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بازتاب
پاسخ آموزش و پرورش به پولی شدن
آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان

خبر
معاون توسعه و پیشبینی سازمان هواشناسی:

بارشهای اخیر
بحران آب کشور را حل نمیکند

ایســنا| معاون توســعه و پیشبینی سازمان
هواشناســی کشــور ضمن اشــاره به بهبود وضع
آبهای تجدیدپذیر کشــور ،تصــور از بین رفتن
بحران آب کشور در نتیجه بارشهای اخیر را تصور
اشتباهی دانست و گفت :حجم استفاده از آبهای
تجدیدناپذیر بهحدی بوده که با این بارشها جبران
نمیشود .علی عابدینی با اشــاره به اینکه تصور از
بین رفتن بحران آب کشور با بارشهای دوماه اخیر
تصور اشتباهی است ،ادامه داد :با این بارشها آبهای
تجدیدپذیر تا حدی جبران میشود و سدهای خالی
شده در برخی از استانها چون ایالم اشباع شدند که
درعین آسیبزا بودن برای این استان و ایجاد سیل،
ذخایر آب آنها را هم باال برد.

ازدحام پشت مرزهای عراق
فرمانده نیروی انتظامی بار دیگر به زائران بدون گذرنامه و روادید هشدار داد
دو روز مانده به اربعین امســال مرز مهــران یکی از
پایانههایاصلیخروجمسافرانوزائرانبستهشدوحاال
صدورویزاتنهادراهواز،کرمانشاهومشهدانجاممیشود؛
درحالیکهگزارشهاحاکیازازدحامکمسابقهایپشت
مرزهای مهران ،شــلمچه و چزابه است؛ اما جانشین
فرمانده ناجا میگوید زائران به ســمت شهرهای مبدا
بازگردند؛ چرا که امکان خروج از کشور برای آنها وجود
ندارد.
شــبکههای اجتماعی و خبرگزاریها این روزها پر
است از تصاویری که از کربال میرسد .زائرانی که برای
پیــادهروی رفتهاند در میان موکبهــا و زیر پرچمها
میایستندوتصویراینسفروراهپیماییرابههمهجای
جهان مخابره میکنند .دو روز دیگر تعداد زائران اربعین
بهاوجمیرسد،آنهاکهآمدهاندتاباوجودهمهمخاطرات
و ناامنیهایی که در عراق هست پیاده از نجف تا کربال
بروند و پرچمهای هیأت من الذله را در آســمان عراق
بلند کنند و بچرخانند .براساس گزارشهای دریافتی
از مرز مهــران ،این پایانه یکی از شــلوغترین روزهای
خود را میگذراند و حجم ترافیک از پــل زائر تا پایانه
مرزی باال است؛ بهطوری که زائران مجبورند مسیری
 11کیلومتری را با پای پیاده برای خروج از کشــور تا
پایانه مرزی مهران طی کنند .آنطور که سردار «حسن
کرمی» ،فرمانده قرارگاه عملیاتی ظفر و یگانهای ویژه
ناجا با اعالم افزایش محدودیتهای ترافیکی جدید در
محورهای کرمانشــاه و همدان و ایالم به سمت مهران
گفـت« :به هیچ وجه اجازه تردد وسایل نقلیه سنگین
در این مسیرها داده نخواهد شد .همچنین امکان ورود
زائران از عراق و خروج آنها درکشــور بهطور همزمان
با حجم جمعیت مشاهده شــده امکانپذیر نیست و
ناچاریماعالمکنیم،ظرفیتپذیرشبرایورودبهکشور
عراق در مرز مهران وجود ندارد و ظرفیت پذیرش در مرز
مهرانتمامشدهاست».
به گفته کرمی ،با بسته شــدن مرز مهران ،بهترین
پایانههای مرزی برای سفر به عراق تا روز اربعین 2 ،مرز
چزابهوشلمچههستند.چنانکهکهاومیگویدبخشیاز
زائران کربال که در روزها و هفتههای گذشته رفته بودند
درحال بازگشت به ایران هستند و از آنجا که بخشی از
آنها از مرز مهران وارد ایران میشوند نمیتوان همزمان
این مرز را برای ورود و خروج باز نگه داشــت و زائرانی
که میخواهند در روزهای باقیمانده از طریق مرزهای
زمینی به کربال بروند ،از طریق مرزهای چزابه و شلمچه
برایخروجازکشوراقدامکنند.
زائرانبهشهرهایمبدابرگردند
از ســوی دیگر سردار «اســکندر مومنی» ،جانشین
فرمانده ناجا هم دیروز گفت« :موج بازگشت زائرانی که
طی روزهای گذشته به عراق عزیمت کردهاند ،آغاز شده
و هم اکنون با ترافیک شدید بهویژه در مرز بینالمللی
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عطف بــه مطلب منــدرج در آن رســانه مورخ
 94/8/11با عنوان «به بهانه پولی شدن آموزشهای
ضمن خدمت فرهنگیان» عین جوابیــه اداره کل
آموزش و پرورش شهر تهران را به اطالع میرساند:
 باتوجه به منویات مقــام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و براســاس مفاد سند تحول بنیادین آموزش
و پــرورش (فصل ششــم راهبــردی کالن بند 13
هدفهــای کالن  )4 ،5 ،6 ،7که توســعه مســتمر
شایســتگیها و توانمندیهای اعتقــادی ،تربیتی،
علمی و حرفهای فرهنگیان گرانقدر را مورد تاکید قرار
داده است .اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در
راستای تامین اهداف مذکور و رسالت خطیر در بحث
آموزش نیروی انسانی ،سکاندار برنامه توسعه بخش
آموزش کارکنان بوده اســت یا استفاده از روشهای
نوین ،برنامههای متنوعی را طراحی و اجرا نموده است
کهبهاختصارعبارتستاز:
 )1باتوجه به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش
این اداره کل برای آن دسته از همکاران ارزشمندی که
میبایست کتب تازه تالیف را تدریس نمایند از قبل از
شروع سال تحصیلی و در تابستان آموزشها را شروع
نموده و هزینههای برگزاری ایــن دورهها از اعتبارات
متمرکز وزارتی میباشد و تمامی همکاران فوقالذکر
میبایستدرایندورههاشرکتنمایند.
 )2برگزاری دورهها ،کارگاهها و سمینارهای علمی
و آموزشی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای مدیران
ارشد و همچنین مدیران محترم مدارس شهر تهران
مانند آموزش ســند تحول و زیرنظامهای مترتب در
آن ،طرح بالندگی و ...که تمامی آن با اعتبارات استانی
انجامشدهاست.
 )3برگزاری دوره تخصصی تربیت مدیران مبتنی
بر یادگیری بر بنیاد کار که به مدت  10ماه در شــهر
تهرانبرگزارگردیدهاستکهیکیازمجریاناینطرح
نگارنده این مقاله بوده که آن جناب میتواند شاهد این
ادعا باشــد که از فراگیران هیچ وجهی دریافت نشده
اســت و کلیه هزینهها از جمله پرداخت حقالزحمه
ایشان و همکارانشان براساس قرارداد منعقده از این
اداره کل پرداخت شده است.
 )4یکی از طرحهای مطلــوب که باتوجه به نتایج
حاصله ،استقبال و مشارکت چشمگیر همکاران فاخر
آموزش و پرورش شــهر تهران در سنوات گذشته (از
ســال  )88برنامهریزی و اجرا شده اســت .برگزاری
دورههای آموزش تخصصــی کوتاهمدت در مدارس
(مشارکت مدرسه محور) میباشــد که مورد توجه
سایر استانها نیز قرار گرفته اســت و براساس مفاد
بخشــنامه شــماره  93/8/3 -125529/62شرایط
و ضوابط اجرای این برنامه آورده شــده است .بر این
اساس در بند  9دریافت هرگونه وجه نقد از فراگیران
و شرکتکنندگان برای برگزاری دورههای آموزشی
ممنوعمیباشدووجاهتقانونینداشتهوبحمداهللدر
این چند ســال هیچ مورد گزارش نشده است و مدیر
مدرســه در صورت تمایل و با رعایت تمامی موارد و
مقررات و آئیننامههای اجرایــی و با نظارت این اداره
کل با مشارکت انجمن اولیا ،به مدت محدود دورههای
آموزشیتخصصیرابرگزارنمایند.
و اما :با بررســی میدانی در آموزشــگاه موردنظر
نویسندهمقاله،ضمنتکذیبادعایمطرحشدهیادآور
میگردد .این اداره کل آموزش منابع انسانی و توسعه
عدالت آموزشی را وظیفه ذاتی و سرلوحه برنامهها و
طرحهای خود قرار داده است و با جدیت تمام پیگیری
مینماید .خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و
رسانهها نسبت به درج جوابیه این مرکز در آن رسانه
اقدام الزم صورت گیرد.

مرز مهران بسته شد

مهرانبرایبازگشتبهکشورروبهروهستیم».
جانشین فرمانده ناجا از زائرانی که پشت مرز مهران
هم هستند خواسته به شــهرهای مبدا مراجعه کنند؛
چرا که به گفته او این مرزها با ازدحام کم سابقه جمعیت
مواجه شده است و امکان خروج بیشــتر زائران از مرز
مهرانوجودندارد.
به گزارش برخی منابع مردمی از صبح امروز پلیس
راه در ورودیهای اســتان ایالم در اســتان کرمانشاه
و حتی همــدان از آمدن خودروهــای عمومی حامل
زائران به ســوی مهران ممانعت میکند .شهر  15هزار
نفری مهران در این روزها پذیرای بیــش از 100هزار
نفر جمعیت زائر است که میخواهند برای شرکت در
آیین اربعین به کربالی معلی سفر کنند .نزدیک شدن
به اربعین حسینی بر حجم زائرانی که خواستار حضور
در آیینهای اربعین هســتند لحظه به لحظه بیشتر
میشود بهطوری که تنها در مرز مهران تاکنون حدود
 8 00هزار نفر عــازم عتبات عالیات شــدهاند و تعداد
بسیاری نیز در پایانه مرزی منتظر اجازه خروج از کشور
هستند و هنوز مشخص نیست که چه تصمیمی برای
آنها گرفته میشــود .البته بخشی از مشکالت ناشی از
ازدحام مسافران پشت مرزها مربوط به آنهایی است
که ویزا ندارند؛ اما اصرار دارند که از مرز خارج شوند این
درحالی است که پیش از این اعالم شده بود که امسال
به زائران بدون ویزا اجازه خروج از کشور و ورود به عراق
داده نمیشود .بماند که حاال تعداد زیادی از همین افراد
پشت مرزها نشستهاند و شعار میدهند« :نه پول داریم،
نهویزا،میخواهیمبریمکربال».
ویزایعراقروزانهصادرمیشود
در حالی که شماری از زائران پشت مرزها بدون ویزا

متوقف شدهاند ،از سوی دیگر«سعید اوحدی» ،رئیس
سازمان حج و زیارت درباره آخرین وضع صدور ویزا برای
زائران از پیشبینی تسهیالتی در این زمینه خبر داده
و گفته است که روادید برای سفر به عراق روزانه صادر
میشــود .او دیروز همچنین از زائران خواست تا زمان
بازگشتشان به ایران را مدیریت کنند و زمان برگشت را
بهآخرینروزهاموکولنکنند.
رئیس ســازمان حج و زیارت گفت :صدور ویزا از روز
گذشته به صورت روزانه صادر میشود و به زائران توصیه
میشود بدون گذرنامه و ویزا به پایانههای مرزی مراجعه
نکنند .به گفته او تاکنون یکمیلیون و  5 00هزار زائر
از مرزهای کشور خارج شدهاند ،همچنین سایت سماح
برایثبتنامزائرانهمچنانبازاست.
از ســوی دیگر «محســن نظافتی» ،معاون عتبات
حج و زیــارت هم اعالم کرده اســت ،تنهــا در اهواز،
کرمانشاه ،مشهد و تهران ویزا صادر میشود .به گفته
معاون سازمان حج و زیارت یکسری از زائران در نجف
گذرنامههای خود را گم کردهاند و پیگیری این موضوع
برعهده وزارت امور خارجه اســت و کســانی که با این
مشکل روبهرو شدند باید به کنســولگری ایران در آن
کشور مراجعه کنند تا برای آنها برگه خروج موقت صادر
شود.
تدابیربهداشتیدرمرزها
ودرمسیرپیادهرویزائران
عراق از نظر بهداشــت و بیماری یکی از کشورهای
پرخطر اســت و از ســوی دیگر ازدحام جمعیت در
زمانهایی مثل اربعین زمینه انتقال بیماریها بهویژه
بیماریهای منتقله از آب و غذای ناسالم را هم تشدید
میکند .در جریــان پیادهروی زائــران در هفتههای

منتهی به اربعین اکثریت آنها در طول مسیر از غذاها
و نوشیدنیهایی اســتفاده میکنند که ممکن است
بخشــی از آنها به دالیل مختلف آلوده باشــند؛ دقیقا
به همین دلیل اســت که مســئوالن وزارت بهداشت
میگویند زائران بهویژه در مصرف آب آشامیدنی دقت
کنند.
«بابک عشرتی» ،سرپرست گروه کنترل بیماریهای
منتقلــه از آب و غــذای وزارت بهداشــت میگوید:
«مســمومیت غذایی ،مشــکالت گوارشی و تنفسی؛
بیشترین علت مراجعه زائران به مراکز درمانی است .به
زائرانتوصیهمیکنیمرعایتبهداشتفردیرادرطول
مسیر داشته باشند ،غذای گرم تناول کرده و قبل از غذا
و بعد از استفاده از سرویسهای بهداشتی ،دستهای
خودرابشویند».
همچنینمرتضیجعفری،معاونغذاودارودانشکده
علوم پزشــکی آبادان گفته هیچگونه کمبود دارویی
در منطقه وجود ندارد .به گفته او قبل از ایام اربعین با
بیمارستانهایمنطقهدرخصوصاقداماتالزمجهت
تأمیندارو،مکاتباتالزمصورتگرفتهاست.
جعفری به دپوی داروهای مورد نیاز در مواقع خاص
نیز اشــاره کرده و گفته« :این داروها و ملزومات طبق
لیســت ســازمان غذا و دارو خریداری و در انبارهای
دارویی نگهداری میشــود و تاکنون مــورد خاص و
مشــکوکی در زمینه ســامت آبهای آشــامیدنی
مشاهدهنشدهاست».
کربالروزاربعینسردمیشود
روز پنجشــنبه که مصادف اســت با روز اربعین در
کشور عراق ،شهرهای نجف و کربال شاهد کاهش ۱۰
درجهای دما خواهند بود و بارش بــاران از اواخر وقت
فردا تا روز چهارشنبه در این دو شهر رخ میدهد .این
خبری است که سازمان هواشناسی کشور اعالم کرده
و با انتشار اخطاریهای نسبت به سرد شدن و بارش باران
در استانهای مرزی و شــهرهای کربال و نجف در ایام
پیادهرویاربعینهشداردادهاست.
در این اخطاریه آمده است« :استانهای مرزی ایالم،
خوزستان و کرمانشــاه در روز سهشنبه و چهارشنبه
بارش برف و باران را شــاهد خواهند بــود و در ایالم و
شمال خوزستان گاهی با رگبار و رعدوبرق و احتمال
آبگرفتگیمعابرعمومیپیشبینیمیشود».
همچنینبرایجنوبعراقوشهرهایمقدسنجف
و کربال از اواخر وقت فردا بــارش پراکنده باران و گرد و
خاک و وزش باد پیشبینی میشود که تا چهارشنبه
ادامه دارد .اما در روز پنجشنبه شمال خوزستان شاهد
بارش باران خواهد بود و در این روز که مصادف شــده
است با اربعین حسینی به وقت عراق ،برای شهرهای
نجف و کربال وزش باد شــدید و کاهش محسوس دما
(حدود10درجهسلسیوس)پیشبینیمیشود.

پیشنهاد و درخواست ایران در اجالس بینالمللی آب و هوا در پاریس از سازمان ملل

آثار جنگ و درگیریهای مسلحانه بر تغییر اقلیم بررسی و محاسبه شود
شهروند| «ســازمان ملل آثــار و تبعات جنگ و
درگیریهای مســلحانه را بر تغییــرات اقلیمی و
محیطزیست محاسبه کند ».این پیشنهاد مشخص
ایران در اجالس بینالمللی آب و هوا در پاریس است.
پیشنهادیکهرئیسسازمانحفاظتمحیطزیست
خبر آن را داد« ،ایران مجموعه پیشنهادات مشخصی
برای این اجالس دارد .پیشنهاد مشخص ما این است
که اجــاس آب و هوا ،آثار جنــگ و درگیریهای
مسلحانه را در بحث تغییر اقلیم بهطور دقیق بررسی
کند ».معصومه ابتکار درحاشیه نخستین روز از این
اجالس کــه در پاریس برگزار میشــود ،ادامه داد:
«ردپای کربنهای ناشــی از جنگ و ناامنیها را باید
محاسبه کنند ،زیرا آثار صنایع جنگی بسیار بزرگ
اســت اما هیچ زمانی به تاثیرات زیســتمحیطی
آن پرداخته نشده اســت ،به همین دلیل پیشنهاد
میکنیم که ســازمان ملل آثــار و تبعات جنگها
و درگیریهای مســلحانه را بر تغییــرات اقلیمی و
محیطزیس��ت لحاظ کند ».او با اشاره به اینکه این
اجالس از جنبــه بینالمللی واقعهای بســیار مهم
اســت ،گفت« :اجالس پاریس فرصت مهمی است
برای حضور سران کشورها درموضوع تغییرات آب و
هوایی برای شکلگرفتن یک تفاهم جدید که بتواند
جلوی عواقب و عوارض تغییر اقلیم را بگیرد و مانع
خسارتهای بیشتر به کشــورها و جوامع مختلف

شود».
معاون رئیسجمهوری ،با بیــان اینکه اجالس
پاریس یــک اعالم رســمی برای اقــدام عملی در
برابــر تغییرات آب و هوایی اســت ،یــادآوری کرد
که «کشورهای صنعتی و توســعهیافته امروز یک
مســئولیت تاریخی دارنــد و آن این اســتکه در
سالهای گذشته به مسئولیتهای خود عمل نکرده
ت وارد ش��ده را جبران نکردهاند .کشورهای
و خسار 
درحال توسعه خواهان دیدهشــدن و پرداختن به
عملکرد ســالهای گذشته کشــورهای صنعتی
هستندوهرچندمسئولیتمقابلهباتغییراتاقلیمی،
مسئولیتمشترکیدرمیانکشورهاست،امامتفاوت
است زیرا کشورها به میزان سهمی که در ایجاد این
شرایط دارند ،مسئولیت متفاوتی هم در مقابل سایر
کشورها دارند .به همین دلیل در نشست پاریس به
اینمسئولیتهاپرداختهخواهدشد».
ابتکار پذیرش داوطلبانه ســهم کشورها در تولید
گازهای گلخانهای را اتفاقی جدیــد برای مقابله با
گرمشدن زمین دانســت و گفت« :به همین دلیل
حدود  ۱۸۰کشــور جهان برنامههای خود را در این
زمینهبهصورتمکتوبارایهکردهاند».
او با تأکید بر اینکه اقدامــات داوطلبانه از طرف
کشــورهای صنعتی باید به صورت تعهدی الزامآور
پذیرفته شود ،ادامه داد« :کشورهای صنعتی سهم

بیشــتری در تولید گازهای گلخانهای و گرمشدن
زمین دارند ،به همان تناسب هم باید مسئولیتهای
بیشتریرادرکمکبهحلاینمشکلبپذیرند».
او در ادامه به پیمان زیستمحیطی کیوتو و میزان
تعهد کشورهای صنعتی به آن اشــاره کرد و افزود:
«بســیاری از کشــورهای صنعتی به تعهدات خود
براساس این پیمان عمل نکردند و کشورهایی که به
انعملکردند،بسیارکمبود.برهمیناساس،درحال
حاضر نگرانی اصلی افزایش گرمای زمین بیش از دو
درجه است که اگر تحقق یابد ،طبق نظر متخصصان
و کارشناسان عواقب و عوارض بسیاری برای زمین
خواهد داشــت .به همین خاطر همــه تالشها به
این سمت اســت که گرمای زمین و انتشار گازهای
گلخانهای به حد اعالمشــده ،نرسد .اجرای تعهدات
کامل از طرف کشــورهای صنعتی و توســعهیافته
یکی از بزرگترین نگرانیهای کشــورهای درحال
توســعه بوده زیرا این کشــورها معموال به تعهدات
خود عمل نکردهاند».ابتکار با اشاره به این نگرانیها
گفت« :درحال حاضر نگرانی اصلی افزایش گرمای
زمین بیش از دو درجه اســت که اگــر تحقق یابد،
طبق نظر متخصصان و کارشناسان عواقب و عوارض
بسیاری برای زمین خواهد داشت .به همین خاطر
همه تالشها به این سمت است که گرمای زمین و
انتشار گازهای گلخانهای به حد اعالم شده ،نرسد».

او افزود«:اجرای تعهدات کامل از طرف کشــورهای
صنعتی و توسعهیافته یکی از بزرگترین نگرانیهای
کشــورهای درحال توســعه بوده زیرا این کشورها
معموالبهتعهداتخودعملنکردهاند».
او انتقال فناوری از کشورهای صنعتی به کشورهای
درحال توسعه را بسیار مهم و اساسی در کاهش انتشار
گازهای گلخانهای توصیف کــرد و ادامه داد« :در این
زمینهاجالسپاریسبایدبهدنبالتدوینسازوکارهای
حقوقی و همینطور مشــوقهای اقتصادی باشــد
که موضوع بسیار مهمی است زیرا برآیند آن کاهش
تغییراتاقلیمرادرپیخواهدداشت».
تحریمهارفعشود،سهمایراندرکاهش
گازهایگلخانهایافزایشمییابد
درصورتی که تحریمها بهطور کامل رفع شــوند،
سهم ایران در کاهش گازهای گلخانهای به 12درصد
افزایش خواهد یافت .رئیس سازمان محیطزیست ،با
اعالم این خبر گفت« :جمهوری اسالمی ایران برنامه
خودبرایکاهشتولیدگازهایگلخانهایرابهاجالس
پاریس اعالم کرده است .براســاس هماهنگیهای
دســتگاههای مختلف و تصمیم دولت ،چهاردرصد
کاهش انتشار گازهای گلخانهای در برنامه ایران قرار
گرفته و به این اجالس اعالم شده است که در صورت
رفعکاملتحریمهاوهمکاریهایبینالمللیاینرقم
به۱۲درصدافزایشخواهدیافت».

17

روي خط خبر
دادستان تهران خبر داد:

 ۸هزار زندانی مواد مخدر
در زندانهای تهران
مهر| دادســتان تهران گفت :دادسرای ناحیه
 ۲۰تهران با  ۸هزار زندانی مواد مخدر و دادسرای
ناحیه  ۳۴و  ۲۷در حوزه رسیدگی به قتل و سرقت
مهمترین دادسراهای تهران در مدیریت آسیبها
هستند.
جلس ه شــعب اجرای احکام محکومین زندانی
با حضور سرپرستان نواحی و دادیاران شعبه ویژه
اجرایاحکامبهریاستعباسجعفریدولتآبادی
دادستانعمومیوانقالبتهرانتشکیلشد.
در این جلسه ،دادستان تهران با اشاره به فعالیت
شعباجرایاحکاممحکومانزندانیگفت:مطابق
گزارش معاون اجرای احکام ،برخی از سرپرستان
نواحی دادســرا ،آمار محکومان زندانی خود را در
پایانهرماهاعالمنمیکنند.
عباس جعفری دولتآبادی با انتقاد از نبود آمار
قطعی از محکومان زندانی و تعارض میان آمارهای
ارایه شده از ســوی برخی دادسراها و زندان افزود:
دادســراها باید بهطور ماهانه آمار دقیقی از تعداد
محکومان زندانــی با ذکر نوع اتهــام مطابق فرم
ارســالی گزارش کرده و شــمار محکومانی که
مشمول عفو ،آزادی مشــروط یا دیگر امتیازات
قانونیشدهاندراارایهکنند.
دادســتان عمومی و انقالب تهــران خطاب به
سرپرستان نواحی دادســرای تهران ،با تأکید بر
ضرورت اتخــاذ ترتیبی به منظور دسترســی به
آمار دقیق محکومان زندانی اظهار داشــت :ثبت
پروندههای زندانیدار در نواحی دادســرا و تعیین
وقت نظارت بــرای این گونــه پروندهها ضروری
است و سرپرســتان و دادیاران ناظر زندان باید از
زندانهایی که محکومــان ناحی ه آنها را نگهداری
میکند ،بازدید کرده و وضع زندانیان بالتکلیف را
پیگیریکنند.
در ادام ه جلسه ،سرپرســتان و دادیاران نواحی
دادســرای تهران به ارایه آمــار محکومان زندانی
پرداختند که با توجه به مغایرت برخی از آمارهای
اعالمی ،دادستان تهران ضمن تذکر درخصوص
تهی ه آماردقیق توسطنواحیاعالمداشت :آمارهاو
گزارشهای تهیه شده از سوی شعب اجرای احکام
ویژه زندانیان باید در اسرع وقت ارایه شود.
جعفری دولتآبادی در تحلیل آمارهای اعالمی
توســط نواحی دادســرا ،با اعالم دادسرای ناحیه
 ۲۰که به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان
رســیدگی میکند بهعنوان دادســرایی که با 8
هزار نفر زندانی ،باالتریــن آمار زندانیان را به خود
اختصاص داده است و اهمیت این ناحیه از دادسرا
و نواحی ۳۴و ۲۷دادسرای عمومی و انقالب تهران
که به جرایم سرقت و قتل رسیدگی میکنند ،بر
نقشاینسهناحیهدرمقابلهباجرایممهموکنترل
ومدیریتآسیبهایاجتماعیتأکیدکرد.
او با اشــاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری
بهعنوانیکیازسیاستهایقوهقضائیهاعالمكرد:
یکی از دالیل تشکیل شــعب ویژه اجرای احکام،
تحقق این سیاست بوده که بهعنوان راهکاری مهم
با هدف کاهش جمعیــت زندانها صورت گرفته
است.
ویژه

بازدهی  % 24/4صندوق سرمایه
گذاری بانک ایران زمین در آبان ماه
ســود آبــان مــاه دارنــدگان واحدهــای
صنــدوق ســرمایه گــذاری بانــک ایــران زمین
24/4درصد اعالم شــد .به گــزارش روابط عمومی،
صندوق ســرمایهگذاری بانک ایران زمین میانگین
بازده ســرمایهگذاران ایــن صنــدوق را جهت آبان
مــاه ســال 2/03 ،1394درصد در ماه کــه معادل
24/4درصد ســاالنه میباشــد ،اعالم نمود .براساس
این اعالم ،سود محقق شــده این صندوق برای آبان
ماه نسبت به ماه گذشته 2درصد ساالنه رشد داشته
است .مشتریان میتوانند با خرید گواهی و مشارکت
در صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین از بازدهی
ماهیانه صندوق بهرهمند شــوند .صندوق ســرمایه
گذاری بانک ایــران زمین دارای مجوز از ســازمان
بــورس اوراق بهادار میباشــد و همچنین این بانک
ضامن نقد شــوندگی گواهیهای صندوق ســرمایه
گذاری بانک ایران زمین است.ســپردهگذاران جهت
کسب اطالعات بیشتر میتوانند به نزدیکترین شعبه
بانک ایران زمین یا سایت اینترنتیwww.izfund.
 irمراجعه نمایند.

