0 4

اجتماعي

وطن امروز شماره 2778

حمل و نقل

تردد خودروهای سیاسی و دیپلماتیک
در خطوط ویژه ممنوع شد

رئی��س پلی��س راه��ور پایتخ��ت گفت:
خودروهای سیاسی و دیپلماتیک اجازه تردد در
خطوط ویژه را ندارند .سردار محمدرضا مهماندار
درباره عبور خودروهای سیاسی و دیپلماتیک از
خطوط ویژه گفت :دیپلماتها به هیچوجه حق
استفاده از خطوط ویژه را ندارند .رئیس پلیس
راهور ناجا تصریح کرد :صرفاً بنابر توافقی که با
وزارت امورخارجه شده قرار است فقط ماشین
ش��خص سفیر در زمان حضور سفیر با داشتن
پرچم که در جلوی ماشین نصب میشود اجازه
تردد از خطوط ویژه را داشته باشد .وی با تاکید
بر اینکه بقیه خودروهای سیاسی و دیپلماتیک
حق تردد در خطوط ویژه را ندارند ،در پاسخ به
این س��وال که آیا خودروهای متخلف سیاسی
و دیپلماتی��ک جریمه میش��وند؟ گفت :ما به
همکارانمان اعالم کردهایم در صورت مشاهده،
خودروهایی را که وارد خطوط ویژه میشوند با
ثبت مش��خصات از مسیر خارج کنند ،چرا که
یکس��ری روابط بینالملل وجود دارد و وزارت
ام��ور خارجه آنها را تنظیم میکند و ما ماهانه
این اطالعات را در اختی��ار وزارت امور خارجه
قرار میدهیم ت��ا از طریق دیپلماتیک به آنها
تذکر داده شود.
آژیر

مرگ دلخراش مانورچی راهآهن
در نکا

فرمان��ده انتظام��ی نکا از م��رگ مانورچی
راهآهن نکا در حادثه س��قوط از واگن خبر داد.
حس��ین زارع گف��ت :در پی کس��ب خبری از
مرکز فوریتهای پلیسی  110مبنی بر حادثه
منجر به فوت در راهآهن نکا ،بالفاصله ماموران
کالنتری  11به محل حادثه اعزام ش��دند .وی
تصری��ح کرد :با حضور واحد گش��ت در محل
مشخص شد مانورچی  36ساله راهآهن هنگام
جابهجایی واگنهای بین خطوط از روی واگن
س��قوط کرده و بر اثر ش��دت جراح��ات وارده
در دم جان باخته اس��ت .فرمانده انتظامی نکا
خاطرنشان کرد :با حضور عوامل امدادی جسد
نامبرده به پزشکی قانونی منتقل شد.
نبضجامعه

فیلمبرداری و ارسالآن برای رسانههای
دشمن یک تا  10سال حبس دارد

رئیس دادگاه انقالب تهران گفت :با توجه به
قرارداد همکاری علینژاد با آمریکاییها ،کس��انی
که از خودشان یا دیگران فیلم در رابطه با کشف
حجاب بگیرند و به این فرد ارسال کنند ،مشمول
م��اده  ۵۰۸قانون مجازات اس�لامی خواهند بود
و بین یک تا  10س��ال حبس برایش��ان در نظر
گرفته میش��ود .به گزارش ف��ارس ،اخیرا جلیل
محبی ،دبیر س��تاد احیای ام��ر به معروف و نهی
از منک��ر کش��ور در پیامی توئیت��ری خطاب به
علینژاد نوشت :ش��ما از کشور متخاصم با ایران
حقوق دریافت میکنید پس همکار آنها هستید
و مطابق قانون همکاری با شما جرم است و دادگاه
انقالب مانند قبل همکاران شما را محکوم میکند.
مجددا عرض میکنم هموطنان بنده را ترغیب به
جرم همکاری با بیگانه نکرده و برایشان مشکل
قضایی ایجاد نکنید .همچنین دیروز حجتاالسالم
غضنفرآب��ادی ،رئیس دادگاهه��ای انقالب تهران
درب��اره اینکه آیا فرس��تادن فیل��م و عکس برای
علینژاد جرم اس��ت یا خیر؟ گفت :براس��اس آن
چیزی که من از متن قان��ون احصا کردهام در 3
مورد فیلمبرداری جرم است .وی ادامه داد :یکی
از این موارد اس��تحکامات نظامی است ،دیگری
فیلمب��رداری از حری��م خصوصی و س��ومی آن
فیلمب��رداری به قصد همکاری با دولت متخاصم
است .غضنفرآبادی تصریح کرد :با توجه به قرارداد
هم��کاری علینژاد با آمریکاییها ،کس��انی که از
خودشان یا دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب
بگیرند و به این خانم ارسال کنند بین یک تا 10
سال حبس برایشان در نظر گرفته میشود.

برخورد با سلبریتیهای بیحجاب
در دستور کار پلیس

فرمان��ده انتظامی پایتخ��ت گفت :پلیس در
برخورد ب��ا تخلفات برایش فرق��ی نمیکند که
فرد متخلف کیس��ت و چکاره است؛ طبق قانون
با افراد برخورد میکند .سردار حسین رحیمی در
گفتوگو با فارس ،درباره انتشار تصاویر بدحجابی
و بیحجابی توسط برخی سلبریتیها در فضای
مجازی اظهار داش��ت :هنرمندان ،ورزش��کاران
و افراد مش��هور در این حوزهها به برکت همین
س��ینما و تلویزیون ایران مشهور و معروف شده
و مردم برای آنها احترام قائل هس��تند ،پس الزم
است قوانین و شؤونات را رعایت کنند.

سهشنبه  8مرداد 1398

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده فروش آزاد گوشتهای برزیلی برگزار شد

ت دولتی با نرخ آزاد
رسوایی توزیع گوش 

گروه اجتماعی :اولین جلسه رسیدگی به اتهامات
متهمان پرونده فروش آزاد گوشتهای برزیلی وارد
شده با ارز  ۴۲۰۰تومانی به ریاست قاضی صلواتی
در ش��عبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
اخاللگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،قاض��ی صلواتی در
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ضمن قرائت
م��اده  ۳۵۸قانون آیین دادرس��ی کیفری گفت:
پرون��ده متهمان «حمیدرضا خلیلی» جانش��ین
رئیس جهاد کش��اورزی اس��تان تهران« ،علیرضا
جهیزی» کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان
جهاد کش��اورزی ته��ران« ،مرتضی عس��گری»
مدیرعام��ل تعاون��ی مصرف بنیاد مس��تضعفان
تهران« ،علی سعیدی» مباشر توزیع تنظیم بازار
شرکت مهام تدبیر آسیا« ،حسین خلیلی» کارگزار
و مدی��ر توزیع اینترنتی یاس ش��میران و «علی
رنجبرکرمانی» کارمند حراس��ت و ب��ازرس اداره
تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
به اتهام اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی به
میزان  ۱۱۴هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در شعبه
چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران
و مفسدان اقتصادی تشکیل شده است .در ادامه
قاض��ی صلواتی از حس��ینی ،نماینده دادس��تان
خواست به بیان کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان با کس��ب اجازه از دادگاه در
جایگاه قرار گرفت و گفت :کیفرخواس��ت صادره
در  4بخش تنظیم ش��ده است 3 .نفر از متهمان
کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند.
متهمان ب��ا حوالهه��ای صوری و سندس��ازی و
تخصیص غیرقانونی س��همیه ،اق��دام به فروش
گوش��ت در بازار آزاد کردند و در س��ال ۱۱۴ ،۹۷
هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد
به فروش رس��اندند و موجب تضییع بیتالمال به
مبلغ  ۷۵میلیارد و  ۲۴۰میلیون ریال شدند .وی

متهمان پرونده فروش آزاد گوشتهای برزیلی
نام متهم

اتهام

سمت

مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص

حمیدرضاخلیلی

جانشین رئیس جهاد کشاورزی سهمیه بر خالف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ
دولتی در بازار آزاد

استان تهران

مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص

علیرضاجهیزی

مرتضیعسگری

حسینحسنپور

علیسعیدی

حسینخلیلی
علیرنجبرکرمانی

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان سهمیه بر خالف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ
جهاد کشاورزی استان تهران

مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد
مستضعفانتهران

نماینده حقوقی شرکت مهام
تدبیرآسیا

مباشر توزیع تنظیم بازار
شرکت مهام تدبیر آسیا

مدیرعامل شرکت توزیع
اینترنتییاسشمیران

دولتی در بازار آزاد

مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص

سهمیه بر خالف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ
دولتی در بازار آزاد و سندسازی فروش گوشت تنظیم بازار

مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص

سهمیه بر خالف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ
دولتی در بازار آزاد

مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص

سهمیه بر خالف مقررات با حوالههای صوری به منظور فروش گوشت با نرخ
دولتی در بازار آزاد

مشارکت در اخالل در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص

سهمیه بر خالف مقررات با حوالههای صوری به منظور فروش گوشت با نرخ
دولتی در بازار آزاد

حراست و بازرسی اداره تنظیم معاونت در اخالل در نظام مایحتاج عمومی از طریق تخصیص غیرقانونی
بازار سازمان جهادکشاورزی

سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار

در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان گفت :مرتضی
عسگری طی ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا
جهی��زی در راس��تای اخذ حواله ب��رای کاالهای
اساس��ی  2نام��ه با مقادیر  ۱۵و  ۳۵تن گوش��ت
منجد تنظیم کرده است .حمیدرضا خلیلی برای
دریافت  ۳۵تن گوشت منجمد به مرتضی عسگری
راهکار داده اس��ت و در این ارتباط آقای عسگری
با سردخانهای در شهریار قرارداد منعقد میکند.
نماینده دادستان افزود :علی سعیدی ،مباشر توزیع
تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا اقدام به خرید

حواله  ۴۵تنی کرده است و گوشت وارداتی با ارز
 ۴ه��زار و  ۲۰۰تومانی را در ب��ازار آزاد به فروش
رس��اندند .حسینی اضافه کرد :حمیدرضا خلیلی
کارمند دولت اس��ت و بر اساس قوانین نمیتواند
در ح��وزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت
داشته باشد ،لذا به وسیله برادر خود حسین خلیلی
با فعالیت در ش��رکت مهام تدبیر آس��یا منجر به
ایجاد رانت شده است .در ادامه نماینده دادستان
بیان کرد :طی بررسیهای انجام شده درباره یک
فقره فقط  3هزار کیلو گوشت در میادین پخش و

مابقی در بازار آزاد توزیع شده که حسین خلیلی
نقش مهمی در این باره داش��ته است .وی افزود:
علیرض��ا جهیزی در ارتباط با چن��د نفر و با اخذ
رش��وه اقدام به صدور نامه برای تخصیص حواله
کرده که پرونده مرتبط با ارتش��ا همچنان مفتوح
است .نماینده دادستان ادامه داد :متهمان مذکور
با فراهم کردن درخواس��ت توزیع گوش��ت با نام
تعاونیها اقدام به خروج  ۱۱۴هزار کیلو گوشت از
چرخه عرضه کرده و در بازار آزاد با مبالغ بیشتر به
فروش رساندهاند .این افراد بستر را به نحوی فراهم
کردهاند که خسارت وارده به بیتالمال  ۷۵میلیارد
و  ۲۴۰میلیون ریال است .حسینی اظهار کرد :در
سال  ۹۷قیمت گوشت تنظیم بازار هر کیلو حدود
 ۲۶۵هزار ریال بود که متهمان از طریق غیرقانونی
اقدام به فروش به قیمت ح��دودا  ۴۰۰هزار ریال
میکردند .وی بیان داشت :با توجه به اینکه حسین
خلیلی برادر حمیدرضا خلیلی در فروش  ۲۴تن
گوشت در بازار آزاد نقش مستقیم داشته ،میزان
عواید حاصله برای مجرمان به شرحی است که در
کیفرخواست ذکر شده است .نماینده دادستان به
ادله انتسابی جرم به متهمان پرداخت که میتوان
به گ��زارش اداره اطالعات ،صدور نامههای صوری
از ارگانهای مختل��ف ،اظهارات و اقاریر متهمان،
تاسیس شرکت سهام تدبیر آسیا با عضویت برادر
متهم خلیلی و علی سعیدیبرای واردات گوشت و
مستندات مربوط به شرکت سهام تدبیر آسیا ،ثبت
فروشگاه یاس شمیران توسط حسین خلیلی برادر
متهم ردیف اول برای مالکیت شرکت سهام تدبیر
آسیا اشاره کرد .حسینی گفت :متهم حمیدرضا
خلیلی مدعی است از نوع فعالیت فروشگاه یاس
ش��میران مطلع نبوده ،در حالی که مس��تندات
خالف این ادعا را ثابت میکند و همه موارد دال بر
اطالع حمیدرضا خلیلی از اعمال برادرش حسین
خلیلی است.

گفتوگوی قاضی با متهم خلیلی ،جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران
قاضی :ابتدا خود را معرفی کنید.
متهم :حمید رضا خلیلی هس��تم ،فرزند محمد،
متولد  ،۱۳۵۴دارای مدرک دکترا ،سابقه کیفری
ندارم و متأهل هس��تم .س��مت من مدیر توسعه
بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی
تهران است و  ۲۲سال سابقه کار دارم.
قاضی :آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم :آقای قاضی! در کیفرخواس��ت موارد ضد و
نقیض وجود دارد ...جانشین رئیس سازمان حق
صدور حواله را داشته و مستند آن نامه محرمانهای
است که وجود دارد ....بنده در سال  ۹۶/۵/۶منزلی
را که مهریه همس��رم بود به مبلغ  ۳۱۵میلیون
تومان فروختم و در تاریخ  ۹۶/۱۰/۳۰در ش��مال
زمینی ب��ه قیمت  ۲۵۰میلیون توم��ان خریدم.
این حس��ابها روشن و قابل رصد است .تخلفات
ش��کل گرفته تعزیراتی است و جایگاه این دادگاه
رسیدگی به پروندههای دیگری است.
قاضی :صالحی��ت دادگاه را خودش تش��خیص
میدهد ،ش��ما الزم نیس��ت در این رابطه تعیین
تکلیف کنید .شما جانشین رئیس سازمان جهاد
کشاورزی اس��تان تهران بودید ،آیا ندیدید مردم
س��اعتها زیرآفتاب و زیر بارندگی با در دس��ت
داش��تن کارت ملی منتظر  2کیلو گوشت یخی

بهداشت وزی��ر بهداش��ت درب��اره نام��ه
رئیسجمه��ور به  4وزی��ر درباره
تخلف��ات ارزی گفت :قب��ل از اینکه رئیسجمهور
این نامه را بزنند ،ما کارمان را با دس��تور ش��فاهی
رئیسجمهور آغاز کرده بودیم .بنده از روز اولی که
به وزارت بهداش��ت آمدم گروههایی را برای ارزیابی
این موضوع گذاشتم و نتایج آن در حال آماده شدن
اس��ت و در روزهای آینده به استحضار میرسانیم.
سعید نمکی ادامه داد :برای بررسی تکتک ارزهایی
که به صنع��ت دارو و تجهیزات پزش��کی دادهایم،
تیمهایی گذاشتیم تا وضعیت آنها را بررسی کنند
ک��ه به محض آماده ش��دن نتای��ج ،آن را به اطالع
رسانهها ،مردم و آقای رئیسجمهور خواهیم رساند.

بودند؟ آیا مردم مس��تضعف را سرصف ندیدید؟
 ۱۱۴هزار کیلو برای شما عددی نیست؟ شما ۲۷
تن گوشت را طی ترفندی به اسم میادین میوه و
ترهبار گرفتید و  3تن تحویل دادید.
متهم :این حرف دروغ است .کسی که این گزارش
را نوش��ته کذب گفته اس��ت و نام��ه را مغرضانه
نوش��ته ،آدم اگر با ماشین یخچالدار  ۱۰۰کیلو
گوش��ت در می��دان ترهبار توزیع کند س��رش را
میبرند! بنده خ��ودم در مناطق محروم بودهام و
با وجود اینکه همسرم یک کارمند عالیرتبه است
و خودم  ۲۲سال سابقه دارم ،هنوز نتوانستهام در
تهران خانه بخرم.

قاضی :پس چگونه پول داشتی که ملکی از آقای
س��عیدی ب��ه ارزش  ۵۰۰میلیون توم��ان به نام
همسرت بخری.
متهم :از آقای سعیدی نخریدم و مادر وی بودند.
قاض�ی :پس ش��ما هم نب��ودی خانم��ت بود؟!
میگویید در روستا زندگی میکنید و پولی ندارید
ام��ا زمینی ب��ه ارزش  ۵۰۰میلیون میخرید؛ در
مواجهه با دادگاه صداقت داشته باشید ،تمام موارد
بررس��ی شده است .شما کارمند دولت بودید ،آیا
به حراست اداره اطالع دادید که به سفر خارجی
میروید؟ ش��ما  4بار به کشور آذربایجان و  2بار
به گرجستان رفتهاید ،چرا به حراست اداره اطالع

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

تخلفات ارزی حوزه دارو کشف شد
نمک��ی در بخش دیگری از صحبتهایش با تأکید
بر ممنوعیت ورود داروهای خارجی مش��ابه تولید
داخل به کش��ور گفت :هیچ داروی مش��ابه تولید
داخلی حق ورود به کش��ور ندارد ،مگر اینکه تولید
داخلی آن با کس��ری روبهرو شود یا شرایط دارو از
نظر استاندارد با مشکل روبهرو شود .وی تاکید کرد:
اگر داروی داخلی وجود داشته باشد و بتواند نیاز بازار
داخل را برآورده کند ،بنده با واردات آن به کش��ور
بش��دت برخورد میکنم .نمکی ادامه داد :در ادامه

ای��ن اقدامات همکاران ما از مدتها قبل دنبال این
بودند س��امانهای را طراحی کنند که در این سامانه
میزان ابتالی افراد به بیماریهای غیرواگیر و واگیر
در سطح استان ،شهرس��تان و با یک گستره ملی
وجود داش��ته باش��د .در عین حال بررسی شد که
چگونه مردم به این سامانه و روشهای مناسب برای
جلوگیری از عوارض بیماریهای واگیردار و غیرواگیر
برای تغییر شیوه زندگیشان دسترسی داشته باشند
تا کمتر به این بیماریها مبتال شوند .در این راستا

ندادهاید؟
متهم :بنده دانشجوی دکترا بودم و رشته ژنتیک
میخواندم .با هزینه شخصی و با مرخصیهایم در
 2مزرعه در کشور آذربایجان (باکو) و گرجستان
(تفلیس) روی تز پایاننامهام کار میکردم .درس
خواندن من را قبول نداشتند و نمیگذاشتند که
ادامه تحصیل بدهم.
قاضی :ش��ما به کشور آذربایجان رفتید تا  ۸۰تن
گوش��ت گرم گوسفند برای ش��رکت مهام تدبیر
بیاوری��د و در گرجس��تان  ۱۰ه��زار دالر هزینه
کردید و کباب��ی در آنج��ا راه انداختید ،بنابراین
در روس��تا زندگی کردنت را به رخ دادگاه نکش.
شما مالقاتهای آنچنانی در کافیشاپ یوسفآباد
و فرح��زاد راه میانداختی��د و ب��ه همکارانتان
میگفتید گوشیهایتان را خاموش کنید ،سازمان
اطالعات وارد ماجرا ش��ده است ،ما سند نیز برای
این موضوع داریم.
متهم :من س��وءنیتی در این قضیه نداشتم ،اداره
شلوغ بود و به کافیشاپ رفتیم.
قاضی :همکارانتان را در کافیش��اپ یوسفآباد
توجیه میکردید ،خب! به نمازخانه اداره میرفتید،
چرا به فرحزاد رفتید؟ اشتباه کردید! بگویید اشتباه
کردم و از مردم عذرخواهی کنید.

 3گروه هدف داریم که باید با بیماریها و روشهای
پیشگیری از آنها آشنا شوند که شامل مدیران حوزه
سالمت ،مدیران بینبخش��ی و مردم است .در این
راس��تا پکیجی را برای آموزش مدیران بینبخشی
داریم ،چراکه در حوزه بیماریهای غیرواگیر نیازمند
یک مشارکت عظیم بینبخشی هستیم .وی افزود:
در س��الهای گذش��ته از  ۳۸۰هزار مرگ ساالنه،
 ۳۱۳هزار مرگ ب��ه دلیل بیماریهای غیرواگیر و
 ۲۵ه��زار مرگ به دلیل بیماریهای واگیردار بوده
اس��ت .در این میان حدود  ۱۰۰هزار مرگ به دلیل
ابتال به فشار خون و عوارض ناشی از آن اتفاق افتاده
اس��ت که این امر تاثیری زیاد بر بودجه و اقدامات
سیاستگذاران عرصه سالمت دارد.

بهزیستی
مدیر کل بهزیستی استان تهران:

اعتبار افزایش مستمری مددجویان
تأمین نشد

مدیر کل بهزیس��تی اس��تان ته��ران گفت:
اعتبار مربوط به افزایش  ۲۰درصدی مس��تمری
مددجویان هنوز تامین نشده و به محض تامین
اعتب��ار ،آن را بین مددجوی��ان توزیع میکنیم.
داری��وش بیاتنژاد در گفتوگو با مهر ،با اش��اره
به اینکه امسال  ۲۰درصد مستمری مددجویان
افزای��ش خواهد یافت ،گفت :البته هنوز این رقم
افزایش نیافته اس��ت .وی تصریح کرد :امیدواریم
بزودی اعتبار مورد نیاز برای این موضوع در اختیار
سازمان بهزیستی قرار بگیرد .بیاتنژاد در پاسخ به
این پرس��ش که با افزایش مستمری مددجویان
بهزیس��تی آیا مابهالتفاوت مس��تمری پرداخت
خواهد ش��د یا خیر؟ افزود :قطعا این امر محقق
میشود و در هر زمانی که مستمری مددجویان
افزایش یاب��د مابهالتفاوت به حس��اب آنها واریز
میشود .مدیرکل بهزیستی استان تهران تاکید
کرد :البته ماه قبل برای نخس��تینبار مستمری
ماهانه به خانوادههای دارای فرزند یا فرد معلول
نیز اختصاص یافت ،این درحالی است که تاکنون
فقط به فرد معلول مستمری تعلق میگرفت.

فرهنگیان

دولت  20هزار میلیارد تومان
به فرهنگیان بدهکار است

نماینده مردم مجلس گف��ت :در حال حاضر
دولت  ۲۰هزار میلیارد تومان به فرهنگیان بدهی
دارد و نمیپردازد که باید بدهی خود را پرداخت
کند .به گزارش فارس ،ولی داداش��ی در میزگرد
بررس��ی چالشها و مسائل گلوگاهی برای تحول
نظام تعلی��م و تربیت و ویژگیه��ای وزیر آینده
آموزشوپرورش ک��ه در خبرگزاری فارس برگزار
شد ،با بیان اینکه باید سطح معیشت معلمان را
ارتقا دهیم ،گفت :معلم��ان ما به لحاظ خدمات
رفاهی خیلی پایینتر از دستگاههایی هستند که
حتی بودجهشان پایینتر از آموزشوپرورش است.
وی افزود :از س��وی دیگر بیمه معلمان مناس��ب
ش پایان خدمت معلمان
نیست ،ضمن اینکه پادا 
بازنشسته را حدود  2سال است که هنوز ندادهاند؛
این در حالی است که در دستگاههای دیگر اینگونه
نیس��ت؛ در حال حاضر دول��ت  ۲۰هزار میلیارد
تومان به فرهنگی��ان بدهی دارد و نمیپردازد .در
ادامه این نشست شهباز حسنپوربیگلری ،دیگر
نماین��ده مجلس با بیان اینک��ه آموزشوپرورش
برای اول مهر ب��ه  50هزار معلم نیاز دارد ،گفت:
دغدغ��ه همه نمایندگان مجل��س ،انتخاب وزیر
آموزشوپ��رورش اس��ت و امیدواری��م دولت هم
ای��ن پیام ما را توجه کند و هر چه س��ریعتر فرد
جامعالش��رایطی را معرفی کند .وی با اش��اره به
کمبود نیروی انسانی در آموزشوپرورش گفت :در
آستانه سال تحصیلی جدید بیش از  ۵۰هزار معلم
کم داریم و هنوز هیچ فکری برای آنها نشده است.

اموال صندوق ذخیره فرهنگیان هم
برای معلمان است

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان
اینک��ه اموال صندوق ذخیره فرهنگیان هم برای
معلمان اس��ت ،گفت :توزیع ارزش افزوده امالک
مدنظر اس��ت که ای��ن موض��وع نیازمند اصالح
اساس��نامه و پیدا ک��ردن راهحلی برای ش��یوه
اج��رای آن اس��ت .مهدی نیک��دل در گفتوگو
با تس��نیم ،درباره شریک ش��دن فرهنگیان در
س��هام کارخانههای زیرمجموعه صندوق ذخیره
فرهنگیان اظهار کرد :این موضوع جزو برنامههای
آینده ما اس��ت و تمای��ل داریم فرهنگیان عالوه
بر اینکه هنگام بازنشس��تگی ،پولی را از صندوق
دریافت میکنند در طول خدمت نیز به آنها سهام
بدهیم تا در طول سال ،سود سهام به فرهنگیان
تعلق گی��رد .وی افزود :باید ب��ورس و نهادهای
نظارت��ی در این رابطه ب��ا ما همکاری کنند و به
دنبال جلب همکاری آنها هس��تیم و مذاکراتی
نیز انجام ش��ده است .مدیرعامل صندوق ذخیره
فرهنگیان گفت :براس��اس این طرح ،سهام را به
فرهنگیان میفروش��یم ک��ه ارزش خوبی دارد و
بعدها نیز برای آنها س��ودآوری خواهد داشت که
اصطالحا به س��هام تدریجی معروف است یعنی
موق��ع واگذاری در بورس ،اج��ازه گرفته و آن را
به اعض��ای صندوق میدهیم که بالفاصله وقتی
وارد بورس شد و سهام شروع به سودآوری کرد،
معلمان در آن سهیم باشند؛ این موضوع فعال به
عنوان یک ایده مطرح اس��ت و در حال پیگیری
آن هستیم.

