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رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

سربازی ،کاربردی میشود

رئیس اداره ســرمایه انسانی ســتاد کل نیروهای مسلح
گفــت :کارکنان وظیفه در طول خدمــت خود حداقل یک
مهارت فنی را آموزش میبینند .سرتیپ دوم پاسدار موسی
کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مســلح در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد:
براســاس تصمیمات اتخاذ شــده در خصوص رویکرد جدید
خدمت ســربازی ،در نظر اســت کارکنــان وظیفه در طول
خدمت با گذراندن آموزش مهارت آموزی حداقل یک مهارت
فنی را فراگرفته تا زمینه اشــتغال آنها پس از پایان خدمت
هموارتر شود .وی ادامه داد :به همین منظور در سال جاری
با تشکیل قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل
نیروهای مســلح ،برنامهریزیهای الزم برای تحقق این امر
مهم صورت گرفته است .بر این اساس مقرر شد:
 -۱آموزشهــای فنــی و حرفهای تعــدادی از کارکنان
وظیفه کماکان استمرار یابد.
 -۲بســترهای الزم از قبیــل هماهنگیهــا ،امضــای
تفاهمنامهها ،برگزاری همایشهــا ،تجهیز کارگاهها و غیره
برای ایجــاد تحول و جهش قابل توجــه در تعداد کارکنان

قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه بــا موادمخدر گفت :نرخ
شیوع مصرف موادمخدر در کشور  5/39درصد است و مصرف
تریاک همچنان در صدر موادمخدر اســت .به گزارش ایسنا،
علی مویدی در دیدار با جمعی از نمایندگان مردم کردستان
در مجلس که در محل ســتاد برگزار شد ،گفت :در سال ،94
براســاس پیمایش تنوع مواد در مصرف مواد روانگردان که با
مشــارکت دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان
بهزیســتی در بین جمعیت هدف  ۵۲میلیون نفر و در حجم
نمونه  ۶۰هزار نفر در کلیه مراکز اســتانها مورد مطالعه و از
هر استان  ۵شهرســتان مورد بررسی قرار گرفت ،نرخ شیوع
اعتیاد  5/39درصد در بین جمعیت  15الی  64ســال اعالم
شد .وی افزود :از این میزان ،نرخ شیوع مصرف مواد مخدردر
دانشآموزان مقطع متوســطه دوم در سال تحصیلی 93-94
 2/1درصد ،دانشــجویان دانشگاههای دولتی  5/6درصد و در
جامعه کارگری محیطهای صنعتی در سال  22/3 ،93درصد
اســت .قائم مقام دبیرکل ستاد گفت :طبق این شیوعشناسی
با  53/2درصد ،ماری جوآنا و مشــتقات آن شــامل حشیش،
علف و گل با  11/9درصد ،شیشــه  8/1درصد ،هروئین 7/1
و کراک با  3/5شــایعترین مواد مصرفی معتادان هستند که

وظیفه تحت آموزش در سال  ۱۳۹۷فراهم شود.
 -۳برای کارکنان وظیفــهای که قبل از اعزام دارای یک
تخصــص فنی خاص بودهاند و یا در مدت خدمت ســربازی
با بکارگیری تخصصی در نیروهای مســلح عمال مهارت الزم
را در فعالیت مربوط کســب کردهانــد و در عین حال فاقد
گواهینامه تخصصی هستند ،گواهینامه رسمیصادر شود.
ســردار کمالی با بیان اینکه در نظر اســت با هماهنگی
ســازمان فنی و حرفهای ،این افراد ضمن ثبتنام در سامانه
ســازمان فنی و حرفهای ،مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس
از آنها آزمون گرفته شــود ،خاطرنشان کرد :چنانچه افراد
در آزمون پذیرفته شــوند به آنها گواهینامه رسمیمهارت
سازمان فنی و حرفهای اعطا خواهد شد .در غیر این صورت
بــا آموزش مختصر و رفع نواقص ،بــرای آزمون بعدی آماده
میشوند.
ســردار کمالی ادامه داد :تمام کارکنان وظیفه نیروهای
مسلح که دارای مهارت خاصی بوده و یا حتی وظیفه نگهبانی
را بر عهده دارند ،در سامانه سازمان فنی و حرفهای به آدرس
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استفاده از سرمایهگذاری خارجی
در توسعه حمل و نقل ریل محور

مهر :رئیس شورای شهر تهران خواســتار سرمایهگذاری خارجی در توسعه
حمل و نقل ریل محور شد.محسنهاشمی رفسنجانی رییس شورای اسالمی شهر
تهران و تعدادی از اعضای شورا با سفیر سنگاپور اون کنگ یانگ و هیات همراه
دیدار کردند.محسنهاشــمی در این جلسه در ابتدای سخنان خود گفت :تبادل
تجارب بین تهران و ســنگاپور یکی از موضوعاتی است که میتواند در توسعه و
بهبود مدیریت شهری در پایتخت موثر باشد.وی ادامه داد :همانطور که ریاست
جمهور در دیدار اخیرشــان با اعضای شــورا تاکید داشتند توسعه گردشگری و
جذب توریست یکی از مواردی است که باید مورد اهمیت قرار گیرد.

روزشمار دهه وقف اعالم شد

کنند .وی در ادامه اظهار داشــت :یگانهای نیروهای مسلح
موظفنــد این موضوع را به نحو شایســته اطالع رســانی و
امکانــات الزم را جهت ثبتنام کارکنان وظیفه فراهم کنند،
در ضمن یگانها باید اسامیکسانی را که به هر دلیل قادر به
ثبتنام اینترنتی نیستند ،در قالب لوح فشرده تحویل ادارات
فنی ،حرفهای استانها دهند تا اقدام مقتضی صورت پذیرد.
رئیس اداره ســرمایه انسانی ســتاد کل نیروهای مسلح

قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اعالم کرد

 5/39درصد؛ نرخ شیوع مصرف موادمخدر درکشور

بــا توجه به این آمار ،مصرف تریــاک همچنان در صدر مواد
مخدر اســت .مویدی به اهم اقدامات ستاد پرداخت و گفت:
اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر ،اولویتبخشی برنامههای
پیشگیری از اعتیاد ،اتخاذ استراتژی واقعبینانه ،تهیه و توزیع
درسنامه پیشگیری از اعتیاد در مدارس ،آموزش مهارتهای
زندگی به کودکان ابتدائی ،اجرای طرح توانمندســازی ویژه
دانشآموزان مقطع دوم متوســطه و والدین آنان ،کارکنان و
معلمان مدارس ،گنجانــدن  2واحد درس اختیاری با عنوان
«مهارتهای زندگی» در جدول دروس دانشگاهها در مقاطع
کارشناســی و کاردانی ،ایجاد کانونهای دانشجویی همیاران
سالمت ،سرمایهگذاری در ســیمای شبکههای استانی برای
تنویر افــکار عمومی و تجهیز و راهانــدازی خانههای ورزش
روستایی در  155روستای محروم بخشی از اقدامات ستاد در
حوزه فرهنگی و پیشگیری است.
وی ادامــه داد :معتقدیم هرچه قــدر در خانواده و مراکز

آموزشی اعم از مدرســه و دانشگاه سرمایهگذاری کنیم بهتر
نتیجه خواهیم دید ،کشــورهایی هم که موفق به مهار اعتیاد
شدهاند ،مباحث پیشگیری را از مقطع ابتدایی به کودکانشان
آمــوزش دادهاند .مویدی با بیان اینکه نرخ شــیوع اعتیاد در
اســتان کردستان از میانگین کشــوری پایینتر است ،گفت:
دبیر این شــورا از افراد دلســوز در عرصه مبارزه با موادمخدر
اســت و تالش خواهیم داشت در حد توان ،انتظارات استان را
برآورده سازیم .همچنین سلیم کریمی دبیر شورای هماهنگی
مبــارزه با موادمخدر گفت :با بیان اینکه اســتان  19الی 21
هــزار معتاد دارد گفت 4 :الــی  6درصد این جمعیت را زنان
تشــکیل میدهند .وی افزود :سن معتادان استان  25الی 50
سال و سطح تحصیالت آنان سیکل است ،همچنین سن شروع
مصرف مواد  22الی  23اســت و  35درصد از زندانیان استان
به خاطر جرایم موادمخدر در زندان هستند .دبیر شورا با اشاره
به افزایش کشــفیات پیشساز در استان گفت :این کشفیات

در پایــان با تاکید بر اینکه کســب مهارت ســربازان زمینه
اشــتغال این افراد را پس از خدمت فراهــم میکند ،یادآور
شــد :تمام کارکنان وظیفــه از همین امــروز فرصت دارند
که نســبت به ثبتنام در ســامانه فوق اقــدام کنند و برای
آزمون آماده شــوند ،الزم به ذکر است هزینه ثبتنام توسط
ســازمان نیروهای مسلح پرداخت شده اســت و این اقدام
رایگان صورت میپذیرد.
نشان از ورود پیشسازها از شمال غرب به داخل استان دارد.
کریمی بیان داشت :کردستان دارای  54درصد حاشیهنشینی
و سکونتگاههای غیررسمی است که اگر فکری برای آن نشود،
در آینــده نزدیک باعث به وجود آمدن مشــکالت اجتماعی
میشود .به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر،
وی در ادامه به انتظارات خود در اســتان اشــاره کرد و افزود:
افزایش اعتبارات ویژه در الیحــه بودجه  ، 96تعیین تکلیف
 80درصد اعتبارات تفاهمنامهای ستاد با دستگاههای اجرایی،
تامین اعتبارات برای ایجاد فرهنگســرا و خانههای سالمت
در ســکونتهای غیر رسمی ،تهیه بســته اجتماعی صیانت
محور در  30محله شــهری و روستایی ،برگزاری کارگاههای
تربیت متخصص پیشگیری از اعتیاد ،تربیت متخصص مربیان
ورزشــی ،طرح آموزش اصناف از انتظارت ما میباشد .گفتنی
است در پایان این دیدار نمایندگان استان کردستان نیز اعتیاد
را بزرگترین آسیب اجتماعی دانستند و بیان داشتند که اعتیاد
و آســیبهای اجتماعی مانند یک رویداد ضد ارزشی بنیان
خانوادههــا رامتزلزل میکند و عوارض و اثــرات زیانباری بر
ســامتی دارد که باید عوامل گرایش به سمت موادمخدر را
بصورت ریشهای شناسایی کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

ازدواج زود هنگام از عوامل ترک تحصیل دختران در مناطق محروم است
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش؛ ازدواج
زود هنگام دختران را یکی از عوامل ترک تحصیل در مناطق
محروم دانســت .به گزارش مهر به نقل از مرکز اطالعرسانی
و روابط عمومیوزارت آموزش و پرورش ،پیش ازظهر دیروز،
علی زرافشــان ،در دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و

خانواده با وزیرآموزش و پرورش درســاختمان شهید رجایی
گفت :دسترسی دختران به آموزش یکی از شاخصهایی است
که آموزش و پرورش روی آن تمرکز کرده اســت و هر ساله
پیگیر اسمیدانشآموزان بازمانده از تحصیل است .وی ازدواج
زود هنگام در برخی استان و مناطق محروم را یکی از عوامل

عدم دسترســی دختران به تحصیل برشمرد و تصریح کرد:
معلمان غیر همجنس و معلمان غیربومیاز دیگر عوامل ترک
تحصیل دختران در مناطق محروم هســتند .زرافشان خاطر
نشــان کرد :همکاری بیش از پیش معاونت زنان و خانواده با
آموزش و پرورش باعث توسعه و تقویت پوشش تحصیلی در

مسجدجامعی از افتتاح هیجانی شهر آفتاب خبر داد

لزوم تعیین تکلیف سریع نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
تهران از لزوم تعیین تکلیف برگزاری نمایشگاه کتاب
در شهر آفتاب خبر داد.
احمد مســجدجامعی در گفتوگو با ایســنا ،در
خصوص وضعیت نمایشــگاه شــهر آفتاب و میزبانی
از نمایشــگاه بینالمللی کتاب ،گفت :مشکالت شهر
آفتاب در ســال اول قابل قبــول بود چرا که یک کار
هیجانــی برای افتتاح انجام شــد و بــه همین دلیل
بســیاری از فضاهای عمومی به صورت پورتابل بودند
اما استمرار این شرایط قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه شــاهد بودید که در ســال اول
و دوم برپایی نمایشــگاه کتاب در شهر آفتاب با یک
بارندگی مشــکالت جــدی برای غرفهها و ناشــران
ایجاد شد ،افزود :در پی بارندگی سالهای اول و دوم
بسیاری از کتابها آســیب دید و حتی در سال دوم

برپایی نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب احتمال حریق
نیز به وجود آمد که با قطع به موقع برق این مســئله
مرتفع شــد .عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی
شورای شهر تهران با بیان اینکه از ابتدا هم معلوم بود
که شرایط شــهر آفتاب با آنچه که باید باشد و مورد
نیاز ناشــران است فاصله زیادی دارد ،گفت :متاسفانه
در سالهای اخیر مسئوالن مدیریت شهری به جای
کــم کردن این فاصلهها به آنها بی توجهی کردند ،به
گونهای که حاال هم میبینیــد فاصلهها باقیمانده و
گویا هدف اصلی ،افتتاح نمایشــگاه شــهر آفتاب بود
و حاال مســئوالن با رســیدن به هدفشان آن را رها
کرده و این نمایشــگاه نیز تکمیل نشده است .وی با
بیان اینکه مسووالن شــهر آفتاب قول دادند که 10
ســالن برای برپایی نمایشــگاه کتاب آماده کنند اما
بعیــد میدانم که این اتفــاق رخ دهد ،گفت :باید هر

چه ســریعتر وضعیت شهر آفتاب تعیین تکلیف شود
تا ناشران و اصحاب فرهنگ تکلیف خود را بدانند که
آیا نمایشــگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار میشود یا
نه! مسجدجامعی با بیان اینکه وزارت ارشاد ،ناشران و
اصحاب فرهنگ و هنر به اطمینان بیشتری نیاز دارند
تا تمایل به برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب را
داشته باشــند ،گفت :واقعیت این است که در جذب
سرمایه برای نمایشگاههای بینالمللی باید دولت نیز
حضور داشته باشد و در رونق بخشی به نمایشگاههای
اینچنینی نیز باید از ظرفیتهای اصناف و تشــکلها
استفاده کرد اما متاسفانه میبینیم که شهرداری برای
آنکه نمایشــگاه شــهر آفتاب را به نام خود تمام کند
از این ظرفیتها استفاده نکرد و فاصله بین مدیریت
شــهری سابق ،دولت ،مردم و تشکلها در بحث شهر
آفتاب همچنان ادامه دارد.

مراکز نگهداری از کودکان کار و خیابانی زیر ذرهبین سازمان بهزیستی
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور
گفت :مراکز نگهداری از کودکان کار و خیابانی به طور
مستمر توسط سازمان بهزیستی کشور کنترل میشوند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ پنجمین نشست
هماندیشی مراکز و موسســات فعال در حوزه کودکان
کار و خیابانی ،با موضوع «همبستگی خالق» با حضور
احمد خاکی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی و
نمایندههای موسسات فوق ،دیروز در شیرخوارگاه آمنه
برگزار شد.نشســت هماندیشــی موسسات غیر دولتی
با محوریــت حمایت از کودکان در معرض آســیب و
خیابانی کالنشهرها و بهویژه شهر تهران برگزار میشود
و تا پایان ســال جاری ادامه دارد .احمد خاکی معاون
امور اجتماعی ســازمان بهزیستی درخصوص برگزاری
این سلســله نشستها اظهار داشــت :مجری برگزاری

نشستهای هماندیشی ،سازمان بهزیستی استان تهران
است و به پیشنهاد دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
این ســازمان برگزار میشــود .وی ادامه داد :هدف از
برگزاری نشستهای هم اندیشی ،مرتفع ساختن معضل
کودکان و کار و خیابانی توســط کارشناســان سازمان
بهزیستی کشــور NGO ،های فعال در حوزه کودکان
کار و خیابانی و ســایر کلینیکهایی اســت که در این
رابطه فعالیت میکنند .معاون امور اجتماعی ســازمان
بهزیستی تصریح کرد :استانداردسازی مراکز نگهداری
از کودکان کار و خیابانی از جمله مواردی اســت که در
نشست هماندیشی نمایندگان NGها دنبال میشود.
خاکی یادآور شد :در حال حاضر کودکان کار و خیابانی
به محض تحویل داده شــدن به مراکــز نگهداری زیر
مجموعه سازمان بهزیستی کشور ،حمایتهای مختلفی

از جمله حمایتهای آموزشی ،بهداشتی و سایر خدمات
را دریافت میکنند .وی خاطرنشــان کرد :نمایندگان
حاضر در سلسله نشستهای هماندیشی ،آموزشهای
تخصصــی نگهــداری کــودکان کار و خیابانی و نحوه
برخورد مناســب با این کودکان را به طور اســتاندارد
دریافــت میکنند.معــاون امــور اجتماعی ســازمان
بهزیســتی تاکید کرد :تمام مراکز نگهداری از کودکان
کار و خیابانی به طور مستمر و مداوم از سوی سازمان
بهزیستی کشــور رصد میشوند و عملکرد مدیران این
مجموعهها تحت نظارت کارشناسان و ناظران سازمان
بهزیستی خواهد بود.خاکی تصریح کرد :رسیدن به فهم
و زبانی مشــترک برای بهبود عملکرد مدیریت NGO
ها و ســازمانهای مردم نهاد هدف دیگری است که در
برگزاری نشستهای هم اندیشی دنبال میشود.

مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش خبرداد

تعیین تکلیف نهایی طرح استخدام حقالتدریسیها پس از بررسیهای کارشناسی
مدیــرکل امور مجلــس وزارت آمــوزش و پرورش
گفت که پس از برگزاری جلســات کارشناسی« ،طرح
استخدام معلمان حقالتدریس ،مربیان پیشدبستانی و
آموزشــیاران نهضت سوادآموزی» جهت تعیین تکلیف
نهایی از طریق کمیسیون به صحن علنی ارسال خواهد
شــد .به گزارش ایسنا ،سید محمد شفیعی درخصوص
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیــره فرهنگیان اظهار
کرد :درحال حاضر چهارمین جلســه کمیته تحقیق و
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری وزارت
آموزش و پرورش برگزار شد و با توجه به گزارش هفتگی
کمیســیونهای مجلس ،صبح روز دوشــنبه پنجمین
جلسه برگزار خواهد شد .وی تصریح کرد :در این جلسه
به تناسب موضوع مســئولین مربوطه ،وزرا و معاونین
ذیربط بــا دعوت کتبی حضور پیــدا میکنند و نتایج
مربوط به این موضوع پس از جمعبندی نهایی توســط
کمیسیون مربوطه ،جهت قرائت در صحن علنی مجلس

ارائه خواهد شــد .مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش
و پــرورش به چگونگی تعامل وزیــر آموزش و پرورش
با مجلس شــورای اسالمی اشــاره کرد و افزود :بنا به
درخواست نمایندگان مجلس دیدارهای منظم هفتگی با
وزیر آموزش و پرورش صورت میگیرد و این مالقاتها
در جهت حل مشکالت آموزش و پرورش در سطح ملی،
اســتانی و منطقهای انجام میشود .شفیعی با تاکید بر
این که تا کنون  100نفر از نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی با وزیر آموزش و پرورش مالقات داشتهاند افزود:
وزیر آموزش و پرورش از بدو ورود در کابینه دوازدهم ،هر
ت نمایندگان
هفته در مجلس حضور داشته و به درخواس 
رسیدگی میکنند .وی به حضور معاونین وزیر آموزش و
پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره
کرد و گفت :معاون پرورشــی و فرهنگی ،معاون تربیت
بدنی و ســامت و مدیرکل انجمــن اولیا و مربیان این
هفته در کمیســیون حضور پیدا کردند .مدیرکل امور
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مجلــس وزارت آموزش و پرورش به بازگشــت «طرح
اســتخدام معلمان حقالتدریس ،مربیان پیشدبستانی
و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» ،به کمیته آموزش،
کمیسیون تحقیقات مجلس جهت بررسی اشاره کرد و
گفــت :با توجه به اهمیت و ظرافت کار تعلیم و تربیت،
موضوع جذب و اســتخدام در آمــوزش و پرورش باید
با حساســیت و دقت انجام شــود و در این خصوص با
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و مسئولین حوزه
تخصصی در وزارتخانه ،ســازمان اداری و اســتخدامی
کشور و سایر مراجع ذیربط در دولت همکاری نزدیکی
داریم .به گزارش مرکز اطالعرســانی و روابط عمومی
وزارت آموزش و پرورش ،وی خاطرنشــان کرد :پس از
برگزاری جلسات کارشناسی« ،طرح استخدام معلمان
حق التدریس ،مربیان پیش دبســتانی و آموزشــیاران
نهضت سوادآموزی» جهت تعیین تکلیف نهایی از طریق
کمیسیون به صحن علنی ارسال خواهد شد.

مناطق محروم خواهدشد .معان آموزش متوسطه وزیرآموزش
و پرورش با اشــاره به وضعیت اشــتغال دختران روستایی،
اظهارکــرد :تنهــا  ۳۶درصد از دختــران در مناطق محروم
روستایی در رشــتههای فنی و کار دانش تحصیل میکنند
که این امر ،توسعه مراکز فنی و حرفهای را ضروری میسازد.

گروه اجتماعی :حجتاالسالم ســیدکاظم موسوی متقی مدیرکل فرهنگی
ســازمان اوقاف درباره روزشمار دهه وقف اظهار کرد :دهه بزرگداشت وقف از روز
پنجشنبه  25آبان در سراسر کشور آغاز و تا روز شنبه چهارم آذرماه ادامه می یابد.

صنعت گردشگری
به کسب و کار خانگی رونق میبخشد

گروه اجتماعی :سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این
منطقه در سومین جلسه شورای اقتصاد مقاومتی که با حضور رمضان لطفي معاون
توانمندسازي و كارآفريني سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران ،مدیران این
مرکــز و  ...در منطقه یک برگزار شــد با اعالم خبر فوق اظهارداشــت :باتوجه به
ظرفیتهای موجود گردشگری شمال تهران از جمله ،تفرجگاههای طبیعی ،مراکز
مذهبــی ،تاریخی ،بازار قدیم تجریش ،کاخ موزههــا و دیگر اماکن تاریخی که در
سطح محالت این منطقه وجود دارد میتوان کسب و کار خانگی را رونق بخشید.

افزایش 10برابری شانس ابتال به سرطان مری
با نوشیدن چای داغ

تسنیم :رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت :نتایج مطالعه ما
حاکیســت کســانی که چای خود را دو تا سه دقیقه یا کمتر پس از ریختن در
استکان یا فنجان مینوشند در مقایسه با کسانی که چای خود را  6تا  7دقیقه
بعد مینوشند احتمال ابتال به سرطان مری آنها  10برابر بیشتر است.

تعیین تکلیف نهایی طرح استخدام حقالتدریسیها
پس از بررسیهای کارشناسی
ایســنا :مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پــرورش گفت که پس از
برگزاری جلســات کارشناسی« ،طرح اســتخدام معلمان حقالتدریس ،مربیان
پیشدبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» جهت تعیین تکلیف نهایی از
طریق کمیسیون به صحن علنی ارسال خواهد شد.
تیتر اخبار
برخــورد قانونی ســودجویان فروش بلیط هواپیمــا و اتوبوس
به کرمانشاه
هشدار هاللاحمر نســبت به شمار ه حسابهای جعلی کمک به
زلزلهزدگان
 تشکیل جلسه اضطراری ســازمان نظام پزشکی برای کمک به
زلزلهزدگان
افزایش سن باعث افزایش شیوع سرطان میشود

