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امامهادیالسالم:
نارضايتی پدر و مادر، كمی روزی را به دنبال دارد و آدمی را به 

ذلت می كشاند.
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مديركل آموزش و پرورش ش��هر تهران گفت: با وجود اينکه 
ش��هرداری كارب��ری فضای 11 مدرس��ه را آموزش��ی اعالم 
كرده اما بنياد ش��هيد نمی پذيرد؛ تحويل دادن اين مدارس 
در تهران به بنياد ش��هيد باعث ايجاد بحران ش��ده و 8 هزار 

دانش آموز آواره می شوند. 
عبدالرضا فوالدوند؛ مديركل آموزش و پرورش ش��هر تهران 
در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تس��نيم درباره 
پلمپ مدارس توس��ط بنياد شهيد اظهار كرد: سال گذشته 
ش��ورای تامين اس��تان تهران اعالم كرد ت��ا پلمپ مدارس 
متوقف ش��ود و در آن زمان آقای باق��ری، مديركل آموزش 
و پرورش ش��هر تهران بود كه پس از آن بنده آمدم و كار را 

پيگيری كرديم.
وی افزود: مقرر ش��د فضای اين مدارس به تناس��ب كاربری 
توسط كارشناس��ان نرخ گذاری شد و پس از آن آقای تركی 
معاون اس��تاندار 270 ميليارد تومان آم��اده كرد تا به بنياد 
ش��هيد بدهد. مديركل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: 
توافق ش��د درباره كاربری فضای مدارس، ش��هرداری اعالم 
نظر كند و طبق نظر آنها هر 11 فضا آموزشی تعيين شد اما 

بنياد شهيد آن را نمی پذيرد و می گويد كاربری 4 مدرسه 
بايد مس��کونی تعريف شود و ما را متهم كردند كه با 

شهرداری تبانی داشته ايم!
فوالدون��د ادامه داد: به آنها گفتيم اين بار ش��ما 
با ش��هرداری صحبت كنيد! و باز هم ش��هرداری 
كاربری فضای 11 مدرس��ه را آموزش��ی تعيين 

كرد اما متاس��فانه بنياد شهيد نمی پذيرد 
و تاكيد دارد كه كاربری 4 مدرسه 

مسکونی است.
وی بيان ك��رد: اگر كاربری 4 
مدرسه مسکونی تعريف شود 

اخت��الف هزينه ايجاد خواهد ش��د و قيمت 30 درصد باالتر 
می رود! يعنی هم اكنون برای خريد فضای 11 مدرسه 270 
ميلي��ارد تومان نياز اس��ت كه با اعالم كاربری مس��کونی به 
400 ميليارد تومان نياز اس��ت و اين موضوع كه كاربری 4 
مدرسه را مسکونی بدانند، غيرقانونی است. مديركل آموزش 
و پرورش شهر تهران با تاكيد بر اينکه هم اكنون 270 ميليارد 
تومان آماده است، افزود: خرداد امسال مجدد شورای تامين 
اع��الم كرد كه تحويل دادن اين م��دارس در تهران به بنياد 
ش��هيد باعث ايجاد بحران ش��ده و 8 ه��زار دانش آموز آواره 

می شوند، بنابراين كار بايد يکسال به عقب بيفتد.
فوالدون��د گف��ت: در مراس��م تجلي��ل از ايثارگ��ران ك��ه 
رئيس جمهور نيز حضور داشت، سر ميز افطار شرايط را به او 
توضيح دادم كه گفتند اين وضعيت خوب نيس��ت و از آقای 
ش��هيدی خواستم كه ماجرار را متوقف كنند؛ آقای شهيدی 
نامه ای نوش��ته كه فعال ماج��را را متوقف كنيد اما باز هم به 

مدارس هجوم برده و 2 مدرسه پلمپ شده است.
وی خاطرنشان كرد: شورای تامين به استانداری، شهرداری 
و دادگس��تری ماموريت داده كه درباره كاربری 11 مدرسه 
حکميت كنند. مديركل آموزش و پرورش ش��هر تهران 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا تکليف اين مدارس  
ت��ا اول مهر كه باي��د دانش آموزان برای س��ال 
تحصيلی جديد حضور يابند مش��خص خواهد 
ش��د، گفت: خانواده ها نگران نباشند مشکل را 
حل می كنيم و اينگونه نمی ش��ود ما به تعويق 
افت��ادن پلمپ مدارس به مدت يکس��ال 
خوشبين نيستيم و دنبال اين هستيم 
كه مشکل را به طور كامل حل كنيم 
و پای ميز مذاكره هس��تيم اما بايد 
تسنیم قانون رعايت شود. 

گف��ت:  رحيم��ی  حس��ين  س��ردار 
هجمه ه��ای دش��منان در حوزه های 
مختلف فرهنگی و عمليات روانی آنان 
مبين حركت رو به رش��د و موفقيت 
روز اف��زون پلي��س در تامين امنيت 
جامعه اسالمی و ديگر ماموريت های 

خود است.
رئي��س پلي��س پايتخ��ت در مراس��م 

صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اش��اره 
ب��ه اينکه در حوادث و مناس��بت های مختلف س��اماندهی، 
مديري��ت و حضور پررن��گ نيروی انتظام��ی در حوزه های 
انتظامی و ترافيکی را همواره ش��اهد بوده و هس��تيم، بيان 
داش��ت: محصول و نتيجه تالش ها و مجاهدت های ش��بانه 
روزی شما، امنيت و آرامشی است كه به آحاد جامعه تقديم 

می گردد.
وی با اش��اره به برنامه ها و مراسم ملی و مذهبی، مسابقات 
ورزش��ی و ... كه در طول سال در نوبت های مختلف برگزار 
می شود و مورد توجه و استقبال مردم قرار می گيرد، عنوان 
داش��ت: تنها در ماه مبارك رمض��ان روزانه بين 70 تا يك 
صد مراسم توس��ط هيات های بزرگ و مهم مذهبی برگزار 
می ش��د و اين مراس��م تا س��حر به طول می انجاميد كه با 
حضور موثر همکارانم، بحمداهلل اين مراسم در امنيت كامل 

برگزار شدند.
اين مقام ارش��د انتظامی با اش��اره به اينکه امنيت و آرامش 
هديه پليس به مردم اس��ت، اعالم داشت: همه تالش خود 
را بکار بس��ته ايم تا امنيتی مطلوب را برای مردم به ارمغان 
آوري��م و هرگز اج��ازه نخواهيم داد خدش��ه ای به اين مهم 
وارد بش��ود. وی با تاكيد بر اينکه هجمه های دش��منان در 

حوزه های مختلف فرهنگ��ی و عمليات روانی 
آنان مبين حركت رو به رش��د و موفقيت روز 
افزون پليس در تامين امنيت جامعه اس��المی 
و ديگر ماموريت های خود اس��ت، بيان داشت: 
ما هرگز تس��ليم و مرعوب هجمه ها و تبليغات 

مسموم معاندان نخواهيم شد.
س��ردار رحيمی ب��ا تاكيد بر اينکه دش��منان 
امنيت ما را نش��انه گرفته اند و در اين مس��ير 
همه سعی و تالش خود را بکار بسته اند بيان داشت: پليس 
خود را يار و ياور مظلومان و دش��من س��تمگران و ظالمان 
می داند و تالش دارد نگذارد حقی از كس��ی ضايع ش��ود يا 

كسی عفاف و حيا در جامعه را لکه دار بکند.
وی با اش��اره به اينکه مقتدرانه در ميدان ايس��تاده ايم و با 
تمام وجود از آرمان های امام، انقالب و شهيدان گرانقدرمان 
دفاع می كنيم و اجازه نخواهيم داد كس��ی حق مظلومی را 
ضايع كند اظهار داش��ت: امني��ت و آرامش مردم و عفاف و 
حيا آنان خط قرمز پليس اس��ت و با اقتدار با هنجارشکنان 

و گردنکشان برخورد خواهد كرد.
رئيس پليس پايتخت با اش��اره به تقويت ناوگان خودرويی 
گش��ت های امنيت اخالقی اعالم داشت: موضوع برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی اعم از بی حجابی و سگ گردانی و 
... كه از مطالبات مردم است را با قدرت ادامه خواهيم داد.

وی با اشاره به تش��ييع با شکوه شهدای تازه تفحص شده، 
گفت:اين تشييع با ش��کوه در حقيقت تجديد بيعت دوباره 
مردم با آرمان های ش��هيدان ب��ود و نبايد فراموش كرد كه 
حج��اب از جمله موضوعات مهمی ب��ود كه در وصيت نامه 
بس��ياری از ش��هيدان بر آن اش��اره و تاكيد شده است و بر 

میزان ماست كه ادامه دهنده راه شهيدانمان باشيم 

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

یزدسمنان زاهدان قم مشهد تهران 
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تصوي��ب ق��رارداد الح��اق اي��ران ب��ه س��ازمان يونس��کو در پاري��س توس��ط مجلس ش��وراي مل��ي )1327ش(  رحلت آي��ت  اهلل  س��يدجواد خامنه  ای پ��در بزرگوار مق��ام معظم رهب��ری  آي��ت اهلل خامن��ه ای)1365ش(   كنکور سراس��ری دانش��گاه و م��دارس عالی با امروز در تاریخ
تول��د دانته اليگيري  اديب و ش��اعر بلندآوازه ايتاليا )1265م(   ثبت قلعه نهبندان )خراس��ان( در فهرس��ت آثار ملي اي��ران )1376 ش( ش��ركت 92 ه��زار داوطل��ب در تهران آغاز ش��د)1352ش(  درگذش��ت "جورج س��يمون اهم فيزيك دان مع��روف آلماني )1854م(

آواره شدن ۸ هزار دانش آموز تهرانی با 
فرمانداریتهرانباواگذاری ۱۱ مدرسه به بنیاد شهید

»زيستشبانه«مخالفاست
اعالمنظرنهايیازسویهیأت

حلاختالفمركزی
مع��اون فن��ی و عمران��ی فرمان��داری ته��ران گفت: 
فرمانداری تهران با مصوبه ش��ورای شهر تهران مبنی 
بر زيست ش��بانه مخالفت كرد و اين مصوبه به هيأت 
حل اختالف مركزی ارس��ال شد تا نظر نهايی در اين 

هيأت اعالم شود.
غالمحس��ين آرام درباره سرانجام مصوبه شورای شهر 
تهران مبنی بر زيست شبانه، اظهار داشت: فرمانداری 

تهران مخالف زيست شبانه است.
وی ادامه داد: زيست شبانه نياز به يکسری هماهنگی 
فراتر از ش��هر تهران دارد و بايد اس��تانداری تهران و 

وزارت كشور نيز در اين خصوص نظر بدهند.
آرام بيان داش��ت: در زيست شبانه بايد امنيت افرادی 
كه می خواهند كسب و كاری راه اندازی كنند و مردمی 

كه از آنجا عبور می كنند، فراهم شود.

مع��اون فن��ی و عمرانی فرمانداری تهران با اش��اره به 
اينکه نقاط ضعف و قوت اين طرح بايد رسيدگی شود، 
بيان داش��ت: نهايتاً فرمانداری تهران با مصوبه شورای 
ش��هر تهران مبنی بر زيست شبانه مخالفت كرد و اين 
مصوبه ب��ه هيأت حل اختالف مركزی رفته اس��ت تا 

نظر نهايی را بدهد.
طرح زيس��ت ش��بانه در بعضی از مناطق شهر تهران، 
توس��ط جمعی از اعضای شورای ش��هر تهران مطرح 
شد و در نهايت علی رغم بعضی از مخالفت های اعضای 
ش��ورا به تصويب رسيد و در كميته انطباق فرمانداری 
تهران رد ش��د تا در هيأت حل اختالف مركزی مطرح 

فارس و رسيدگی شود.

توفیقاتپلیسبراینظام،هجمههای
معاندانرادرپیداشتهاست

رئیسپلیسپايتخت:


