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اجتماعي

وطن امروز شماره 2763

شنبه  22تیر 1398

صندوق

میعاد صالحی :صندوق بازنشستگی
کشور ورشکسته نیست

«امروز پایان حیاط خل��وت بودن صندو 
ق
بازنشستگیکشوری فرا رسیده و ما اجازه ادامه
چنین مس��یری را نخواهی��م داد» .مدیرعامل
صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این مطلب
گفت :ش��فافیت ،فسادس��تیزی ،جوانگرایی،
نخبهگزینی و شایسته گزینی  ۴محور رویکرد
جدید این صندوق اس��ت .به گ��زارش فارس،
سیدمیعاد صالحی در نشست با مدیران استانی
این صندوق اظهار داش��ت :امروز برای همگان
روشن شده مسیر و خط صندوق بازنشستگی
مسیر ش��فافیت و فسادستیزی اس��ت و این
یک ش��عار نیس��ت و در  ۳ماه اخی��ر اقدامات
مختلفی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت و ما
ش��عار نمیدهیم و این فقط بخش کوچکی از
اقدامات ما برای شفافس��ازی و مبارزه با فساد
است و سیاستهای ما با قاطعیت ادامه خواهد
یاف��ت .صالحی تصریح کرد :مبارزه با فس��اد و
شفافیت حاشیههای زیادی دارد اما افراد بدانند
که با خیمهشببازیهای سیاسی و غیرسیاسی
نمیتوانند ما را به حاشیه ببرند .صالحی با بیان
اینکه چرا هم��ه باید تصور کنند صندوق یک
صندوق مش��کلدار و به گل نشستهای است،
گفت :همه دنیا به س��مت برندسازی حرکت
میکنن��د اما م��ا خودمان صن��دوق و برندی
مانن��د آن را ک��ه یکی از غوله��ای اقتصادی
کش��ور اس��ت ،تخریب میکنیم و ب��ا نگاهی
تحقیرآمیز ب��ه آن نگاه میکنی��م .وی یادآور
ش��د :ما بنگاهی داریم که هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان در س��ال زیان میدهد و باید برای نگه
داش��تن آن از منابع صن��دوق هزینه کنیم در
حالی که در آن س��و ،بنگاهی داریم که ۲۷۰۰
میلیارد تومان سود خالص در سال دارد اما این
رقم س��ود تنها به زیانهای صندوق پرداخت
میش��ود ،در حالی که ما یک اعتبار و سرمایه
ارزش��مندی در اختیار داری��م .وی تأکید کرد:
اگر بنگاههای ما در مجموع به سودآوری قابل
قبولی برسند میتوانیم در کنار صرفهجویی در
هزینهها منابعی را برای پرداخت دورهای برای
بازنشستگان عزیز در قالب کارتهای اعتباری
یا روشه��ای دیگر فراهم کنیم .هر مقدار این
س��ودآوری افزایش یاب��د ،رقم باالت��ری برای
پرداخت در اختیار بازنشستگان قرار میگیرد.
سربازی

کچل کردن از سربازی حذف شد

رئیس اداره منابع انس��انی س��رباز س��تاد
کل نیروهای مس��لح گفت :بر اساس تصمیم
اتخاذشده دیگر س��ربازان اجباری برای کچل
کردن ندارند .س��ردار کمال��ی در گفتوگو با
فارس با اعالم خبر حذف کچلی از س��ربازی
گفت :الزام به تراش��یدن موی سر سربازان از
س��ربازی حذف شده است .وی گفت :خدمت
سربازی یکی از ارکان توان رزم نیروهای مسلح
و بنیه دفاعی و امنیتی کش��ور است و جوانان
ضمن اینکه براساس آخرین یافتههای علمی
نشاط و انگیزه برای نیروهای مسلح به ارمغان
میآورند ،در دفاع از حریم امنیت کشور نقش
بس��یار مهمی را ایفا میکنند .کمالی تصریح
کرد :س��ربازی همواره با تراش��یدن موی سر
همراه بوده لیکن با توجه به بررسیهای انجام
شده و ارتقای بحث بهداشت فردی و امکانات
مناس��ب یگانهای نی��روی مس��لح و عالقه
جوانان به منظور خوشایندس��ازی و افزایش
جذابیت و نشاط خدمت س��ربازی ،بر اساس
تصمیمات اتخاذشده تراشیدن موی سربازان
با نمره  ۴از س��ربازی حذف شد .وی افزود :از
این پس اندازه موی سر کارکنان وظیفه برای
دیپلم و پایینتر در مراکز آموزش شماره  ۱۰و
سرباز و سرجوخه در حین خدمت  ۱۰تا ،۱۶
همچنین فوقدیپلم و باالتر در مراکز آموزش
 ۱۶و افسر و درجهدار حین خدمت  ۱۶تا ۲۰
خواهد بود.
انتصاب

انتصاب معاون برنامهریزی و امور
عمرانی فرمانداری شهرستان قدس

ط��ی حکمـ��ی از س��وی انوش��یــروان
محسنی بندپی ،اس��تاندار تهـران ،خدابخش
محمدزادهپودینه به سمت معاون برنامهریزی
و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان
قدس منصوب شد .در حکم انتصاب خدابخش
محمدزادهپودینه آمده اس��ت :به موجب این
حک��م و بنا به پیش��نهاد فرماندار به س��مت
معاون برنامهری��زی و هماهنگی امور عمرانی
فرمانداری شهرستان قدس منصوب میشوید.
امید اس��ت در تحقق برنامهها و سیاستهای
دولت تدبیر و امید و نیز خدمترسانی هرچه
بیشتر به مردم شریف شهرستان موفق باشید.

آوای شهر

ع ساندیسهای سمی
توزی 
در بهشت زهرا

اولین جلسه دادگاه نجفی به اتهام قتل همسر دومش امروز برگزار میشود

وقت محاکمه

گروهاجتماعی:نخستینجلسهمحاکمه
«محمدعلی نجفی» شهردار اسبق تهران به اتهام
قتل «میترا استاد» همسر دومش امروز بهصورت
علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی کشکولی برگزار میشود.

به گزارش «وطنامروز» ،هفتم خرداد امس��ال
قاضی محمد ش��هریاری از به قتل رس��یدن میترا
استاد ،همسر دوم محمدعلی نجفی ،شهردار پیشین
تهران در ساختمانی مسکونی در منطقه سعادتآباد
تهران خبر داد .بررسیها برای شناسایی قاتل توسط
ماموران قضایی و انتظامی ادامه داشت تا اینکه عصر
همان روز (هفتم خرداد) نجفی با مراجعه به پلیس
آگاهی به قتل همس��رش اعتراف کرد .نهایتاً علی
القاصیمهر ،دادس��تان عموم��ی و انقالب تهران از
صدور کیفرخواست پرونده نجفی خبر داد و اتهامات
ل عمد ،حمل و نگهداری سالح غیرمجاز و
وی را قت 
ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی)
اع�لام کرد .پرونده پس از صدور کیفرخواس��ت به
مجتمع دادگاههای کیفری یک استان تهران ارسال
و برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه یک کیفری به
ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد که دادگاه  10روز
ب��ه وکالی متهم وقت داد تا پرونده را مطالعه و در
صورت وجود نقص یا ایراد اعالم کنند .وکالی نجفی
پرون��ده او را مورد مطالعه قرار دادند و نهایتاً قاضی
کشکولی ،ساعت  9صبح روز شنبه  22تیر (امروز)
را برای برگزاری نخستین جلسه دادگاه اعالم کرد.
قاضی کشکولی ،رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی
در ارتباط با تخلفات سازمان تامین اجتماعی ،قاتل
بنیتا دختربچه  8ماهه ،محمد ثالث قاتل  3نفر از
ماموران نیروی انتظامی در جنایت خیابان پاسداران
و  ...را در پرونده کاری خود دارد.
■■نتیجه دادگاه در گرو مطالبات اولیای دم

غالمحس��ین اسماعیلی ،س��خنگوی قوهقضائیه
 20خ��رداد درباره پرون��ده نجفی گفته بود« :نگاه ما
ب��ه این پرونده نگاه به پرونده جنایی و قتل اس��ت و
اجتماع عظیم دخت��ران انقالب
حجاب
به مناس��بت گرامیداشت هفته
«عفاف و حجاب» با حضور پرشور دختران و زنان
محجبه در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار
شد .به گزارش خبرگزاریها ،اجتماع عظیم دختران
انقالب در تهران به مناس��بت گرامیداش��ت هفته
عفاف و حجاب با سر دادن «لبیک یازهرا(س)» و
«لبیک یا حس��ین(ع)» با حضور پرشور دختران و
زنان محجبه و با تقدیر از خانوادههای شهیدان کاوه،
زینالدین ،ش��اهرخ ضرغام ،باکری ،حیدر جنتی،
مجید قربانخانی ،نورخدا موسوی ،شهید جاویداالثر
حاج احمد متوسلیان ،شهدای مدافع حرم خلیلی،
علیاکبر شیرودی و دختر مجاهده مرحومه مرضیه
طاهرهدباغ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد.
رضوانه دب��اغ ،دختر مجاهده مرحومه مرضیه
دب��اغ تفک��ر و کالم دخت��ران انقالب را نش��انه
ش��خصیت آنان دانس��ت و گفت :همه رفتارهای
ما در این مراس��م از سوی دشمن رصد میشود،
پ��س باید مراقب ش��عار و عکسالعملهای خود
باش��یم .وی از دختران درخواس��ت کرد جایگاه
م��ادران انقالب را با صالب��ت خود محفوظ دارند.
امیر وصالی ،کسی که پیش از انقالب اسالمی در
جریان اعتراض به وضعیت بد پوش��ش و حجاب
از سوی نیروهای ساواک دستگیر و شکنجه شده
بود نیز لحظاتی پش��ت تریبون رفت و از دختران
انقالب خواست مدافع حجابی باشند که با مبارزات

درباره سایر پروندههای قتل که آثار اجتماعی به همراه
داشته رسیدگیها ضمن رعایت دقت از سرعت ویژه
برخوردار بوده اس��ت و مثالهای زی��ادی هم از این
دست موارد داریم؛ مثل پرونده قتل امام جمعه شهر
کازرون ،پرونده قتل بنیتا و پرونده رسیدگی به قتل
ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاس��داران که با
سرعت رسیدگی شد .هر جایی که پرونده قتلی بازتاب
اجتماعی داشته باشد به آن پرونده در ضمن رعایت
دقت با سرعت رسیدگی میکنیم .رسیدگی دادسرایی
ب��ه این پرونده با رویکرد پرونده قتل خانوادگی انجام
شده است و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد
و دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به آن
رسیدگی میکند .ما هیچ پیشداوری نسبت به این
پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم،
اسناد و مدارک ،دفاعیات متهم و وکالی او و در نهایت
تصمیم هیات قضایی شعبه رسیدگیکننده است».
■■پرونده نجفی نیاز به تحقیقات اضافی نداشت

وکالی نجفی از همان روزهای ابتدایی بررس��ی
قتل میترا اس��تاد در تالش بودن��د زمان محاکمه
م��وکل خود را عقب بیندازن��د ،به همین علت این
پرون��ده را دارای ابهام��ات فراوان دانس��تند .حتی
علی��زاده طباطبایی ،وکیل نجف��ی در اظهارنظری
عجیب میگفت س��رعت در صدور کیفرخواس��ت
نجفی باورنکردنی اس��ت و هیچ پرونده قتلی با این
س��رعت آماده نشده اس��ت .این اظهارات از وکیلی
که ادعای تجربه فراوان دارد عجیب بود اما کسانی
که این وکیل حاشیهساز را میشناسند از اظهارات
غیرمنطقی طباطبایی تعجب نکردند .مثال نقض
اظه��ارات این وکی��ل ،محاکمه قات��ل امامجمعه
شهرستان کازرون بود که چند ساعت بعد از حادثه

با حضور خانوادههای شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم برگزار شد

اجتماع عظیم دختران انقالب در سراسر کشور

بس��یاری به جایگاه خود بازگشته است .در ادامه
این مراسم احمد پناهیان به سخنرانی پرداخت و
با اشاره به آیات مبارکه سوره احزاب که به جایگاه
مجاهدین اشاره دارد ،گفت :زنی پس از تأمل روی
آیات این سوره نزد حضرت رسول اکرم(ص) رفت
و از ایش��ان پرس��ید« :چرا تمام مقامات و مدارج
معنوی که در قرآن به آن اش��اره ش��ده ش��کلی
مردانه دارد ،پس روزی زنان جامعه اس�لامی چه
میشود؟» وی ادامه داد :خداوند متعال جبرئیل را
به سوی پیامبر بزرگوار نازل کرد و به ایشان فرمود:
«به این زن بگو در ایمان ،اس�لام ،صبر و مقاومت
در مقابل طاغوت ،روزهداری و نماز و عبادت هیچ
تمایزی می��ان زن و مرد نیس��ت و خداوند هیچ
تفاوتی میان زن و مرد برای حضور در عرصههای

عضو شورای عالی استانها اعالم کرد

نامگذاری کوچه و خیابان ،تنها دستاورد شورای شهر تهران
عضو شورای عالی استانها ضمن
شورا
انتقاد به عملکرد رئیس ش��ورای
عالی گفت :در شورای شهر تهران چه دستاوردی به
غیر از نامگذاری چند کوچه و خیابان داشتهاید .به
گزارش فارس ،محمد قانبیلی در جلسه علنی شورای
عالی استانها خطاب به رئیس شورای عالی گفت:
در حال حاضر مشکل سیاسی شدن شوراهاست و
اینکه شما در شورا حضور ندارید و مدیران ضعیف و
ناکارآمد انتصاب کردهاید که شورای عالی استانها
را به سراشیبی سقوط میکشاند ولی شک نکنید
همین افرادی که از روس��تاها آمدهاند ش��وراها را
مجددا به مس��یر خود بازمیگردانند .وی افزود :از
نظر شما افراد قوی و توانمند چه کسانی هستند که
قطعا ش��ما و همکارانتان در شورای شهر تهران یا
شورای شهرهای بزرگ میدانید .در  2سال گذشته
اعضای شورای شهر تهران چه اقدامی انجام دادهاند؟
آیا پروژههای بزرگ عمرانی در تهران کلنگزنی شد
ی��ا پروژههای خاصی افتتاح کردند؟ هر چه مصوبه

برج آرمیتا رخ داد .قاتل امامجمعه کازرون کمتر از
 40روز محاکمه و در  12تیر به اعدام محکوم شد،
در حال��ی که نجفی بع��د از  45روز هنور محاکمه
نش��ده اس��ت! روند  2پرونده نشان میدهد نه تنها
روند قضایی نجفی به زیانش نبوده بلکه از نظر زمان
و ات�لاف وقت پرونده به نفع وی در جریان اس��ت
و تاکنون همان طور بوده که وکال میخواس��تهاند.
نجفی صبح  7خرداد  98همسر دوم خود را به قتل
رساند و حجتاالس�لام والمسلمین خرسند ،امام
جمعه کازرون بامداد  8خرداد  98به شهادت رسید
اما سرعت رسیدگی به پرونده نجفی نسبت به امام
جمعه کازرون بسیار کند پیش میرود .اسماعیلی
در چهارمین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی
قوهقضائیه به این انتقاد پاسخ داد و گفت« :سرعت
عمل در دستگاه قضایی خاص همه مردم است بویژه
در پروندههایی که بازتاب اجتماعی داش��ته است.
ه��ر پروندهای که احساس��ات و عواطف عمومی را
جریحهدار کند ،صراحتاً اعالم میکنیم به این قبیل
پروندهها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با
سرعت و ویژه رسیدگی میکنیم و پرونده قتل میترا
اس��تاد در زمره این پروندههاس��ت .پرونده از منظر
قضایی یک پرون��ده قتل جنایی خانوادگی و کام ً
ال
روشن است و از بعد قضایی و تحقیقات ،همکاران ما
در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبودند؛ هم اقاریر و
هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی
قانونی انجام شده و بهقدری روشن است که نیازی
به تحقیقات بیشتر نداشت» .رئیس کل دادگستری
استان تهران افزود« :کسانی که دسترسی به رسانهها
دارند از حاشیهسازی برای اینگونه پروندهها اجتناب
کنن��د .ما با رعایت اخالق و قانون میتوانیم امنیت

در این دوره داش��تند به ضرر شهروندان بود .عضو
اظهار داشت :نامگذاری چند
شورای عالی استانها 
خیاب��ان ،کوچه ،میدان یا مح��دود کردن مردم در
سطح چند ش��هر تنها دستاورد شورای شهر است
و ج��ز این موارد دس��تاورد دیگری نداش��ت .وی
خطاب به عارف ،ریاس��ت فراکسیون امید مجلس
نیز گفت :مصاحبههای ش��ما را خواندهام و چقدر
دلس��وز شده و به حمایت از ش��وراها برخاستهاید!
چرا زمانی که سپنتا را با مشکل مواجه کردند وارد
نشدید؟ جامعه ش��ورایی آنقدر بالغ شده که دیگر
فریب این بازیهای سیاسی را نمیخورد .البته شاید
بتوانید همکارانتان را در مجلس فریب بدهید ولی
شورا فریب نمیخورد .عضو شورای عالی استانها
خط��اب به رئیسجمهور نیز گفت :چرا وعدههایی
میدهید که نمیتوانید عمل کنید؟  3سال پیش
قول دادید طرح منابع پایدار شهرداری و مدیریت
یکپارچه ش��هری را در کوتاهترین زمان به مجلس
ارائه میکنید؛ چه شد وعدههایتان؟

جهادی قرار نداده اس��ت» .پناهیان خاطرنش��ان
کرد :زن مسلمان شیعه در میدان مبارزه با تأسی
از مادرش حضرت فاطمه (س) ،برای رس��یدن به
عالیترین مقامات پا به عرصه اجتماع میگذارد.
وی با بیان اینکه زنان آزاده همچون پژواک قدرت
اسالم از س��وی حضرت زهرا(س) هستند ،اظهار
داش��ت :یکی از القاب حضرت زهرا(س) ،منصوره
اس��ت و در واق��ع خداوند اگر بخواه��د در جهان
کس��ی را در راه مجاهدت یاری رس��اند ،از طریق
بان��وی  2عالم و با این رمز یاری میکند .پناهیان
با اش��اره به قرارگیری روز عفاف و حجاب در دهه
کرامت خاطرنش��ان ک��رد :کرامت تنها به معنای
لطف به نیازمندان نیست؛ کرم و کرامت به معنای
بزرگداشت مقام انسانی هم هست .وی ابراز داشت:

روان��ی را به جامعه برگردانیم .یک��ی از نمایندگان
مجلس تماس گرفت و گفت «از شهود این پرونده
تحقیق نشده است» ،به او گفتم شاهد یعنی کسی
که بهرأیالعین صحنه جنایت را بهچشم خود دیده
باش��د و احدی ادعا ن��دارد در صحنه قتل جز قاتل
و مقتول فرد ثالثی وجود داش��ته باشد و بنا نیست
شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم».

تعیین تکلیف  ۲۴مدرسه بنیاد شهید

■■برادر میترا استاد :رضایت نمیدهیم

خان��واده مقتول تمایلی به مصاحبه ندارند و برادر
میترا ستاد در یکی از گفتوگوهای معدود خود اعالم
کرد نجفی از وی و خانواده اش رضایت خواسته است.
مسعود استاد گفت :دلیل قتل مصاحبهای بود که قرار
بود با خواهرم انجام شود .این را که گفته شده خواهرم
با یک نهاد امنیتی ارتباط داشته ،رد میکنم .او با هیچ
نهادی ارتباط نداشت .آنها اختالفاتی با هم داشتند اما
اص ً
ال صحبت از جدایی نبود و نخس��تین بار است که
گفته میشود قرار بود میترا از آقای نجفی جدا شود.
روز قبل از قتل تا  4صبح من با خواهرم در تماس بودم
و او از درگیریای که با شوهرش داشت ،به من گفت.
فردای آن روز قرار بود برای مصاحبه برود که این قتل
اتفاق افتاد و علت قتل به مصاحبه برمیگردد .قرار بود
روز حادثه خواهرم با یک سایت خبری مصاحبه کند و
مسائلی را مطرح کند که همین امر باعث شد خواهرم
کشته شود .وی افزود :آقای نجفی شخصاً با من یک
ساعت صحبت کردند تا بتوانند رضایت بگیرند اما ما
رضایت نمیدهیم .خیلی مسائل هست که میدانم اما
حاال وقت گفتنش نیس��ت و من بعد از صدور حکم
درباره آن صحبت خواهم کرد و واقعیتهایی را خواهم
گفت.حرف پدر و مادر و خواهرزادهام حرف من است و
آنچه من تصمیم بگیرم آنها نیز قبول میکنند.
امروز دلقکمآبانی در خیابانهای کشور به دستور
مزدوری با گرفتن مبالغی ناچیز به ساحت عفاف و
حجاب حمله میکنند و حریم اخالقی جامعه را به
مخاطره انداختهاند که باید شدیدترین برخوردها با
آنها صورت گیرد .سخنران اصلی اجتماع دختران
انقالب با انتقاد از تصمیم بر محدودس��ازی قانون
عفاف و حجاب از سوی برخی افراد در قوه مقننه
و مجریه ،گفت :دشمنان ما متوجه شدهاند برای
ضربه زدن به نظام جمهوری اس�لامی باید از راه
تغییر فرهنگ و ضعیف کردن حجاب وارد شوند.
وی ادام��ه داد :ای��ن اجتم��اع و اجتماعات مانند
آن بای��د یادآور ش��ود که با حفظ حریم حجاب و
عفاف و صیان��ت از خانواده ،میتوان مهد پرورش
مجاهدان آخرالزمان و فرهیختگان را نگه داشت.
پناهیان حجاب را در جامعه ایرانی مس��أله ملی و
امنیتی خواند و گفت :قوای مقننه ،قضائیه و دولت
موظف به حفظ و اجرای قانون حجاب هستند و
باید مخالفان را رسوا و به مردم معرفی کنند .وی
با اش��اره به واقعه سال  1314شمسی در مسجد
گوهرشاد ،ابراز کرد :زنانی که الگویشان حضرت
فاطمه زهرا(س) بود به خاطر حفظ حریم حجاب
به خاک و خون کشیده شدند .در پایان این برنامه
زینالدین موسوی ،روحانی جوانی که به خاطر امر
به معروف مورد هجمه دشمنان انقالب قرار گرفته
بود از دختران انقالب درخواست کرد برای مبارزه
با مفاسد جامعه اسالمی پیشقدم شوند.

پلیس پایتخت گزارش داد

پاکسازی پارک دانشجو و انهدام باند توزیع مواد توهمزا
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت
مخدر
از دس��تگیری  ۲۵نف��ر در جریان
عملیات پاکس��ازی پارک دانش��جو از خردهفروشان
موادمخدر خبر داد .به گزارش مهر ،کیوان ظهیری در
تشریح عملیات پاکسازی پارک دانشجو از مجرمان
و خردهفروش��ان مواد مخ��در گفت :در پی مطالبات
شهروندان مبنی بر پاکسازی پارک دانشجو و محوطه
تئاتر ش��هر از خردهفروش��ان مواد مخ��در ،معتادان
و مزاحم��ان ،تیم عملیات انتظامی برای شناس��ایی
این افراد تش��کیل ش��د .وی افزود :پس از شناسایی
ای��ن افراد ،تیمهای انتظامی کالنت��ری  ۱۲۹جامی
و س��رکالنتری هشتم پلیس پیش��گیری به صورت
محسوس و نامحسوس فعال شده و در یک عملیات
ضربتی ،فروشندگان مواد مخدر ،مزاحمان و حامالن
سالح سرد را بازداشت کردند .در طرح پاکسازی این
پارک تعدادی سالح س��رد و مقادیری مواد مخدر و
روانگردان نیز کشف شد .وی افزود ۶ :دستگاه خودرو
و  ۱۵دستگاه موتوسیکلت نیز که حوالی پارک اقدام

مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زه��را(س) از
دس��تگیری فرد توزیعکننده «س��اندیسهای
سمی» در بهشت زهرا(س) خبر داد .سعید خال
در گفتوگو با تس��نیم ،اظهار داشت :پنجشنبه
گذش��ته فردی میانس��ال در س��ازمان بهشت
س آلوده
زهرا(س) بنا داش��ت تعدادی س��اندی 
و س��می را در بین افراد حاضر در بهش��ت زهرا
توزیع کند که به محض اطالع س��ازمان بهشت
زهرا و با همکاری و همراهی دژبان مس��تقر در
س��ازمان و همکارانمان و نیروی انتظامی ،فرد
اش��اره شده دستگیر ش��د .وی توضیح داد :این
فرد ،تعدادی س��اندیس را به سم آلوده کرده بود
که خوشبختانه کسی از این ساندیسها مصرف
نکرده است .وی از هموطنانی که برای زیارت اهل
قبور و زیارت اماکن مقدسه در بهشت زهرا(س)
حاضر میش��وند خواست مراقب افراد سودجو و
فرصتطلب باشند و از اماکن معتبر و مورد تأیید
سازمان ،نذورات مردمی را دریافت کنند.

به مزاحمت برای شهروندان میکردند توقیف شدند.
بهگفته رئیس پلیس پیشگیری پایتخت این طرح به
صورت مس��تمر به اجرا درمیآید .همچنین محمد
بخشنده ،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از
توفیق پلیس در کشف و انهدام یک باند توزیعکننده
م��واد توه��مزای گل در فضای مجازی و مش��خصاً
اینستاگرام خبر داد .بخشنده اضافه کرد :معاونت فتای
پلیس مبارزه با م��واد مخدر فاتب یک تیم حرفهای
و قانونش��کن در زمینه توزیع مواد مخدر در بس��تر
اینستاگرام را شناس��ایی کرد و با اقدامات اطالعاتی
همه آنها را ب��ه دام انداخت .از این باند توزیعکننده
مق��دار  50کیلو و  ۲۸۰گ��رم ماده توهمزای گل که
از مشتقات ارتقا یافته گیاه شاهدانه هندی است که
بهطور عامیانه همه به نام حشیش میشناسیم ،کشف
و ضبط ش��د .وی با اش��اره به اینکه سرکرده باند با
هویت فردین از شناسایی خود واقعا دچار حیرت شده
ب��ود ،در ادامه گفت :خالفکاران مجازی این را بدانند
که فعالیتهای سوء آنها از دید پلیس پنهان نمیماند.

مدی��رکل آموزشوپرورش ش��هر تهران با
اش��اره به تعیین تکلیف مدارس مورد اختالف
با بنیاد شهید گفت :آموزشوپرورش به مدت
یک سال بهصورت ماهانه برای  24مدرسه طبق
رقمی که کارشناسان تعیین کردهاند به بنیاد
ش��هید اجاره پرداخت خواه��د کرد .عبدالرضا
فوالدوند در گفتوگو با تس��نیم ،درباره جلسه
شوپرورش و بنیاد شهید برای
مش��ترک آموز 
حل مش��کالت مدارس مورد اخت�لاف اظهار
داشت :قرار شد هیأت  3نفرهای از کارشناسان
دادگس��تری تشکیل ش��ود و تا  30تیر میزان
اجاره  24مدرس��ه را تعیین کنن��د .وی افزود:
کارشناسان در شهریور قیمت خرید امالک را
تعیین میکنند که پس از آن اعتبار مالی مورد
نی��از برای خرید مدارس به س��ازمان مدیریت
و برنامهریزی اس��تان تهران اعالم میش��ود تا
در بودجه س��ال  99لحاظ شود و سال آینده،
خریداری مدارس انجام خواهد شد.

واگذاری زمینهای اوقافی
شهرستان قدس به مردم

فرمان��دار شهرس��تان قدس گف��ت :برای
نخس��تینبار زمینه��ای اوقاف��ی از س��مت
سازمان اوقاف به مردم واگذار شد .لیال واثقی
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
زمینهای اوقافی این شهرستان اظهار کرد :از
 ۲هزار و  ۷۰۰هکتار اراضی شهرستان قدس
ح��دود  ۲هزار هکتار زمینه��ای اوقافی بود.
واثق��ی بیان کرد :زمینه��ای اوقافی در تمام
ایران به این صورت اس��ت که س��ند اعیانی
میدهن��د و تحت مالکیت اوقاف اس��ت .وی
با بیان اینکه مش��کل بزرگ شهرستان قدس
اوقافی بودن زمینهای مس��کونی ،تجاری و
صنعتی بود و عامه مردم درگیر این مس��أله
بودن��د ،گفت :عامه م��ردم ب��رای بازآفرینی
بافتهای فرس��وده ام�لاک خود ب��ه دلیل
نداش��تن سند دچار مش��کل بودند .واثقی با
بیان اینکه با دس��تور نماینده ولیفقیه برای
نخس��تینبار این زمینها از س��مت سازمان
اوقاف به مردم واگذار ش��د ،تصریح کرد :برای
خری��داری واحد مس��کونی مت��ری  ۱۰هزار
تومان و واحد صنعتی متری  ۲۰۰هزار تومان
باید پرداخت ش��ود تا س��ند عرص��ه و اعیان
دریافت کنند.

اطالعات پزشکان باید بهروز شود

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی
با انتقاد از تعرفههای پزش��کی گفت :در حوزه
سالمت پزشکان باید همواره به فکر توسعه و به
روز شدن باشند .محمد جهانگیری در گفتوگو
با فارس با اش��اره به اینکه پزشکان برای به روز
شدن نیازمند ش��رکت در کنگرههای خارجی
هس��تند و هزینههای آن را باید خود بپردازند،
گفت :اگر ما این هزینهها را نپردازیم و تجهیزات
را به روز نکنی��م در یک بازه زمانی نمیتوانیم
همه عقبماندگیها را جبران کنیم .وی تصریح
کرد :بهروز شدن پزشکان نیازمند زمان و هزینه
است ،به طور مثال برای این منظور باید کنگره
تشکیل شود یا پزشک جهت گذراندن دورههای
علمی به خارج از کش��ور اعزام شود و نباید در
این بخش غفلت کرد ،چراکه در غیر این صورت
بار آن بر دوش مردم خواهد بود.

