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اجتماعي

وطن امروز شماره 2729

مهریه
سخنگویقوهقضائیه:

پروندههای مهریه
دوباره بررسی میشود

تاکسی

لونقل شورای شهر تهران:
رئیس کمیسیون حم 

شهرداری در افزایش
ی تخلف کرد
نرخ کرای ه تاکس 

لونقل شورای شهر
رئیس کمیسیون حم 
تهران با اش��اره به تخلف ش��هرداری در زمینه
ی در برخی خطوط
افزای��ش نرخ کرای ه تاکس�� 
گفت :ش��هردار نباید نامه ش��ورا را به معاونتی
ک��ه تخلف کرده ارجاع دهد .به گزارش فارس،
محم��د علیخان��ی در حاش��یه یکصدوچهل
و چهارمین جلس��ه ش��ورای ش��هر تهران در
جمع خبرنگاران در ارتب��اط با نرخ کرایههای
تاکس��ی اظهار داشت :ش��ورای شهر حداکثر
ن��رخ کرایههای تاکس��ی را  20درصد در نظر
گرفت ولی متاس��فانه خالف این موضوع برای
ما گزارش شده اس��ت .وی افزود :اعضای شورا
در این زمین��ه تذکر دادهاند و اگر ش��هرداری
جوابی نداش��ته باشد سوال از ش��هردار انجام
میگیرد و اگر مجدد پاس��خی نبود در چنین
مواردی مساله استیضاح مطرح میشود .رئیس
لونقل شورای شهر تهران گفت:
کمیسیون حم 
البته سازمانهای دیگری مانند سازمان بازرسی
کشور هم میتواند به این موضوعات ورود کند
و با تخلفات برخورد قانونی صورت گیرد ،البته
امیدواریم مس��اله به چنی��ن موضوعاتی ختم
نشود .علیخانی گفت :البته شهردار نباید نامه
شورا را به معاونتی که تخلف کرده ارجاع دهد
و آن را در ی��ک چرخه اداری درگیر کند ،چرا
که اگر دریافتهای غیرقانونی انجام شود مساله
همچون دریافت غیرقانونی ورود شهروندان به
محدوده زوج و فرد خواهد شد و نمیتوانیم پول
مردم را پس دهیم.

برکت

محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران صبح دیروز
در جنایتی هولناک با شلیک  2گلوله همسر دومش را به قتل رساند

قتول
رم

پس

گ�روه اجتماع�ی :ش��وککننده ،باورنکردن��ی،
وحشتناک...؛ حتی کلمات هم قادر نیستند خبر
قتل همسر دوم محمدعلی نجفی ،شهردار اسبق
تهران و معاون اسبق رئیسجمهور را آن هم توسط
خود نجفی شرح دهند.
به گزارش «وطنامروز» ،روز گذشته  8ساعت
پر تب و تاب از لحظه اعالم خبر عجیب قتل «میترا
استاد» (نجفی) همس��ر دوم محمدعلی نجفی تا
زمان بازداش��ت نجفی به جرم کش��تن همسرش
گذش��ت تا بیس��ابقهترین خبر حوادث کشور را
شاهد باشیم .نام محمدعلی نجفی تا پیش از این در
صفحات سیاسی و اجتماعی روزنامهها و سایتهای
خبری بود اما از این به بعد نام این چهره شاخص
اصالحطلبان را باید در صفحات حوادث دنبال کرد.
■■آغاز التهاب

حوالی ساعت  ۱۳دیروز خبر قتل میترا استاد
که بعد از ازدواج با ش��هردار تهران به میترا نجفی
ش��هره ش��ده بود ،در آپارتمان شماره  2701برج
آرمیتای س��عادتآباد واق��ع در خیابان خوردین
تهران رسانهای ش��د .بررسیهای اولیه نشان داد
مقتول در حمام و با  2گلوله به قلب و دستش به
قتل رسیده است .سرهنگ «بابک نمکشناس»
رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت در حاشیه
حضور خبرنگاران در مقابل برج محل قتل میترا
اس��تاد در شهرک غرب تهران گفت :وقوع حادثه
قتل ساعت  12:۳۰به پلیس
گ��زارش و با حض��ور عوامل
پلیس در محل مشاهده شد
جس��د یک زن ح��دودا ً ۳۵
ساله در حالی که مورد اصابت
گلوله ق��رار گرفته در حمام
افتاده است .وی با بیان اینکه
عل��ت اصلی م��رگ ،اصابت
گلوله به قفس��ه سینه بوده
اس��ت ،گفت :بنا بر گزارش
کالنتری  ۱۳۴شهرک غرب
آثار شلیک چند گلوله دیگر هم در محل مشاهده
شد که بالفاصله سرپرست دادسرای جنایی تهران
به همراه بازپرس آقای دش��تبان و اکیپ بررسی
صحنه جرم و اداره دهم ویژه قتل در محل حاضر
شدند .رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت با
بیان اینکه تحقیقات برای دستگیری مظنون اصلی
در دستور کار قرار گرفته است ،گفت :فرضیههای
مختلفی درباره این جنایت مطرح ش��ده که تمام
آنها در حال بررسی است اما تاکنون کسی دستگیر
نشده است .شواهد نشان از یک قاتل آشنا میداد
و با بررس��ی دوربینهای برج آرمیتا مشخص شد
قاتل شوهر مقتول یعنی محمدعلی نجفی است.
به این ترتیب قاضی شهریاری ،سرپرست دادسرای
ام��ور جنایی تهران دس��تور دس��تگیری اولین و
آخرین متهم این حادثه یعنی نجفی را صادر کرد.
در همان زمان غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی
قوهقضائیه نی��ز در اظهاراتی اعالم کرد اکیپهای
مربوط به کش��ف جرم و پزشکی قانونی به همراه
پلیس آگاهی مستندات این حادثه را جمعآوری
کنند .در این میان رسانهها ناگهان از متواری
می 
ش��دن محمدعلی نجفی خبر دادند .ساعت  15و
 45دقیقه ماموران و تیم جنایی وارد خانه دختر
نجفی در منطقه ولنجک تهران شدند و دریافتند
نجفی قبل از حضور آنها با برجا گذاشتن یادداشتی
گریخته است .نجفی در این یادداشت پیامی با این
مضمون نوشته بود که پشیمان است و اصال نباید
زن دوم میگرفته است!
آپارتمانشماره2701محلقتل میترا استاد

رئیس قوهقضائیه دس��تور داد پروندههای
مرب��وط به مهریه که زوج به زندان رفته دوباره
بررس��ی ش��ود .به گزارش فارس ،غالمحسین
اسماعیلی ،سخنگوی قوهقضائیه درباره درستی
خبری که درب��اره آزادی زندانی��ان مهریه در
فضای مجازی منتشر شده ،گفت :آنچه اتفاق
افتاده و قرار اس��ت انجام ش��ود این اس��ت که
در جلسه شورای روسای دادگستریهای کل
کش��ور ،رئیس قوهقضائیه با تأکی��د بر اجرای
دقیق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
و فت��اوای مراج��ع عظام تقلی��د تاکید کردند
پرونده زندانیان مهریه مورد بازنگری قرار گیرد.
اس��ماعیلی افزود :گزارش ش��ده بود در برخی
موارد تع��دادی از همکاران قضای��ی این الزام
قانونی را مراعات نمیکنند و عدم اجرای درست
قانون و رویه و استنباط همکاران ما باعث ازدیاد
زندانیان مهریه شده است .وی ادامه داد :رئیس
قوهقضائیه با تأکید بر اجرای درس��ت قانون و
توصیه قضات به بازنگری در این پروندهها مقرر
کردند هر جا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه
را ندارد و بازداش��ت شده ،باید این قبیل افراد
از زندان آزاد ش��وند اما مواردی که زوج دارای
تمکن مالی است و میتواند مهریه را پرداخت
کند و از پرداخت آن امتناع میکند ،همچنان
این افراد در بازداشت خواهند ماند.

چهارشنبه   8خرداد 1398

شلیک به قلب اصالحات
■■درخواست یک گفتوگو

در خالل س��اعات پرخب��ر بود ک��ه خبرنگار
یک پایگاه خبری -تحلیلی مدعی ش��د روز قبل
از جنای��ت میت��را اس��تاد با وی تم��اس گرفته و
خواهان گفتوگو با این رسانه شده است .خبرنگار
انصافنیوز با انتشار مدارکی نوشت« :میترا استاد
س��اعت  ۱۵:۳۱دوش��نبه ،در تماس��ی تلفنی با
خبرنگار ما گفته بود میخواهم مصاحبهای کنم
ت��ا کمی از آبروی رفت��هام بازگردد .او همچنین از
وعدهه��ای پیش از ازدواجش گفت که مدعی بود
محقق نشده است .میترا استاد مدعی شد همچنان
با دکتر نجفی زندگی میکند .در این مکالمه ،قرار
ش��د که میترا استاد سهشنبه به دفتر انصاف نیوز
بیاید تا گفتوگویی مفصل انجام ش��ود اما ش��ب
در پیامکی نوشت« :ما میریم مسافرت انشاءاهلل
بهتون خبر میدم برای قرار حضوری» .او همچنین
ساعت  40( ۲۴:۴۰دقیقه بامداد)  2عکسنوشت
برای خبرنگار انصافنیوز فرس��تاد و پیام تش��کر
خبرنگار را که نزدیک  ۸صبح امروز ارسال شده بود
سین کرده بود .میترا استاد زمستان سال گذشته
هم با صدایی گرفته و بغضآلود گفته بود میخواهد
بهمنماه مصاحبهای انجام دهد اما آن را هم کنسل
کرد و گفت« :با اطرافیانم که مشورت کردم گفتند
فعال دست نگهدار ،شاید تغییری رخ دهد».
■■نجفی دست بزن داشت

همس��ر دوم نجفی پس��ر
 13س��الهای داش��ت .وی در
گفتوگو با سایت رکنا گفت:
نجفی دس��ت بزن داش��ت.
مدام م��ادرم را کتک میزد.
یکبار مانع ش��دم که دس��ت
مرا شکست .قرار بود با مادرم
بیرون برویم .من از مدرسه با
آژانس بازگش��تم .پول آژانس
نداشتم ،آمدم تا از مادرم پول
آژان��س را بگی��رم که متوجه
ش��دم مادرم مرده اس��ت .وی گفت :شوهر مادرم
مجوز اس��لحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه
نگه میداشت .وقتی به خانه رسیدم یک زن و مرد
که دخت��ر آقای نجفی و راننده وی بودند در حال
شکستن در خانه بودند و در نهایت وارد خانه شدیم
و جسد مادرم را پیدا کردیم!
■■تالش ابلهانه برای تبرئه نجفی

ب��ا وج��ود اینکه همه ش��واهد نش��ان میداد
نجفی قاتل همس��ر دوم خود است اما رسانههای
اصالحطل��ب در اقدام��ی غیرحرفهای س��عی در
تبرئ��ه نجفی داش��تند و با عناوین��ی مثل نجفی
متواری نش��ده ،تحقیق��ات از همس��ر مقتول در
حال انجام اس��ت ،این موضوع که نجفی مظنون
اصلی قتل همس��رش اس��ت کذب محض است،
نجفی در صحنه قتل نبود و ...میخواس��تند افکار
عمومی را منحرف کنند .این اقدام غیرحرفهای و
کامال مبتدیانه در حالی بود که قاتل بودن نجفی
کامال محرز بود و دروغ این رس��انهها بزودی افشا
میش��د .خبرگزاریهای ایس��نا و ایلنا سردمدار
ای��ن تکذیبیههای مضحک بودند و نش��ان دادند
نمیتوانند حتی خبر حوادث��ی و جنایی را بدون
عینک جناحی و سیاسی نگاه کنند.
■■توئیتمعنادارکرباسچی

در میان خبرهای پراکنده دیروز ،توئیت معنادار
دبیرکل حزب سازندگی خبرساز شد .غالمحسین

کرباس��چی ب��ا هش��تگ «ش��هرداری ،نجفی و
اصالحات» مخالفت خود با شهردار شدن نجفی را
یادآوری کرد و در توئیتی نوشت« :ماهيت تأسفبار
حادث��ه قتل ميترا اس��تاد هرچه باش��د نميتوان
مس��ؤوليت كساني را كه  2سال قبل بهرغم اصرار
و تذكر برخي دلس��وزان و مراكز مسؤول ،اين چاه
ويل را براي اصالحات و نجفي حفر كردند ،ناديده
گرفت» .این توئیت حاش��یههای فراوان انتخاب
محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران و مخالفت
برخی از نهادهای نظارتی در مخالفت با این حکم
را ی��ادآوری میک��رد .در آن ایام نهادهای نظارتی
نجفی را مناسب شهرداری تهران نمیدانستند اما با
فشار عجیب رسانهای و تبلیغاتی جریان اصالحات
س��رانجام حکم نجفی صادر شد و وی فقط چند
ماه ش��هردار ماند که با انتقاد از عملکرد ضعیف او
در مدیریت ش��هری سرانجام استعفا کرد تا نقطه
تاریکی در کارنامه جریان اصالحات و شورای شهر
اصالحاتی شده تهران ایجاد شود.
■■بازداشت قاتل

س��رانجام محمدعل��ی نجفی عصر دی��روز با
مراجعه به پلیس آگاه��ی و معرفی خود ،به قتل
همس��رش اعتراف کرد .ش��هریاری ،سرپرس��ت
دادس��رای امور جنایی تهران درباره آخرین اخبار
مربوط به جنایت خانوادگی در منطقه سعادتآباد
تهران گفت :محمدعل��ی نجفی به پلیس آگاهی
ته��ران مراجع��ه و خ��ود را
تس��لیم مأموران کرد .نجفی
با اعتراف به قتل همس��رش،
انگی��زه خ��ود را از ارت��کاب
جنایت ،اختالفات خانوادگی
مطرح کرده است .سرپرست
دادس��رای امور جنایی تهران
گفت :دستنوشتهای از جانب
نجفی کشف شده که در آن
به ارتکاب جنایت و همچنین
عل��ت و انگیزه خ��ود اعتراف
کرده است.
■■حاشیههای نجفی و همسر دوم

محمدعلی نجفی  68س��اله با روی کار آمدن
دولت روحانی در سال  1392به کابینه بازگشت و
در اولین پست مدیریتی خود معاون رئیسجمهور
و رئیس س��ازمان گردش��گری و میراث فرهنگی
شد .البته روحانی وی را به عنوان وزیر پیشنهادی
آموزشوپرورش معرفی کرد اما او تنها با اختالف
یک رای از مجم��وع  ۲۸۴رای ( ۱۴۲رای مثبت،
 ۱۳۳رای منف��ی ۹ ،رای ممتنع) موفق به حضور
در وزارت آموزشوپرورش نشد 2 .روز بعد از رأی
ع��دم اعتماد مجلس به نجفی ،حس��ن روحانی،
رئیسجمهور ایران وی را به معاونت رئیسجمهور
و ریاست سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردش��گری کش��ور منصوب کرد .محمدعلی
نجف��ی در  ۱۰بهم��ن  ۱۳۹۲از س��مت خود به
علت بیماری اس��تعفا کرد و روحانی طی حکمی
محمدعلی نجفی را به سمت مشاور رئیسجمهور
و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد .وی
 ۲۹مرداد  ۱۳۹۳پس از استیضاح رضا فرجیدانا،
وزیر علوم ،طی حکمی به عنوان سرپرست وزارت
علوم ،تحقیق��ات و فناوری منصوب ش��د .او ۲۰
اردیبهشت  ۱۳۹۴به پیشنهاد مسعود سلطانیفر،
رئیس س��ازمان گردشگری و موافقت روحانی به
عضویت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

 ۸۰۰طرح اشتغالزایی بنیاد برکت
در استان کهگیلویهوبویراحمد

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره)  ۸۰۰طرح اش��تغالزایی در روستاها و
مناطقمحروماستانکهگیلویهوبویراحمدایجاد
ک��رده و به بهرهبرداری میرس��اند .به گزارش
فارس ،بنیاد برکت به منظور محرومیتزدایی
و توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی مناطق
محروم و کمبرخوردار ،در س��ال جاری اقدام به
راهاندازی  ۸۰۰طرح اشتغالزایی با قابلیت ایجاد
بیش از  ۲۲۴۰فرصت شغلی در شهرستانهای
چاروسا،کهگیلویه،باشت،بویراحمدودیشموک
اس��تان کهگیلویهوبویراحم��د میکن��د .این
طرحهای کارآفرینی در قالب مدل اشتغالزایی
اجتماعمحور«سحاب»(سرمایهگذاریحمایتی
اش��تغالزایی برکت) و در رشتههایی همچون
پرورش دام س��بک و س��نگین ،زنب��ورداری،
تولید پوش��اک ،صنایع دس��تی ،پرورش طیور
و قالیباف��ی ایجاد خواهد ش��د .براس��اس این
گزارش ،ب��رای ایجاد و راهان��دازی  ۸۰۰طرح
اش��تغالزایی یادش��ده بالغ ب��ر  ۷۲۰میلیارد
ریال اعتبار پیشبینی ش��ده است .همچنین
ب��رای ایجاد و بهرهب��رداری از این تعداد طرح،
 ۹تس��هیلگر و مجری به عنوان مجریان نظام
طرحهای اشتغالزایی اجتماعمحور بنیاد برکت
در مناطق محروم استان کهگیلویهوبویراحمد
فعالیت خواهند کرد .بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان حض��رت امام(ره) س��ال گذش��ته نیز
 ۲۰۰طرح اش��تغالزایی با قابلیت ایجاد ۴۵۰
فرصت ش��غلی را در  ۲۳روس��تای شهرستان
چاروسا با اعتباری بالغ بر  ۱۸۰میلیارد ریال به
بهرهبرداری رسانده بود که امسال  4شهر باشت،
دیشموک ،کهگیلوی ه و بویراحمد به شهرهای
هدف این بنیاد برای اش��تغالزایی افزوده شده
است .این تعداد طرح اشتغالزایی از میان ۹۵۰
طرح پیشنهادی و پس از بازدید تسهیلگران
و طی مراحل اهلیتس��نجی فن��ی و اعتباری
انتخاب ش��ده و به بهرهبرداری رس��یده است.
اهلیت متقاضیان با معیارهایی همچون فقدان
ش��غل ،برخورداری از مهارتهای حداقلی ،دارا
ب��ودن امکانات اولیه مانند محل نگهداری دام،
قادر بودن به اخذ تسهیالت در سیستم بانکی
کشور و ...سنجیده شده و به تأیید میرسد.
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و  ۲۶آب��ان  ۱۳۹۴به پیش��نهاد علیاصغر فانی،
وزیر آموزشوپرورش ،به عضویت شورای سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی درآمد .محمدعلی
نجفی  ۱۹مرداد  ،۱۳۹۶توسط اعضای پنجمین
دوره شورای اسالمی شهر تهران به عنوان گزینه
نهای��ی ش��هرداری ته��ران برگزیده ش��د .او اول
ش��هریورماه با ش��روع به کار رسمی شورای شهر
پنجم به عنوان ش��هردار جدی��د تهران انتخاب و
پنجم ش��هریور با دریافت حکم از وزارت کش��ور،
رس��ماً به عنوان ش��هردار کار خود را آغاز کرد و
جایگزین محمدباقر قالیباف ش��د اما  ۲۳اسفند
 ۱۳۹۶از س��مت خود اس��تعفا کرد .این حکم با
انتقادات بس��یاری همراه شد ،چون نجفی مکررا
به علت بیماری از سمتهای مدیریتی کنارهگیری
ک��رده ب��ود و همانطور که پیشبینی میش��د
چندین بار از س��مت شهرداری تهران هم استعفا
کرد و در نهایت شورای شهر تهران  21فروردین
 97با رأی اکثریت اعضای شورای شهر با استعفای
نجف��ی موافقت کرد .از همان زمان حاش��یههای
زندگ��ی نجفی آغاز و تصاویر وی با یک زن جوان
در فضای مجازی منتشر شد .در همان ایام کوتاه
ش��هردار بودن ،موضوعات زیادی درباره استعفای
نجفی و همس��ر دومش (میترا استاد) مطرح شد
و برخیها دلیل اس��تعفای ش��هردار پایتخت را
همین داشتن همسر دوم و حواشی آن دانستند
تا جایی که همسردوم پرده
از حواش��ی برداشت و گفت:
«هر فردی میتواند عاش��ق
ش��ود و ازدواج کن��د ،هم��ه
انس��انها تا زمان��ی که جان
دارند حس دوست داشتن در
وجودش��ان است .هر انسانی
یک زندگ��ی خصوصی دارد؛
چه آق��ای دکتر نجفی و چه
هر شخصیت دیگری؛ درست
نیس��ت با کس��ی ک��ه واقعا
اینقدر برای کش��ور و نظام زحمت کشیده است،
اینطور رفتار کنند؛ با تمس��خر صحبت کنند که
ایش��ان چرا ازدواج کرده است» .بعد از انتشار این
گفتهها ،فاطمه دانش��ور ،عضو سابق شورای شهر
به صحبتهای همس��ر دوم نجفی در اینستاگرام
واکنش نشان داد و گفت« :همان بهتر که نجفی
اس��تعفا کرد» .وی گفته بود« :بهعنوان یک زن و
فعال اجتماعی حوزه توانمندسازی زنان و کودکان
آس��یبدیده میگویم مهم نادیده گرفتن همسر
اول آق��ای دکتر نجف��ی و ه��زاران زن همچون
ایشان اس��ت که احساس��ات ،نجابت ،وفاداری و
مهربانیشان نادیده گرفته میشود؛ زنانی که بیشتر
عمر و جوانی خود را پای همسرانشان گذاشتهاند.
متاسفانه این قصه سر دراز دارد و بسیار در سطح
مدیران دولتی و خصوصی کش��ور دیده میشود؛
آشکار یا پنهان ،موقت یا دائم! درد سهمگینی که
هر چقدر به الیههای پایینتر جامعه میرویم اثراتش
س��ختتر و خردکنندهتر است» .حاال بعد از حدود
یک سال حاشیههای شهردار اسبق ،خبر قتل همسر
دوم وی توسط خود نجفی جامعه را تکان داد؛ قتلی
که در سطح باالی سیاسی و با بهانه نازل اختالفات
خانوادگ��ی رخ داده و یک چهره معروف سیاس��ی
اصالحطلب را تبدیل به قاتل کرده است .از این پس
نام نجفی را باید در صفحات حوادث جستوجو کرد،
نه صفحات سیاسی.

سیل

توزیع  ۷۰هزار بسته میان سیلزدگان

جانش��ین قرارگاه بازس��ازی
و نوس��ازی مناطق سیلزده
از توزی��ع  ۷۰ه��زار بس��ته
ل��وازم ضروری من��زل میان
هموطنان آس��یبدیده خبر
داد .اسماعیل نجار ضمن ابراز امیدواری درباره
تسریع حرکت دستگاههای اجرایی در راستای
رفع مشکالت مردم خاطرنشان کرد ۳۰ :هزار
بسته لوازم ضروری منزل توسط ستاد اجرایی
فرمان امام و  ۴۰هزار بس��ته از این دسته لوازم
توسط هاللاحمر از محل کمکهای مردمی در
بین مردم مناطق آسیبدیده توزیع شده است.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور
تصریح کرد :حدود  ۱۷۰هزار واحد مسکونی و
تجاری شهری و روستایی آسیبدیده در سیل
شناسایی شده است که نیاز به نوسازی و تعمیر
دارند؛ همچنین مبلغ  ۶میلیون برای روستاییان
و  ۱۲میلیون تومان برای افراد شهرنش��ین به
منظور کمک هزینه اسکان موقت به خانوادهها
پرداخت خواهد شد.
مترو

سرویسدهی رایگان متروی تهران
در روز قدس

کتاب

 ۲۰خرداد؛ آخرین مهلت
ثبتسفارش کتابهای درسی

برجآرمیتا،محلوقوعجنایت

ثبتسفارش کتابهای درسی دانشآموزان
جز پایهه��ای اول ،هفتم و دهم متوس��طه ،تا
 ۲۰خرداد به پایان میرس��د .به گزارش مهر،
ثبتسفارش کتابهای پایههای دوم تا ششم
ابتدای��ی ،پایهه��ای یازده��م و دوازدهم دوره
متوسطه و پایههای هش��تم و نهم کتابهای
درس��ی تکمیل��ی دوره اول متوس��طه وی��ژه
دانشآم��وزان اس��تعدادهای درخش��ان که از
 ۲۰فروردی��ن امس��ال آغاز ش��ده ۲۰ ،خرداد
پایان مییابد .ثبتس��فارش کتابهای درسی
س��ال تحصیل��ی  ۹۸-۹۹از طری��ق س��امانه
 www.irtexbook.irیا www.irtexbook.com
انجام میشود .ثبتسفارش گروهی و انفرادی
کتابهای پایه اول ابتدایی  ۲۳تیر آغاز میشود
و تا  ۵ش��هریور ادام��ه دارد ،همچنین ثبتنام
کتابه��ای پایه ده��م دوره دوم متوس��طه و
پایه هفتم استعدادهای درخشان  ۲۳تیر آغاز
میشود و تا شانزدهم شهریور ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
درباره س��رویسدهی مترو در روز قدس گفت:
برای سهولت تردد شهروندان و راهپیمایان این
روز ب��زرگ ،خدماترس��انی از ابتدای صبح روز
جمعه  ۱۰خردادماه  ۹۸تا پایان مراسم در خطوط
ی��ک 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،و  7مت��روی تهران و حومه
به ص��ورت رایگان خواهد بود .فرنوش نوبخت با
اشاره به اینکه روز قدس نماد وحدت و اراده امت
اسالمی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در
فلسطین ،غزه و دیگر کشورهای اسالمی است،
گفت :همزمان با روز قدس ،میزان سرویسدهی
در خط  ۴متروی تهران که در مسیر راهپیمایی
قرار دارد ،افزایش خواهد یافت .وی افزود :فاصله
حرک��ت قطارها در این خط از س��اعت  ۹صبح
ت��ا پایان مراس��م از  ۸دقیقه به  ۴دقیقه کاهش
مییاب��د ،همچنین تمام ایس��تگاههای خط ۴
متروی تهران بویژه ایس��تگاههای میدان انقالب
اس�لامی ،تئاترش��هر ،ش��ادمان ،توحید ،دکتر
حبی��باهلل و اس��تاد معین آم��اده ارائه خدمات
مناسب به شهروندان خواهند بود.

