اخبار

حداقل حقوق به دانشجویان پرداخت می شود ؛

اصالح احکام حقوقی دانشجو معلمان؛بهزودی

اعتبار افزایش مستمری امسال
هنوز پرداخت نشده است

مدیرکل بهزیس��تی استان تهران گفت :یک
میلی��اد و  ۱۰۰میلیون تومان ب��رای اجرای
قانون جامع در بودجه  ۹۸مصوب ش��ده که
تاکنون این اعتبار تخصیص داده نشده است.
به گزارش مهر ،داریوش بیاتنژاد در نشست
خبری هفته بهزیس��تی که ام��روز در مرکز
کاهش آسیب معتادان متجاهر اخوان برگزار
ش��د ،اظهار داش��ت :در س��ال جاری تمامی
پرداختیهای مددجویان به صورت مستقیم
و غیرمس��تقیم از طریق سامانه الکترونیکی
انجام میش��ود.وی با اشاره به اینکه تمامی
فعالیتهای بهزیس��تی در س��امانه شفافیت
ثبت میشود ،گفت :توانمندسازی و حمایت از
جامعه هدف برای رسیدن به استقالل ،یکی از
اقداماتی است که در بهزیستی دنبال میشود.
مدیرکل بهزیستی استان تهران در خصوص
میزان اش��تغال انجام شده در سال  ۹۷افزود:
تعهد ما ،ایجاد  ۲۳۰۰شغل بود که با اقدامات
انجام شده ،توانستیم از  ۳۳۰۰شغل نیز عبور
کنی��م؛ به طوری که متناس��ب ب��ا عالیق و
اس��تعداد مددجوی��ان ،معل��والن و معتادان
بهبودیافته ،آموزشهای الزم برایشان شکل
گرفت که منجر به ایجاد اشتغال شد.بیاتنژاد
تصریح کرد :تش��کیل گروههای همیار زنان
در راس��تای توانمندسازی آنها ،یکی دیگر از
اقدامات انجام ش��ده در بهزیس��تی است که
هدف ما ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات
در س��ال جاری اس��ت.وی در مورد مسکن
مددجویان نیز گفت :بر اساس تفاهمنامههای
منعقد شده با بسیج ،سپاه ،بنیاد مسکن ،بنیاد
مستضعفان و خیرین مسکنساز ،توانستیم در
سال  ۹۸تعدادی از خانوادههای تحت پوشش
را بخص��وص آنهای��ی ک��ه دارای دو معلول
بودند ،خانهدار کنیم.
آغاز توزیع کتابهای درسی
در کتابفروشیها از  ۱۵شهریور

سرپرس��ت وزارت آموزشو پرورش گفت:
دانشجو معلمان مش��مول دریافت حداقل
حقوق میشوند.به گزارش ایسنا ،سید جواد
حس��ینی اظهارکرد :موضوع تعیین حقوق
دانشجو معلمان در س��ال ۱۳۹۸با توجه به

تغییراتی که در شیوه افزایش حقوق کارکنان
دولت ایجادش��ده بود ،در دستور کار وزارت
آموزشو پرورش قرار داش��ت و این وزارت
موض��وع را از مبادی مختلف مورد پیگیری
قرارداد تا به نتیجه نهایی رسید.سرپرس��ت
ش و پ��رورش اف��زود :حقوق
وزارت آم��وز 
دانشجو معلمان دانشگاههای فرهنگیان و
تربیت دبیر شهید رجایی بر اساس ماده ()۶
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزشو

وکیل اولیای دم در دومین جلسه رسیدگی به پرونده نجفی مطرح کرد؛

آقای نجفی قتل کردید ،نوک مداد را نشکاندید

گ�روه اجتماعی  :دومین جلس��ه رس��یدگی به پرونده
محمدعلی نجفی در حالی روز گذشته برگزار شد که پسر
مقتول تقاضای قصاص قاتل مادرش را داشت .
نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی شهردار اسبق
تهران به اتهام قتل میترا اس��تاد همسر دومش شنبه ۲۲
تیر ماه بهصورت علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک
استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.در ۷
خرداد امس��ال ،همسر دوم نجفی ،میترا استاد ،به ضرب
گلوله کشته شد .نجفی ساعاتی پس از حادثه با مراجعه
به پلیس آگاهی تهران ،به قتل همس��رش اعتراف کرد.
بنابراین گزارش در این جلس��ه برادر و فرزند میترا استاد
و همچنین تع��دادی از اقوام نجفی حضور داش��تند .در
ابتدای جلس��ه دادگاه قاضی کشکولی با اشاره به اینکه
این دادگاه با مجوز ریاست قوه قضاییه به صورت علنی
برگزار میش��ود و انتشار مطالب آن بر اساس ماده ۳۵۲
آیین کیفری ب��ا محدودیت های پیش بینی ش��ده آزاد
اس��ت ،گفت :مطالبی در فضای مج��ازی از دادگاه اول
منتش��ر شد که به روایت خبرنگاران حاضر در جلسه بود
بنابراین مواردی را متذکر میش��وم .بر اساس ماده ۳۵۴
آیین دادرس��ی افرادی که در نظم دادگاه اختالل ایجاد
کنند ،قاضی میتوان��د آنها را اخراج کند و یک تا  ۷روز
حبس محکوم کند.

تا وان ،فاصله یک متر است .فکر میکردم ایشان در وان
هس��تند .میخواستم با او صحبت کنم تا در مورد طالق
تصمیم قطع��ی بگیریم .حتی اگ��ر او مخالفت میکرد،
میخواس��تم با خانوادهاش صحبت کنم تا همان روز کار
را تمام کنم.وی افزود :در کمد اتاق نیمهباز بود .اسلحه را
برداشتم تا برای اینکه به او بگویم ،ممکن است کارمان
به خون و خونریزی کش��یده ش��ود .بعد یک بالشت هم
از تخت برداش��تم .اس��لحه را زیر آن گذاشتم تا ایشان
یکدفعه اسلحه را نبیند البته ایشان بارها به من گفته بود
کار با اس��لحه را به او یاد بدهم اما من اس��لحه را جز در
یک مورد آن هم بسیار کوتاه ،به او نشان نداده بودم.
تا شلیک نشد دستم را رها نکرد


طبقهبندی میکند و کار خبرنگار انتشار اخبار است .البته
ما میدانس��تیم خانم استاد چه چیزی میخواسته به آن
خبرن��گار بگوید و مطالبی را که آقای نجفی میگوید ،از
س��وی وکیل معزولشان به ایش��ان یاد داده شده است.
وی افزود :آقای نجفی گفته بود ،چون مهدورالدم است،
او را کشتم اما بعد حرف خود را پس گرفت و گفت قصد
من کشتن ایشان نبود .وکیلشان به آقای نجفی بگویند
که این دو موضوع قابل جمع نیس��ت.قاضی کش��کولی
در واکنش به س��خنان این وکیل گفت :صحبتهایتان
خطاب به دادگاه باشد .در ادامه حاجیلویی با بیان اینکه
این موارد گفته ش��ده از س��وی نجف��ی ،در لوایح وکیل
معزولش��ان نوشته ش��ده بودف خطاب به متهم اظهار
داش��ت :در محض��ر دادگاه اعتراف کنی��د مرتکب قتل
عمدی ش��دید و تقاضای بخشش کنید.وکیل اولیایدم
میترا اس��تاد ادامه داد :به علت ش��رایط نامناسب اوضاع
روحی ،والدین میترا اس��تاد در دادگاه حضور ندارند البته
ایشان گلهمند هس��تند چرا در این مدت ،خانواده نجفی
به پس��ر میترا استاد سر نزده است .این پسر مادر خود را
عری��ان و در آن حالت دیده ،حاال چطور میتواند زندگی
کند؟ او مادری که با س�لاح جنگی کشته شده است را
دیده است.

آقای نجفی نوک مداد نشکس�تهاید ،زن مس�لمان را

کشتهاید

معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
گفت:دانشآموزانی که برای خرید کتابهای
درسی در کتابفروش��یها ثبت نام کرده اند،
می توانند  ۱۵شهریور نسبت به دریافت اقدام
کنند.به گ��زارش مهر ،علی باق��رزاده معاون
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت
آم��وزش و پرورش درباره خبری که در برخی
س��ایت ها به نقل از وی درباره کمبود کاغذ و
آماده نشدن کتابهای درسی درحال دست به
دست شدن است ،اظهار کرد :کتابهای درسی
دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم چاپ شده
و در حال توزیع است و افرادی که کتابهای
درسی را از طریق سامانه الکترونیکی خریداری
کردند مهر امس��ال کتابهای درس��ی را در
مدرس��ه دریافت خواهند کرد.معاون سازمان
پژوه��ش و برنام��ه ریزی با اش��اره به اینکه
آنهایی که برای خرید کتابهای درس��ی در
کتابفروش��یها ثبت نام کرده اند ،می توانند
 ۱۵ش��هریور نس��بت به دریافت اقدام کنند،
مطرح کرد :کتابهای تمام مقاطع تحصیلی
قبل از ش��روع سال تحصیلی در اختیار دانش
آموزان قرار خواهد گرفت و هیچ کمبود کاغذ
و کتابی برای سال تحصیلی جدید نداریم.وی
گفت :دانش آموزان پایه اول و دهم که اسامی
آنها در سامانه ثبت نام سناد ثبت شده است
میتوانند کتابهای درسی خود را از اول مهر
از طریق مدرسه دریافت کنند.
سازمان بازرسی مرجع تشخیص عدم
برگزاری انتخابات شورایاریها نیست

پرورش تعیین میش��ود .این قانون به دلیل
آنک��ه همعرض قان��ون مدیریت خدمات
کشوری شرایط خاصی را برای تعیین حقوق
دانشجو معلمان پیشبینی کرده است و باید
در ش��رایط خاص و تعاریف خاص خودش
مورد بررسی و اقدام قرار میگرفت.حسینی با
اشاره به اینکه دانشجو معلمان از بدو پذیرفته
ش��دن در دانش��گاه فرهنگیان و دانش��گاه
ش��هید رجایی به استخدام رسمی آزمایشی

درآمدهاند و کارمند محسوب میشوند ،اظهار
کرد :به همین علت این دانش��جویان باید
از تمامی ش��رایط مندرج در مصوبه افزایش
حقوق بهرهمند ش��وند لذا وزارت آموزشو
پرورش تسری این شرایط را مورد پیگیری
ق��رارداد.وی افزود :در ی��ک مرحله ،پس از
اعمال ۱۸درصد افزایش ساالنه و متناسب
با ماده ( )۶قانون متعهدین خدمت به وزارت
آموزشو پ��رورش ،مابهالتف��اوت افزایش

حقوق تا س��قف ۴۴۰هزار تومان در احکام
حقوق دانشجو معلمان اعمال شد و پسازآن
با پیگیریهای بهعملآمده ،زمینه تس��ری
اعم��ال حداقل حقوق نیز برای این عزیزان
فراهمش��ده است .براین اس��اس دانشجو
ش و پرورش از ابتدای
معلم��ان وزارت آموز 
سال جاری مشمول دریافت حداقل حقوق
ش��ده و احکام حقوقی آنان بهزودی اصالح
و ابالغ میشود.

در ادامه پس از رس��میت دادگاه ،رئیس دادگاه از وکالی
اولیای دم درخواس��ت ک��رد در صورتی که مطلبی دارند
بی��ان کنند که حاجی لویی یکی از وکالی میترا اس��تاد
گفت :آقای رئیس در جلسه قبل مواردی در پرونده بیان
شد که باعث حواشی شد؛ متاسفانه بعد از جلسات دادگاه
عنوان مهدورالدم بودن مقتول تیتر همه روزنامهها ش��د
و آبروی خانواده و اولیای دم خدش��ه دار شد.وی افزود:
مته��م ناجوانمردانه م��واردی را در دفاعیات خود اعالم
کرد که باعث خدش��ه دار ش��دن آبروی این خانواده شد
این دفاعیات متعارف و متناقض الجرم در کیفرخواست
خوانده شد .متهم در دفاعیات خود گفته بود مقتول وارد
زندگی من شد من اشتباه کردم که با ایشان ازدواج کردم
اما از اینکه چگونه نظامات را زیر پا گذاشت به قید فوریت
در دفتری در مهرشهر کرج ثبت شود را در دفاعیات خود
نی��اورد .طالق حق مرد اس��ت ،میگوید ایش��ان (میترا
اس��تاد) طالق نگرفت هم��ه میدانیم حق طالق با مرد
است حق و حقوقش را میپرداختید و میتوانستید وی را
طالق بدهید ،ایشان میگوید کشتم اشتباه کردم.وکیل
خانواده مقتول ادام��ه داد :آقای نجفی! نوک مداد را که
نشکاندید ،جان یک زن مسلمان را گرفتید؛ اینجا صحنه
سیاس��ت نیست که هر اش��تباهی کنید و استعفا کنید و
کنار بکش��ید .محکمه عدالت است مرتکب قتل شدید.
در دفاعیات عنوان کردید میترا اس��تاد پرس��تو بوده و با
نهادهای امنیتی همکاری میکرد.

نجفی بارها مادرم را با اسلحه تهدید کرده بود


س��پس مهیار صفری فرزند میترا استاد به اذن قاضی در
جایگاه حضور یافت و به س��ؤاالت محمدی کش��کولی
پاس��خ داد .فرزند مقتول در پاس��خ به این سؤال قاضی
محمدی کش��کولی مبن��ی بر اینکه آیا آق��ای نجفی با
مادرتان اختالف داش��ت؟ گفت :بل��ه کمابیش اختالف
داشتند و بارها آقای نجفی با اسلحه مادرم را تهدید کرده
بود و گفته بود با همین اس��لحه ،تو را میکشم .وی در
پاس��خ به این س��ؤال قاضی مبنی بر اینکه شب قبل از
حادثه ،اختالفی بین نجفی و مادرتان بود؟ گفت :ساعت
 ۹:۳۰بحث شروع شد و تا  ۲:۳۰ادامه داشت.

اگر میترا اس�تاد پرستو بوده چرا با خبرنگاران تماس

گرفته؟

در ادامه بررس��ی جلسه دادگاه ،حاجیلویی با بیان اینکه
پیشتر گفته شده بود خانم میترا استاد پرستو است ،گفت:
آقای نجفی گفته بود ایش��ان پرس��تو بوده و میخواسته
اطالعات شخصی مرا به خبرنگار بدهد .از طرفی اولیای
دم میگوید ،شما  ۴۰س��ال است در پستهای سیاسی
بودهاید از ما بهت��ر میدانید نهاد اطالعاتی ،اطالعات را

قاض�ی خط�اب به ای�ن فرد گف�ت :آیا کس�ی هم در

منزلتان بود؟

فرزند مقتول پاسخ داد :بله داییام به دعوت مادرم برای
دورهمی تا ساعت  ۱۲در خانه ما بود.
قاضی از صفری پرس��ید که آق��ای نجفی گفته مادرتان
چندینبار ش��ما را بیرون کرده اس��ت ،آیا این درس��ت

وی با بیان اینکه من قصد ش��لیک نداش��تم گفت :من
بارها به او گفتم دستم را رها کن اما او این کار را نکرد تا
اینکه آخرین تیرها شلیک شد .در مورد اینکه تیر مستقیم
یا غیرمس��تقیم زده شده است ،وکیل توضیح میدهد اما
فکر میکنم تیر غیرمستقیم خورده است چون ایشان تا
دس��ت مرا رها کرد دیگر تیری ش��لیک نشد .بعد از آن
دیدم ایش��ان به عقب رفته و به داخل وان افتاده اس��ت.
بالفاصله اسلحه را جلوی آینه حمام گذاشتم چون شوکه
شده بودم .دست به صورت ایشان کشیدم و دیدم حرکتی
ندارد .بعد از آن دیدم باالی سینهاش سوراخ شده است.
چهار ،پنج دقیقه بدون حرکت در حمام ایستاده بودم.

است؟

وی پاسخ داد :بیرون نکرده ،من با مادرم دعوا نکردم

و با هم خوب بودیم.

در ادامه جلسه قاضی کشکولی از پسر مرحوم میترا استاد
پرسید چه زمانی مادرت و آقای نجفی با هم درگیر بودند
که پس��ر اس��تاد جواب داد ،این موضوع به ماهها پیش
بازمی گردد که قاضی از او خواس��ت زمان دقیقتری را
اعالم کند که پسر مرحومه اعالم کرد :سه ماه پیش.

کس�انی که گفتهاند مقتول پرستو بوده باید جوابگوی

این سخنان باشند

وی تأکید کرد :من اشتباهات خود را در این ماجرا قبول
دارم و با توجه به اینکه تجربه و س��ن من بیش��تر بوده،
باید در این ازدواج دقت بیش��تری میک��ردم و امیدوارم
خداوند با لطف خود از گناهان هر دو نفر ما بگذرد.نجفی
همچنی��ن گفت :من هرگز اعالم نک��ردهام که مرحومه
پرس��تو بوده و کسانی که این موضوع را مطرح کردهاند
باید جوابگوی این سخنان باشند.

پسر مقتول تقاضای قصاص دارد


سپس ولی قهری مهیار صفری پسر میترا استاد به جایگاه
فراخوانده شد و خطاب به دادگاه گفت :من تنها مطالبی
را عنوان میکنم که از خود مهیار ش��نیدهام ،درخواست
مهیار ایجاد عدالت است و تقاضای قصاص دارد.قاضی
از وی پرسید خود وی مطلبی برای طرح در دادگاه ندارد؟
که وی پاسخ داد من تنها تقاضای قصاص را با توجه به
درخواست پسرم مطرح میکنم و سخن دیگری ندارم.
نجفی :قتل عمد را قبول ندارم


قصد شلیک نداشتم


نجف��ی در رابطه با وقوع حادثه گفت :وقتی ایش��ان به
حمام رفته بود ،به فاصله یک دقیقه بعد رفتم .از د ِر حمام

فرمانده پلیس راه کشور :گاهی به دلیل جمع شدن بدنهها نمیتوانیم اجساد را از خودرو خارج کنیم

فروش بیکیفیتترین خودروها با گرانترین قیمت به مردم

شهردار تهران در واکنش به نامه اخیر رییس
س��ازمان بازرس��ی در خصوص غی��ر قانونی
بودن برگزاری انتخابات ش��ورایاری ها اظهار
کرد :سازمان بازرس��ی مرجع تشخیص عدم
برگ��زاری انتخابات ش��ورایاریها نیس��ت.به
گزارش ایس��نا ،پیروز حناچی ش��هردار تهران
صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران
و در جم��ع خبرنگاران با تاکید بر اینکه درباره
عدم برگ��زاری انتخابات ش��ورایاریها هنوز
مراج��ع قانون��ی اعالم نظ��ر نکردهاند ،خاطر
نشان کرد :در برگزاری انتخابات شورایاریها،
مرجع قانونی در دولت معاونت حقوقی ریاست
جمهوری و در قوه مقننه رئیس مجلس است.
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان بازرس��ی مرجع
تشخیص عدم برگزاری انتخابات شورایاریها
نیس��ت ،اظهار کرد :تا زمانی که به ما نگفتند
جلوی برگ��زاری انتخابات را نگیرید ،ما آن را
برگزارمیکنیم.

گروه اقتصاد اجتماعی  :فرمانده پلیس راه کشور تولید
خودروهای بیکیفی��ت توجیه اقتصادی ،فنی و ایمنی
ندارد ،گف��ت :تاثیر این خودروها در ح��وادث جادهای
غیرقابل انکار اس��ت .در بیش��تر موارد خودرو به دلیل
اینکه بدنه ضعیفی داشته و از آلیاژ مقاومی تولید نشده
است ،بدنه آن به طور کامل جمع شده و حتی نمیتوان
اجساد را از داخل خودرو خارج کرد.
س��ردار محمد حس��ین حمیدی در گفتوگ��و با ایلنا
درباره لزوم استفاده صنایع خودروسازی از ظرفیتهای
دانش��گاهی برای تولید خودروهای باکیفیت گفت :به
غیر از فساد ،وابس��تگی و مسائل این چنینی موضوع
دیگ��ری درخصوص ع��دم اس��تفاده از ظرفیتهای
دانش��گاهی وج��ود ن��دارد .متاس��فانه تولی��د چنین
خودروهایی توجیه اقتصادی ،فنی و ایمنی ندارد ،اما باز
هم تولید میشود و کشور را با آن به چالش میکشند
و معتقدم جز فس��اد چیز دیگری در میان نیست.وی با
بیان اینکه وقتی انحصار ایجاد میکنید ،فساد نیز ایجاد
میشود ،ادامه داد :محصول انحصار فساد است ،پلیس
بارها و با صدای بلند اعالم کرده است ،اما آنهایی که
باید گوش کنند ،گ��وش نمیدهند و توجه نمیکنند،
چراکه برایشان مهم نیست.فرمانده پلیس راه کشور با

بیان اینکه بیکیفیتترین خودروها با گرانترین قیمت
به مردم فروخته میش��ود ،خاطرنشان کرد :متاسفانه
کنترل و نظارتی بر خودروسازی وجود ندارد و واردات
محدود اس��ت ،افرادی که مسئول استاندارد ،صنعت و
اقتصاد هس��تند ،در این وادی نیستند .متاسفانه شعار و
حرفهای پوپولیس��تی زیاد گفته میشود ،اما در عمل
مردم و پلیس در ادوار گذشته چیزی ندیدند.

ترکیدگ�ی الس�تیک در جادهه�ا ب�ه دلی�ل واردات

محصوالت بیکیفیت

س��ردار حمیدی با اش��اره ب��ه واردات خودروها گفت:
در داخل کش��ور ظرفیت برای ارتقای کیفیت صنعت
خودروس��ازی وج��ود دارد .به طور مثال ما الس��تیک
تولی��د میکنی��م و تولیدات داخلی ب��ه مراتب بهتر از
الستیکهای وارداتی است،
اما باز هم این مرض واردات
دس��تبردار نیس��ت و این
فسادی که در واردات وجود
دارد ،طم��ع ایجاد میکند و
اجناس بیکیفیت وارد کشور
میکنند و به مردم میدهند
و نتیجه آن میش��ود که در

براساس قانون ،پلیس باید هر خودروی بیکیفیتی

را شمارهگذاری کند

فرمان��ده پلیس راه کش��ور با بی��ان اینکه پلیس طبق
قانون بیش از این کاری نمیتواند انجام دهد ،تصریح
ی از کارشناسان مطرح کردهاند که اگر پلیس
کرد :برخ 
به تولید خودروی داخلی ای��راد میگیرد ،پس چرا آن
را ش��مارهگذاری میکند .من در پاس��خ ب��ه این افراد
میگوی��م ،پلیس طب��ق قانون عمل میکن��د .قانون
میگوی��د وقتی دولت ،صنعت و اس��تاندارد خودرویی
را تایید ک��رد ،پلیس مکلف
ب��ه ش��مارهگذاری اس��ت.
براساس قانون هر خودروی
بیکیفیت��ی را پلی��س باید
ش��مارهگذاری کند ،بنابراین
این قانون مش��کل دارد و یا
بای��د قانون اصالح ش��ود یا
اس��تاندارد و صنعت اصالح
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اخبار حوادث
 4کشته و مجروح بر اثر حریق کارخانه
صنعتی در پردیس

رئیس مرکز اورژانس تهران از حریق کارخانه
تزریق پالس��تیک خبر داد.به گزارش فارس،
پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران درباره
جزئیات حری��ق کارخانه تزریق پالس��تیک
گفت :این حادثه روز چهارشنبه حدود ساعت
 ۸:۲۴دقیقه در روس��تای باغ کمش پردیس
رخ داد.وی افزود :با اعالم حادثه به اورژانس
 ١١۵بالفاصله نیروه��ای اورژانس به محل
اعزام ش��دند.صابریان گفت :متأسفانه در این
حادث��ه  ۱نف��ر جان خود را از دس��ت دادند و
 ۳نفر مصدوم ش��دند که بعد از اقدامات اولیه
درمان��ی توس��ط تکنس��ینهای اورژانس به
نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.
دپو تریاک در تهران،
دستگیری قاچاقچیان در بم

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران گفت:
اعض��ای باند توزیع کننده تری��اک در کرمان
دستگیر شدند.سرهنگ محمد بخشنده رئیس
پلیس مب��ارزه با موادمخدر ته��ران بزرگ در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت3 :
قاچاقچی اهل شهرستان بم استان کرمان پس
از انتقال م��واد به تهران و دپو در مخفیگاهی
آن را به صورت خرده فروشی توزیع میکردند.
او گفت :با رص��د ماموران پایگاه هفتم پلیس
مبارزه با موادمخدر تهران ،سرکرده این باند با
هویت جهان به همراه دو همدستش در حالی
که قصد انتقال مقادیری موادمخدر را به تهران
داشتند در بم شناسایی و دستگیر شد.به گفته
سرهنگ بخشنده  ۸۷کیلو و  ۲۵۰گرم تریاک
از متهمان کش��ف و جهت رس��یدگی قانونی
تحویل پلیس محلی شد.طبق اظهارات رئیس
پلیس مبارزه با موادمخدر تحقیقات بر روی این
پرونده در حال انجام است.
مسمومیت ساکنان یک برج
در غرب تهران با گاز منواکسید کربن

جای طالق در دفترخانه است نه وان حمام


به گزارش مهر ،نجفی در واکنش به این صحبت قاضی
مبن��ی بر اینکه غیر از تقاضای مذکور ،مورد دیگری هم
داش��تید که به مقتول بگویی��د ،گفت :فقط به دنبال این
بودم که مشترکا به این نتیجه برسیم که طالق بگیریم
که قاض��ی در واکنش به این س��خن متهم گفت جای
طالق در دفترخانه اس��ت ن��ه وان حمام که متهم گفت
من فقط میخواستم با او صحبت کنم.قاضی خطاب به
نجفی گفت :عوامل بررس��ی صحنه ج��رم ،داخل حمام
تا لحظه جابه جایی جس��د خون نبوده است ،بعد دیدند
جس��د جابه جا شده و خون ریخته در جلوی در اتاق که
مورد مش��اهده عوامل بررسی صحنه قرار داشت ،جهت
تش��خیص هویت نمونه برداری شد .این خونها متعلق
به چه کس��ی اس��ت ،که نجفی پاس��خ داد :قطع ًا متعلق
به آن مرحوم اس��ت ،چ��ون به من تیری نخورد و خونی
ریخته نش��د .من دو بار داخل وان شده و کنار او نشستم
و حدس می زن��م که خون کف حمام مربوط به آخرین
گلوله ش��لیک شده است که از دستان او ریخته و ایشان
از پشت سر به داخل وان افتادند.پس از پایان جلسه سه
ساعت و نیمه رس��یدگی به اتهامات محمدعلی نجفی،
قاضی محمدی کشکولی ادامه رسیدگی به این پرونده را
به دوشنبه ( ۳۱تیرماه) موکول کرد.در جلسه بعدی قرار
است ادامه دفاعیات متهم ،نظر کارشناس اسلحه و ادامه
دفاعیات وکالی متهم اخذ شود.

در ادامه جلسه قاضی از محمدعلی نجفی درخواست کرد
ب��ه جایگاه بیاید و خطاب به وی گفت :مراقب اظهارات
تان باش��ید و هر جا آمادگی دفاع نداش��تید ،اعالم کنید.
پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی کشکولی محمدعلی
نجفی گفت :من آنچه اتفاق افتاده را قبول دارم اما قتل
عمد را قبول ندارم.
وی در رابط��ه با رابطهاش با فرزند مقتول گفت :س��عی
کردم وظایف و مس��ئولیتهای پدری را در مورد ایشان
انج��ام دهم .حتی مرحومه چندبار ب��ه خانوادهاش گفت
کارهایی که آقای نجفی برای مهیار میکند ،صمیمیتر
و بیش��تر از پدر اصلی او است .آن روز هم مهیار را بیدار
کردم که خواب نماند.
نجف��ی در رابطه با جزئیات روز حادثه گفت :بعد از رفتن
مهیار ،ایش��ان ادامه بحث ش��ب قبل را مجدداً ش��روع
کردند ،من س��عی کردم پاس��خ ندهم .س��اعت از ۹:۳۰
گذش��ته بود که ایش��ان به من گفت به حمام میروم و
بع��د از آن میخواهم به بی��رون بروم که من گفتم کجا
میروی که ایشان گفت خودم میدانم.

جادههای کشور به طور مداوم با ترکیدگی الستیکها
مواجه هستیم.به گفته فرمانده پلیس راه کشور کسی
با فس��اد در این بخش برخورد نکرده ،اگر برخورد شده
است ریزنمره آن را نشان دهند.
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شود.س��ردار حمیدی تصریح کرد :وقت��ی تولیدکننده
میبیند ،مردم برای جنس بیکیفیت آن در صفهای
طویل ایس��تاده و هزینه خودرویی که قرار است ،سال
آین��ده دریافت کنند را امس��ال میپردازند ،بنابراین به
دنبال ارتقای آن نیست ،چراکه مردم با این کار نشان
میدهند که همین محصول را میخواهند.
گاه�ی اجس�اد را ب�ه دلی�ل جم�ع ش�دن بدنهه�ا

نمیتوانیم از خودرو خارج کنیم

وی با اش��اره به دیگ��ر تصادفات و ح��وادث جادهای
گفت :در برخی جادهها وقتی خودرو س��بقت میگیرد،
یا انحراف به چپ پیدا میکند و یا با خودروی دیگری
برخ��ورد میکن��د و بارها و بارها ش��اهد این ماجرا در
جادهها بودهایم ،اما چنانچه خودرو ایمن باشد و سیستم
ایربک آن به درس��تی عمل کند ،سرنش��ینان و راننده
آس��یب ندیده یا کمتر آس��یب میبینند ،اما در بیش��تر
م��وارد خودرو به دلیل اینکه بدنه ضعیفی داش��ته و از
آلیاژ مقاومی تولید نش��ده است ،بدنه آن به طور کامل
جمع ش��ده و نمیتوان حتی اجساد را از داخل خودرو
خارج کرد و ساعتها طول میکشد تا نیروهای امداد
و نجات با تجهیزات فنی قطعات خودرو را جدا کرده و
سرنشینان آن را خارج کنند.

سخنگوی سازمان آتشنش��انی شهر تهران از
مسمومیت س��اکنان یک برج در غرب تهران
با گاز منواکس��ید کربن خب��ر داد.جالل ملکی
درب��اره این حادثه به ایلنا گفت :س��اعت ۷:۱۸
دقیقه صبح چهارشنبه یک مورد حادثه احتمال
گازگرفتگی در محدوده غ��رب تهران اطراف
دریاچ��ه خلیج فارس ,خیاب��ان جوزانی ,غربی
خیابان هراز به س��امان  ۱۲۵آتشنشانی شهر
تهران اطالع داده میش��ود.وی افزود :پس از
این اطالع رس��انی دو ایستگاه به محل حادثه
اعزام میش��وند .در این منطقه محدودهای به
نام برجهای آس��مان ق��رار دارد که در یکی از
بلوکها احتمال نشت گاز وجود داشته ,این برج
مس��کونی هجده طبقه بود که دو طبقه منفی
داشت .س��ه نفر که در طبقات هفدهم زندگی
میکردند به دلیل اینکه حالشان نامساعد شده
بود به مراکز درمانی منتقل شدند.ملکی افزود:
زمانی که نیروها به محل رسیدند سه نفر دیگر
هم از طبقات باالیی به پایین آمدند و در قسمت
البی ساختمان بودند که عالمت مسمومیت با
گاز منواکسید کربن تقریبا در آنها مشخص بود
که توس��ط اورژانس مورد درمان قرار گرفتند.
آتشنش��انان طبقات باالیی را چک کردند که
در طبقات هفدهم و هجدهم بیشتر عالئم گاز
منواکسید کربن مشخص میشد .البته هنوز به
طور دقیق منشا گاز مشخص نیست ،اما یکی
از احتماالت انتش��ار گاز از موتورخانه است که
کارشناسان در حال بررسی هستند.
غرق شدن جوان  25ساله
در رودخانه جاجرود

فرمانده انتظامی شهرس��تان پردیس از غرق
شدن جوان 25ساله در رودخانه جاجرود خبر
داد .س��رهنگ “غالمرضا حسنوند” با اعالم
این خبر ،گفت :روز گذشته گزارشی به مرکز
فوریت های  110مبنی بر غرق شدگی جوان
 25س��اله در رودخانه جاجرود ،اعالم شد.وی
افزود :با اعالم این خبر  ،بالفاصله تیم های
امدادی و انتظام��ی در محل حادثه حاضر و
مش��خص ش��دکه فرد حادثه دیده برای شنا
داخل رودخانه رفته که به علت عدم مهارت
در فن شنا ،غرق شده است.به گزارش پایگاه
خب��ری پلیس ،فرمانده انتظامی شهرس��تان
پردی��س تصریح کرد :با ت�لاش گروه های
امدادی و ماموران انتظامی ،جسد از آب خارج
و به پزشکی قانونی منتقل شد.

