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اخبار

دستوردادستانتهرانبرایپیگیریقصور«نظارتبرزندانی»درپروندهسیدامامی
دادستان تهران در سخنانی از سرپرست دادسرای جنایی
خواستدرپروندهفوتکاووسسیدامامیباانجامتحقیقات
الزم و تسریع در جمع آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با
زندانی،نسبتبههرگونهمسامحهوقصوردرنظارتبرزندانی
و تعقیب افراد مقصر اقدام کند .به گزارش میزان ،جعفری
دولتآبادی با تاکید بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاهها و
زندانها،بااشارهبهدوموردخودکشیکهبهتازگیدرزندان
اوین رخ داد ،اظهار کرد :این گونه نباشد که منتظر وقوع
حادثهای باشیم و آن گاه نظارتها را افزایش دهیم ،بلکه با

عنایت به هزینههایی که از چنین رخدادهایی بر جمهوری
اسالمی وارد میشود ،الزم است به طور مستمر نظارت
بر زندانیها مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونهای
باشد که در عین نگهداری زندانی ،حقوق متهمان زندانی
نیز حفظ شود .وی از محمد شهریاری سرپرست دادسرای
جنایی خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام
تحقیقات الزم و تسریع در جمع آوری ادله و تحقیق از افراد
مرتبطبازندانی،درزمینههرگونهمسامحهوقصوردرنظارت
بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام کند چرا که دستگاه

وزیر آموزش و پرورش:

شرایط استخدام  ۱۸هزار معلم جدید تا  2هفته دیگر مشخص میشود
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که آزمون استخدامی این
وزارتخانه در فروردین سال  ۹۷برگزار می شود اظهار کرد:
شرایط آزمون استخدامی جدید و میزان سهمیه آن تا دو هفته
دیگر اعالم می شود که احتماال حدود  18هزار نفر سهمیه
این آزمون خواهد بود.بطحایی روز گذشته در نشست خبری
با خبرنگاران  ،نیروی انسانی را از نظر کمی و کیفی یکی از

مهمترین چالشهای آموزش و پرورش به ویژه در چهار سال
آیندهاعالمکردوگفت:دربرنامهجامعنیرویانسانیتکلیف
تامین این نیرو در چهار سال آینده روشــن شده اســت .وی
افزود :شرایط آزمون استخدامی جدید و میزان سهمیه آن تا
دو هفته دیگر اعالم می شود که احتماال حدود  18هزار نفر
سهمیه این آزمون خواهد بود .آزمون در فروردین  97برگزار
میشودونیروهاازمهر 97درمدارسبهکارگرفتهمیشوند.
ویدربارهبیانیه 160نمایندهدرمخالفتباحذفآزمونهای
دورهابتداییبیانکرد:بابرخینمایندگانیکهبیانیهراامضا
کردهبودندصحبتکردمکهبعدازتوضیحاتبندهقانعشدندو
گفتندبایداینتوضیحاتبرایدیگرنمایندگانهممطرحشود.

15
قضایی باید در حفظ حقوق زندانیان کوشا باشد .جعفری
دولتآبادیبراطالعرسانیبهخانوادههایبازداشتشدگان
به عنوان اولین اقــدام قاضی تاکید کرد و افــزود :خانواده
متهم باید از بازداشت وی مطلع باشند تا در کالنتریها و
بازداشتگاهها سرگردان نشوند و چنانچه ضابط در فراهم
کردن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانوادهاش کوتاهی
کرد ،سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این
زمینه رأس ًا اقدام کنند .دادستان تهران همچنین از تنظیم
بخشنامهای خطاب به روسای کالنتریها و ضابطان خبر
داد که موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و
اظهار کرد :این بخشنامه به زودی ابالغ و اجرایی میشود.
فرداصبحجلسهایدرمجلسبرقراراستکهبندهوهمکارانم
توضیحاتی را ارائه میکنیم و شاید نگرانی های نمایندگان با
توضیحات ما برطرف شود .مدارس تیزهوشان در دوره دوم
حذفنمیشوندوباقوتبهکارخودادامهمیدهند.
▪علتتوقفتوزیعشیردرمدارس

بطحاییدربارهعلتتوقفتوزیعشیردرمدارسگفت:پیگیری
هایبسیاریانجامدادهایماماهنوزچشماندازروشنیدرباره
روندتخصیص بودجهوتوزیعشیردرمدارسبرایمامشخص
نشدهاست.وزیرآموزشوپرورشدربارهعلتتاخیردرپرداخت
حقالتدریسهاگفت:تخصیصحقالتدریسهاراازسازمان
مدیریت گرفتهوبهخزانهبردهایم،امابهدلیلنبودمنابع،پول
آنبهماپرداختنشدهاست.هرزمانخزانهاینمبلغرابدهد،
بهسرعتدراختیارهمکارانمانقرارخواهیمداد.
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