می کنیم سهم خود را در این زمینه
ارتقا بدهیم و مهم ترین بستر آن هم استفاده
از داده های ماهواره ای برای ارائه خدمات به
بخشهای مختلف جامعه است .

...
جامعه

درخواست وزیر ارشاد
از رئیس قوه قضاییه درباره
انتشار آگهی های دادگستری ها

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به تازگی در
نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اصالح
بخشنامه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و
نظارت مرکز آمــار و فناوری اطالعات قوه
قضاییه درباره انتشار آگهی های دادگستری
ها شد  .به گزارش خراسان ،در بخشی از نامه
سیدعباس صالحی آمده است« :حضرت آیت
ا ...صادق آملی الریجانی استحضار دارید که
رسانه ها به ویژه مطبوعات به خاطر شرایط
موجود اقتصادی و هزینه تولید از جمله هزینه
های کاغذ ،زینک و  ...وضعیت دشواری را
سپری می کنند ،هرچند که اقداماتی برای
رفع مشکالت و گرفتاری های مالی رسانه
ها از جمله در زمینه واردات کاغذ با ارز مشابه
کاالهای اساسی صورت گرفته ،با این حال،
تکافوی هزینه ها نیست ».وزیر ارشاد با بیان
این که مهم ترین محل درآمــد مطبوعات،
نه از تک فروشی بلکه از ناحیه چاپ آگهی
اعم از آگهی های دولتی و بخش خصوصی
است می افزاید « :به تازگی معاون محترم
پژوهش ،برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و
فناوری اطالعات قوه قضاییه در اقدامی که به
جای خود تحسین برانگیز است ،با راه اندازی
سامانه الکترونیکی ثبت و انتشار آگهی های
مرتبط با دادگستری ها اعالم کرده اند که
از این پس درج و انتشار آگهی در روزنامه
و نشریات متوقف می شود و این آگهی ها
صرفا از طریق این سامانه اطالع رسانی می
گردد .معنی این اقدام آن است که روزنامه ها
و دیگر نشریات منتشره در سطح کشور بیش
از 50درصد از درآمد خود از محل آگهی های
دولتی را از دست می دهند ،که در شرایط
کنونی واقعا جفا در حق این رسانه هاست.
لذا استدعا دارد دستور فرمایید با عنایت به
شرایط فعلی اقتصادی کشور و تنگناهای
مالی نشریات ،انتشار آگهی های مرتبط با
دادگستری ها کما فی السابق در نشریات
منتشر شود و محدود نمودن آن به انتشار از
طریق سامانه الکترونیک کان لم یکن گردد
یا به طور همزمان از طریق سامانه الکترونیک
نیز انتشار یابد».

وعده تامین اعتبار جذب 19هزار
پرستار جدید
سرپرست وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم
دگرگون شدن آموزش پرستاری و تغییر نگاه
به حرفه پرستاری ،دربــاره جذب 19هزار
نیروی جدید پرستاری گفت :محکم روی
این موضوع میایستم ،آن را تامین اعتبار
شــده ،فرض کنید .سعید نمکی دیــروز در
مراسم روز پرستار ضمن بیان این مطلب
خاطر نشان کرد :باید نگاهمان را به پرستاری
تغییر دهیم .همه ما یک تیم هستیم و باید
گسستهای میان پزشک ،پرستار ،پرستار و
ماما و  ...را ترمیم و حفرهها را پر کنیم.
▪پرداخت معوقات در اسرع وقت

سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به مسائل
صنفی و معیشتی پرستاران و مطالبات آن
ها ،گفت :مصوب کردیم که  19هزار نفر
پرستار در سال  98و  99در بخش دولتی
استخدام کنیم و مجلس نیز در ایــن باره
کمک میکند .در ایــن خصوص به دکتر
شهریاری  ،رئیس کمیسیون بهداشت نامه
نوشتم که این میزان استخدام را تامین
اعتبار شــده فــرض کند .نمکی همچنین
درباره پرداخت معوقات پرستاران گفت:
طی هفته آینده ایــن موضوع را بررسی و
سعی میکنیم معوقات پــرداخــت شــود.
درباره کارانه هم دستور دادیم تا در اسرع
وقت پرداخت شود.

