ن ايرانساخت
توليد آنت 
با قابليت استفاده در شرايط بحراني

محققان يك ش�ركت دانشبني�ان آنتنهاي�ي ب�راي كاربرد در
واحده�اي س�يار ص�دا و س�يما ،ش�رايط بحران�ي ،ش�بكه
بانك�ي و حوزهه�اي نظام�ي طراح�ي و تولي�د كردهان�د ك�ه
قابلي�ت اس�تفاده در ه�ر ن�وع ش�رايط آب و هواي�ي را دارد.

محمد ايزدي ،مدير عامل يك شركت دانشبنيان با بيان اينكه آنتنهاي
جديد طراحي شده براي شرايط سخت مناس��ب است و روي خودرو
نصب ميش��ود ،افزود :يكس��ري كنترلكننده داخ��ل خودرو نصب
ميش��ود كه  ۲۰ماهواره فعال قابل ضبط دارد و با انتخاب هر ماهواره،
آنتن به طور اتوماتيك در كمت��ر از دو دقيقه قفل ميكند كه ميتوان
ارسال و دريافت را انجام داد.
وي افزود :اين محصول در حوادث غيرمترقبه و ش��بكههاي مديريت
بح��ران ،ش��بكههاي نفتي ،ش��بكههاي بانك��ي ،مراقب��ت از مرزها،
ارتباط��ات فرماندهي نظامي ،نظ��ارت تصويري بهن��گام در جادهها،
ارتباطات مخابرات تلفن ثابت و س��يار در مناطق دوردس��ت و مواقع
بحران قابلاس��تفاده است .مدير عامل اين ش��ركت تصريح كرد :اين
محصول همچنين براي واحدهاي سيار خبري تلويزيوني و رسانههاي
ارتباطجمعي ،ش��بكههاي تحقيقاتي ميداني در مناط��ق دورافتاده،
شهرداريها ،آتشنشاني ،پزشكي از راه دور ،آموزش از راه دور و مواردي
از اين دست نيز مورد استفاده قرار ميگيرد.
ن قابليت نصب روي انواع خودروهاي س��واري،
ايزدي افزود :اي��ن آنت 
وانت ،كاميونت ،اتوبوس ،تريلرهاي يدك اختصاصي قابلحمل توسط
خودروهاي سبك و سنگين را دارد .به همين علت يكي از كاربردهاي
زياد آن در ايران براي استفاده دستگاههاي خودپرداز سيار است.
مدير عامل اين ش��ركت دانشبنيان با تأكيد بر اينكه تمام اجزاي اين
محصول از قبيل طراحيه��اي نرمافزاري و س��ختافزاري در داخل
كشور توليد شدهاست ،يادآور ش��د :به علت تحريمها و كاربرد نظامي
اين محصول ،ورود آن به كش��ور ممنوع ش��ده و در ح��ال حاضر تنها
توليدكننده آن هستيم؛ همچنين اين آنتن به كشورهاي عراق و سوريه
صادرات نيز داشتهاست.
ايزدي قيمت پايين و س��بك بودن را از مزاياي رقابتي اين آنتن سيار
دانست و ادامه داد :اين آنتن نسبت به آبوهواي ايران مقاومت بااليي
دارد .در حال حاضر اين آنتنها در بوشهر و بندرعباس بدون هيچگونه
مشكلي كار ميكنند.

ورود  1500آمبوالنس به اورژانس كشور
تا پايان سال

مطاب�ق اس�تاندارد جهان�ي آمبوالن�س باي�د در ش�هرهاي
كوچ�ك  ۸دقيق�ه ،در جادهه�ا  ۱۵دقيق�ه ،در ش�هرهاي بزرگ
 ۱۰دقيق�ه و در كالنش�هرها  ۱۲دقيق�ه ب�ه مح�ل حادث�ه
برس�د .اي�ن اس�تانداردها در اي�ران وضعي�ت مناس�بي دارد.

رئيس اورژانس كشور گفت ۵۰ :پايگاه هوايي و دو پايگاه دريايي داريم
و بيش از  ۵هزار دس��تگاه آمبوالنس در ناوگان وجود دارد كه  ۳هزار
دستگاه باالي  ۱۰سال عمر دارد ۲۴ .هزار نفر هم در اورژانس خدمت
ميكنند كه  ۲۱هزار نفر نيروهاي عملياتي هستند.
جعفر ميعادفر ،درباره مدت زمان رسيدن آمبوالنسها به محل حادثه
گفت :استاندارد جهاني اين اس��ت كه آمبوالنس در شهرهاي كوچك
 ۸دقيقه ،در جادهها  ۱۵دقيقه ،در ش��هرهاي ب��زرگ  ۱۰دقيقه و در
كالنشهرها  ۱۲دقيقه به محل حادثه برسد.
وي افزود :در شهرهاي كوچك به استاندارد جهاني رسيدهايم ،در جاده
هم مدت زمان رس��يدن آمبوالنس  ۱۴دقيقه اس��ت و در كالنشهرها
۱۲دقیقه اس��ت كه براي كاهش اين زمان بايد اورژان��س موتوري را
توس��عه دهيم .رئيس اورژانس كش��ور در خصوص نوس��ازي ناوگان
آمبوالنس نيز گف��ت :اميدواريم بتوانيم هزار تا هزار و  ۵٠٠دس��تگاه
آمبوالنس جديد خريداري و به ناوگانمان اضافه كنيم.
وي با اشاره به تعداد مأموريت هايي كه در هشت ماهه اول سال جاري
انجام شده ،گفت :بيش از  ۳ميليون و ۲۸۸هزار و  ۸۰مأموريت در اين
مدت انجام شدهاست كه از اين تعداد  ۲ميليون و  ۵۳۶هزار و  ۵۳۴مورد
مأموريت شهري بودهاس��ت .از تعداد كل مأموريتها همچنين ۷۲۳
هزار و  ۲۷۱مأموريت جادهاي بودهاست .امسال نسبت به سال گذشته
۱۵درصد تعداد مأموريتها رشد داشتهاست.
به گفته رئيس اورژانس كشور ،تا پايان ماه هش��تم  ۱۱۷مورد حادثه
اتوبوس داشتيم كه در مجموع هزار و  ۱۳۸مصدوم و  ۶۴فوتي گزارش
شدهاس��ت .همچنين در اين مدت  ۱۰۳مورد حادث��ه مينيبوس رخ
دادهاست كه  ۸۸۱مورد مصدوم و  ۳۳مورد فوتي داشتهاست.
وي درب��اره اورژانس هوايي و تع��داد پايگاههاي آن گف��ت ۵۰ :پايگاه
اورژانس هوايي داريم .در اين حوزه از ابتداي سال  2هزار و  ۵۴۸مورد
مأموريت داش��تيم و  ۲هزار و  ۹۲۸بيمار منتقل شدهاند .از اين تعداد
 ۳۱۶مأموريت در ارتباط با مادران باردار بودهاست.
ميعادفر درباره حوادث پرتلفات و حوادث ترافيكي ويژه افزود :توسعه
اتوبوس آمبوالنس را نيز در برنامه داريم و تالش ميكنيم  ۲۵اتوبوس
آمبوالنس تا سال آينده به ناوگان اضافه شود.

خيرين  4هزار خانه براي خانوارهاي
داراي  ۲معلول ميسازند

مدير عامل انجمن خيرين مس�كن ساز كش�ور گفت :تفاهمنامه
ساخت  4هزار واحد مسكن شهري و روستايي براي خانوادههاي
داراي دو معل�ول س�ال ج�اري وارد مرحل�ه عملياتي ميش�ود.

فرهاد خاكيپور در بازديد از پروژه در دست اجراي  ۵۲واحدي مسكن
شهر شيبان در  ۱۰كيلومتري ش��مال اهواز افزود :تفاهمنامه ساخت
4هزار مسكن با مشاركت بنياد مسكن انقالب اسالمي ،بهزيستي ،بنياد
مستضعفان ،ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و راه و شهرسازي به زودي
امضا ميشود تا هر يك از طرفهاي تفاهمنامه به تعهدات خود عمل
كنند .وي گفت :بخش��ي از اعتبار مورد نياز ساخت اين واحدها نيز از
محل آورده متقاضيان تأمين خواهد شد.
مدير عام��ل انجمن خيرين مسكنس��از كش��ور در ادامه اف��زود :در
تفاهمنامه قبلي بنياد مسكن ،راه و شهرسازي ،بنياد مستضعفان ،ستاد
اجرايي فرمان امام(ره) و بهزيستي ساخت ۱۴هزار و  ۳۲۲واحد مسكن
شهري و روستايي در دس��تور كار قرار گرفت كه از اين تعداد ۱۱هزار
و ۲۰۰واحد احداث شده و در اختيار خانوارهاي داراي دو معلول قرار
گرفت و بقيه واحدها در صورت تأمين زمين ،مس��اعدت بين بخشي
دستگاههاي اجرايي و آورده متقاضيان ،در سال جاري عمليات اجرايي
آنان شروع خواهد شد.
خاكيپور با اش��اره به اينكه انجمن خيرين مسكنساز كشور تاكنون
۲۱هزار واحد مسكن ش��هري و روس��تايي را با كمكهاي مردمي در
اختيار خانوارهاي محروم و فاقد مس��كن قرار دادهاست ،افزود 5 :هزار
واحد ديگر با ميانگين  ۳۶درصد از س��وي اين انجمن در حال ساخت
اس��ت كه اميدواريم با تزريق آورده متقاضيان و هم��كاري نهادهاي
اجرايي كشور اين واحدها به سرانجام برس��ند و در اختيار خانوارهاي
فاقد مسكن قرار گيرد.
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100هزار پرستار بیکار
100هزار نیاز به پرستار!
در طول دو س�ال گذش�ته كادر درم�ان و در رأس آنها پرس�تاران در
خط مقدم مبارزه با بيم�اري كرونا بوده و در اين راه  150ش�هيد تقديم
كردهاند .با وجود اي�ن ،هماكنون با فروكش م�وج پنجم بيماري برخي
مراكز درماني عذر پرستاراني را خواس�تهاند كه در قالب قراردادهاي
 89روزه به كار گرفته شدهبودند .اين پرستاران در آستانه روز پرستار
و بعد از دو سال تالش سخت و نفسگير در س�ختترين شرايط كاري،
در ُش�رف بيكاري قرار گرفتهاند! بخش ديگري از تراژدي پرس�تاران
هم مربوط به پرستاران شركتي است كه بخشي از حقوق و مزاياي آنها
به شركت واسطه به كارگيري پرداخت ميش�ود .پيگيري ماهيت اين
ش�ركتها هم از برخي رانتهاي پش�ت پرده حكايت دارد كه موجب
شده تا بخش�ي از حق و حقوق اين پرس�تاران در دور باطلي به دست

دو سال گذشته آزموني سخت براي كادر درمان
بود و پرس��تاران در خط مق��دم خدماتدهي به
بيماران كرونايي خوش درخشيدند .بر اين اساس
س��ال گذش��ته در پيام رهبر معظ��م انقالب به
مناسبت روز پرستار شخص رهبري وارد ميدان
مطالبهگري ب��راي اجراي قان��ون تعرفهگذاري
خدمات پرس��تاري و اس��تخدام 30هزار پرستار
شدند و فرمودند «:شايد يكي از كارهاي الزماالجرا
كه به بنده گزارش دادند ،عبارت باش��د از اجراي
قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري كه اين قانون
مدتها قبل تصويب ش��ده و آنطور كه براي من
گفته ميشود ،اين قانون به سود پرستارها است و
براي آنها مفيد است لكن اجرا نشده؛ يك قانوني
است که بايد اجرا بشود .البته كارهاي ديگري هم
وجود دارد ،از جمله كارهاي خيلي خوب ،استخدام
پرستار اس��ت .من البته اين را شايد در سه ،چهار
سال پيش يك وقتي به مس��ئوالن محترم گفتم
كه بايد حدود  30هزار پرستار را استخدام كنيد».
حاال يك س��الي از اين ماجرا ميگذرد ،اما هنوز
مطالبات پرستاران پابرجاست.

كس�اني بيفتد كه تنها مزيتش�ان برخورداري از برخي رانتها و روابط
است .ماجراي كمبود پرس�تار و تأكيد سال گذشته رهبر معظم انقالب
بر اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرس�تاري و جذب پرستار براي
برداشته شدن فشار كاري از روي دوش پرس�تاران شاغل هم عم ً
ال به
فراموشي س�پرده ش�ده و حاال به گفته دبير كل خانه پرستار در حالي
كه به ازاي هر هزار نفر بايد دس�ت كم سه پرستار داش�ته باشيم و هم
اكنون تنها  1/5پرس�تار داريم ،چيزي حدود  100هزار پرستار بيكارند!
از سوي ديگر سایر كشورها براي پرستاران ما در باغ سبزي باز كردهاند
تا پرستاران ش�اغل را به س�مت و س�وي خود جذب كنند؛ پرستاران
ايراني ش�اغل در كش�ورهاي ديگ�ر ه�م در باالترين اس�تانداردهاي
كاري خدمات ارائه ميدهند ،اما در داخل ب�ا بيمهريهايي مواجهند.

نياز به اس�تخدام  140هزار پرستار براي
كف خدمات
دكتر محمد شريفيمقدم ،دبير كل خانه پرستار
در گفتوگ��و با «جوان» ب��ا تأكيد ب��ر اينكه در
كشورهاي پيشرفته دنيا پرستاران و تيم پزشك
خانواده نقش بسيار پررنگي در بحث پيشگيري و
پايش دارند و در اروپا سياست بر كاهش تخت و
پيشگيري و پايش است ،ميافزايد«:در ايران هم
از سال  78سنگ بناي نظام ارجاع گذاشته شد،
اما جريان پزشكساالر اجازه نداد تا نظامي كه در
دنيا امتحانش را پس داده پا بگيرد و در اين نظام
ارجاع پرستاران نقش مهمي دارند ،اما در كشور
ما سياستگذاران جوري عمل كردهاند كه پول در
بخش درمان بيايد كه خودشان حضور دارند و از
بيماري مردم پول در بياورند .بيشترين خدمات
پرستاري و بهداشتي و درماني را در همين نظام
معيوب ارائه ميدهند».
به گفته وي براي اينكه مردم حداقل خدمات را
بگيرند و ب��راي گرفتن كف خدم��ات به ازاي هر
هزار نفر ،س��ه پرس��تار و به ازاي هر تخت ،طبق

اس��تانداردهاي خود وزارت بهداش��ت بايد 2/5
كادر پرستاري و دو پرستار حضور داشته باشند،
اما االن زير  1/8پرس��تار داري��م ،بنابراين به هر
شكلي نگاه كنيم در حال حاضر  140هزار پرستار
شاغل داريم و بايد براي حداقل خدمات دو برابر
نيرو بگيريم و نظام س�لامت ما تشنه اين تعداد
نيرو است.
 100هزار پرستار بيكار داريم
ش��ريفيمقدم از س��وي ديگر با تأكيد بر اينكه
در حال حاض��ر دس��تكم  100هزار پرس��تار
بيكار داري��م ،در توجیه این تعداد از پرس��تاران
بیکار میگوی��د 24 « :بهمن س��ال  99آزموني
براي اس��تخدام  40هزار کادر بهداشت و درمان
برگزار شد كه بنا بود  80 ،70درصدشان پرستار
باش��ند و بعد ش��د  13درصد؛ در اين آزمون 70
هزار پرستار شركت داش��تند به اضافه  12هزار
فارغالتحصيل��ي كه هر س��ال از دانش��كدههاي
پرستاري فارغالتحصيل ميش��وند و يك تعداد
پرستار بيكاري كه در مش��اغل ديگر فعالند يا به
هر دليلي كار نميكنند و آمارش��ان بيش از 20

هزار نفر است مجموع اینها حداقل  100هزارنفر
ميشود .بنابراين از يك سو دستكم  100هزار
پرس��تار بيكار داريم و از س��وي ديگر نياز به كار
داريم؛ حاال چرا مشكل حل نميشود بايد سيستم
وزارت بهداشت پاسخگو باشد.
رشد مهاجرت پرستاران
دبير كل خانه پرس��تار در پاسخ به سؤالي درباره
برخي صحبتها در خصوص افزايش آمار مهاجرت
پرس��تاران به «جوان» ميگويد«:پرستاراني كه
مهاجرت ميكنند عمدتاً شاغلين هستند .البته
آمار دقيقي از مهاجرت نداريم،زيرا كانال خروجي
آنها يك كانال نيست و از راههاي مختلف ميروند.
ولي ش��هودي ميتوانيم بگوييم اگر در گذشته
ساالنه  300نفر ميرفتند االن به باالي هزار نفر
رسيدهاست و حتي در مواردی هزارو 500نفر هم
اقدام به مهاجرت كردهاند».
به گفته وي علت اين مهاجرت ،يكي جذابيتهاي
كشور مقصد اس��ت .در اروپا تعداد پرستاران به
ازاي هر هزار نفر جمعيت هشت تا  11نفر است
و متوس��ط جهاني آن در كش��ورهاي همس��ايه
گرجستان و آذربايجان پنج ،شش نفر است؛ مث ً
ال
در بلژيك باالي  10پرس��تار به ازاي هر هزار نفر
وجود دارد و سازمان جهاني بهداشت كف پرستار
به ازاي جمعيت را سه نفر تعيين كردهاست.
شريفيمقدم تأكيد ميكند «:تعداد پرستار نسبت
به تخت يا جمعيت هر ق��در پايين بيايد ،مرگ و
مير بيماران باال ميرود! »
به گفته وي كشورهاي مقصد براي افزايش تعداد
پرستاران بیشتر در دوران كرونا هستند و بدين
منظور هم كار را تس��هيل و تس��ريع كردهاند .به
طور مثال اگ��ر تا االن مدرك زبان س��طح باالتر
ميخواستند االن س��طح  5را ميگيرند و اگر در
گذشته بعد از يك سال از مهاجرت فرد را به كار
ميگرفتند ،حاال بعد از سه ماه بعد شروع به كار
ميكند .در مبدأ هم پرس��تاران به ش��دت دچار
مشكل هستند.
خداحافظي با پرستاران  89روزه !
ش��ريفي مقدم با اش��اره ب��ه قرارداده��اي 89
روزه پرس��تاران در اي��ام بحران بيم��اري كرونا
ميگويد«:بعد از  89روز با فروك��ش كرونا عذر
پرستاراني راخواس��تهاند كه با اين روش به كار
گرفته شده بودند!»
وي همچنين با اشاره به پرستاران شركتي كه بعد
از  10سال هنوز رسمي نشدهاند ،ميافزايد«:اين
پرس��تاران اغلب تمايل به رفتن دارن��د ،اما اگر
رسمي شوند به اين راحتي نميتوانند بروند».
دبير كل خانه پرس��تار با اش��اره به كمبود نيرو
و ف��داكاري پرس��تاران در اي��ام كرون��ا تأكيد
ميكند«:نسبت به جمعيت با 150شهيد ،ما جزو
باالترين رقم شهادت را داريم .زيرا نيرو كم بود و
ضمن آسيب به پرستار و خانوادهاش ،خطاهاي
پرستاري هم باال ميرود و در نهايت مرگ و مير
مردم باال ميرود .در حالي كه همين پرستاران در
كشورهاي توسعهيافته جزو بهترينها هستند».
ش��ريفيمقدم درباره قراردادهاي  89روزه ،هم
ميگويد«:اي��ن مدل قرارداد نهاي��ت بيانصافي
و اس��تثمار پرستاران اس��ت كه در ابتداي كرونا
گفتند كرونا سه ماهه است و اين شيوه جذب باب
شد ».به گفته وي پرس��تاران با قرارداد 89روزه،
تعدادش��ان  5هزار نفر بود ،اما با آمدن پيكهاي
بعدي مجبور به تمديد قرارداد آنها شدند و حاال
پرستاري كه در اوج نياز با كمترين حقوق آمده و
خيليهايشان كرونا گرفتند و يكسري پرستاران
طرحي يا پرس��تاراني كه در تأمين اجتماعي به
كار گرفته ش��دهاند ،با فروكش كرونا عذرش��ان
خواسته ميشود.

وصول  93هزار ميليارد تومان بدون تشكيل دادگاه

در  2سال اخير  ۹۳هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان تنها با اقدامات دادسرا در مرحله تحقيقات به بيتالمال اعاده شد
در مراس�م معارف�ه
گزارش 2
رئيس كل دادگستري
عليرضا سزاوار
ته�ران ،نظ�ارت اين
مقام بر ش�عب رس�يدگي به مفاس�د اقتصادي
مهمترين اولويت كاري وي اعالم شد .مأموريت
قاضي مس�عودي مقام به خواس�ته خودش به
عنوان رياس�ت مجتمع ويژه مقابله با مفاس�د
اقتصادي پايان يافت و از اين به بعد ،رياست اين
مجتمع با رئيس كل دادگس�تري استان تهران
خواهد بود .رئيس كل جديد دادگستري استان
تهران ه�م در اين مراس�م از عملك�رد خود در
بازگشت اموال بيتالمال در مرحله تحقيقات و
قب�ل از تش�كيل دادگاه خب�ر داد.

روز گذشته مراسم معارفه علي القاصي مهر به عنوان
رئيس كل دادگستري تهران و علي صالحي به عنوان
دادس��تان تهران با حضور حجتاالسالم مصدق،
معاون اول دستگاه قضا و حجتاالسالم منتظري،
دادستان كل كشور برگزار شد.
شرايط خاص دادستاني تهران
اجراي س��ند تح��ول قضاي��ي ،نيازمن��د تدوين
برنامههاي عملياتي در حوزههاي مختلف اس��ت و
مهمترين بخش در دستگاه قضايي كه نيازمند اين
برنامههاست ،حوزه دادسراها و دادگاههاست.
ضرورت هماهنگي ميان رئيس كل دادگس��تري
اس��تان تهران و دادستان تهران بس��يار نكته حائز
اهميتي اس��ت كه ميتواند موج��ب كاهش اطاله
دادرسي هم باش��د .در همين راس��تا هماهنگي
دادستان تهران با دادس��تاني كل نيز از ضروريات
انكارناپذير است.
سال گذش��ته يكي از استانهاي بس��يار موفق در
بخش كاهش اطاله دادرسي ،استان هرمزگان بود
كه علي صالحي دادس��تان جديد تهران ،رياس��ت

حسین سروقامت

كل دادگستري آن استان را برعهده داشت .برنامه
تحولي در دادسراهاي سراسر كشور براي عملكرد
بهتر اين نهادها هم در دست تدوين است و تدوين
آن به زودي پايان مييابد ،اما دادس��تاني تهران به
دليل ش��رايط خاص خود نيازمن��د برنامه تحولي
ويژه است .به همين دليل دادستان كل كشور هم
در مراسم ديروز از دادستان جديد تهران خواست
با فوريت و در كوتاهترين زمان برنامه تحولي را در
دادسراي تهران ارائه كند و كار خطير خود را با يك
برنامه زمانبندي و مدون آغاز كند و پيش ببرد.
گزارش مستمر مفاسد اقتصادي به معاون
اول
در حال حاضر هماهنگي بيشتر در مقابله با فساد
اقتصادي از برنامههاي اصلي دس��تگاه قضاس��ت.
به همين دليل معاون اول قوه قضائيه در مراس��م
ديروز گفت :نظارت رئيس كل دادگستري بر شعب
رسيدگي به مفاسد اقتصادي از اولويتهاست و از
اين پس با پايان مأموريت آقاي مس��عودي مقام به
خواس��ته خودش در منصب رياست مجتمع ويژه
مقابله با مفاس��د اقتصادي ،رياست اين مجتمع با
رئيس كل دادگستري استان تهران خواهد بود .بنده
نيز هر س��ه ماه يكبار وضعيت پروندههاي مجتمع
مفاسد اقتصادي را از آقاي القاصي مهر ،رئيس كل
جديد دادگستري تهران جويا خواهم شد.
حجتاالس�لام مص��دق با اش��اره به مس��ئوليت
تفويضش��ده به خود در خصوص نظارت بر شعب
مقابله با مفاس��د اقتصادي افزود :با بررسي و دقت
نظر در برخي دادنامههاي صادره از مجتمع مقابله
با مفاس��د اقتصادي ،ضرورت توجه بيشتر به اتقان
آراي صادره در اين مجتمع بيش از پيش آش��كار
ميشود .رياست كل دادگستري اس��تان تهران و
دادستان تهران به موضوعات شهرستانهاي استان

تهران و مقابله با آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي و
حاشيهنشيني توجه ويژه داشته باشند.
تعيينتكليف ١٤5هزار پرونده قديمي
رئيس كل جديد دادگستري اس��تان تهران هم با
اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمان تصدي خود
در دادستاني استان تهران گفت :تمركز بر مسئله
تعيينتكلي��ف پروندههاي معوق��ه و كاهش اطاله
دادرسي در جهت تسريع به امورات مردم اقدامات
زيادي صورت گرفت .آمار موج��ودي پروندههاي
دادسراي تهران  ٢٨٢هزار و  ٨٣فقره در اول خرداد
 ٩٨بود كه اينها جزو پروندههاي ثبت شدهبودند و با
تالش همكاران ،اين عدد به  ١٣٦هزار كاهش يافت
و در واقع  ١٤5ه��زار پرونده قديمي تعيينتكليف
شدند.
علي القاصي مه��ر اف��زود :در اي��ن دوره ( 31ماه
دادستاني وي) بازگش��ت به بيتالمال و مطالبات
مردم و س��رمايه بانكه��ا در اولويت ق��رار گرفت.
بدون اينكه پرونده به دادگاه ارس��ال شود و صرفاً
در مرحله تحقيقات ٩٣ ،هزار و  5٠٠ميليارد تومان
تنها با اقدامات دادسرا وصول و به بيتالمال اعاده
شد .همچنين وصول هزارو ٧١٦ميليارد تومان در
مرحله اجراي حكم و  ١٤ميلي��ارد و  5٠٠ميليون
تومان جزاي نقدي نيز در سال  ١٤٠٠انجام شد.
بيشترين تمركز بر رفع اطاله دادرسي
علي القاص��ي مهر ادام��ه داد :برخورد با مفاس��د،
دانه درش��تها و صاحبان نفوذ اولويت ما بود كه با
اجراي صحيح قانون و قاطعيت نسبت به اين افراد،
اميدواري در مردم ايجاد ش��ود .در اين راس��تا ٢٤
هزار و  ٣٩فقره پرونده ب��ا موضوع جرائم اقتصادي
در دادسراي تهران تش��كيل شد و پيگيري وصول
مطالبات بانكها و بازگش��ت ب��ه بيتالمال نيز در
دستور كار قرار گرفت.

القاصي مهر با اشاره به برنامههاي دادگستري استان
تهران ادامه داد :از اين پس بيش��ترين تمركز ما در
دادگس��تري بر بحث تمركز بر رفع اطاله دادرسي
اس��ت؛ چراكه كار مردم در نظام قضايي بايد به روز
رسيدگي شود .همچنين رسيدگي به پروندههاي
زندانيدار را نيز اولويت قرار ميدهيم.
اولويتهاي دادستاني تهران
علي صالحي ،دادستان جديد تهران هم در مراسم
ش اظهار كرد:
معارفه خود ،ضمن تشريح برنامههاي 
تكريم ارباب رجوع ،ارتقای سرمايه اجتماعي ،مقابله
قاطعانه با مخالن امنيت مردم ،مبارزه بدون اغماض
با مفسدان اقتصادي ،تكريم همكاران قضايي ،نظارت
مستمر و روزانه بر سراسر دادسراها و زيرمجموعهها
به صورت حضوري و سيستمي ،تعامل با ضابطين
در راستاي افزايش امنيت مردم ،حفظ حقوق عامه
و مقابله با متعديان به اين حقوق ،ارتقای وضعيت
زندانها و كاهش جمعيت كيفري با بهرهگيري از
تأسيسات ارفاقي و حضور در مساجد و حسينيهها
و ديدار بدون واس��طه با مردم از جمله اولويتهاي
دادستاني تهران در دوره جديد خواهد بود.
گفتني اس��ت كاهش ورودي پروندهها به دادسرا
در دوره  31ماه��ه القاصي مهر ح��دود  ٢٠درصد
بود .همچني��ن پروندههاي مس��ن و قديمي نيز از
 ١5٢هزار فقره در ابت��داي ورود وي (خرداد )98
به  ٨٢هزار فقره در آبان امس��ال كاهش يافت .در
مراسم ديروز ،احكام علي القاصي مهر ،رئيس كل
دادگستري استان تهران و علي صالحي دادستان
عمومي و انقالب تهران از س��وي حجتاالس�لام
مصدق ب��ه آنها اعطا ش��د .محمدجواد حش��متي
مهذب ،رئيس كل پيش��ين دادگس��تري اس��تان
تهران هم از اين پس در ديوان عالي كشور خدمت
خواهد كرد.

461
شما تاكنون «امضاي كاري» داشته ايد؟
نماد مشخصي كه در آثار كسي وجود دارد و مردم به وسيله آن
اثري را شناخته ،با صاحب اثر تطبيق ميدهند.
اكنون ميدانيد امضاي كاري «مارك زاكربرگ» ،شخصيت سال
 2010به انتخاب مجله تايم و مؤسس فيسبوك چيست؟
تعجب نكنيد« :مهارت نه گفتن»!
خود را جاي زاكربرگ بگذاريد .او با افزايش محبوبيت فيسبوك
طرحهاي پيشنهادي زيادي دريافت ميكند .برخي پيشنهاد
مشاركت در محصوالت جديد را مطرح ميكنند .وي حتي در
مواردي پيشنهاد فروش فيس�بوك به بهاي گزاف را دريافت
ميكند.
اين موارد فوقالعاده وسوسهكننده است ،اما پاسخ او در برابر
اين پيشنهادات فقط يك كلمه است« :نه»!
نگاه او تنها به مأموريتي اس�ت ك�ه خود را ملزم ب�ه انجام آن
ميداند و چيزهاي جزئي او را از مسيرش منحرف نميكند.
دوستان! نگاه شما به كجاست؟ امضاي كاري شما چيست؟

بازداشت  ۱۹عضو
يك باند جعل اسناد رسمي

رئيس كل دادگستري استان البرز از شناسايي و بازداشت  ۱۹عضو
يك باند جعل اسناد رسمي از سوي حفاظت و اطالعات دادگستري
خبر داد كه به تنظيم اس�ناد ص�وري انتقال در قال�ب صلحنامه و
وكالتنامه اقدام و با اسناد جديد امالك را به ديگران منتقل ميكردند.

حسين فاضلي هريكندي ،رئيس كل دادگس��تري استان البرز گفت:
در باند  19نفري با جعل س��ند ،افراد مختلفي فعاليت داشتهاند .اين
جاعلين حرفهاي شبكهاي متش��كل از افراد عادي و كارمندان ادارات
ثبت اسناد و امالك ،ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمي در سطح كشور
تش��كيل داده بودند .پرونده پس از اعالم جرم اداره كل ثبت اس��ناد و
امالك استان البرز مبني بر ارائه يك سند دفترچهاي و برگه وكالتنامه
و درخواست تكبرگ كردن اين سند دفترچهاي به نام وكيل مندرج در
سند وكالتنامه شروع به رسيدگي شد.
به گفته حسين فاضلي هريكندي ،پس از ترديد اداره ثبت اسناد نسبت
به جعلي بودن سند دفترچهاي ،بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه يك
كرج دستور جلب وكيل مندرج در سند وكالتنامه را صادر کرد و با توجه
به نوع جرم و احتمال جعل اسناد رسمي و تباني جاعل با كاركنان دفاتر
اسناد رسمي و ادارات ثبت اس��ناد و امالك با تالش مأموران حفاظت
و اطالعات دادگستري كل اس��تان ،متهم در شهرستان فرديس حين
اخذ سند ديگري از اداره ثبت اسناد و امالك آن شهرستان شناسايي
و بازداشت شد.
پس از تحقيقات ابتدايي از متهم ،مشخص ميشود اين فرد به صورت
گسترده در سطح كشور خصوصاً در استانهاي البرز و تهران با همكاري
تعدادي از كاركنان اداره ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي اقدام
به تهيه اسناد جعلي براي امالك بالصاحب ،مجهولالمالك و زمينهايي
خالي از سكنه ميكردهاس��ت .متهمان پس از جعل سند ،امالك را با
تنظيم وكالتنامه سريعاً به فروش ميرساندند .پس از صدور دستور و
نيابتهاي قضايي و اقدامات اطالعاتي ،ساير متهمين نيز جلب شدند.
در يك مورد به س��ردفتر و يكي از كارمندان دفاتر اس��ناد رسمي ،به
جهت همكاري با باند جاعلين در تنظيم سند غيرمنقول مجعول ،مبلغ
 ۲۵۰ميليون تومان پرداخت شدهاست يا در مورد ديگري ،متهمان با
همكاري يكي از معاونين اداره ثبت و اسناد و امالك شهرستان فرديس،
قصد جعل و سندسازي براي ملكي در فرديس را داشتهاند و  ۲۵عدد
سكه تمام بهار آزادي هم به وي داده و مقرر شدهبود پس از فروش ملك،
يك ميليارد تومان ديگر به وي پرداخت كنند ،ولي با ورود دادگستري
استان ،همه متهمان بازداشت شدند.
هنگام بازداشت دو نفر از اعضاي اين باند جعل اسناد و تصاحب اموال
مردم ك��ه كارمند ثبت اح��وال بودهاند ،از اين متهم��ان تعدادي مهر
ژالتيني ثبت احوالهاي منطقه  ۱۵تهران ،اداره ثبت احوال تهران ،اداره
ثبت احوال اراك ،به همراه گواهي فوت جعلي و صوري كشف شد.
به گفته رئيس كل دادگس��تري اس��تان البرز ،پالكهاي ثبتي كه به
صورت غيرقانوني از سوي متهمين مورد سندسازي و انتقال مال غير
قرار گرفته بودند ،عمدتاً در محدوده اس��تانهاي تهران و البرز است.
به عنوان نمونه ميتوان به ش��ش دانگ يك قطعه زمين به مس��احت
هزارو ۶۴۱مت��ر مربع در دهكده فرديس ،دو قطع��ه زمين هر كدام به
متراژ  ۱۰هزار متر مربع و نيز دو پالك به مساحت ۲هزارو ۳۶۳متر مربع
و  ۶۷۵متر مربع در ماهدشت كرج ،زميني به مساحت  ۵۰۰متر مربع در
سعادت آباد تهران ،اراضي متعددي به متراژهاي ۲هزارو۱۰ ،۴۰۰هزار
و ۲هزارو ۳۹۳متر مربع در صفادش��ت اس��تان تهران و باغ وياليي به
مساحت  ۶۵۳متر مربع در شهرستان شهريار استان تهران اشاره كرد.

ثبتنام براي شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱
از روز سه شنبه  ۱۶آذرماه آغاز ميش��ود و داوطلبان تا  ۲۳آذر فرصت
دارند در آزمون ثبتنام كنند .آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال
 ۱۴۰۱در روزهاي چهارشنبه  ،۲۸پنجشنبه  ۲۹و جمعه  ۳۰ارديبهشت
 ۱۴۰۱برگزار خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان البرز ،از شناسايي و بازداشت  ۱۹عضو
يك باند جعل اسناد رسمي توسط حفاظت و اطالعات دادگستري خبر
داد كه به تنظيم اسناد صوري انتقال در قالب صلحنامه و وكالتنامه اقدام
و با اسناد جديد امالك را به ديگران منتقل ميكردند.
سرپرس��ت مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت
گفت :اين مركز با جديت همه الگوهاي احتمالي تخلف از جمله ثبت
دو نوبت واكسن آسترازنكا در يك روز براي يك نفر را بررسي و فهرست
كاربراني را كه چنين مواردي ثبت كردهاند در ابتداي هفته آينده جهت
بررس��ي دقيقتر و تعيين موارد تخلف در اختيار حراس��ت و بازرسي
وزارتخانه و دانشگاههاي علوم پزشكي قرار خواهد داد .در تمام مواردي
كه تخلف محرز شود ضمن ابطال دائمي كارت واكسن ديجيتال ،كاربر
متخلف به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
مسئول فرهنگي ستاد بازسازي عتبات عاليات كشور درباره افتتاح
صحن حضرت زهرا در نجف اشرف گفت :مراسم تحويل سازه حضرت
زهرا (س) همزمان با والدت اين حضرت برگزار خواهد شد.
وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكه مناسبس��ازي محتواهاي
آموزشي ،سبب رشد دو برابري تواناييهاي دانشآموزان با نيازهاي ويژه
خواهد شد ،گفت :سازمان آموزش و پرورش استثنايي بايد با اولويت و
جديت بيشتري مسائل اين دانشآموزان را پيگيري كند و در اين مسير
آموزش و پرورش از هيچ حمايت و تالشي دريغ نخواهد كرد.
مجري خط  6مترو تهران اعالم كرد :با تكميل بخشهاي سازهاي و
تجهيزاتي،ورودي دوم ايستگاه مرزداران از خط  6مترو كه در منطقه
 2واقع شدهاست ،تا پايان ماه جاري افتتاح ميشود.

