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نماین�ده جمهوری خ�واه مجل�س ایالت�ی 
کارولین�ای جنوب�ی الیحه ای را ب�ه مجلس این 
ایالت ارائه کرده اس�ت ک�ه در صورت تصویب، 
انجمن ملی اس�لحه آمریکا را مل�زم می کند به 
دانش آموزان م�دارس ابتدایی و متوس�طه این 

دانش آموزان 
آمریکایی 

مسلح
 می شوند

ایالت تیراندازی آموزش دهند.
به گزارش ایرنا، براساس این الیحه که از سوی »الن کلمنت« نماینده 
جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی به مجلس ایالتی ارائه ش��ده، کودکان 
دبس��تانی و دبیرستانی این ایالت ملزم می ش��وند در دوره های سه هفته ای، 

آموزش های الزم را برای تیراندازی فراگیرند و با استفاده از متمم قانون اساسی 
این کشور، در صورت تمایل برای دفاع از خود، در مدارس اسلحه حمل کنند.
این نماینده مجل��س ایالتی در گفت وگوی تلویزیونی در دفاع از الیحه 
پیشنهادی خود گفت، مردم آمریکا به درستی از اهمیت و معنی متمم قانون 
اساس��ی این کش��ور آگاهی ندارند و نمی دانند به چه دلیل این ماده قانونی، 
بخش��ی از منش��ور حقوق شهروندی این کشور شده است لذا باید از ارزش و 
اهمیت آن آگاه شوند.وی همچنین گفت که مردم آمریکا با آگاهی از دالیل 
الحاق این متمم به قانون اساسی آمریکا خواهند فهمید حمل اسلحه در جامعه 

آمریکا تا چه اندازه ضروری و با معنی خواهد بود.
کلمنت ابراز امیدواری کرده است که با تصویب این الیحه در این ایالت، 

به تدریج سایر ایالت ها نیز از آن حمایت کنند.

مقامات محل�ی در جنوب چی�ن مردی را 
بازداشت کرده اند که تالش کرده بود 94 گوشی 
آیفون را از هنگ کنگ به داخل چین قاچاق کند.

ان بی سی نیوز اعالم کرد: این مرد با چسباندن این 
گوشی ها به پاها، شکم، پشت و قفسه سینه اش تالش 

ترفند 
عجیب یک 

مسافر 
برای قاچاق 

آیفون!

داشت تا آنها را به داخل این کشور منتقل کند و سود سرشاری را به جیب بزند.
آنچه که باعث شک ماموران محلی و دستگیری این مرد شد، راه رفتن 
نامنظم وی به علت تعداد زیاد گوش��ی هایی ب��ود که در زیر لباس های خود 
پنهان کرده بود. این موضوع باعث شد تا گارد مرزی چین به حرکات و رفتار 

وی مظنون شوند و او را دستگیر کنند.
گوشی های قاچاق شده از نوع آیفون 5 و آیفون 6 بود که مجموع ارزش 
آنها به بیش از 49 هزار دالر می رسد. ماموران مبارزه با قاچاق کاال در چین 
می گویند در حال بررسی موضوع هستند. چین از جمله کشورهایی است که 
فروش نرم افزارهای قفل شکس��ته و همین طور گوشی ها و تبلت های قاچاق 

در آن تا حد قابل توجهی رواج دارد.

به تازگی یک ش�رکت ژاپنی ک�ه در عرصه 
خدم�ات اینترنتی فعالی�ت دارد، ایده ای را برای 
افزایش راندمان کاری در نظر گرفته است که در 

آن نقش اصلی را گربه ها بازی می کنند.
 در این روش آنها چندین گربه را در محل کار رها 

افزایش 
راندمان 
کاری به 

سبک ژاپنی

می کنند تا کارمندان با دیدن آنها شاد شوند و بهتر کار کنند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، در شهر شلوغی مانند توکیو داشتن یک 
حیوان خانگی به عنوان کاری لوکس و اشرافی شناخته می شود با این حال 
بس��یاری از آپارتمان ها وجود حیوان را ممنوع کرده اند از این رو افرادی که 
دوست دارند یک گربه به عنوان حیوان خانگی داشته باشند باید به کافه های 
گربه ای س��ری بزنند.از اینرو ش��رکت ژاپنی این ایده را برای افزایش راندمان 

کاری کارمندانش داده است تا با دیدن گربه ها شاد شوند و بهتر کار کنند.
مس��ئوالن این شرکت اعتقاد دارند که این روش می تواند باعث افزایش 
روحیه کاری کارمندان ش��ود. گاهی اوقات آنها خس��تگی خود را تنها با بازی 
کردن با این گربه  ها تخلیه می کنند و همین باعث افزایش راندمان آنها می شود.

مدرس�ه ای در چین وج�ود دارد که به قدری 
به دانش آموزان س�خت می گیرد که پوس�ت آنها 

را می کند!
این مدرس��ه  که در واقع پیش دانش��گاهی است، 
دانش آم��وزان را برای امتحان بزرگی به نام »گائو کائو« 

مدرسه ای 
که پوست 
بچه ها را 

می کند

که تقریبا شبیه کنکور است، آماده می کند. در این مدرسه دانش آموزان تقریبا 
هیچ تفریحی ندارند و حتی زمان استراحت و خوابشان بسیار کم است.

به گزارش مشرق این مدرسه در میان کوه های »آنهوی« که منطقه ای بسیار 
زیبا و آرام است، بنا شده است که به آن پادگان دانش آموزان گفته می شود. در 
این مدرسه 20 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند و از کمترین امکانات 
رفاهی برخوردارند.دبیرس��تان »مائو تان چنگ« تمام تفریحات زندگی را برای 
دانش آموزان ممنوع کرده است. آنها نمی توانند: تلویزیون ببینند، تلفن همراه یا 
اینترنت داشته باشند و حتی خواب و استراحت آنها نیز برنامه ریزی شده است. 
درون خوابگاه این دانش   آموزان  حتی پریز برق نیست تا نتوانند کار مخفیانه انجام 
دهند. آنها تمام 24 ساعت تحت نظر دوربین های امنیتی هستند.تمام استادان 
این دبیرستان آموزش های نظامی دیده اند و باید با دانش آموزان سختگیرانه رفتار 
کنند. آنها تنبیه های سختگیرانه اعمال می کنند. البته این استادان سختگیر دو 

تا سه برابر دیگر معلم ها حقوق می گیرند.

سرویس اجتماعی-
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ب�ا تأکید بر غیرقانون�ی بودن روند کنون�ی واگذاری 
م�دارس دولت�ی به بخ�ش خصوصی، گف�ت:  بودجه 
س�ال 94 را به گون�ه ای تهیه خواهیم ک�رد که دیگر 

آموزش وپرورش نتواند قانون را برعکس اجرا کند.
جبار کوچکی نژاد در رابطه با خصوصی س��ازی مدارس 
دولتی و اقدام��ات مجلس برای ممانعت از این روند، اظهار 
داشت:  واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با روندی 

که هم اکنون در حال اجراست، غیرقانونی است.
وی به تس��نیم گفت: در بودجه س��ال 93 به موضوع 
خرید خدمات آموزش��ی از مدارس غیردولتی اش��اره شده 
است، اما آموزش  و پرورش هم اکنون قانون را برعکس اجرا 
ک��رده و مدارس دولتی را با دانش آموز به بخش خصوصی 

واگذار می کند!
کوچکی نژاد افزود: بودجه س��ال 94 را به گونه ای تهیه 
خواهی��م کرد ک��ه دیگر آموزش  و پ��رورش نتواند قانون را 
برعکس اجرا کند و از این طریق مانع توسعه واگذاری مدارس 

دولتی به بخش خصوصی خواهیم شد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه 
داد: در بودجه س��ال 94 بندی را ذکر کرده ایم که براساس 
آن آموزش وپرورش صرفا می تواند در مناطقی که پوش��ش 

تحصیلی کامل ن��دارد، از مدارس غیردولتی خرید خدمات 
آموزشی داشته باشد و  به هیچ وجه اجازه ندارد مدارسی را 
که فعالیت آموزشی در آنها جریان دارد به بخش خصوصی 

واگذار کند.
کوچکی نژاد در پایان تأکید کرد: این بند در کمیسیون 
آم��وزش مجلس به تصویب رس��یده اس��ت و امیدواریم در 
کمیس��یون تلفیق و صحن مجلس نیز مصوب شود تا دیگر 

شاهد خصوصی سازی مدارس دولتی نباشیم.
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی که از سوی 
مسئوالن آموزش وپرورش تحت عنوان بسته حمایتی مدارس 
غیردولتی یاد می شود، اواخر تابستان امسال به بهانه اجرای 
سیاس��ت توسعه مش��ارکت ها در آموزش وپرورش و جبران 
کمبود آموزگار به ویژه در مناطق محروم وارد فاز اجرایی شد 
که بالفاصله پس از رسانه ای شدن، انتقادات بسیاری از سوی 
خانواده ها، معلمان و کارشناس��ان در پی داشت. با واگذاری 
مدرس��ه دولتی به بخش خصوصی تمام معلمان مدرسه به 
مدارس دیگر اعزام ش��دند و موسس بخش خصوصی اقدام 

به جذب نیروهای دلخواه خود کرد.
حراج تعلیم و تربیت

در قال��ب طرح جدی��د وزارت آموزش وپرورش، حدود 
900 مدرس��ه دولتی به همراه 200 هزار دانش آموز عمدتا 
در مناطق محروم کشور تحت پوشش بخش خصوصی قرار 

گرفتن��د در حالیکه تا پی��ش از این و طبق مصوبه مجلس 
قرار بود، آموزش وپرورش از بخش خصوصی خرید خدمات 
آموزشی داشته باشد یعنی تعدادی از دانش آموزان مدارس 
دولتی را به بخش خصوصی فرستاده و هزینه تحصیل آنها 

را پرداخت کند.
ش��ایان ذکر اس��ت، پ��س از تجربه نه چن��دان موفق 
برون س��پاری وظای��ف آم��وزش و پ��رورش ب��ه »مدارس 
غیرانتفاعی« در دهه 70، دولت یازدهم مجددا طرح واگذاری 

مدارس به »بخش خصوصی« را در پیش گرفته است.
براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از »شورای 
عال��ی انق��الب فرهنگ��ی« و »تصویب در مجلس ش��ورای 
اس��المی« در حدود هزار مدرس��ه واقع در مناطق محروم 
اجرایی شده، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، مدارس 
دولت��ی در دوره های مختلف تحصیلی را براس��اس رعایت 
ضوابط و مقررات ابالغ شده، به مؤسسان مدارس غیردولتی 

واگذار کرده اند.
در ادام��ه ای��ن سیاس��ت و به منظور تس��هیل فرایند 
واگذاری ه��ا، وزارت آم��وزش و پرورش از اعط��ای وام ۱5 
میلیون تومانی به موسسان مدارس غیردولتی و وام شهریه 
به خانواده هایی که فرزندانشان در مدارس غیردولتی تحصیل 

می کنند، خبر داده است.
این تسهیالت طی تفاهم نامه ای میان سازمان مدارس 

غیردولتی و بانک قرض الحس��نه مهر ایران ارائه می ش��ود و 
جالبت��ر آنک��ه اعطای این وام ۱5 میلی��ون تومانی با هدف 
حمایت از مدارس غیردولتی انجام می ش��ود و برای دریافت 
آن هیچ محدودیتی وجود نداشته و شرایط خاصی نیاز نیست!

براین اساس س��واالت متعددی در رابطه با سرنوشت 
مدرس��ه، کاهش کیفیت آموزش در مدارس واگذار ش��ده و 

امکان دریافت هزینه از خانواده ها مطرح شده است.
گفتنی است، در پی باال گرفتن انتقادات، وزیر آموزش 
و پرورش در تالش برای تطهیر این سیاست غلط آموزشی 
به ماده ۱3 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد. البته 
جناب وزیر در حالی به قانون مدیریت خدمات کشوری برای 
وجاهت بخشیدن به این اقدام خود استناد می کند که در بند 
سوم اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و پرورش و تربیت 
بدنی رایگان برای همه و در تمام س��طوح به عنوان یکی از 
وظایف دولت اشاره شده است و در اصل سی این قانون نیز 
صراحتا تأکید شده است، دولت موظف است وسایل آموزش 
و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوس��طه 
فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی 
کشور بطور رایگان گس��ترش دهد. لذا از آنجایی که قانون 
خدمات کشوری قادر به نسخ قانون اساسی نمی باشد، تصمیم 
خطرناک آموزش و پرورش مبنی بر خصوصی سازی مدارس 

و گسترش مدارس غیرانتفاعی، زیر سوال خواهد رفت.

فرمان�ده نی�روی انتظامی کش�ور ب�ار دیگر بر 
راه ان�دازی پلی�س مب�ارزه با مفاس�د اقتص�ادی در 
کش�ور خبر داد و گفت: عزم ما برای ایجاد ساختار و 
تشکیالت پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم است 
و می کوشیم در این حوزه، پلیسی هم عرض با سایر 
حوزه ها و بدون تحت نظر سایر مجموعه ها دایر کنیم.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم دیروز در گفت وگو با 
خبرنگاران در بوشهر تاکید کرد: قصد داریم با عقد تفاهم نامه 
با وزارت اقتصاد و دارایی، رابطه نزدیک تری با مجموعه های 
اقتصادی داشته باشیم و حوزه پیشگیری از مفاسد اقتصادی 

را فعال کنیم.
وی تاکید کرد: پیش از این بیش��تر تمرکز ما در این 
حوزه برخورد  و مقابله بود، اما با امضای چنین تفاهم نامه ای 
روش جدیدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی اتخاذ خواهد 

شد.

احمدی مقدم تاکید کرد: فساد اقتصادی آثار و تبعات 
اجتماعی و سیاس��ی زی��ادی دارد، بنابراین باید با جدیت 
ب��ا آن برخ��ورد و مقابله ک��رد که البته ای��ن اراده در حال 

شکل گیری است.
فرمانده نیروی انتظامی حضور نظامی داعش در کنار 
مرزهای ایران را منتفی دانست و گفت: در گذشته با حضور 
گروه های تروریستی در سعدیه و جلوال فاصله داعش تامرز 
قصر شیرین 40 کیلومتر بود، اما این مناطق با تالش ارتش 

و نیروهای مردمی عراق آزاد شده اند.
احمدی مقدم درباره وظیفه پلیس با موضوع آمران به 
معروف و نهی از منکر و تذکرکنندگان لسانی نیز گفت: اگر 
مردم شاهد بداخالقی هایی باشند،  انتظار می رود نارضایتی 
خود را اعالم کنند و اگر  احتمال اثربخشی می دهند، تذکر 
دهند، اما در صورت بی توجهی به تذکر، کسی حق حمله و 
ضرب و جرح علیه فرد بی توجه را ندارد و در صورت وقوع 

جرم آشکار مراتب باید به اطالع پلیس برسد.
احمدی مقدم گفت: همه باید به قانون تمکین کنند، 
پلیس مدافع و حامی هر تصمیم قانونی است و در این گونه 
مس��ائل تا جایی که ش��اهد تنش و درگیری نباشد، مدارا 

می کند.
وی امنیت استان بوشهر را مطلوب و قابل قبول خواند و 
با اشاره به کاهش چشمگیر آمار جرایم در این استان نسبت 
به یک دهه گذش��ته، گفت: بوشهر در ۱0 سال گذشته در 
جرایم خشن مقام اول تا چهارم کشور را به خود اختصاص 
داده بود اما با تالش پلیس و س��ایر نیروهای امنیتی امروز 

این استان از امنیت باال و رضایت بخشی بهره مند است.
فرمان��ده ناجا گفت: نظم اجتماعی، کنترل س��واحل 
و مراقب��ت از منافع کش��ور در حوزه ه��ای آبی بین  المللی 
و همچنی��ن حفاظت از مراکز تولید انرژی در این اس��تان 

مطلوب ارزیابی می شود.

احمدی مقدم برای چندمین بار اعالم کرد

راه اندازی پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی
تصادف یک دس�تگاه وانت پیکان با کامیونت 

در بزرگراه یاسینی یک کشته برجای گذاشت.
سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری تهران با اعالم این خبر گفت: عصر دوشنبه 
حادثه برخورد 2 خودرو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه 
یاسینی بعد از ترمینال شرق به سامانه ۱25 اعالم شد.

جالل ملک��ی افزود: پ��س از حضور آتش نش��انان 
در محل حادثه مش��اهده ش��د یک دس��تگاه خودروی 
وانت پی��کان هنگام حرکت در الین کندروی بزرگراه به 
شدت با قسمت عقب یک دستگاه کامیونت  که ظاهرا 
در حاشیه بزرگراه پارک شده بود برخورد کرده و بر اثر 
شدت حادثه راننده وانت درون کابین محبوس شده بود.
ملکی با اش��اره به ایمن سازی محل و قطع برق خودرو 
توسط آتش نشانان گفت: پس از خارج کردن راننده 30 
س��اله وانت پیکان از داخل خودرو عوامل اورژانس مرگ 

وی را تایید کردند.

تصادف در بزرگراه یاسینی 
با یک کشته 

مدیرعامل ش�رکت کنترل کیفیت هوای ش�هر 
ته�ران گفت: روزان�ه 8 تن ذرات معل�ق در ترافیک 
ش�هر تهران تولید می شود که سهم عمده آن مربوط 

به موتورسیکلت ها و کامیون ها است.
به گزارش تس��نیم، س��یدوحید حس��ینی در سومین 
همای��ش آلودگ��ی ه��وا و صدا ک��ه صبح دی��روز در مرکز 

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرد

تولید روزانه 8 تن ذرات معلق در ترافیک تهران

همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: همیشه 
به وضعیت ذرات معلق توجه می شود اما این درحالی است 

که ما ازنظر مابقی آالینده ها نیز وضعیت خوبی نداریم.
وی افزود: در ذرات کمتر از 2/5 میکرون امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم به طوری که روزهای 
ناس��الم 85 روز بود به اضافه س��ه روز بسیار ناسالم اما سال 

گذشته ۱۱3 روز ناسالم با ۱0 روز بسیار ناسالم داشتیم.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت  هوای شهر تهران با 
بیان اینکه دلیل این وضعیت این است که کیفیت سوخت 
مداوم پایش می ش��ود افزود: در تهران تعداد ذرات بس��یار 
ریزی وجود دارد که نفوذش��ان از س��ایر ذرات دیگر بیشتر 
اس��ت. حسینی گفت: در مناطقی که ترافیک بیشتر است، 
این ذرات بین ۱00 تا 200 هزار افزایش می یابد به عبارتی 

با افزایش حجم ترافیک این ذرات نیز افزایش می یابند.
وی به یافته هایی درباره اندازه گیری ذرات روی خودروها 
اش��اره ک��رد و گفت: خودروهای یورو 2 تف��اوت چندانی با 
خودروه��ای یورو 4 ندارند اما اگر خودروها را با اس��تاندارد 
یورو 2 تولید می کنیم باید واقعاً همینطور باش��د و یورو 2 
باق��ی بماند. درحال حاضر وضعیت خودروهای گازس��وز از 
خودروهای بنزین س��وز به مراتب بدتر است چراکه گازسوز 
کردن خودروها به درس��تی انجام نشده و فاصله زیادی بین 

این خودروها ازنظر آالیندگی وجود دارد.
حسینی تصریح کرد: موتورهای ۱25 کاربراتوری بنزینی 
به نسبت استاندارد یورو 2 و یورو 3 فاصله زیادی دارند اما 
کافی اس��ت در صنعت موتورسیکلت کاربراتوری دقت نظر 
داش��ته باش��یم.وی تأکید کرد: روزانه 8 تن ذرات معلق در 
ترافیک تولید می شود که بیشتر آنها ناشی از موتورسیکلت ها 

و کامیون ها است.

طرح بش�یر با ه�دف کمک به پایداری بیش�تر 
خانواده و پیش�گیری از طالق هفت�ه آینده رونمایی 

می شود.
معاون اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کشور دیروز در 
نشس��ت کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی اس��تانداری 
همدان افزود: هم اکنون پنج دفتر در س��ازمان بهزیس��تی 
مش��غول کار روی اجرای کش��وری این طرح هستند و قرار 
است این طرح در سه مقطع پیش از ازدواج، دوران پنج ساله 

اول ازدواج و مشاوره قبل از طالق اجرا شود. 
به  گزارش  واحد مرکزی خبر، مس��عودی فرید گفت: 
اجرای طرح بشیر قبل از ازدواج به ازدواج های آگاهانه منجر 
خواهد ش��د، البته قرار است در آموزش های پیش از ازدواج 
بازنگری هایی انجام ش��ود.وی افزود: مطالعات متعدد نشان 
داده اس��ت که این آموزش ه��ا می تواند به میزان 65 درصد 
از تعارضات داخل خانوادگی پس از ازدواج پیشگیری کند.

معاون سازمان بهزیستی کشور با اعالم اینکه هر سال 
850 هزار ازدواج در کش��ور صورت می پذیرد گفت: به ازای 
ه��ر 6 ازدواج ی��ک مورد طالق ص��ورت می گیرد که نقش 
اعتیاد بس��یار در طالق پررنگ ب��وده و درصد قابل توجهی 
از طالق ها ناشی از اعتیاد است.وی گفت: این طرح پارسال 
به صورت پایلوت در اس��تان یزد اجرا ش��د و با نتایج خوبی 
همراه بود و بیش از 50 درصد کس��انی که متقاضی طالق 
بودند و از طریق دادگاه ها به مراکز بهزیس��تی برای مشاوره 
ارجاع داده ش��ده بودند از تصمیم خود منصرف شدند و به 

زندگی مشترک بازگشتند.

به منظور پیشگیری از طالق
طرح بشیر به زودی 
در کشور اجرا می شود

فرمانده نیروی انتظامی سیس�تان و بلوچستان 
از عمدی بودن ترورهای اخیر در »س�رباز« به عنوان 
جدیدترین اعترافات 18 تروریست دستگیر شده در 

جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد.
سرتیپ حسین رحیمی دیروز در نشستی با خبرنگاران 
در زاهدان درباره دس��تگیری ۱8 تروریست یاد شده گفت: 
دس��تگیری این اف��راد که در بازجویی ه��ای اولیه خیلی از 
تروره��ا را به گ��ردن گرفته اند کار جمع��ی و تالش جدی 
نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و قرارگاه قدس سپاه بود و 
امیدواری��م در آینده نزدیک بتوانیم با توکل به خدا و حفظ 

چنین وحدتی ریشه ناامنی را در این استان از بین ببریم.
وی تاکی��د کرد: همه قتل ها و ترورها در این اس��تان 
عم��دی و ب��ا قصد قبل��ی و در قبال دریاف��ت وجه صورت 

می گرفته به طوری که بر اساس اعترافات اعضای  دستگیر 
ش��ده، وجوه نقد از طرف یک فرد که در دو کش��ور عربی 
فعالیت داش��ت به حس��اب یک فرد دیگر در اس��تان واریز 
می ش��د و این فرد نیز پول دریافتی را به س��رکرده تحویل 
داده و در نهایت برای هر عملیاتی 4 تا ۱0 میلیون ریال به 

افراد مسلح پرداخت می شد.
وی ادامه داد: این گروه بر اساس دستورات صادره تالش 
داشت حتی به اندازه به رگبار بستن یکی از واحدهای نظامی 
و انتظامی یا تیراندازی در س��طح ش��هر به ماموران با هدف 

بهره برداری رسانه ای فضای استان را ناامن کند.
رحیم��ی تاکید کرد: آنچه می گفتیم که بعضی از این 
گروه ها به نام بلوچ  سال های سال است به مردم سیستان و 
بلوچستان ظلم می کنند، در اعترافات اعضای این باند کامال 

مشهود است، وقتی از آنان سوال می شد که چرا معلم ها را 
شهید کردید، گفتند دستور این بوده که باید تمام این معلم ها 

از این جا بروند و افراد دیگر جایگزین شوند.
وی مش��ارکت در ش��هادت »مولوی مصطفی جنگی 
زهی« امام جمعه اهل س��نت راس��ک و یک نفر همراه وی، 
به ش��هادت رساندن معلمان »جواد نوروزی«  در سال 93، 
»محمد اس��المی« س��ال 9۱ و »عیسی شهرکی« به همراه 
بسیجی اهل سنت »ادهم صبوری« در سال 93، به شهادت 
رس��اندن »محمدرضا صیادی« کارمند ثبت احوال سرباز و 
دو نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ایست و بازرسی سرباز 
به همراه مجروحیت یک س��رباز وظیفه در س��ال 9۱ را از 

مهمترین جنایات این گروه عنوان کرد.
وی افزود: به ش��هادت رساندن یکی از سربازان هنگ 

مرزی جنوب اس��تان و مجروح کردن چهار نفر از نیروهای 
این هنگ در سال 92، ترور »یوسف پام« و » عین اهلل دشتی« 
از اهالی محل نیز به بهانه حمایت از نظام جمهوری اسالمی، 
اقدام به ت��رور ناموفق کارمند ثبت اح��وال، کارگذاری تله 
انفجاری در مس��یر یگان امداد نیروی انتظامی در سال 92، 
اجرای تله انفجاری در مسیر خودروهای پلیس راه جکیگور 
در سال 93 و اجرای تله انفجاری و کارگذاری بمب در مسیر 
خودروهای هنگ مرزی جنوب استان، پاسگاه کالت و جنگل 

از دیگر اعترافات متهمان دستگیر شده است.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت:  براساس 
اعترافات دستگیرش��دگان، اعضای گروه بین یک تا سه ماه 
آن طرف مرز در کشورهای افغانستان و پاکستان آموزش های 

نظامی و عقیدتی را فرا می گرفتند.

جدیدترین اعترافات 18 تروریست دستگیر شده در سیستان و بلوچستان

ترورهای اخیر در »سرباز« عمدی و در قبال دریافت مزد بود

تلفات حوادث ترافیکی در خوزستان
سرویس شهرستانها: به گزارش پایگاه خبری پلیس، در 24 ساعت گذشته، 
4 فقره تصادف در محورهای مواصالتی خوزستان به وقوع پیوست که مرگ 4 

تن و جراحت 5 نفر از شهروندان را در پی داشت.
در اثر واژگونی یک دس��تگاه خودرو سواری پژو 405 در محور ماهشهر- 
آبادان یک نفر از سرنش��ینان خودرو کش��ته و دو تن دیگر مجروح و توس��ط 

اورژانس ۱۱5 به بیمارستان منتقل شدند.
همچنین در برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه مینی بوس، 
در شهرس��تان آبادان راکب موتورس��یکلت مجروح و توسط اورژانس ۱۱5 به 
بیمارستان منتقل شد اما به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست 
داد.در حادثه مشابه دیگر، یک دستگاه کامیونت با یک دستگاه موتورسیکلت 
در شهرستان باوی برخورد کرد که مرگ راکب موتورسیکلت را در پی داشت.
در آخرین حادثه رانندگی، یک دس��تگاه خودرو س��واری س��مند با یک 
دستگاه پراید در محور حمیدیه-اهواز برخورد کرد و 3 سرنشین هر دو خودرو 
مجروح و به بیمارس��تان منتقل ش��دند که یکی از مجروحان به علت ش��دت 

جراحات وارده درگذشت.
قتل در قطار مشهد-تهران

س��منان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه آهن شمال ش��رق کش��ور از 
دستگیری زوج سارق به اتهام قتل یک مرد 5۱ ساله خبر داد.

سرهنگ مالکی افزود: این زوج سارق با آب معدنی آلوده به ماده بیهوشی، 
3 تن از اتباع کشور عراق را مسموم کرده و باعث فوت یکی از آنان شدند.

وی اضافه کرد: این زوج 50 میلیون ریال وجه نقد و گوشی های تلفن همراه 
این 3 تبعه عراقی را به سرقت بردند.

مالکی یادآور شد: با بررسی فهرست مسافران، زن و مردی که ساعت 3 
صبح در ایستگاه شاهرود پیاده شده بودند، شناسایی شدند.

تصادفات ساختگی برای دریافت خسارت
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی هفتگل در خوزستان گفت: در پی 
وقوع یک تصادف جرحی بین یک دستگاه پراید و یک دستگاه موتورسیکلت 
در این شهرستان و مصدومیت 5 نفر، پرونده قضایی در این مورد تشکیل شد. 
در بررسی های کارشناسان پلیس، مشخص شد این تصادف ساختگی است که 
با هماهنگی مقام قضایی، 5 متهم این پرونده دستگیر و تحقیقات پلیس از آنها 
آغاز شد.سرهنگ تقدسی جو افزود: متهمان در برابر مدارک موجود چاره ای جز 
اعتراف نداشتند و به ساختگی بودن تصادف برای کالهبرداری از بیمه اعتراف 
کردند.وی ادامه داد: با کامل شدن تحقیقات پلیس، 2 نفر دیگر از اعضای باند 

دستگیر و در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی هفتگل خاطرنشان کرد: متهمان پرونده، برای سیرمراحل 

قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.
دستگیری متهم فراری

ی��زد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی مهریز گفت: مأموران پلیس این 
شهرستان در یک عملیات برنامه ریزی شده و منسجم 5 تن از متهمان فراری 

را شناسایی و دستگیر کردند.
نصیری با اشاره به کشف 35 دستگاه تجهیزات ماهواره ای افزود: ماموران 
در این طرح ضمن کش��ف یک دس��تگاه خودرو پراید س��رقتی، یک دستگاه 

موتورسنگین 250 سی سی را توقیف کردند.
جاسازی 243 کیلو تریاک در سقف کامیون

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی بندر خمیر در هرمزگان گفت: 
در راس��تای مقابله جدی با سوداگران مرگ و عامالن تهیه و توزیع مواد 
افیون��ی، مأموران مب��ارزه با مواد مخدر با انج��ام کار اطالعاتی، از انتقال 
محموله س��نگین مواد مطلع شدند و رسیدگی به موضوع در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
سرگرد حسنوند افزود: با تشکیل چند اکیپ ویژه و اعزام به محل احتمالی 
تردد قاچاقچیان، حین کنترل خودروهای عبوری، مأموران در محور کهورستان 
به الرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر 
کردند.وی ادامه داد: با متوقف شدن خودرو، مأموران در بازرسی دقیق از آن، 
243 کیلو و 380 گرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در سقف 

کابین کامیون جاسازی شده بود، کشف کردند.
اعدام متهم آدم ربا

ساری- فارس: دادستان مرکز مازندران از اجرای حکم اعدام یکی از متهمان 
این شهرستان که دانشجوی دختر را ربوده بود، خبر داد.

اس��داهلل جعفری درباره اجرای این حکم گفت: در س��ال ۱387 ش��اکیه 
دانشجو دانشگاه ساری، که قصد عزیمت به یکی از شهرهای مجاور را داشته 

توسط متهمان به بهانه تصادف ساختگی ربوده شد.
وی اظهار کرد: متهمان در اعتراض این دانشجو، وی را با تبر تهدید کرده 
و این فرد را به خانه باغ برده و با تهدید و کتک کاری، وی را مورد تجاوز قرار 
دادند که با ش��کایت ش��اکیه و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده در 

این خصوص تشکیل شد.
دادستان مرکز مازندران افزود: پس از دریافت شکایت، پرونده دراین باره 
تشکیل، محکوم علیه به اتهام آدم ربایی و ایراد ضرب در دادگاه بدوی محکوم 
به حبس و درخصوص تجاوز به عنف در دادگاه کیفری استان محکوم به اعدام 
شد که این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور در محوطه زندان ساری اجرا 
شد.جعفری در پایان گفت: متهم ردیف دوم و سوم نیز هر کدام به تحمل 99 

ضربه شالق تعزیری و اقامت اجباری به خارج از استان محکوم شدند.
توقیف 7/9 میلیون نخ سیگار مسروقه

س��رویس شهرس��تانها: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: کارکنان 
انتظامی شهرستان »اسالم آباد غرب« در یک عملیات پلیسی موفق به کشف 

محموله مسروقه سیگار خارجی به مبلغ 20 میلیارد ریال شدند.
سرتیپ منوچهر امان اللهی افزود: سارقان قصد فروش سیگارها را داشتند 

که توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف 7 میلیون و 900 هزار نخ سیگار خارجی در مارک های 

مختلف ادامه داد: در همین ارتباط 4 نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش اساسی دولت 
در کاهش وقوع جرایم گفت: مبارزه دولت با فساد، از 

سخن و کالم به عمل برسد.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن 
عالی قضایی با تأکید بر نقش اساسی دولت در کاهش وقوع 
جرایم و از بین بردن بسترهای وقوع و دستیابی به رانت های 
اقتصادی تأکید کرد و افزود: دولت باید به صورت جدی بحث 
مبارزه با فس��اد را در دس��تور کار قرار دهد و این مبارزه از 
س��خن و کالم به مرحله عمل برسد. در این صورت مسلماً 
ق��وه قضاییه نیز هم��ان طور که پیش از این نیز در گفتار و 
عمل نشان داده حامی دولت در مبارزه با فساد خواهد بود.

آیتاهلل الریجانی خواهان نظارت های همه جانبه دولتی 
در خصوص مشکالت موجود در نظام بانکی و منابع طبیعی 
و سایر زمینه های فسادخیز و بستن منافذ و بسترهای وقوع 
جرم و دستیابی به رانتهای اقتصادی شد و با تأکید بر اینکه 
مهمترین راه افزایش اعتماد مردم به سرمایه گذاری و افزایش 
تولید داخلی، مقابله با فساد و افزایش نظارتها است، گفت: 
برخوردهای قاطع و پیش��گیری بهترین راه اعتماد س��ازی 
برای تمام کس��انی اس��ت که قصد خدمت و سرمایه گذاری 
در کش��ور را دارند.وی با انتق��اد از اعطای غیرقانونی برخی 
مجوزهای س��اخت و ساز از جمله دادن مجوز احداث هتل 

در بستر یک رودخانه و مجوزهای غیرقانونی اقتصادی دیگر 
اظهار کرد: متأس��فانه گاهی از طریق مجوزهای غیرقانونی 
و در غیب��ت نظارتهای قانونی، س��اخت و س��ازهایی انجام 
می ش��ود و یا در برخی فعالیتهای اقتصادی ناس��الم پس از 
اینکه مشکالت ایجاد شد همه به سراغ قوه قضائیه می آیند 
ک��ه برخورد کند. البته دس��تگاه قضایی در چارچوب قانون 
همیشه به وظیفه خود عمل خواهد کرد اما این روند و رویه 
نامناس��ب باید اصالح شود.رئیس قوه قضاییه کشور ایران را 
دارای منابع عظیم خدادادی و ثروتهای مردمی دانس��ت که 
در صورت اعتماد س��ازی برای مردم و ایجاد س��از و کارهای 
نظارتی مناسب می توان با اتکاء به آن کشور را به پیش برد 
بدون آنکه در این راه به بیگانگان و دشمنان نظام امیدوار بود.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به وقوع حادثه تروریس��تی اخیر در فرانسه، ضمن 
محکوم کردن این حادثه تروریستی خواستار دست کشیدن 
غرب از سیاستهای دوگانه خود درباره مفاهیمی مانند حقوق 
بش��ر و تروریسم شد و گفت: سیاستهای دوگانه درخصوص 
تروریسم جواب نمی دهد اما متأسفانه غربیها طوری برخورد 
می کنند که گویی در دنیا دو نوع تروریسم بد و خوب وجود 
دارد و برخی جنایات تروریستی خوب و برخی بد است؛ در 
حالی که تروریسم در هر حالتی بد و جنایتکارانه است و باید 

صادقانه با آن برخورد کرد.رئیس دستگاه قضا اسالم هراسی 
را توطئه ای برنامه ریزی شده از سوی برخی کشورهای غربی 
و حامیان آنان از جمله رژیم صهیونیس��تی دانست و گفت: 
نگاهی عمیق تر به حادثه اخیر فرانسه و حوادث مشابه نشان 
می دهد که برخی کشورها به ویژه رژیم صهیونیستی در تمام 
دنیا به دنبال ضربه زدن به اسالم و گسترش اسالم هراسی 
هستند.رئیس قوه قضائیه عامل مهم گسترش تروریسم در 
جه��ان را نگاه دوگانه غرب به تروریس��م و حمایت آنان از 
برخی اعمال تروریستی و البته تروریسم دولتی اعمال شده 
از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین دانست 
و گفت: گروه تروریستی داعش که اکنون به جان غرب افتاده 
مولود خود غرب است و همه می دانند که جمهوری اسالمی 
از سالها پیش نسبت به خطر حمایت از تروریستها و عواقب 

آن حتی علیه خود غربیها هشدار داده بود.
آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به اینکه مردم دنیا و 
قربانیان تروریس��م از جمله در ایران که ۱7 هزار شهید آن 
قربانی اعمال تروریس��تی گروهک منافقین شده اند، هرگز 
سیاس��تهای ادعایی ضد تروریستی غرب را باور نمی کنند، 
گفت: هم اکنون گروهک تروریستی منافقین که بیشترین 
جنایته��ا را انج��ام داده م��ورد حمایت غربیها اس��ت و در 
کنارش کشورهای عربی حامی و پشتیبانان مالی و معنوی 

تروریستهای داعش نیز هم پیمان غرب هستند؛ حال چگونه 
مردم باید باور کنند که غرب به ویژه آمریکا، انگلیس، فرانسه 

و آلمان مبارزان علیه تروریسم هستند؟!
رئیس قوه قضائیه حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در راهپیمایی ضد ترور فرانس��ه را حلقه دیگری از نمایش 
غیرقابل باور مبارزه با تروریسم غربیها توصیف کرد و افزود: 
امیدواریم سران کشورهای غربی از رفتارهای منافقانه خود 
دست بردارند و واقعاً خود را به مبارزه همه جانبه با تروریسم 
مقید بدانند و خودشان ابتدا دست از حمایت و انجام اعمال 
تروریستی و جرم جنایت علیه ملتهای دنیا از جمله در عراق 
و سوریه بردارند؛ که در آن صورت است که میتوان به مهار 
تروریسم در دنیا امیدوار بود.آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه، 
با اشاره به اینکه متأسفانه دستهای پشت پرده برخی اختالف 
افکنی های رسانه ای کاماًل آشکار است، تأکید کرد: همه باید 
در چارچوب قانون اساسی به عنوان سند ملی حفظ وحدت و 
انسجام و توسعه کشور حرکت کنند چرا که با رعایت قانون 
اساسی و انجام وظایف در چارچوب آن اختالفی پیش نمی آید 
و تالش آنهایی که می خواهند جامعه را دو قطبی کنند و یا 
با اختالف افکنی به دنبال حاشیه سازی و رسیدن به اهداف 
خود چه بسا برای پیشبرد مقاصد سیاسی در آینده هستند، 

به ثمر نخواهد نشست.

رئیس قوه قضائیه:

مبارزه دولت با فساد، از حرف به عمل برسد

نایب رئیس کمیسیون آموزش  و تحقیقات مجلس:

روند کنونی خصوصی سازی مدارس غیرقانونی است

ش�هردار تهران دیروز در حالی صحبت از عزل ش�هردار منطقه 11، 
به دلیل تخلف در رابطه با پاس�اژ عالءالدین صحبت کرد که بنا به آنچه 
خبرگزاری ها از قول وی نوشته اند، این شهردار دو ماه قبل استعفا کرده 

است!
به گزارش البرزنیوز، ش��هردار تهران تاکید کرد یکی از دالیل عزل ش��هردار 
منطقه ۱۱، تخلف در رابطه با پاس��اژ عالءالدین بوده است. محمدباقر قالیباف در 
جمع خبرنگاران گفت: با هر کس��ی که در رابطه با عالءالدین تخلف کرده باش��د 
اعم از کارمند و شهروند برخورد می شود. این پاساژ در دهه 70 ساخته شده است 

و معلوم نیست به چه دلیل پایان کار ندارد.
این اظهارات شهردار تهران در حالی است که یکی از مسئوالن شهرداری تهران 
می گوید: ماجرای اس��تعفای »مهران اعتمادی« شهردار منطقه ۱۱ تهران مربوط 
به دو ماه پیش اس��ت و هیچ ارتباطی با ماجرای پاساژ عالءالدین ندارد. این مقام 
شهرداری توضیح داده که حدود دو ماه پیش اعتمادی شهردار منطقه ۱۱ استعفا 
داد و به دلیل حضور در آزادراه تهران- شمال از شهرداری تهران خداحافظی کرد.
نکته جالب اینکه چند روز پس از اس��تعفای اعتمادی، قالیباف در پاسخ به 
پرس��ش خبرنگاران درباره برکناری اعتمادی گفته بود: »وی برکنار نش��ده است 
بلکه می خواس��ت در آزادراه تهران- ش��مال مشغول به کار شود و ما هم با رفتن 

آقای اعتمادی موافقت کردیم.«
بعد از رفتن اعتمادی، آبادیان قائم مقام ش��هرداری تمامی مس��ئولیت های 

منطقه ۱۱ را برعهده گرفت و کارها را در این مدت انجام می داد.
سوال دیگر این است که آیا شهردار متخلف به تنهایی این تخلف را مرتکب 
شده یا همدست و همدستانی در مجموعه شهرداری و خارج از آن داشته است؟! 
چ��را آنان معرفی نش��ده اند؟ آیا معنی مجازات در مجموعه ش��هرداری برکناری 
بی سروصدا و سپردن مدیریتی دیگر به یک مدیر خاطی است! آیا نباید این تخلف 
مورد بررسی قرار می گرفت و متخلف و متخلفان به سزای اعمالشان می رسیدند تا 

درس عبرتی برای برخی مدیران خطاکار باشد؟!

اظهارات متناقض
 درباره شهردار خاطی منطقه 11


