
جـامعه

دادستان تهران از تالش های دادستانی برای 
 نقض حکم قصاص محکومان زیر 18 سال 

خبر می دهد

نقض حکم اعدام 6  نوجوان
او می گوید:» قتل پیچیده ترین موضوعی است 
که تنها کســی که از جزییات ان خبر دارد، همان 
قاتل است و جنبه های مختلف آن به راحتی قابل 
تشخیص نیست، چرا که ممکن است در توانایی و 
حوصله پلیس نباشد. به هر حال وقوع قتل به عوامل 
زیادی مرتبط می شود و همه باید در قالب تیم برای 
کشف آن کمک کنند. حتی می شود از کارشناسان 
رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه که در این حوزه 
تخصص دارند، کمک دقیقی گرفت. اینکه پرونده و 
مستندات آن از یک اتاق به اتاق دیگر برود، نتیجه ای 
ندارد.« به گفته این حقوقدان باید، روش های کشف 
جرم در دانشــگاه ها به درستی تدریس شود، اینها 

مواردی است که از آن غفلت شده است.
تحول بزرگی در راه است

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس شــورای اســامی، در راســتای 
صحبت های دادســتان تهران، اجــرای  ماده 91 
قانون مجازات اسامی را تحول مهمی می داند و به 
»شهروند« می گوید:»پیش از اینکه قانون در سال 
92 اصاح شود، مواردی از محکومان زیر 18 سال 
را داشته ایم که احتماال در زمان ارتکاب به جرم قوه 
تشخیص نداشــته اند و  طبق قانون آن زمان اعدام 
شده اند. اما نقض حکم 6 نفری که دادستان عمومی 
از آن سخن گفته، نشان می دهد این اصاحیه تحول 
بزرگی است.« او ادامه می دهد:»با اجرای این قانون 
توجه ویژه ای به شــرایط سنی افراد مرتکب شده و 
به نظرم این نظام اصاحیه درستی است که قطعا با 

موارد حقوق بشری سازگارتر است.«
 احضار 180 نفر 

در پرونده واگذاری امالک شهرداری تهران 
جعفری دولت آبادی در همان نشست که خبر از 
منتفی شــدن حکم اعدام 6 مرتکب به قتل داد، به 
احضار 180 نفر در پرونده واگذاری اماک شهرداری 
تهران هم اشــاره کرد و به ابهاماتی که در چند روز 
اخیر، پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی، مطرح 
شده، به صحبت های جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهوری در آخرین جلســه هماهنگــی مبارزه با 
مفاسد اجتماعی، اشاره کرد:» دادستانی معتقد است 
که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست،از 
نظر دستگاه قضائی مبارزه با فساد امری سیاسی و 
جناحی نیست و دادســتانی تهران با هدف مقابله 
با یک جناح سیاســی و یا هواداری از جناح دیگر به 
پرونده های قضائی رسیدگی نمی کند بلکه هر جا 
احراز کند نقض قانون شــده، بدون تبعیض عمل 
می کند.«  به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادسرای 
عمومی و انقاب تهران، دادستان تهران در تفکیک 
میان مفســدان و کاهبرداران بانکی از بدهکاران 
بانکی توضیــح داد:» افرادی کــه در عرصه تولید و 
اشتغال زایی فعالیت دارند و ممکن است از نظر رکود 
در تولید و فعالیت های اقتصادی، اقساط بانکی شان 
با تاخیر مواجه شــود، بدهکار بانکی هستند، این 
افراد مجرم به شمار نمی روند و دادستانی هم برای 
آن ها پرونده قضائی تشکیل نمی دهد، اما فردی که 
با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت های کاغذی و 
صوری بدون اینکه قصد فعالیت بر اساس اساسنامه 
آن شرکت را داشته باشــد، نداشتن تخصص الزم 
در حوزه فعالیت شرکت، فقدان اعتبارسنجی الزم 
توسط بانک و با استفاده از واسطه گری، رانت و اعمال 
نفوذ، موفق به گرفتن تسهیات بانکی شده و سپس 
وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج ســازی 
هزینه می کنند و تنهــا کاری که نمی کند، تولید و 
اشتغال زایی است، مفسد بانکی به شمار می روند.« 
به گفته جعفری دولت آبادی، وصف مجرمانه اقدامات 
ارتکابی توسط دسته دوم که در بستر فساد و رانت، 
تسهیات می گیرند، تحصیل مال از طریق نامشروع 
و یا اخال در نظام اقتصادی اســت که بر اســاس 
قانون تشــدید مجازات مرتکبان اختاس، ارتشا و 
کاه برداری و همچنین قانون اخال گران در نظام 
اقتصادی، مستوجب مجازات  هستند. او با اشاره به 
این که مفسدان بانکی باید اموال بانک  ها را برگردانند، 
به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به 
شاکی شد، اشــاره کرد:» در یک پرونده، متهم پنج 
هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود 
و دادن وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین کرد. 
هم چنین فرد دیگری با دادن وکالت نسبت به تمام 
اموال خودش، بــه بانک اختیار داد مطالبات خود از 
محل فروش اموال تامین کرده و مابقی را برگرداند. 
نکته قابل توجه این کــه صرفا یکی از کارخانه های 
متعلق بــه این فــرد، دو هزار و دویســت میلیارد 
ارزش گذاری شده است.«  دادستان تهران در ادامه 
درباره اختاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار 
تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک 
سرمایه که در هفته گذشــته رخ داد، توضیح داد:» 
مبنای اختاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس 
تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی 
است. دادگاه اســتدالل کرده که دارا بودن اقساط 
معوق و بدهی بانکی جرم نیست. این در حالی است 
که موضوع پرداخت تسهیات کان در بانک سرمایه، 
ظاهرا بدهی اما باطن آن فساد است  و برخی متهمان 
پرونده با تشکیل شــرکت های کاغذی، قراردادها و 
اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه 
به برخی مدیران بانک و... موفق به گرفتن تسهیات 
میلیاردی شده اند.« دادســتان تهران در خصوص 
اعام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقــدام آن بانک 
نســبت به بدهکاران بانکی، هم گفت:»دادستانی 
تهران در آخرین جلسه ســتاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و همچنین در جلسه با مسئوالن 
بانک مرکزی پیشنهاد کرد که پنجاه نفر از بدهکارانی 
که بر اساس رانت و فساد تسهیات دریافت کرده اند 

را به دادستانی معرفی کند .«

گزارشی درباره برگشتن 4 مجموعه تاریخی از انگلیس، آمریکا، ایتالیا و بلژیک به ایران که در نوع خود بی سابقه است

بازگشت تکه های گمشده ایران

مهتاب جودکــی| روی یک ظــرف گلی 
گنجشــکی ســفالی نشســته، جایی دیگر ِگل 
مهرهای ساســانی کنار هم ردیف شده اند و در 
ویترینی خنجرها و سرنیزه هایی پیش هم چیده 
شده اند که سال هاســت تیز نیستند. ظرف های 
قدیمی لب پر نشده، خنجرهای ُکند، انگشترها 
و النگو ها، اشــیای مفرغی، کوزه های منقوش، 
پرنده ها و قوچ های ســفالی و همه 550 شــیء 
تاریخی گمشده که زمانی دور از ایران جدا افتاده 
بودند. مدتی اســت به موطن خود بازگشته اند. 
درطول سه ســال اخیر، به جز اینترپل و پلیس 
امــوال فرهنگــی ایتالیــا، وزارت امورخارجه، 
نهاد ریاست جمهوری و ســفرا و فعاالن میراث 
فرهنگی هم به پیداشــدن تکه های گمشــده 
ایران کمک کردند تا قطعه های باستانی گروه از 
ایتالیا، بلژیک، آمریکا و انگلیس به سرزمین شان 
بازگردند؛ اشیایی از 6500 ســال پیش تا دوره 
اسامی که بعضی را قاچاقچی ها ازمرز رد کرده 
بودند و بعضی برای مطالعه به سرزمین های دور 

فرستاده شده بودند.
ایران مثل یک موزه بزرگ است که شواهدی 
محکــم از تاریخ و فرهنگ درخــود دارد، با این 
حال همیشــه با خروج غیرقانونی آثار باستانی و 
ورودشان به مجموعه های خصوصی و موزه های 
جهان درگیر بوده است. برای همین از 80 سال 
پیش، تــاش بــرای اســترداد مجموعه های 
تاریخی به کشور شروع شــد. حاصل این تاش 
تا امسال 10مجموعه اســتردادی است که آثار 
تخت جمشید، چغامیش، جیرفت و خوروین را 
درخود دارد و از آمریکا، انگلیس، بلژیک و ایتالیا 
برگردانده شده اند. نخســتین گروه بازگشتی ها 
در سال 1327 از آمریکا رسیدند: ِگل  نوشته های 
تخت جمشــید که قصه آنها هنــوز ادامه دارد و 
نزدیک 30 هزار قطعه دیگر از آنان درموسســه 
شرق شناســی شــیکاگو تحت مطالعه اند و در 
انتظار دادگاه بعدی که به بازگشتشــان به وطن 

رأی دهد.
4 استرداد مهم و بی سابقه

»مجموعــه چغامیش مربوط به 6500 ســال 
پیش اســت؛ از قدیمی ترین مکان های استقرار 
انســان درخوزســتان. 70 ســال پیش کاوش 
دراین منطقه با کمک دانشــگاه های شــیکاگو 
و کالیفرنیــا- لس آنجلس انجام شــد.« اشــاره 
محمدحســن طالبیان، معاون میراث فرهنگی 
کشور به ویترینی اســت که 109 قلم از اشیای 
چغامیش درآن چیده شده است. او که به همراه 
زهــرا احمدی پــور، معــاون رئیس جمهوری و 
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری بــه نمایشــگاه »مجموعه های 
اســتردادی فرهنگی،  تاریخی: دســتاوردهای 
دیپلماســی فرهنگــی« آمده، به »شــهروند« 
می گویــد: »چغامیــش مرکز باســتانی مهمی 
درخوزستان اســت، درحاشــیه دز که یکی از 
قدیمی ترین مکان های زیســت است. کاوش ها 
در این منطقه نشانه هایی از تمدن کشاورزی تا 

آغاز شهرنشینی را روشن کرد.« 
او به 73 ِگل مهره ساسانی که ازسوی موسسه 
شرق شناسی شــیکاگو بازگردانده شده، اشاره 
می کند و درباره کل مجموعه به نمایش درآمده 
می گوید:  »در سه ســال اخیر، حدود 550 شیء 
در 4 اســترداد مهم به کشــور بازگردانده شده؛ 

ایــن کار درپیــش از انقاب 
و پــس از انقاب بی ســابقه 
اســت. قدمت تمام مجموعه 
از 6500 ســال پیش شروع 
می شــود، عصر آهن، دوران 
ساسانی و بعد از آن را درخود 
دارد تا بــه اســام و پس از 

اسام می رسد.«
معــاون میــراث فرهنگی 
ایتالیا  اســتردادهای  درباره 
هم می گوید:  »موضوع 109 
قطعه چغامیــش در دعوای 
حقوقی نبوده و با دیپلماسی 

فرهنگی به کشــور بازگشــته اند. این مجموعه 
مهمی اســت که به کشور برگشــته. البته هنوز 
نمی دانیم که این اشیا دقیقا به کجا تعلق دارند، 
اما به لحاظ مطالعاتــی پراهمیت اند و می توانیم 
امیدوار باشــیم که دانشــمان از عصر ساسانی 
بیشتر خواهد شــد. اینها مثل منابع تاریخی اند 
و می توانیم تحوالت اجتماعــی و اقتصادی آن 

دوره ها را کشف کنیم.«
رسم امانت داری 

349 شــیء خورویــن البرز مربــوط به عصر 
آهن است، یعنی 3500 ســال پیش. ظرف های 
سفالی خاکستری و نخودی، ســالم اند و بدون 
هیچ ترکی. بازدیدکنندگان کــه بعضی از نهاد 
ریاســت جمهوری و وزارت خارجه و سفارتخانه 
کشــورهای مختلف آمده انــد، از دیــدن آثار 
شگفت زده شده اند. احمدی پور، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی ویترین هایــی که قدیمی ترین 
فرم های آینه و ظروف سفالی را نمایش می دهد، 
تماشــا می کند و می گوید:  »هیچ مجموعه ای 
درسازه های مختلف نداشتیم که تا این حد سالم 

باشد. این نشــان می دهد هم موسسه شیکاگو و 
هم نهاد های دیگر که به بازگشــت مجموعه ها 

کمک کرده اند، امانت داران خوبی بوده اند.«
احمدی پــور ادامه می دهد: »ایــن 278 قلم 
تنها بخشــی از آثار اســتردادی اند که از طریق 
دیپلماســی فرهنگی به کشــور بازگشــته اند، 
نمایشگاه تا سه روز ادامه دارد و بعد از این روی 
اشیا مطالعه خواهد شد و بخشی از آنها هم برای 

نمایش به موزه ملی می رود.«
او درباره بازگشــت باقی اشیای تاریخی ایران 
که درگوشه و کنار دنیا پخش هستند، می گوید: 
»سازمان میراث فرهنگی ارتباط بین المللی اش 
را با نهاد هــای مربوطه حفظ می کنــد تا بتواند 
سرنوشــت دیگر اشــیا را پیگیری کند.« بعد از 
روی کارآمدن رئیس جمهــوری جدید آمریکا، 
نگرانی از بازگشــت دیگــر اقام ایــران دراین 
کشور بیشتر شــد، اما معاون 
است:  معتقد  رئیس جمهوری 
»این موضوع با دیپلماســی و 

تدبیر حل خواهد شد.«
طالبیــان، معــاون میراث 
فرهنگی کشور هم این را رسم 
امانــت داری می دانــد: »همه 
اشــیا خیلی خوب نگهداری 
شــده اند. در این میان حضور 
باستان شناســان که از ارزش 
آثار آگاه بوده اند، نقش مهمی 

دارد.«
نتیجه دیپلماسی فرهنگی

معاون میراث فرهنگی کشــور فضای پس از 
برجام را در سرعت گرفتن تحویل اشیای تاریخی 
بســیار اثرگذار می داند و توضیــح می دهد که 
ایران آموزش و کار فرهنگــی را دراین مدت از 
سر گرفته اســت: »اکنون درحال برگزارکردن 
کارگاه های آموزشــی برای جلوگیری از قاچاق 
هســتیم. پلیس اموال فرهنگــی ایتالیا دراین 
زمینــه کمک کرده و یونســکو هــم دو کاس 
آموزشــی در ایران برگزار کرده اســت. فضای 
پس از برجــام هم اثــر مثبتی داشــته، چون 
ایران در زمینه شــگفتی های تاریخی پرسابقه 
است، بهترین راه دوســتی و تعامل با دنیاست. 
دراین باره با همــه هیأت ها همــکاری علمی و 
دانشگاهی و فرهنگی داریم تا هم اشیای متعلق 
به ایران و هم اموال قاچاقی کشــور های دیگر به 

کشور اصلی شان بازگردند.«
او با اشــاره به اهمیت دیپلماســی فرهنگی 
ادامه می دهــد: »ایــن نتیجه دوســتی میان 
ملت هاســت. از زمانی که برای بازگشــت اقام 
اقدام کردیم، وزارت  خارجــه، امورحقوقی نهاد 

ریاســت جمهوری، وزرا و ســفرای ما و سازمان 
میراث فرهنگی و کشــورهایی که با ما دوســت 

هستند، به شکل هماهنگ فعالیت کردند.«
طالبیــان می گوید که قرار نبود این اشــیا به 
کشور بازگردانده شــوند، این 4 استرداد نتیجه 

همکاری های بین المللی بود.
تکه های ایران پخش درجهان

»80 درصد اشــیای موزه جهان عرب پاریس 
متعلق به ایران اســت اما نام موزه، جهان عرب 
اســت.« محمد بهشــتی، رئیس پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری درمراسم نمایش 
مجموعه های اســتردادی این طــور گفت. او به 
وجود تعداد زیادی از آثار ایرانی درسایر کشورها 
اشاره کرد و گفت: »تقریبا درهمه موزه های دنیا 
اشیای ایرانی وجود دارد و گاهی تعداد این اشیا 
 حیرت آور اســت؛ مثا 4 هزار قطعه از اشــیای 

درموزه های  تخت جمشــید 
دنیا وجود دارد.« بهشــتی با 
اشــاره به این که امــروز یکی 
از افتخــارات موزه های دنیا، 
دراختیارداشتن آثار تاریخی و 
فرهنگی ایران است، از این رو 
می تــوان نمونه هایی از وجود 
آثار ایرانی درموزه های جهان 
آورد، ادامــه داد: »بســیاری 
از موزه هــای خارج ازکشــور 
آثــار جیرفت به عنــوان آثار 
غرب آســیا معرفی می کنند. 
غرب آســیا شــامل چندین 

کشور است و به راستی کدام یک ازاین کشورها 
می تواننــد ادعــای مالکیت این آثار را داشــته 

باشند؟«
پیامی برای قاچاقچیان تاریخ

آخرین مجموعه اســتردادی به کمک پلیس 
اموال فرهنگی از ایتالیا بازگشته است؛ مجموعه 
از هزاره ســوم پیــش ازمیاد تا دوره اســامی 
که دریک حراجی کشــف شده اســت. طالبیان 
دراین بــاره می گوید: »این 30 قلم شــیء که از 
ساسانی شروع می شــود تا دوره اسامی تحت 
مطالعه انــد. پلیس ایتالیا، وکای ایران، ســفیر 
و رایــزن ما و بخــش حقوقــی وزارت خارجه و 
ریاســت جمهوری کمک زیادی کردند که ایران 
برنده شــد و آنها را پس گرفت. درکنار اینها، کار 
حقوقی جدی هم انجام شــد که پیــش از این 

سابقه نداشت.«
معاون میراث فرهنگی ادامه می دهد: »این 30 
قلم دریک حراجی مهم ایتالیا پیدا شد که گویا 
آنها را هم از حراجی در بانکوک خریده بودند، اما 
نمی دانســتند متعلق به ایران است. در دو سال 

نمایندگان ما چندین بار رفتنــد و در دادگاه ها 
شرکت کردند و سرانجام موفق شدیم.«

از نگاه او، بیش از ارزش اشــیا پیامی که ازاین 
طریق به دنیا می رســد، اهمیــت دارد؛ این که 
ایران به کنوانسیون 1970 و کنوانسیون 1995 
متعهد اســت. ما پیش از این هم نشان دادیم که 
اگر اشیای قاچاق به این جا بیایند، با دیپلماسی 
بازمی گردنــد. ازطرفی این پیامی اســت برای 
ناامن کردن فضای جهان بــرای قاچاقچیان. ما 
حراجی های دیگر را هم رصــد می کنیم تا آثار 
تاریخی قاچاقــی دیگر را هم کــه در دهه های 

دیگر خارج شده، به کشور بازگردانیم.«
مجموعه خوروین استان البرز به جز تغییرات 
فرهنگی عصر آهن، هنــر و صنعت دوران مفرغ 
در فــات ایران را هم بــا خود به همــراه دارد. 
دو ســال پیش مجموعه ای 349 تایی از ظروف 
ســفالی و فلزی این محوطه 
از بلژیــک به ایــران تحویل 
داده شــدند؛ هرچند به گفته 
طالبیان کار درباره برگشــت 
این آثــار چند  ســال پس از 

انقاب آغاز شده بود. 
در انتظار دادگاه برای 

30 هزار لوح ِگلی
به جز 73 ِگل ُمهر ساسانی 
که همین امســال به کشــور 
درحدود  هنــوز  بازگشــت، 
سی هزار لوح ِگلی هخامنشی 
شرق شناســی  درموسســه 
شــیکاگو به امانت مانده اند. لوح هایی که در سال 
1314 براساس مصوبه دولت ازطریق کشتی به 
موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده 
شد و  ســال 1316 به آن جا رسید. آن زمان قرار 
بود لوح ها سه ســال مطالعه شــوند و بــه ایران 
برگردند اما این اتفاق نیفتاد تا  ســال 1327 که 
نخستین مجموعه آن بازگشت، اما موضوع زمانی 
به مسائل سیاسی گره خورد که با وقوع انفجاری 
در ســال 1997 میادی در بیت المقدس، چند 
یهودی به بهانه جبران خسارت توقیف لوح های 
ِگلی را توقیــف کردند اما ســرانجام نمایندگان 
ایران ثابت کردند که الــواح جنبه  تجاری ندارند 
و قابــل توقیــف نیســتند و به  زودی بــه ایران 
بازمی گردند. معاون میــراث فرهنگی دراین باره 
به »شــهروند« می گویــد: »ازمجموعه لوح های 
ِگلی سه بار محموله هایی در دوره های مختلف به 
کشور تحویل داده شده اســت و  آخرین دادگاه 
هم به  زودی برگزار خواهد شد. اگر این دادگاه را 
ببریم، با همــکاری نهاد های داخلی و بین المللی 

همه اشیا را یک جا دریافت   می کنیم.«

ادامه از صفحه یک

  رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره سرنوشت دیگر اشیای تاریخی ایران در آمریکا: 
این مسأله با تدبیر حل می شود، ما از پیگیری دست نمی کشیم

  معاون میراث فرهنگی کشور در گفت وگو با »شهروند«:   این نتیجه دوستی میان ملت هاست

روي خط خبر

هشدار رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت:  

ویروس جدید H5N8 قدرت باالیی 
در کشتن پرندگان دارد

شــهروند| رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت با اشــاره به انتشار ویروس 
  H5N8 آنفلوآنزای پرندگان گفت: »ویروس جدید
با قدرت باالی بیماری زایی منجر به مرگ پرندگان 
زیادی می شــود که اگر انسان  مبتا شود، می تواند 
عارضه های زیادی ایجاد کند.« به گفته محمدمهدی 
گویا، مردم باید به توصیه های سازمان دامپزشکی 
توجه کنند و  از سامت گوشت پرنده هایی که قصد 

استفاده از آن را دارند، اطمینان حاصل کنند. 
رئیس مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت با اشــاره به اینکه تا به حال مــوردی از 
آنفلوآنزای پرندگان در انســان ها دیده نشده است، 
ادامه داد: »همه تاش هایی که در کشــورهای دنیا 
صورت می گیــرد برای این منظور اســت که اجازه 
ندهند ویروس  جدید H5N8 از ســد انسان عبور 
کند.« »گویا« با هشدار سازمان جهانی بهداشت به 
کشورهای دنیا برای اقدامات مراقبتی بیان کرد: »این 
سازمان اقدامات مراقبتی را برای کسانی که در تماس 
مســتقیم با پرندگان اعم از ذبح، نگهــداری و غیره 
هستند ضروری دانسته و بر آن تأکید می کند.« او با 
بیان اینکه در صورت انتقال ویروس  H5N8 به انسان 
عوارض آن قابل پیش بینی نیست، افزود: »مردم باید 
ضمن توجه به توصیه های ســازمان دامپزشکی از 
سامت گوشــت پرنده هایی که قصد استفاده از آن 
را دارند، اطمینان حاصل کننــد و مرغ و تخم مرغ 
مصرفی باید دارای مهر تأیید ســازمان دامپزشکی 

باشد.«

مدیرکل زندان های استان تهران:  

فروش زندان اوین فعال لغو شد
تســنیم| مدیرکل زندان های اســتان تهران 
می گوید: فروش زندان اوین فعا منتفی شده است. 
مصطفی محبی درباره آخرین وضع تکمیل زندان 
تهران بزرگ گفت: »در زنــدان تهران بزرگ پنج 
بند داریم که ســه بند آن افتتاح شده و هم اکنون 
مددجویان در این بند ها مستقر هستند.« او ادامه 
داد: »از دو بند باقیمانده نیز عملیات ســاخت یک 
بند 70درصد پیشــرفت داشــته و بند دیگر هم 
90 درصد پیشرفت کاری داشته است.«  محبی با 
اظهار امیدواری نسبت به تأمین بودجه الزم گفت:   
»ان شاءاهلل اواسط  سال آینده این دو بند نیز افتتاح 
شود. درحال حاضر 12 هزار مدد جو در زندان تهران 
بزرگ نگهداری می شوند.«  او درخصوص آخرین 
وضع تکمیل اردوگاه محکومان موادمخدر فشافویه 
گفت: »دراین اردوگاه محکومــان مواد مخدر که 
زیر 5 ســال محکومیت دارند، نگهداری می شوند. 
بخش هــای کارگاه این اردوگاه راه اندازی شــده و 
درصدد هستیم تمام محکومانی را که دراین اردوگاه 
نگهداری می شوند، مشغول به کار کنیم.«  به گفته 
محبی، هم اکنــون در این اردوگاه حــدود دو هزار 
محکوم موادمخدری زیر 5 ســال حبس نگهداری 
می شود و به لحاظ کمک دولت در راستای کاهش 
آسیب های اجتماعی و عمل به منویات رهبری، یک 
قسمت از اردوگاه فشــافویه به نگهداری معتادان 
متجاهر اختصاص یافته است. او ادامه داد: »پذیرش 
معتادان متجاهر در فشافویه از دو روز گذشته آغاز 
شده است و امیدواریم بتوانیم به بازپروری این افراد 
کمک کنیم. این افراد با دســتور مقــام قضائی در 
اردوگاه نگهداری و با دستور قضائی هم آزاد خواهند 
شــد.«  مدیرکل زندان های اســتان تهران گفت: 
»هم اکنون در هیچ کدام از زندان های استان تهران 
محکومان موادمخدر زیر 5 ســال حبس نگهداری 
نمی شوند و همه به فشــافویه منتقل می شوند.«  
او درباره آخرین وضــع واگذاری زنــدان اوین به 
شهرداری و این که پیشتر رئیس سازمان زندان ها 
از عدم تمایل شــهرداری تهران برای پیگیری این 
موضوع خبر داده بود، گفت: »موضوع فروش اوین 
پیچیدگی های خــاص خود را از نظــر مالکیت و 
تصرفات دارد و مشکاتی در رابطه با اسناد و مدارک 
داریم و فکر می کنم چون زمانبر شد، این قضیه فعا 

کنسل شده است.« 

وزیر آموزش و پرورش:

 عیدی فرهنگیان 
در بهمن ماه پرداخت می شود

ایســنا| عیدی فرهنگیان همانند کارمندان 
دولــت در بهمــن مــاه پرداخت می شــود. وزیر 
آموزش و پرورش بــا اعام این خبر گفت: »2700 
میلیارد تومان بابت مطالبات فرهنگیان پرداخت 
کرده ایم که شــامل پاداش بازنشســتگان تا سال 
94 هم می شود. همچنین حقوق حق التدریس ها 
یا سرباز معلم ها را هم پرداخت کرده ایم اما بخش 
 دیگری از مطالبات فرهنگیان باقی مانده اســت.«  
فخر الدین دانش آشــتیانی درباره زمان پرداخت 
پاداش بازنشستگان سال 95  هم گفت: »با سازمان 
برنامه و بودجه در حال رایزنی هستیم تا راهی برای 
حل این موضوع پیدا کنیم. متاســفانه این مساله 
در ردیف بودجه دیده نشــده بود.«  وزیر آموزش و 
پرورش در مــورد آخرین وضعیت صندوق ذخیره 
فرهنگیان ادامه داد: »ما مدیرعامل و هیأت مدیره 
این صندوق را تغییر دادیم. کمیته تحقیق و تفحص 
مجلس هم در صندوق ذخیره فرهنگیان مســتقر 
هســتند و برای تهیــه این گزارش بــا آنها کمال 
همکاری را داریم. مساله برای ما تا حدودی روشن 
است. کســانی که وام ها را گرفته اند در بازداشتند. 
تعداد شــرکت هایی کــه وام گرفته اند خیلی زیاد 
است اما پشت این شرکت ها چهار نفر هستند و این 

شرکت ها صوری هستند.« 
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جدول جزییات اطالعات مجموعه های استردادی )منبع: آرشیو موزه ملی ایران(
سالبازگشتدورهنوعوتعدادآثارنامکشورناممجموعهردیف

1327هخامنشی179قلمِگلنبشتهآمریکاِگلنبشتههایتختجمشید1

1330هخامنشی37047قطعاتشکستهآمریکاِگلنبشتههایتختجمشید2

1349پیشازتاریخ155قلمآمریکاچغامیش3

1383هخامنشی300قلمِگلنبشتهآمریکاِگلنبشتههایتختجمشید4

1384/2/14هزارهسومپیشازمیالد118قلماشیایمختلفانگلیسجیرفت5

1391/12/16هزارهسومپیشازمیالد18قلماشیایمختلفانگلیسجیرفت6

1393/10/05دورهآهن349ظرففلزیوسفالیبلژیکخوروین7

1394/2/2هزارهچهارمپیشازمیالد135قلمدر108ردیفآمریکاچغامیش8

1395/2/19دورهساسانی73مهرِگلیآمریکاگلمهرهایساسانی9

1395/8/16ازهزارهسومپیشازمیالدتادورهاسالمی30قلمایتالیامجموعهاستردادیازایتالیا10

در سه سال اخیر، حدود 
550 شیء در 4 استرداد مهم 
به کشور بازگردانده شده؛ این 
کار درپیش از انقالب و پس از 
انقالب بی سابقه است. قدمت 
تمام مجموعه از 6500 سال 
پیش شروع می شود، عصر 

آهن، دوران ساسانی و بعد از 
آن را درخود دارد تا به اسالم و 

پس از اسالم می رسد

بازگشت 30 هزار لوح 
گلی تخت جمشید به ایران  

در انتظار آخرین دادگاه 
آمریکاست

بهشتی: 4هزار قطعه 
از آثار تخت جمشید 

درموزه های جهان پخش 
شده است
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