بروز موارد تکگیر آنفلوآنزا در کشور

ارائه خدمات بیمهای به روستائیان از طریق اپلیکیشنها

ایسنا :عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا درباره وضعیت بروز آنفلوآنزا در کشور با توجه به ورود به فصل سرما ،گفت :تاکنون موارد تکگیر
بیماری آنفلوآنزا در ماه جاری گزارش شده است ،اما خوشبختانه جزو موارد شدید بیماری محسوب نمیشدند .دکتر مسعود مردانی با
اشاره به نزدیکی ایام اربعین حسینی و رفتوآمد زائران ایرانی به کربال ،افزود :توصیه میکنم که افراد باالی  ۶۰سال اگر تاکنون واکسن
آنفلوآنزا تزریق نکردهاند ،هر چه سریعتر نسبت به تزریق این واکسن اقدام کنند .همچنین اگر به بیماریهای دستگاه تنفسی مانند سرفه،
آبریزش بینی و ...مبتال هستند ،رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک ،شستوشوی مرتب دستها و امتناع از دست دادن و
روبوسی با سایرین را داشته باشند .عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا افزود :همچنین الزم است افراد در صورت بروز نخستین عالم بیماری
در دستگاه تنفسی فوقانی ،به پزشکان مستقر در درمانگاهها و کاروانها مراجعه کرده و دارو دریافت کنند.

شهر خبر :مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر با اشاره به جامعه هدف  ۶.۵میلیونی که تحت پوشش هیچ
بیمهای نیستند تاکید کرد که باید ضریب خانواری که تحت پوشــش بیمه هستند ،افزایش یابد .علی شیرکانی با بیان اینکه بر اساس
سرشماریها  ۲۱میلیون جمعیت روستایی داریم ،گفت :جمعیت  ۱۸تا  ۵۰سال که حدود  ۱۰میلیون نفر هستند ،میتوانند به عضویت
صندوق در بیایند .وی افزود :از این تعداد ۳۰ ،درصد روستائیان تحت پوشش بیمههای دیگر هستند و با احتساب این آمار میتوان گفت
که جمعیتی حدود  ۶.۵میلیون نفر میتوانند به نوعی به عضویت صندوق درآیند .مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان
و عشایر گفت :جمعیت شهرهای زیر  ۲۰هزار نفر نیز در قانون میتوانند مشمول صندوق باشند .یکسری مشاغل خاص هم بعدها به قوانین
اضافه شدند که رانندگان بین شهری و مهندسان کشاورزی این شهرها از این جمله بودند.

یادداشت

خبر ویژه
نماینده دادستان:

پرونده بانک ملت شبیه
سوگنامه ترکمنچای است

ایرنا :نماینده دادســتان تهــران در چهارمین
جلســه رســیدگی به پرونده  ۹متهم موســوم
به دیوانــدری ،گفت :پرونده بانــک ملت نه تنها
شباهتی به قطعنامه  ۵۹۸ندارد بلکه این پرونده
به سوگنامه ترکمنچای بیشــتر شباهت دارد.
رسول امیر قهرمانی در چهارمین جلسه رسیدگی
به پرونده دیواندری که در شعبه اول دادگاه ویژه
رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی
به صورت علنی برگزار شد ،ضمن رد کردن مقایسه
مظفر احمدی دستگردی وکیل متهم ردیف دوم
این پرونده ،افــزود :وکیل آقــای فالحتیان این
پرونده را با قطعنامه  ۵۹۸مقایســه کرده و گفته
که قاعده اضطرار بوده است .وی افزود :اگر بنا به
تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه
سوگنامه ترکمنچای است و ســؤال این است
پولی که قرار بوده با آن تحریمها دور زده شــود
چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ چرا
به آقای مجید سعادتی رشــوه دادند و چرا ۱۱۰
میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه
توانستند با کپی شناســنامه پول بگیرند و بدون
اعتبارسنجی تسهیالت دریافت کنند؟ قهرمانی
اظهار داشت :در جلسه گذشته فالحتیان به قول
قاضی نصفه و نیمه ســخن گفته ولی واقعیتها
را افشــا کرده و گفته که برای اخــذ وجوه با چه
کسی مذاکره کرده است .وی افزود :از طرف دیگر
مشخص شده بخشــی از پولهایی که به حساب
فالحتیان آمده توسط مسئوالن بانک اخذ شده
است ولی اگر محرز شود که فالحتیان بیگناه بوده
ما از او حتماً دفاع میکنیم .وی با انتقاد از نحوه دفاع
وکیل فالحتیان گفت :دفاعیات وکیل این متهم
حتی تناسبی با شئون وکالت نداشت چون خود
فالحتیان گفت که پول را برای تولید گرفته ولی
وکیل او حتی آنچه را متهم اعالم کرده قبول ندارد و
در دهان او میگذارد که بگوید وجود در آن شرکت
امانی بوده است .قهرمانی افزود :اگر این پولها به
عنوان امانت در نزد شرکت فالحتیان بوده است به
نظرم باید جرم دیگری را به موکل انتساب داد و آن
جرم خیانت در امانت است .نماینده دادستان افزود:
فرض کنیم شرکت فالحتیان یک شرکت امانی و
تراستی بوده ،اما این شــرکتها چگونه تشکیل
شدهاند؟ وی گفت :مدیرانی در خارج از کشور این
شرکتها را در اختیار میگرفتند و تشریفاتی هم
انجام میدادند تا یک شرکت تراستی تأسیس شود.
قهرمانی از وکیل متهم خواســت تا اسنادی ارائه
دهد و دادستان بتواند فالحتیان را به اتهام خیانت
در امانت دنبال کند.
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سپاس از شجاعت و شهامت آقای دکتر؛ وزیر بهداشت از نقص در سامانه «تیتک» رونمایی کرد

«تیتک»سامانهکنترلیاتسهیلفساد

وزیربهداشت دیروز با حضور در کارخانه
داروسازی بهستان در شهرک صنعتی
کاوه سخن گفت و همانند سخنرانیهای
پیشین شفاف بود ولی این بار هم باید
منتظر باشیم ببینیم شفافیت آقای وزیر
چه تبعاتی برایش خواهد داشت .نکته
جالب سخنرانی ســعید نمکی اذعان و
اعتراف به نقص در ســامانه «تیتک»
اســت ،نقصی که آنقدر هست که پودر
نارگیل و پودر کاکائو را به جای آمپول
تستوســترون ثبت کرده و بعد واردش
کنند! جناب وزیر در همین دیدار گفت
که بزرگترین اولویــت من در «دارو»،
حذف «رانت» است.
سامانه تیتک همچنان نواقصی
دارد و به عنوان مثال یک کاربر
توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان
پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد
کند.
در کشورهایی مانند کشور ما کار
کردن با بروکراسیهای نفسگیر
مانند راه رفتن بر روی تردمیل میماند؛
تا بخواهیم به نقطــه قابل مالحظهای
برســیم ،زمان زیادی صرف میشود.
البته بنده شاهد فعالیتهای گروههای
داروســازی هســتم و همواره از شما
حمایت میکنم.
روز اولی که به وزارت بهداشت
آمدم تمام تجربه خــودم را به
عنوان یک معلم و کسی که در سازمان
برنامه و بودجه فعالیتهای زیادی انجام
داده ،به وزارت بهداشــت آوردم .از روز
اول بزرگترین اولویت من در حوزه دارو
حذف «رانت» بود .بنده هیچ گوشهای از
صنعت را در حوزه داروســازی مقصر
نشــناختم و با شــناختی کــه از بدنه

واردات پودر نارگیل و کاکائو به جای آمپول تستوسترون

عکس  :میزان

ادامه از صفحه یک...

اما بسیاری از رسانهها به این موضوع نمیپردازند
و منعکس نمیشود .درباره آمار این خشونتها
باید گفت که گزارش خشونتها علیه کادر درمان
به قســمتهای مختلفی از جمله حراستها،
بازرسیهای دانشگاههای علوم پزشکی و حوزه
نظــارت بر درمــان منعکس میشــود و حتی
بســیاری از این موارد اص ً
ال گزارش نمیشوند.
در نتیجه آمار مشــخصی در این رابطه به شکل
جمعبندی شده وجود ندارد .جدا از تعداد وقوع
این حوادث ،باید به دنبال حل مشکل باشیم تا
از وقوع آن پیشــگیری کرد .برای پیشگیری از
این موضوع ،ســازمانهای مردم نهاد میتوانند
ورود کنند و مقابله با خشونت علیه کادر درمان
را به عنوان یکی از وظایف خــود بدانند و مردم
را با حقوق خود آشــنا کنند .اگر کادر درمان در
اورژانس بیمارستان که خط اول درمان محسوب
میشود ،امنیت کافی نداشته باشند ،حداقل اثر
این است که نیروهای کارآمد و با تجربه دیگر در
اورژانس خدمت نمیکنند و از طرفی در صورت
نبود این امنیت ،نمیتوان سطح خدمت مطلوب
را انتظار داشت .البته این مســائل در بسیاری
از موارد جنبه حقوقی دارد ،امــا انتظار میرود
کادر درمانی از مهارتهــای ارتباطی در انتظار
با مردم اســتفاده کرده و اگر توضیح مناسب و
به موقع دربــاره اقدامی کــه میخواهند انجام
بدهند را به بیمار و همراه او ارائه کنند ،بسیاری
از این مشکالت اتفاق نمیافتد .هر چند معاونت
حقوقی وزارت بهداشت و دانشــگاههای علوم
پزشــکی این موارد را رســیدگی میکنند ،اما
معموالً بــه نتیجه خاصی نمیرســد و در انتها
پیشــنهاد میشــود که مصالحه کنند .این در
شــرایطی اســت که در این موارد گاهی جو به
سمتی میرود تا نظام ارائه خدمت محکوم شود.
به هر حال وقتی اعتماد مردم نســبت به کادر
درمانی خدشهدار میشــود و آسیب میبیند،
اصالح این اعتماد بسیار دشوار خواهد بود.
منبع ایرنا
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داروسازی کشور داشــتم میگویم که
هیــچگاه پــس از انقــاب یــک فرد
غیرداروساز رئیس ســازمان غذا و دارو
نبوده اســت و آن اتفاقاتی کــه افتاده،
متوجه سازمان غذا و داروست.
زمانی که من حرف از امضاهای
طالیــی در این ســازمان زدم،
گروههایی بــه من حملــه کردند .من
میدانــم حملههای صــورت گرفته از
سوی کسانی بود که در حال استفاده از
«رانت» بودند .باید بگویم در ســازمان
غذا و دارو اتفاقات تلخ کم پیش نیامده
است .این اتفاقات از نظام قیمتگذاری،
تولیــد ،توزیــع و غیره تا ســایر موارد

پیشرفت داشــته اســت؛ چراکه هیچ
ضابطه قدرتمند عدالتمحوری در این
زمینه فعــال نبود .گرچه این ســامانه
زیرساخت خوبی برای شفافیت بود ،اما
هرگز به سوی شــفافیت حرکت نکرده
اســت .حتی در حال حاضر که با شما
صحبت میکنم همچنان این ســامانه
دارای نواقصی هست .به عنوان مثال یک
کاربر در ســامانه تیتک توانســته بود
آمپول تستوســترون را به عنوان پودر
نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند
یا یک خانم دکتر در این سامانه در ۱۹
قسمت مسئول فنی شناخته شده بود
بدون اینکه این سامانه خطا دهد.

در حوزه تخلفات دارویی احتیاج
بــه یــک ســامانه بــه روز با
زیرساختهای ســامانه تیتک داریم.
باید واقعبین باشــیم .بنــده به دکتر
شانهساز نیز گفتهام اگر تخلفی صورت
گیرد بنده به هیچ عنوان گذشت نخواهم
کرد .حتی اگر در دنیا متوجه تخلف شما
نشــوند ،در آخرت شما باید پاسخگوی
من باشــید .در این میدان هر کسی که
پاکیزهتر است ،باید فعالیت کند .سالمت
مردم بــه هیــچ عنــوان بــرای من
شوخیبردار نیست .من نه اجازه رانت به
واردات دارو و نه اجــازه رانت به تولید
داخلی میدهم.

پس از اصالح سامانه ،تصمیم به
برخورد بــا ســایر تخلفهای
صورت گرفته داشتیم و تمام تخلفات را
به قوه قضائیه گزارش کردم .من در رابطه
با بیتالمال حتی بــا فرزند خودم هم
شوخی ندارم .البته باید بگویم به هیچ
عنوان کینه و حســد را در دل خود راه
نمیدهــم .روزی پروندهای از ســوی
شخصی که علیه من اقداماتی انجام داده
بود ،به وزارتخانه آمد .بنده تاکید کردم
به هیچ عنوان نباید با نیت قبلی به این
پرونده رسیدگی شود.
نمیتوانیم سامانه درست احداث
کرده و به دست انسان نادرست
دهیم .این موضوع مانند آن میماند که
چرتکه را از دزد گرفتــه و کامپیوتر به
دست او دهیم .همواره تاکید کردهام که
هوشمندســازی باعث عاری شدن از
آلودگی نمیشود و ما نیاز به انسان سالم
داریم .انسانی که توســعه یافته باشد،
دروغ نمیگویــد ،مالیاتــش را انــکار
نمیکند HIV ،نمیگیرد و...
هرگونــه بیعدالتــی از طریق
سامانه  ۱۹۰به اطالع ما میرسد
و من شــخصاً آن را پیگیری میکنم.
اولویت اول ما در ســازمان غــذا و دارو
پیش رفتن به ســمت روند تولید دارو
است .سال گذشــته  ۲۲هزار میلیارد
تومان هزینه بازار دارویی کشور بود که
از ایــن رقم ســه درصــد بــه واردات
اختصاص مییافت و متاســفانه همین
سه درصد حدود  ۳۰درصد از ارزش بازار
دارویی کشور را شامل میشد .همچنین
 ۹۷درصــد هزینههــا نیــز مربوط به
داروهای داخلی بود که  ۷۰درصد هزینه
ریالی در کشور را شامل میشد.

در آستانه هفته ملی سالمت روان مطرح شد؛

رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسالمی شهر تهران:

معاون دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات بهداشتی و درمانی در خصوص
بیماران روان گفت :از  ۲۳.۶درصد افرادی که در گروه  ۱۵تا  ۶۴ساله نیازمند مداخله روانپزشکی شناخته شدهاند،
 ۱۲.۷درصد دارای اختالل افسردگی و ۱۴.۶درصد دارای اختالالت اضطرابی هستند .علی اسدی با اشاره به پیمایش
ملی سالمت روان در سال  ،۹۰گفت :طبق این پیمایش که جمعیت هدف افراد  ۱۵تا  ۶۴ساله بودند ،مشخص شد
که  ۲۳.۶درصد افراد جامعه نیاز به دریافت خدمات روانپزشکی دارند .البته این عدد نمیتواند نگران کننده باشد؛
چراکه آمار و ارقام اکثر کشورها به همین منوال است .وی در ادامه با اشاره به اینکه پیمایشهای ملی در سطح کشور
هر پنج سال یا هفت سال یکبار اتفاق میافتد ،افزود :پیمایش دوم سالمت روان در سالجاری در دست اجراست .البته
شاید در طول این مدت پیمایشهای دیگری صورت گرفته باشد ،اما ارقام به دست آمده از این پیمایشها از آنجا که
در سطح ملی نیست ،نمیتواند مرجعی برای قضاوت باشد.
معاون دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت ادامه داد :از  ۲۳.۶درصد افرادی که در گروه  ۱۵تا
 ۶۴ساله نیازمند مداخله روانپزشکی شناخته شدهاند ۱۲.۷ ،درصد دارای اختالل افسردگی و  ۱۴.۶درصد دارای
اختالالت اضطرابی هستند که در هر دو دسته آمار زنان نسب به مردان بیشتر است .وی با اشاره به اینکه اختالالت
اضطرابی گروه گستردهای را در بر میگیرند ،تصریح کرد :به همین علت شایعترین اختالل روانی ،اختالالت افسردگی
است .از طرف دیگر ،موضوع بسیار حائز اهمیت برای دستاندرکاران سالمت کشور ،توجه به افرادی است که در
این پیمایش فاقد اختالل و سالم شناسایی شدهاند .ارائه خدمات کنترلی به این افراد میتواند به عدم افزایش آمار
مبتالیان به اختالالت روانی کمک کند.

مهر :رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسالمی شــهر تهران گفت :تفاهم شده است که اسناد
شهرداری با ستاره یا نشانهای از سایر اسناد مشخص و ثبت شــوند .محمود میرلوحی در پاسخ به پرسشی در
خصوص جزئیات گزارشی که اداره کل حقوقی شهرداری به اعضای شورای شهربا موضوع پروندههای قضایی
شهرداری ارائه کرده است ،گفت :دفتر حقوقی شهرداری تهران با توجه به وسعت و حجم گستردهای از کار حقوقی
اقدامات خوبی را شروع کرده است .در حال حاضر تعداد پروندههای شهرداری تهران در حوزه حقوقی ،چند برابر
کل پروندههای دولت در این حوزه است که با توجه به فعالیتهای گستردهای که در تهران انجام میشود ،طبیعی
است .وی ادامه داد :به تازگی هماهنگیهای خوبی با قوه قضائیه صورت گرفته ،مسئوالن شهری دیدارهایی با
مقامات قضایی داشتهاند و اظهار امیدواری کردند که از این پس هماهنگیهای شهرداری بیشتر شود و شاهد
بهبود همکاری قوه قضائیه و شهرداری باشیم .مسئله دومی که در این حوزه است اینکه نوعی ابهام در ساختار
حقوقی شهرداری وجود دارد .به همین دلیل تعداد قابل توجهی از پروندهها حجم گستردهای پیدا کرده و اتفاقات
ناگواری هم رخ داده است .میرلوحی با اشــاره به پروندههای حقوقی شهرداری تهران گفت :برخی پروندهها به
بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان نیز میرسد .در برخی از پروندهها به دلیل وجود افراد سودجو ،متاسفانه شهرداری
گوشت قربانی شده است به ویژه پروندههای قدیمی .به طور مثال شهرداری قطعه زمینی وقفی را با مصالحه گرفته
است و توافقات قانونی با اداره اوقاف نیز انجام شده است ،اما حکم پرداخت وجه به صندوق قوه قضائیه صادر شده
است .به گفته میر لوحی پروندههای عجیب و غریب در میان پروندههای حقوقی شهرداری تهران زیاد مشاهده
میشود.

آمار اختالالت روان در ایرانیان

گزارش تصویری

اسناد شهرداری ستارهدار میشود

رئیس سازمان ملی استاندارد:

خودروهای غیراستاندارد از دوشنبه آینده متوقف میشوند

طرح ترافیکی اربعین
حسینی

طرح ترافیکی انضباطی اربعین
حسینی در محل ستاد پلیس
راهور ناجا با حضور سردار سید
کمال هادیانفــر رئیس پلیس
راهور ناجا با اعظام  ۲۰۰تیم به
استانهای هدف آغاز شد.
عکس از امین جاللی
خبرگزاری ایرنا

ایسنا :رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که از دوشنبه هفته آینده ،این سازمان تکلیف خودروها را مشخص
میکند تا آنهایی که همچنان امکان تولید دارند ،به کارشان ادامه دهند و آنهایی که باید تولیدشان متوقف شود،
دیگر تولید نشوند .نیره پیروزبخت در مراسم جهانی استاندارد اعالم کرد که این سازمان آخرین وضعیت گزارش
رعایت استانداردهای  ۸۵گانه صنعت خودرو را به روزرسانی کرده و هرچند در این زمینه تغییر جدی رخ نداده
است ولی در فرآیندها تغییراتی بهوجود آمده که میتواند شرایط تولید برخی خودروها را تغییر دهد .به گفته وی،
از اسفند سال گذشته در یک تصمیمگیری مقرر شد که گزارشهای مربوط به خودروهای غیراستاندارد از سوی
این سازمان دریافت شود و در نهایت با نهایی شدن بررسیها جمعبندی الزم در رابطه با آنها صورت گیرد .رئیس
سازمان ملی استاندارد ادامه داد :ظرف روزهای آینده ،شورای عالی استاندارد تشکیل جلسه میدهد که در این
شورا مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و انجمنهای خودروسازی حضور دارند .در صورتی که در این جلسه
مشخص شود خودرو یا خودروسازی نتوانسته است شرایط الزم برای تأیید استاندارد خودروهایشان را به دست
بیاورد ،این ســازمان توقف تولید این خودروها را اعالم میکند .به گفته پیروز بخت ،با توجه به اهمیت سالمت و
ایمنی مردم حتی در صورت هرگونه فشار و مشکلآفرینی نیز این استانداردها اعمال خواهد شد .وی با اشاره به
جایگاه مطلوب ایران در ردهبندی جهانی استاندارد اظهار کرد :امروز کشور ما از بین  ۱۶۳کشور در حوزه مدیریت
فنی رتبه  ۲۱را پیدا کرده و ما در آسیا در کنار کرهجنوبی و پس از چین و ژاپن ،رتبه سوم استاندارد را داریم .در کنار
آن جایگاه هیئت مدیره ایران در عرصه جهانی نیز یک اتفاق مهم در حوزه استاندارد برای کشور به شمار میرود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تالش تحریمها برای کاهش توان ایران در سطح بینالمللی تاکید کرد :ما
اعالم کردهایم که تحریمها نباید هیچ تاثیری بر الزامات ایمنی و استانداردسازی بگذارد؛ ما در حال حاضر در تدوین
حدود  ۹۰استاندارد بینالمللی در حوزههایی مانند نانو و مواد غذایی فعال هستیم و یکی دیگر از موارد در دستور
کار هتلهای بومگردی ایران است.

کوتاه از جامعه
سرپرست سازمان جوانان جمعیت
هاللاحمر:

جوانان در سامانه جامع
هاللاحمر ثبت نام کنند

ایرنا :سرپرســت ســازمان جوانان جمعیت
هاللاحمر با اعالم فراخوان ثبت نام در سامانه
عضویت جامــع و یکپارچهســازی اطالعات
اعضــای داوطلــب جمعیــت هاللاحمر از
جوانان و دانشجویان عضو کانونهای سراسر
کشور برای ثبت اطالعات خود در این سامانه
دعوت کرد.
علی گنجکریمی افزود :سامانه جامع عضویت
در جمعیت هاللاحمر در راستای سیاستهای
کالن این جمعیت برای ثبت اطالعات اعضای
داوطلب سازمان جوانان به بهرهبرداری رسیده
است و از همه اعضای سازمان جوانان دعوت
میشود هرچه ســریعتر با مراجعه به سامانه
جامع عضویت به آدرس  members.rcs.irاقدام
به ثبت اطالعات خود کننــد.وی ادامه داد :با
توجه به اهمیت و ضرورت تهیه بانک اطالعاتی
جامع از اعضای جوانان جمعیت هاللاحمر ،با
ثبت اطالعات اعضا در این ســامانه ،نسبت به
ســازماندهی و به کارگیری مطلوب اعضا در
قالب برنامههای ابالغی گامی موثر برداشــته
خواهد شد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:

 ۵۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان
برای بورسیه هزینه شد

شــهر خبر :وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
هزینه هر نفر بورســیه را از  ۵۰۰میلیون تا یک
میلیارد تومــان اعالم کرد و گفــت :در فاصله
ســال های  ۸۹تا  ،۹۲معــاون فرهنگی وقت
این وزارتخانه  ۷۳۶نفر ،مســئولی دیگر ۱۵۱
نفر و یک تشکل دانشــجویی  ۵۹۵نفر را برای
اعطای بورســیه معرفی کردند که مستندات
و مکاتبــات آن موجود اســت .منصور غالمی
با حضور در جلســه علنی خانه ملت به ســوال
محمود صادقی نماینده تهران و عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی
پاسخ داد.
وی یادآور شد :بنابراین تا ســال  ۸۴دو مسیر
آزمون و معرفی از سوی دانشگاه وجود داشت.
در سال  ۸۵شــورای مرکزی بورس تصمیم به
برگزار نکــردن آزمون گرفت و ایــن آزمون از
سال  ۸۵متوقف شد؛ انتخاب داوطلبان از میان
دانشجویان ممتاز نمونه ،مربیان دانشگاهها در
رشتههای خاص صورت گرفت ،اما کلیات این
تصمیم بــه تایید وزیر وقت رســید .وزیر علوم
خاطرنشان کرد :در سال  ۸۷دستورالعمل تغییر
کرد و عالوه بر افراد فوق افــراد دارای خدمات
فرهنگی هم به ضوابط اعطای بــورس افزوده
شــدند .غالمی یادآور شــد :همچنین حداقل
معدل  ۱۴و  ۱۶را برای کارشناسی و کارشناسی
ارشــد تعیین کردند ،در ضمن شرط سنی هم
تعیین شد ،اما این تغییرات شورای مرکز بورس
به تایید وزیــر علوم وقت نرســید و به صورت
معرفی دانشــجویان بورسیه از ســوی افراد به
تعیین افراد و اشخاصی که بورس به آنها تعلق
می گیرد ،اقدام شد.
نجفی در بازسازی صحنه قتل:

چون با میترا درگیر شدم
بی هدف شلیک کردم

خبر آنالین :قاضی محمد کشکولی به همراه
مستشــاران شــعبه نهم دادگاه کیفری تهران
برای بازســازی صحنه قتل به محل جنایت که
ساختمانی در ســعادتآباد بود رفتند .دقایقی
بعد نیز خودرو کارآگاهان تشخیص هویت پلیس
آگاهی در حالی که محمدعلی نجفی نیز داخلش
بود مقابل ساختمان توقف کرد .این در حالی بود
که از حضور خبرنگاران و وکالی مقتول به داخل
ساختمان جلوگیری شد.پس از گذشت چهار
ســاعت از حضور نجفی ،قضات و کارشناسان
و کارآگاهان پلیس آگاهی بازســازی صحنه به
اتمام رسید و نجفی بار دیگر به زندان بازگشت.
قاضی کشــکولی پس از خروج از ساختمان در
پاسخ به سؤاالت متعدد خبرنگاران سکوت کرد و
فقط به بیان اینکه مصاحبه نمیکنم ،اکتفا کرد.
حمیدرضا گودرزی ،وکیــل محمدعلی نجفی
گفت« :بازســازی دوباره صحنه قتل برای رفع
ابهامها و سؤاالتی بود که دیوان عالی کشور در
پرونده گرفته بود .به همین خاطر سه کارشناس
پزشــکی قانونــی ب ه همــراه ســرگرد عزتی،
کارشناس اولیهای که برای بررسی نحوه شلیک
گلولهها تعیین شــده بود و ســه کارشــناس
اسلحهشناسیدر محل بازسازی صحنه حضور
داشتند.
نجفی در هنگام بازسازی صحنه قتل به سواالت
و شــبهات موجود در پرونده پاسخ داد و اظهار
داشــت که هنگام درگیری با میترا اســتاد در
حمام تعادل نداشــته و با اختیار شلیک نکرده
است بلکه بر اثر گالویز شدن با میترا ناخودآگاه
دستش روی ماشه فشــار وارد کرده و گلولهها
بیهــدف شــلیک شــده اســت».در پایان
بازسازی صحنه کارشناســاناز قاضی پرونده
دو هفتــه مهلــت خواســتهاند تا با بررســی
دقیق ماجرا اظهارنظر نهایــی خود را به دادگاه
تسلیم کنند.

