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آخرین جزئیات از دستگیری  ۵متهم جدید
در پرونده شبنم نعمت زاده
وکیل متهم شبنم نعمتزاده دربــاره جزئیات
نقش متهمان جدید پــرونــده فساد دارویــی
توضیحاتیداد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در جلسه
دوم رسیدگی به اتهامات پرونده فساد دارویی و
متهمان شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری
پور،قاضیمسعودیمقامازدستگیریپنجمتهم
جدیددیگرخبرداد.
به گفته مسعودی مقام این متهمان جدید هم به
نوعی در روند اجرای فسادهای دارویــی نقش
داشتهاندوردپایآنهادرپروندهمشخصاست
اما تاکنون جز نعمت زاده و لشگری پور نام متهم
دیگریدرپروندهبهچشمنخوردهاستو نماینده
دادستان و قاضی دربــاره این متهمان جدید
سخنینگفتهاند.
شناسایی سرنخهای جدید در پرونده نعمت
زاده در تمامی جلسات رسیدگی ادامه دارد و
عالوه بر شناسایی متهمان ،انبار جدیدی هم
کشفشدهاستومتهمانهمبهنوعیازردپای
دیگر افراد دخیل در پرونده صحبت کردهاند.
امیرمسعود مــظــاهــری وکــیــل متهم شبنم
نعمتزاده در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران

جــوان ،دربــاره جزئیات نقش متهمان جدید
پرونده فساد دارویی اظهار کرد :به نظر میرسد
افــراد جدیدی که به عنوان متهم در پرونده
شناخته شدهاند در حیفومیل کردن داروهای
شبکه نقش موثر و مستقیمی داشتهاند .
▪متهمان جدید پرونده فساد دارویی چه
نقشی در شرکت داشتند؟

او ادامه داد :افراد جدیدی که به عنوان متهم
پرونده شناخته شدهاند در مفقود شدن داروها
نقش داشتند و مال را به صــورت غیرقانونی
تصاحب کردهاند.
مظاهری دربــاره ایفای نقش متهمان جدید
پرونده فساد دارویــی در شرکت دارویــی رسا
اظهار کرد :افرادی که به عنوان متهم جدید
شناخته شدهاند در بخش توزیع شرکت حضور
داشتند و بخشی از کار فروش و توزیع را انجام
میدادند.
وکــیــل متهم نــعــم ـتزاده تصریح ک ــرد :اگر
مشخص شود که چه کسی فساد دارویی انجام
داده است باید مجازات شود و میان خانم نعمت
زاده و فردی دیگر هیچ تفاوتی وجود ندارد.

رئیسستادعمرهوعتباتدانشگاهیان:

غیبتدانشگاهیاندرایاماربعینموجهاست

حجتاالسالم مرتضی مطهری پور با بیان این
که امسال اقدامات الزم برای فراهمسازی بستر
حضور دانشجویان در راهپیمایی اربعین صورت
گرفته است ،افزود :ارائه وام ،حذف وثیقه برای
صــدور مجوز خــروج و موجه شدن غیبت آنــان و
استادانازجملهایناقداماتاست.
رئیسستادعمرهوعتباتدانشگاهیانگفت:در
زمینهتسهیلسفردانشگاهیانبهاربعین،امسال
اقداماتخوبیازسویستاداربعیندانشگاهیان
صورتگرفتهاست.
درجلساتاینستادکهدروزارتعلوم،تحقیقات
و فناوری برگزار شد ،تصمیمات خوبی از قبیل
وام صندوق رفاه دانشجویان ،وام دانشگاه آزاد
اسالمی و وام دانشگاه فرهنگیان مورد تصویب
قــرار گرفت تا به زائـــران اربعین دانشگاهی
پــرداخــت شــود کــه نشان دهــنــده اهتمام دو
وزارتخانهبرایتسهیلحضوردانشجویاناست.

مطهریپور افزود :امسال تمامی اقدامات برای
فراهمسازی بسترهای الزم به منظور حضور
پرشور دانشگاهیان در اربعین حسینی انجام
شده اســت ،یکی از این اقدامات حذف وثیقه
برای دریافت مجوز خروج دانشگاهیان است،
به ویژه این مسئله برای دانشجویان رشته های
علومپزشکیکهموضوعتعهدبهخدمترادارند،
بسیار مهم و اثرگذار است و از سوی دیگر غیبت
دانشجویان و استادان بر اساس دستورالعمل
ابالغ شده به دانشگاهها در ایام اربعین حسینی
بهدلیلسفربهعتباتعالیاتموجهاستوبرای
کارکنان دانشگاهها نیز مرخصی تشویقی و
ماموریتبدونحقوقلحاظمیشود.
وی گفت :ایــن ستاد تصمیم گرفت در تمام
دانشگاهها ستاد اربعین دانشجویی تشکیل
شودتاموانعحضوردانشجویانواستاداندراین
سفررابرطرفکنند.

ماجرایضربوشتمیکجوانمهاجردرقشم
رئیس پزشکی قانونی شهرستان قشم اعالم
کرد :هیچ مراجعه و موردی مبنی بر شکنجه
بدنی جوان مهاجر تاکنون در این اداره ثبت
نشده است.
مــــدتــــی پـــیـــش خــــبــــری در رســــانــــه هــا
و فــضــای مــجــازی مــنــتــشــر شــد کــه حاکی
از شکنجه یک جوان مهاجر در قشم بود.
فیلمی که از این موضوع منتشر شده ،نشان
می دهد که افــرادی دست و پای این جوان
را بسته و او را شکنجه کرده اند.
در یکی دو روز گذشته خبرهای غیررسمی
متفاوتی دربــــاره انــگــیــزه ایــن اقـــدام و نیز

سرنوشت این جوان منتشر شده است .برخی
منابع گفته اند جوان مهاجر به دلیل آن چه
ایجاد مزاحمت بــرای یک خانم اعــام شده
از ســوی چند نفر هــدف ضــرب و جــرح قــرار
گرفته است .انتشار این فیلم بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت و با واکنش وزارت امور
خارجه کشور فرد مجروح همراه بود اما روز
گذشته رئیس پزشکی قانونی شهرستان قشم،
در واکنش به این خبر گفت :هیچ مراجعه و
موردی مبنی بر شکنجه بدنی جوان مهاجر که
در فضای مجازی بازتاب داشته تاکنون در این
اداره ثبت نشده است .دادستان قشم نیز به
ایرنا گفت :کشته شدن چنین فردی درست
نیست ،اما ضرب و جرح وی صحت دارد .رضا
صفایی افــزود :متهمان شناسایی شد هاند
و پرونده قضایی آنان در حال تکمیل است.
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دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی:

خللی در پروازهای اربعین ایجاد نشده است

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت:
پروازها از ایران به فرودگا ههای بغداد و نجف
طبق برنامه در حال انجام است و شرکتهای
هــواپــیــمــایــی ه ــم بــــرای ســفــرهــای اربــعــیــن
مجوزهای الزم را از فرودگاههای نجف و بغداد
گرفته اند.مقصود اسعدی سامانی روز گذشته
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فــارس ،اظهارکرد :با وجود برخی اتفاقات در
عراق همه پروازهای کشورمان به فرودگاههای
بغداد و نجف طبق برنامه در حال انجام است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود :تدابیر
الزم امنیتی در کشور عراق ایجاد شده است،
همچنین الیه حفاظتی در اطراف فرودگاههای
نجف و بغداد وجود دارد و پروازها در حال انجام
است؛ ضمن آن که مسافران با اسکورت وارد
فرودگاه بغداد و کسانی که از فرودگاه بغداد قصد
خارج شدن دارند با اسکورت خارج میشوند تا
مشکلی برای پروازها نداشته باشیم.

▪صدور مجوزهای پروازهای اربعین از
سوی فرودگاههای نجف و بغداد برای همه
شرکتهای متقاضی

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی دربــاره
آخرین وضعیت دریافت مجوزهای پروازی اظهار
کــرد :هم اکنون همه شرکتهای هواپیمایی
مجوزها و تاییدیههای الزم را از فرودگا ههای
نجف و بغداد برای پروازهای اربعین گرفتهاند و
مشکل خاصی در این باره نداریم.
▪ایران ایر هم موفق به دریافت مجوز از
فرودگاه نجف برای پروازهای اربعین شد

وی افــزود :مشکل بدهی ایــران ایر به فرودگاه
نجف هم رفع و این شرکت هواپیمایی موفق به
دریافت مجوز پروازهای اربعین شد.
وی اظهارکرد :البته ایــران ایــر از مسیرهای
کرمانشاه و ایــام نیز به مقاصد نجف و بغداد
پرواز برقرار کرده است ضمن آن که شرکتهای

هواپیمایی با هدف تسهیل تردد زائران حسینی
برای ایام اربعین از مبادی مختلف به مقاصد
کرمانشاه و ایالم پروازهایی راهاندازی کردهاند
تا زائران در صورت تمایل از طریق حمل و نقل
هوایی به مرزها منتقل شوند و از آن طرف به
کشور عراق سفر کنند.دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی تاکید کرد :همان گونه که از قبل نیز
اعالم شد نرخهای بلیت پروازهای تهران ،مشهد

و دیگر شهرستانها به فرودگاههای نجف و بغداد
مشخصاستومسافراندقتکنندبههیچعنوان
نرخهای باالتر از قیمتهای اعالم شده پرداخت
نکنند.اسعدی سامانی تاکید کرد :مسافران در
صورت مواجهه با گران فروشی حتما موضوع را به
سازمانهواپیماییکشوریوانجمنشرکتهای
هواپیمایی اعالم کنند و مطمئن باشند به این
موضوع رسیدگی میشود.

منتقدان نحوه اعمال سهمی ه کنکور پزشکی به کمیسیون اصل  ۹۰شکایت کنند
نماینده مــردم در مجلس دهــم ،از منتقدان
نحوه اعمال سهمیهها در کنکور پزشکی که
معتقدند ایــن کــار موجب تضییع حقوق سایر
شرکتکنندگان شده ،خواست تا شکایت خود
را در دیوان عدالت اداری یا کمیسیون اصل ۹۰
مطرح کنند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتوگو با
خبرگزاری خانه ملت ،در واکنش به انتقادات
برخی دربــاره نحوه اعمال سهمیهها در کنکور

پزشکی که معتقدند این کار موجب تضییع حقوق
سایر شرکتکنندگانی شده که امتیازی برابر با
این افراد داشتهاند ،گفت :آن چه قانون تعیین
کرده ،برای همه الزامآور میشود ،در این باره در
قانون درصدی برای هر کدام از واجدان شرایط
بهرهمندی از سهمیهها اعم از ایثارگران ،خانواده
شهدا و مناطق محروم مشخص شده است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی،
ادامه داد :آن چه مسلم است در خصوص تحصیل

در رشته پزشکی که با جان مردم ارتباط دارد،
باید در اعمال این سهمیهها دقت بیشتری شود،
کما این که در قانون آمــده بــرای بهر همندی از
سهمیههای کنکور باید امتیاز کسب شده توسط
فرد درصدی پایینتر از آخرین پذیرفته شده در
رشته مد نظر باشد.
جمالی نوبندگانی تصریح کــرد :اگــر قانون
در این باره به طور صحیح اجرا شود هم حق و
حقوق سایر افراد در جامعه تضییع نمیشود و

هم افراد واجد شرایط استفاده از سهمیهها از
حقوق قانونی خود بهرهمند میشوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،یادآور شد:
اگر فردی تصور میکند اقدامی خارج از روالی
که در قانون پیشبینی شده در تحقق سهمیهها
صورت گرفته است ،میتواند شکایت خود را
یا در دیــوان عدالت اداری یا کمیسیون اصل
 90مجلس شورای اسالمی مطرح کند تا به
موضوع رسیدگی شود و تظلمخواهی کنند.

دانشگاهتهراندرمیان ۵۰۰دانشگاهبرتردنیا
دانشگاه تهران در میان  ۵۰۰دانشگاه برتر دنیا
بر اســاس رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۰
در گــروه هنر و علوم انسانی قــرار گرفت .به
گــزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،رتبه
بندی دانشگا ههای جهان  ۲۰۲۰نظام رتبه
بندی بین المللی تایمز با موضوع هنر و علوم
انسانی منتشر شد.رتبه بندی دانشگا ههای
جهانی آموزش عالی  ۲۰۲۰برای موضوعات
هنری و علوم انسانی از همان شاخصهای

عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاههای
جهانی استفاده میکند ،اما دوباره متناسب با
رشتههای خاص مورد سنجش قرار گرفته است.
این رتبه بندی دانشگاههایی را نشان میدهد که
در زمینه هنر ،هنرهای نمایشی ،طراحی ،زبان
ها ،زبان شناسی ،ادبیات ،تاریخ ،فلسفه ،کالم،
معماری و باستان شناسی پیشرو هستند.
جدول امسال شامل  ۵۳۶دانشگاه ،نسبت به
سال گذشته که ۵۰۶دانشگاه را در بر میگرفت،

افزایش نشان میدهد.دانشگاه استنفورد یک بار
دیگر در صدر جدول قرار دارد و دانشگاه کمبریج
امسال با دو پله ارتقا به مقام دوم صعود کرده
است .انستیتوی فناوری ماساچوست  MITبه
رتبه چهارم سقوط کرده است .دانشگاه آکسفورد
همچنان در جایگاه ســوم باقی مانده اســت و
دانشگاه هاروارد در رده پنجم جدول قرار دارد.
هیچ دانشگاه آسیایی در بین  ۲۰رتبه برتر
حضور ندارد .اما چین برای نخستین بار دارای

سه موسسه در میان  ۱۰۰دانشگاه برتر است
و دانشگاه پکن چین در رتبه  ۲۳قرار دارد .در
مجموع هشت دانشگاه آسیایی در بین ۱۰۰
دانشگاه برتر قرار گرفته اند.دانشگاههای LMU
مونیخ و دانشگاه هومبولت برلین از آلمان،
دانشگاه تورنتوی کانادا و علوم پاریس و Lettres
از فرانسه و دانشگاه تحقیقاتی  PSLپاریس تنها
موسسات خــارج از انگلستان و ایــاالت متحده
هستند که در میان ۲۰دانشگاه برتر حضور دارند.

پیشرفتمحوربیرجند–زاهدانپساز 12سال،فقط 35درصد
اکبری  -از جاده دلهره (محور بیرجند  -قاین ) که
بگذریم محورهای بیرجند -زاهدان و سربیشه –
ماهیرود از قطعات پازل کریدور شمال به جنوب
در خراسان جنوبی محسوب می شود.
اگر چه در این سال ها اقداماتی برای دو بانده
شدن شریان های مواصالتی خراسان جنوبی
انجام شده است اما آن طور که از شواهد بر می
آید هنوز به طور کامل حتی یکی از محورهای
مواصالتی این استان به بزرگراه ارتقا نیافته است
و غلتک جــاده ســازی در حالی به دلیل کمبود
اعتبارکندحرکتمیکندکهمطالباتمیلیاردی
پیمانکاران هم بر دوش استان سنگینی می کند.
▪ 35درصد پیشرفت طی  12سال

طــول محور بیرجند -زاهــدان که در محدوده

خراسان جنوبی قرار دارد  246کیلومتر است و
شروع اجرای پروژه دو بانده سازی آن نیز به سال
 86برمی گردد.
به گزارش «خراسان» مدیر ساخت و توسعه راه
های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
با اشاره به این که از سال  86در این محور 246
کیلومتری  35درصد پیشرفت فیزیکی حاصل
شــده اســت و مطالبات پیمانکاران مسیر 80
میلیارد ریال است می گوید :سه قرارداد به ارزش
هزار و  376میلیارد ریال برای ادامه توسعه این
محور بسته شده است و از آن جا كه محور جزو
مصوبات سفر ریــاســت جمهوری بــه خراسان
جنوبی و پــروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی
است  17كیلومتر باند دوم آن با هزینه کرد 340
میلیارد ریال در اردیبهشت افتتاح شد .به گفته

«مودی » با توجه به برنامه ریزی انجام شده در
صــورت تخصیص اعتبار 4 ،كیلومتر باند دوم
این محور در سال  98و  10كیلومتر در سال
 99به بهره برداری خواهد رسید .وی ادامه می
دهد :شروع به سازی و ارتقای محور سربیشه -
درح – میل  78به طول  140کیلومتر به سال
 88برمی گــردد كه به ســازی  71كیلومتر آن
انجام شده اســت و یك قــرارداد در دست اجرا
به مبلغ  106میلیارد ریال دارد .وی با اشاره به
این که پیشرفت فیزیكی این محور  50درصد
و مطالبات پیمانكاران  20میلیارد ریال است
می افزاید :این محور نیز جزو پروژه های مصوب
اقتصاد مقاومتی است و با توجه به برنامه ریزی ها
در صورت تخصیص اعتبار 8 ،كیلومتر باند دوم
آن طی امسال و  5كیلومتر در سال  99به بهره

برداری می رسد.
▪ 450کیلومتر در دست اجراست

به گفته وی ،احداث  450کیلومتر باند دوم در
خراسان جنوبی در دســت اجراست که از این
مسیرها بیش از  60کیلومتر آسفالت شده است
و در مرحله ایمن سازی قرار دارد و  90کیلومتر
آمــاده آسفالت اســت که بر اســاس پیش بینی
ها انتظار می رود تا پایان امسال دست کم 50
کیلومتر از این محور ها به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به این که برای تكمیل پروژه های در
دست اجرا به ویژه باند دوم به 352میلیارد تومان
اعتبار نیاز است می گوید :مطالبات پیمانكاران
جاده ها به جز محور بیرجند – قاین 76،میلیارد و
 700میلیون تومان است.

