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خبر

بروز ساالنه بیش از  10هزار مورد جدید
سرطان معده در کشور
معاون تحقیقات وزیــر بهداشت ،از بــروز ساالنه بیش از
 10هزار مورد جدید سرطان معده در کشور خبر داد .به
گزارش فارس ،رضا ملک زاده اظهارکرد :نتایج نخستین
گزارش ثبت سرطان معده ،بخشی از اولین ،جامع ترین و
معتبرترین گزارش رسمی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
 30استان ایران (  76میلیون و  639هزار نفر ) است که
در سال  93به اجرا درآمد و نتیجه ثبت  112هزار مورد
«سرطان بــروز یافته ساالنه» در کشور اســت  .نــرخ بروز
استاندارد شده سنی سرطان  158مورد در هر  100هزار
نفر است .به گفته وی ،سهم مردان از کل موارد ثبت شده
سرطان  60 ،هزار و  432مورد ( 53.9درصــد) و سهم
زنان  51هزار و  628مورد ( 46.1درصد) بوده است.
وی شمال غرب را پرخطرترین منطقه کشور در میزان بروز
سرطان معده معرفی کرد و مناطق شمال ،غرب ،شرق،
جنوب و مرکز ایران را در رتبه های بعدی  ،از بیشترین تا
کمترین میزان بروز سرطان معده قرار داد .ملک زاده،
اردبیل  ،زنجان  ،خراسان شمالی  ،آذربایجان شرقی ،
آذربایجان غربی و خراسان رضوی را شش استان دارای
رتبه «شیوع بسیار باال » با بروز برابر یا بیش از  30مورد
سرطان معده در هر  100هزار نفر دانست.

...

رسانه ها
شیرها شکارچیان غیرقانونی را خوردند

شترهایقطریدر
زریندشت فارسمیچرند!

خبرگزاری برنا نوشت :براساس شنیده های
منابع آگــاه ،جمعیت قابل توجهی (چندین
هزارنفرشتر)ازشترهایکشورقطرقراراست
با موافقت اداره منابع طبیعی به منطقه زرین
دشــت استان فــارس منتقل و در آن مستقر
شوند .با توجه به فقر پوشش گیاهی  ،نبود آب
کافیوعرصهموردنیازبرایچرایاینجمعیت
که به نقلی بیش از  20هزار نفر شتر را شامل
می شود  ،عمال زرین دشت ،داراب و عرصه
هایمنابعطبیعیآنبهبیابانتبدیلخواهند
شد .بنابرگزارش برنا ،عربستان سعودی در
خرداد سال گذشته ،دستور خروج  ۱۲هزار
شتر و گوسفند متعلق به قطر را که در مراتع
عربستان نگهداری میشدند ،به دنبال تیره
شدنروابطایندوکشورصادرکرد.دراواسط
اردیبهشتامسالیکروزنامهسعودیبهنقل
ازمنابعیناشناس،مدعیشدکهدوحهانتقال
دههاهزارنفرشترازجملهشترمخصوصامیر
قطر از عربستان به ایران را بررسی میکند و
تیم ویژهای برای نظارت بر این فرایند ،تشکیل
شده است.شواهد حکایت از آن دارد که در
شهرستان زرین دشت استان فارس صحبت
های اولیه مبنی بر واگــذاری یک هزار هکتار
عرصه برای انتقال شترهای قطری بوده که



حداقل دو شکارچی غیرقانونی کرگدن در یک منطقه
حفاظت شده در آفریقای جنوبی توسط شیرها کشته و
خورده شدهاند .محیطبانان بقایای اجساد دو یا سه نفر را در
منطقه حفاظت شده سیبویا در النه شیرها کشف کردند.
یک تفنگ و تبر هم در این محل پیدا شده است .شکار غیر
قانونی در سالهای اخیر در آفریقا افزایش یافته و دلیل آن
تقاضای رو به رشد برای شاخ کرگدن در بخشهایی از
آسیاست .در چین ،ویتنام و دیگر نقاط این باور غلط وجود
دارد که شاخ کرگدن برای مصارف پزشکی مفید است.
گروهی که بقایای اجساد را کشف کردند ،بــرای خارج
کردن آن مجبور شدند چند شیر را با آرامبخش بخوابانند.

پرداخت رفاهکارت یک میلیونی به
بازنشستگان کشوری از شهریور

...

دانش پور -مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به
افزایش تعداد وام ضروری بازنشستگان از  300هزار به  400هزار
تومان گفت :پرداخت رفــاه کــارت به بازنشستگان در دستور کار
صندوقبازنشستگیقرارگرفتهاستوکارترفاهیکمیلیونتومانی
از شهریور به بازنشستگان کشوری تعلق می گیرد .جمشید تقی زاده
ادامه داد :با همکاری بانکصادرات شمار وام گیرندگان از ۳۰۰هزار
به ۴۰۰هزارنفرومبلغآنازچهارمیلیونبهپنجمیلیونتومانافزایش
می یابد و از شهریور پنج میلیون وام به  ۴۰۰هزار بازنشسته پرداخت
می شود .وی خاطرنشان کرد :برای پرداخت این وام رقم دوهزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که پرداخت آن از شهریور
آغاز می شود و بازنشستگانی که تا کنون وام نگرفته اند در اولویت
هستند .وام ضروری اقساط 36ماهه دارد و سود آن حداکثر 4درصد
است .به گفته وی حدود  85درصد بازنشستگان تاکنون یکمرتبه
وام گرفته اند و احتماال  15درصد باقی مانده نیازی به دریافت وام
نداشتهاندامابازهمدراولویتدریافتوامهستند.ویافزود:صندوق
بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون و  ۴۰۰هزار بازنشسته را
تحت پوشش دارد که از این تعداد ۵۶درصد بازنشستگان فرهنگیان
و حدود  30هزار بیمار صعب العالج بازنشسته هستند.مدیرعامل
صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به افزایش ۱۹درصدی حقوق
بازنشستگان طی امسال گفت :کف حقوق از یک میلیون و ۸۰۰
هزار تومان به دو میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رسید .تقی زاده با بیان
این که برنامه های خوبی را درحوزه های پرداخت وام  ،زیارت  ،مسائل
رفاهی  ،ورزش و  ...در دست انجام داریم ،اظهار کرد :برای اولین
بار تالش میکنیم فدراسیون ورزشهای کارمندی و بازنشستگان
کشوری را ایجاد کنیم  .همچنین جلساتی با نمایندگان از جمله
دکتر پزشکیان داشتیم و درصدد هستیم فراکسیون بازنشستگان
کشوری را در مجلس شورای اسالمی تشکیل دهیم.فراهم شدن
مقدمات اجــرای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر دیگری
بود که مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری اعالم کرد و افزود:
هفته گذشته جلسهای با نمایندگان کمیسیون اجتماعی داشتیم و

...



بهداشت

سالمت

بیماری وحشتناکی که پسر  ۱۹ساله را در
خانه حبس کرد!
پسر  19ساله هندی به نام "عمار صمد" که در یکی از
روستاهای غرب کلکته زندگی می کند ،از سن  10سالگی
به بیماری دردناکی دچار شده که به خاطر آن اکثر اوقات در
خانه محبوس است و حتی تحصیل خود را رها کرده .چیزی
که عمار را خانهنشین کرد ،مهمان ناخواندهای بود که روی
صورتش جا خوش کرد و هر روز به حجم آن اضافه میشد
تا این که وزنش به نزدیک هشت کیلو و  400گرم رسید؛
توموری وحشتناک و بزرگ که بیشتر چهره این جوان را
پوشانده بود .این تومور که در ظاهر به یک توپ فوتبال
شباهت داشت ،توسط جراحان موسسه ای در کوچی ،
تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از  14ساعت دیگر
اثری از آن روی صورت عمار نبود.

نگاهیمتفاوتوطنز
بهاخبارکشور
درستونرادیواآلن

...

بیماری واگیردار در مناطق زلزلهزده شیوع پیدا
نکردهاست

 ۳۰۰شکایت از حوزه سالمت در هر شبانهروز ثبت
میشود

نمایندهتاماالختیاروزیربهداشتتاکیدکرد:درمناطقزلزلهزدهکرمانشاه
هیچ گونه بیماری واگیرداری شیوع پیدا نکرده است .به گزارش ایلنا،
طیب قدیمی با بیان این که برای مقابله با هرگونه مارگزیدگی و عقرب
گزیدگی ،از حشره کش ها و جونده کش ها در مناطق زلزله زده استفاده
شده است ،افزود :سرم های ضدمارگزیدگی و ضدعقرب گزیدگی نیز در
مراکزبهداشتدراینمناطقبهمیزانکافییافتمیشود.تمامیمراکز
بهداشتیودرمانیوخانههایبهداشت،بهعالوهبیمارستانها،درحال
آمادهباشهستندودرصورتبروزهرگونهمشکلیابیماریتمهیداتالزم
راانجامخواهندداد.

رئیس مرکز ملی پاسخ گویی و رسیدگی به شکایت های مردمی حوزه
سالمت گفت :به طور میانگین در هر 24ساعت سه هزار تماس با سامانه
 190امور درمان داریم که 10درصد این تماس ها شکایت و بقیه نظرات
و پیشنهادهای مردم است .امیرنژاد گفت :تماس های مردمی تحلیل
می شود .این سامانه به ما در نقاطی که در آن از نظر نظارت ضعف داریم
کمک می کند تا عملکرد واحدهای درمانی را بسنجیم و در کارنامه
اعتبارسنجی آنان را لحاظ کنیم .شکایت های قابل پیگیری به دانشگاه
های علوم پزشکی مربوط ارجاع داده می شود و آن ها موظف هستند،
ظرف مدت معینی به موضوع رسیدگی کنند.

رئیس مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت :در مهر ۹۷برای جبران
کمبودمعلم،روشهاییازجملهتدریسمعلمانبازنشسته،اضافهتدریس
شاغالن ،خرید خدمات آموزشی و سرباز معلم را در نظر داریم .اسفندیار
چهاربند در پاسخ به این سوال که با توجه به این که در سال  ۹۸تعداد
شاغالن و بازنشستگان آمــوزش و پــرورش برابر خواهد شد ،تاکنون چه
تدابیریبرایحلاینموضوعاندیشیدهاید؟بهایلناگفت:درخصوصتوافق
بر سر شاخصها مراحل خوبی را پیش بردیم و به توافق نسبی با سازمان
اداری و استخدامی رسیدیم ،اما درباره روشهای تامین معلم بر اساس آن
شاخصها،نظراتمتفاوتیوجودداردومذاکراتدرحالانجاماست.

...

از میان خبر ها
معاون پارلمانی سپاه:

سپاه پروژ ه بارورسازی ابرها را با موفقیت پشت سر گذاشت

معاون پارلمانی سپاه پاسداران با اعالم موفقیتآمیز بودن پروژه
بارورسازی ابرها در کشور گفت :این پروژه در زمستان ۹۶و بهار
امسال با موفقیت انجام شد و ادامه طرح در پاییز صورت خواهد
گرفت.محمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه به خانه ملت،
دربــاره پــروژه بــارورســازی ابرها که پیش از این مقرر شده بود
خریداری و نصب تجهیزات آن از سوی سپاه پاسداران صورت
گیرد،گفت:اینپروژهدرزمستانسالگذشتهوبهارامسالاجرا
و بارورسازیابرها انجامشدکهنتیجهمثبتداشت.ویبابیاناین
کهاینپروژهباهمکاریوهدفگذاری وزارتنیرو صورتگرفته
و کار اجرای آن بر عهده سپاه پاسداران است ،بیان کرد :اجرای

بارورسازیابرهادرمناطقخاصیازکشورهمچوناستانهای
زنجان،قزوین،مرکزیوبرخیاستانهایدیگربودهاست.معاون
پارلمانیسپاهپاسدارانانقالباسالمیخاطرنشانکرد:ادامه
کار بارورسازیابرهابرایفصلپاییزصورتخواهدگرفتچراکه
برایاجرایاینطرحبایدابریدرآسمانبرایبارورسازیوجود
داشته باشد.به گزارش خانه ملت ،پیش از این معاون پارلمانی
سپاهازخریداریونصبتجهیزاتموردنیازبرایبارورکردنابرها
رویهواپیماخبردادهوگفتهبود:سپاهبرخیازموادیراکهبرای
تزریق به ابرها به منظور بارور کردن الزم است ،خریده که به رفع
مشکلکمآبیدرکشورکمکشایانیمیکند.

...

غالمرضا بنی اسدی
نیش و نوش به رفتار های مطلوب و نامطلوب اجتماعی می پردازد

امام جمعه مردم
امــام جمعه مــردم .ایــن سه کلمه در نظرم می نشیند
وقتی تصاویر حجتاالسالم والمسلمین موسو یفرد
امامجمعه خرمشهر را در فضای مجازی و دیگر رسانه ها
می بینم که در کنار دیگر تالشگران آب رسانی ،مشغول
جوشکاری لوله های آب است .کارش را زیبا می بینم
و باورم افزون تر می شود به این حقیقت که دست های
گره گشا ،دوست داشتنی تر و ستودنی تر است از لب
هایی که ورد می خوانند .من به ستایش این سید بزرگوار
می پردازم و خشنودی ام افزون می شود وقتی به نقل
از پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری می
خوانم که رهبر انقالب ،از این اقدام امام جمعه خرمشهر
قدردانی فرموده اند .مطمئنم وقتی مردم ،امام جمعه
خود را در میان خود ببینند که هم همدرد شان است،
هم همراه شان و هم برای حل مشکل ،دست به اقدام می
زند ،نگاه شان مهربان و دل شان گرم خواهد شد که اگر
آب نیست و هوا گرم است ،آنانی که باید ،از مردم غفلت
نمی کنند بلکه در کنار شان هستند .رسم انقالب هم
همین بود و باید باشد .یعنی حتی اگر نمی توانیم کاری
بکنیم اما با مردم و در کنارشان باشیم ،خود قدم بلندی
است که بر می داریم .این هم مضمون آهنگ انتظار تلفن
یک خبرنگار است که با صدای رهبر انقالب بر دل می
نشیند که
«چون وانمی کنی گرهی خود گره مباش
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست...

آموزش و پرورش

تدریس معلمان بازنشسته در سال
تحصیلی جدید

خوششانسی محض یک عروس و داماد
در روز عروسی
در ویدئویی که به تازگی منتشر شده است "چیینی" و
" لوکاس کوپسچکا " که مشغول فیلم برداری برای فیلم
عروسی خود بودند ،از حادثه سقوط یک درخت جان سالم
به در بردند .در این فیلم هنگامی که این زوج روی یک
نیمکت نشسته و مشغول صحبت بودند ،ناگهان این درخت
سقوط می کند .این اتفاق در تاریخ  30ژوئن و در منطقه ای
در نیویورک آمریکا رخ داد .چیینی در خصوص این حادثه
گفت " :قرار بود فیلم بردار از گفت وگوی من و همسرم در
پارک فیلم تهیه کند .زمانی که لوکاس شروع به صحبت
کرد ،من ناگهان متوجه شکسته شدن شاخه درخت شدم و
خوشبختانه هم او و هم من توانستیم قبل از سقوط درخت،
نیمکت را ترک کنیم".

امیدواریم این موضوع به نتایج خوبی برسد .تقی زاده درباره اظهارات
سالگذشتهوزیررفاهمبنیبرتخصیصاعتبار 3400میلیاردیبرای
همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز توضیح داد :از این 3400
میلیارد تومان ،حدود  1200میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان
لشکری و  2200میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان کشوری بود
کهمحققوافزایش19درصدیبرایحقوقاعمالشد.ویهمچنین
ازایجادوتوسعهخانههایامیددرشهرهایباالیپنجهزارنفرباهدف
نشاط افزایی و افزایش فعالیت و امید در میان بازنشستگان خبر داد.
وی دربــاره سهمیه سفرهای بازنشستگان هم توضیح داد :سعی
می کنیم سهمیه سفرها را از  ۱۰۰به  ۲۰۰هزار مورد افزایش دهیم
ضمن آن که کمک هزینه ۶۶۰هزار تومان سفر را به ۷۴۰هزار تومان
افزایش داده ایم  .عالوه بر این طی یک ماه آینده بسته حمایتی درمان
و بیمه تکمیلی را ارائه خواهیم کرد .مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری از ایجاد بانک اطالعاتی فرزندان بازنشستگان خبر داد و
گفت :در این بانک تخصص و تحصیالت فرزندان بازنشستگان درج
می شود و بنا داریم تا در به کارگیری نیرو در شرکتها و بخش های
زیرمجموعه ،فرزندان بازنشستگان در اولویت قرار گیرند .تقی زاده
با تاکید بر شفافیت در فعالیت ها ،به ایجاد ساختار ضد فساد در بخش
اقتصادی اشاره کرد و گفت :نگاه ما مدیریت در ساختمان شیشهای و
شفافیت است ،ما جلوی رانتها را گرفتهایم و بر این اساس ضمن آن
کهسفرهایخارجیراکاهشدادهایم ،کاهشهزینههاهمدردستور
کار ما قرار گرفته است.



...

نیش و نوش

 400هزار بازنشسته کشوری وام 5میلیون تومانی دریافت می کنند

منطقه باید فنس کشی می شده است اما با
گذشتچندروزازتوافقاولیه،فنسکشیرااز
دستور کار خارج کردند و گویا قصد چرای آزاد
در منطقه زرین دشت را دارند .این درحالی
استکهازطرفادارهمراتعبهدامدارانمنطقه
قبالاعالمشدهبود،برایحفظمراتعالزماست
جمعیتدامهایخودراکاهشدهند.حاالاین
سوال مطرح می شود که فقر پوشش گیاهی
شامل دام داران داخلی می شود اما دام دار
خارجیمانعیبرایتخریبعرصههایاستان
فارس ندارد ؟به واقع حضور شترهای قطری
چوبحراجیاست کهرهآوردیجزبیابانزایی
دراستانخشکیده شدهفارسنخواهدداشت
،زیرا عرصههایمنابعطبیعیاستانبهدلیل
کاهش بارندگی و چرای بیش از حد با کاهش
توان تاب آوری مفرط مواجه هستند .عالوه
براینکهچرایبیشازحدوازبینبردنپوشش
گیاهیفرسایشخاکرادرپیداردومنطقهرا
تبدیل به کانون ریزگرد خواهد کرد  ،گسترش
بیابان را نیز رقم خواهد زد .شایان ذکر است،
پیشازاینباخشکشدنتاالبهابهخصوص
بختگان،طشکوکمجانازسمتیزدوکرمان
استانفارسدرمعرضپیشرویبیابانوتولید
کانونریزگردبودهاست.
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قاضی عسکر :امیدواریم بتوانیم به انتظار  ۶میلیون
چشم انتظار عمره پایان بدهیم
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت :امیدواریم بتوانیم به انتظار شـش میلیون چشـم انتظاران عمره که در
سـالهای قبل ثبت نام کرده اند ،پایان بدهیم .حجت االسلام سـید علی قاضی عسـکر نماینده ولی فقیه در امور
حج و زیارت به باشـگاه خبرنگاران گفـت :هم اکنون در خصـوص از سـرگیری و برگزاری حج عمره نمـی توانیم به
طـور 100درصد و دقیـق حرفی بزنیـم .وی تصریح کـرد :باید هم شـرایط کشـور و هم شـرایط برگـزاری حج تمتع
امسـال را بسـنجیم و پس از آن دربـاره برگـزاری مجدد عمـره تصمیم بگیریم .سرپرسـت حجـاج ایرانی با اشـاره به
تاثیر شرایط برگزاری حج تمتع در از سرگیری عمره خاطرنشان کرد :از سرگیری دوباره عمره جزو برنامه های ما
قرار دارد و اگر شـرایط حج تمتع امسـال به خوبی پیش برود ،عمره را هـم راه اندازی خواهیم کرد.حجت االسلام
قاضی عسـکر همچنین یادآور شـد :امیدواریم شـرایط کشـور به گونـه ای پیش بـرود کـه بتوانیم به انتظار شـش
میلیـون نفـر از چشـم انتظـاران عمـره کـه در سـالهای قبل ثبـت نـام کـرده انـد ،پایـان بدهیـم و تکلیـف آن ها را
مشـخص کنیم.

و امـام جمعـه خرمشـهر هـم ابـرو گشـاده داشـت و هـم
دسـت گشـود بـه همراهـی مـردم و ایـن مـی توانـد گـره ها
را باز کنـد چنان کـه فرمانـدار خرمشـهر هـم – باز بـه گواه
کلیپ پخش شـده در فضای مجازی -در میان شعار های
تنـد و فریـاد مـردم بـه جـان آمده ،بـه میـان شـان رفـت و از
همـان اول هـم دسـت بـر چشـم داشـت بـه ایـن معنـی کـه
حرف شـما روی چشـم ما جـا دارد .حـق هم همین اسـت.
فلسـفه وجودی حکومت هم تسـهیل زندگی مردم و بستر
سازی برای شکوفایی اسـتعدادها و پیشـرفت همه جانبه
آنان اسـت .مردم هم اگر ایـن عزم را در مسـئوالن ببینند،
بـا همـه کمبودهـا بـاز پـای کار خواهند بـود .آن چـه مردم
را آزار مـی دهـد ،فقـط مشـکل آب و بـرق نیسـت .مسـئله
زمانـی بـه مشـکل تبدیـل مـی شـود کـه تبعیـض هـا ،جای
عدالـت بنشـینند و گروهـی همـه امکانـات را در اختیـار
داشـته باشـند و بسـیاری از حداقـل هـا محـروم باشـند
وگرنـه اگـر عدالـت محقـق شـود ،دشـواری هـا و تنگناهـا
کـه بـرای همـه هسـت ،تحمـل شـدنی خواهـد بـود .کاش
امثـال امـام جمعـه خرمشـهر در میـان مسـئوالن فـراوان
شـوند .کاش امـام جمعـه مـردم دار تبریـز ،بـه الگویـی
همـه گیـر میـان امامـان جمعـه تبدیـل شـود .کاش بدانند
مسـئوالن کـه اگـر عزتـی هسـت خـدا مـی دهـد آن هـم در
دل خلق خویـش که عرش اوسـت .اگر هنوز «نـوری» ،نام
پر افتخاری اسـت در خرمشـهر بـرای این اسـت که حجت
االسلام نـوری ،امـام جمعـه پیشـین ایـن شـهر پـا بـه پـای
رزمنـدگان جنگیـد .زخـم برداشـت امـا میـدان را خالـی
نکرد .اگـر «جمی» ،نـام پر اعتباری اسـت در آبـادان برای
این اسـت کـه آیـت ا ...جمـی ،زیـر بمبـاران و گلولـه باران
هشـت سـال جنگ ،نماز جمعه آبادان را اقامه کـرد .هیچ
نامی بی جهـت اعتبـار نمی یابد و کسـی بـی دلیل بزرگ
نمی شـود .اگر امروز هم سـخن از امـام جمعه خرمشـهر و
تبریـز و...از دل برمـی خیـزد و بـر زبان می نشـیند بـه این
دلیل اسـت که آنان خود را برای خدمت بـه خلق ،صاحب
تکلیـف و ماموریـت مـی شناسـند .طلبـکار مـردم نیسـتند
کـه امـام جمعـه مـردم اند.

خبر

نخستین جلسه محاکمه غیرعلنی ناظم مدرسه معین برگزار شد

دادگستری:رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه غرب تهران طوالنی نخواهد بود
نخستین جلسه محاکمه ناظم مدرسه معین که به اذیت
و آزار دانشآموزان متهم است ،دیروز در مجتمع قضایی
ارشاد برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری
اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه غرب
تهران گفت که رسیدگی به این پرونده طوالنی نخواهد
بود.
غالمحسین اسماعیلی   با بیان ایــن که بــرای متهم
پرونده کیفرخواست صادر شده است ،به ایسنا اظهار
کــرد :امــروز جلسه دادگــاه در مجتمع قضایی ارشاد
برگزار شد .مادامی که رای قطعی صادر نشده باشد از
بیان جزئیات موارد اتهامی با معذوریت قانونی مواجه
هستیم و ان شاءا ...بعد از صدور رای قطعی ،نتیجه را
اطالع خواهیم داد.
وی در پاسخ به این ســوال که بــرای رسیدگی به این
پرونده چند جلسه دادگاه پیش بینی شده است گفت:
پیش بینی ما این است ،به دلیل این که متهم یک نفر
است و شکات هم تعداد زیادی نیستند جلسات دادگاه
طوالنی نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود :استنباط
کردیم برخی از شکات با توجه به صحبتهایی که در
مرحله تحقیقات داشتند در جلسه دادرســی شرکت
نکنند .پیش بینی ما این است که حداکثر دو جلسه
به این پرونده اختصاص داده شود و دادرسی طوالنی
نشود.

اسماعیلی درباره تعداد شکات نهایی در این پرونده
تصریح کرد :درمرحله دادسرا  ۱۵نفر اعالم شکایت
کردند و برای همه این افراد اخطاریهای برای حضور
در جلسه دادگاه ارسال شده است و از آن ها دعوت شده
است در جلسه دادگاه شرکت کنند .الزام قانونی برای
حضور در جلسات برای شکات وجود نــدارد و برخی
ممکن است به اعالم شکایت و بیان موضوع در دادسرا
بسنده کنند و در دادگاه شرکت نکنند.
▪مرور

به گزارش خراسان ،اوایل خرداد امسال بود که خبر
تجاوز ناظم مدرسهای در غرب تهران به  36نفر از
دانش آموزان رسانهای شد؛ خبری که در همان روزهای

ابتدایی ،احساسات مردم را جریحهدار کرد.
به دنبال انتشار این خبر ،رهبر معظم انقالب اسالمی
طی نامهای به رئیس قو هقضاییه دستور داد پس از
محاکمه ،در اسرع وقت حدود الهی در رابطه با متهمان
اجرا شود .در متن نامه معظم له آمده است :خبر جنایت
در یکی از مــدارس غرب تهران موجب انــدوه و تأسف
شد .مقتضی است پس از محاکمه سریع ًا حدود الهی را
در رابطه با محکومین اجرا کنید.
دادستانی تهران با توجه به دستور رهبر انقالب ،این
پرونده را با جدیت در دستور کار قرار داد و همان ابتدا
برای ناظم مدرسه قرار بازداشت صادر و متهم روانه
زندان شد.در حالی که در این پرونده بحث بر سر تجاوز
به دانش آموزان بود اما احمد شجاعی رئیس سازمان
پزشکی قانونی در تاریخ  20خــرداد اعــام کــرد :در
ایــن موضوع هفت دانــش آمــوز معرفی شدند ولــی با
توجه به این که هیچ یک از آن ها ادعایی درباره تجاوز
فیزیکی نداشتند ،معاینه جسمانی انجام نشد و تنها
معاینات روان شناختی به عمل آمد.درنهایت منصوری
سرپرست دادسرای ارشاد اعالم کرد :تشویق به فساد
و کــود کآزاری ،اتهامات ناظم دبیرستان معین است
و پرونده مزبور هشت شاکی خصوصی دارد و پرونده
با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به یکی از شعبه
های مجتمع قضایی ارشاد ارسال شد.گزارش خراسان
حاکی اســت ،تا عصر امروزشنبه از جزئیات دادگــاه
گزارشی منتشر نشده است.
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