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برنامه محافل و مساجد

دزدی زن 
ترامپ 

از میشله 
اوباما

سه شنبه شب قرار بود شب بزرگ دونالد 
ترامپ، نامزدحزب جمهوری خواه آمریکا، 
در کنوانسیون حزبی باشد، اما خبرنگاران 

به زودی آن را تبدیل به کابوس کردند.
به گزارش تسنیم، بخشی از سخنرانی »مالنیا 
ترامپ« در کنوانســیون ملی جمهوری خواهان شباهتی عجیب به 
عباراتی داشــت که میشله اوباما، هشت سال قبل، به عنوان همسر 
نامزداحتمالــی دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری 2008 

بیان کرده بود.
خبرنگاری به نام »جرت هیل« برای اولین بار به سرقت سخنرانی 
میشله در توئیتر اشاره کرد. بخشی از سخنرانی همسر ترامپ که طی 
آن وی دربــاره ارزش های خانوادگی صحبت می کند، عمدتاً همان 
کلماتی است که میشــله اوباما در سال 2008 در کنوانسیون ملی 

دموکرات ها در »دنور« به زبان راند.

آتش سوزی 
در اتوبوس 
گردشگری

در حادثه آتش سوزی اتوبوس حامل 
گردشــگران در تایــوان 26 تن جان 

باختند.
به گزارش تســنیم، برخورد یک دستگاه 
اتوبوس گردشگری با گاردریل در بزرگراهی 

در تایوان، 26 کشته در پی داشت.
براساس گزارش فوکوس تایوان، در این حادثه 26 سرنشین 

از جمله 20 گردشگر چینی در آتش سوختند.
به گفته پلیس تایوان، این اتوبوس در حالی که در مســیر 
فرودگاه در بزرگراهی در تایوان حرکت می کرد، با ریل های کنار 

بزرگراه برخورد کرد و آتش گرفت.
در این ســانحه 24 سرنشین این اتوبوس که شامل هشت 
مرد و 16 زن گردشــگر چینی به همراه راننده و راهنمای تور 

بود جان باختند.

مرگ مشکوک 
زن سیاهپوست 
در مرکز پلیس

یک زن استرالیایی که به جرم مستی 
در اســترالیا بازداشت شده بود، به طرز 

عجیبی در مرکز پلیس جان باخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرگ عجیب 
یک زن استرالیایی در یکی از مراکز پلیس در 

استرالیا جنجال آفرین شده است.
براساس گزارش اسکای نیوز، این حادثه در یکی از مراکز پلیس 
در شــهر »نیوساوت ولز« اســترالیا رخ داد و یک زن 36 ساله جان 

خود را از دست داد.
به گفته پلیس آنها در ساعت 12:45 به وقت محلی این زن 36 
ســاله را که در حالت غیرعادی در کنار یکی از اتوبان های این شهر 

راه می رفت، بازداشت کردند و به مرکز پلیس بردند.
ایــن زن 36 ســاله که به مرکز پلیــس »مایتلند« منتقل و در 
ســلولی نگهداری شد، ساعت 6 صبح با مراجعه نگهبان در سلولش 

مرده پیدا شد.
در بیانیه ای که پلیس در این رابطه منتشر کرده آمده است که 
پلیس تحقیقات خود را در رابطه با این واقعه عجیب و مشکوک آغاز 
کرده اســت و جســد این زن برای کشف حقایق بیشتر به پزشکی 

قانونی منتقل شده است.

با حوادث طبیعی والیت  اداره مبارزه 
»خوست« در شــرق افغانستان از جاری 
شدن ســیل در این والیت و جان باختن 

17 نفر خبر داد.
به گــزارش »تلویزیون قندهار«، باران های 

شدید در والیت خوست در شرق افغانستان، جان 17 نفر را گرفت.
»شادم هالل« سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی خوست 
اعالم کرد که براثر جاری شــدن ســیل دو خودرو با 17 سرنشین 

غرق شده اند.
وی افزود: در این حادثه هشــت نفر از یک خانواده و دو نفر از 
خانواده دیگر جان باختند که کشته شدگان چهار زن و چهار کودک 

نیز هستند.
حدود دو ســال قبل نیز باران های سیل آسا در والیت خوست، 
شماری کشته و زخمی برجا گذاشت و ارتباط بزرگراه کابل- خوست 

را نیز قطع کرد.

در حالــی که بــازی پوکمون مدت 
کوتاهی است که به بازار آمده، اما ویدیوی 
منتشر شده در شبکه یوتیوب از جنون 

آمریکایی ها به این بازی حکایت دارد.
به گزارش العالم، ویدیوی منتشر شده در 
یوتیوب نشــان می دهد که شوق و اشتیاق برای بازی پوکمون بین 
برخی افراد بالغ به ســر حد جنون رسیده است؛ به گونه ای که آنها 

عقل و هوش خودشان را از دست داده اند.
این بازی ساخت شرکت ژاپنی »نینتندو« است که میلیون ها دالر 

برای صاحبان آن درآمدزایی کرده است.
در این ویدیو، صدها آمریکایی موبایل به دست در پارک مشهور 
مرکز شهر نیویورک برای پیدا کردن یک هیوال در قالب بازی مجازی 

پوکمون، در حال دویدن هستند.
سهام شرکت نینتندو به خاطر استقبال گسترده از این بازی تنها 
در طول یک هفته 77 درصد افزایش یافته است و به باالترین سطح 
خود در 6 ســال اخیر رسیده است. بازی پوکمون باعث افزایش 15 

میلیارد دالری سهام شرکت در بازار شده است.

هدایت تحصیلی بعد از بررســی های فراوان در 
شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید اما 
طرح جدید آموزش و پرورش به گونه ای اجرا شد که 
اکنون برخی دانش آموزان معتقدند در رشته ای  باید 

درس بخوانند که هیچ عالقه ای به آن ندارند.
به گزارش فارس، هدایت تحصیلی اتفاق جدیدی نیست 
اما چه چیزی باعث شده است که این روزها، این موضوع به 
جریان حساسی در زندگی خانواده هایی که دانش آموز سوم 

راهنمایی دارند، تبدیل شود.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش 
23 فروردین امسال در نشست خبری در خصوص آیین نامه 
جدید هدایت تحصیلی گفت: »2.5 ســال برای تنظیم این 
آیین نامه تالش شــد چرا که براساس سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی باید هدایت تحصیلی 

از پایه دهم به نهم منتقل می شد.«
مســعود شکوهی با اشاره به تغییرات هدایت تحصیلی 
ادامه داد: »در گذشته فقط نمرات سال نهم و نمرات آزمون ها 
مدنظر بود در حالی که در آیین نامه جدید هدایت تحصیلی، 
فرایندی پیش بینی شده است و کار هدایت تحصیلی از اول 

ابتدایی آغاز می شود.«
شکوهی با بیان اینکه 6 آیتم در هدایت تحصیلی موثر 
است، گفت: »در گذشته امتیاز عملکرد تحصیلی 50 بود که 
به 35 کاهش دادیم و ضمن اینکه نمرات سه پایه تحصیلی 
دوره اول متوسطه برای دانش آموزان سال تحصیلی 96ـ95 

در نظر گرفته می شود.«
وی اضافه کرد: »در بخش آزمون های مشــاوره ای تنها 
دو آزمون رغبت و اســتعداد از دانش آموز گرفته می شد که 
هم اکنون 5 آزمون گرفته می شود که سه آزمون شخصیت، 
ارزش های شغلی و ارزش های تحصیلی اضافه شده و امتیاز 
این بخش نیز از 20 به 30 امتیاز افزایش یافته اســت؛ نظر 
دانش آموز از 5 به 10 امتیاز افزایش یافته است و نظر معلمان 
10 امتیاز، نظر مشاور 10 امتیاز و نظر والدین 5 امتیاز دارد 
که در مجموع 100 امتیــاز برای هدایت تحصیلی در نظر 

گرفته شده است.«
وی تصریح کرد: »بر اســاس برنامه ششم توسعه باید 
حضور دانش آموزان در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

به 48 درصد و در شاخه نظری به 52 درصد برسد.«
نظر والدین و دانش آموزان حلقه گمشده 

هدایت تحصیلی
در فروردین ماه همه چیز بدون مشکل و خوب به نظر 
می رسید؛ بروشورهایی برای هدایت تحصیلی دانش آموزان 

تهیه شد و اطالعاتی نیز در اختیار خانواده ها قرار گرفت.
اما در تیرماه، ورق برگشت؛ از جلسات مشاوره در برخی 
مدارس خبری نبود و هیچکس نظر دانش آموز و والدین را 
برای انتخاب رشته جویا نشد بلکه برگه ای در دست دانش آموز 

قرار گرفت که » باید به رشته مورد نظری که مدرسه معرفی 
کرده است، بروی.«

دانش آموز دختری که در منطقه 12 تهران تحصیل کرده 
و معدلش 20 اســت، گفت: هفته گذشته که برای هدایت 
تحصیلی به مدرسه مراجعه کردم، به من گفتند که تو باید 

به رشته ریاضی بروی.
وی ادامه داد: از این موضوع بسیار ناراحت شدم و گفتم 
که دوست دارم در رشته حقوق درس بخوانم اما آنها گفتند 
در آزمونی که در طول سال تحصیلی از دانش آموزان گرفته 

شده است، نمره ریاضی تان بهتر است.
ایــن دانش آموز گفت: این آزمون ها درباره تمام دروس 
ما بود و آنقدر ســخت بود که از معلمان کمک می گرفتیم 
حتی در برخی موارد جــواب  و راه حل ها را نیز، معلمان به 

ما داده بودند.
وی بــا تأکید بر اینکه نظر والدیــن او را درباره هدایت 
تحصیلی نپرسیده اند، افزود: نظر من و خانواده ام برای مدرسه 

اصال مهم نیست و می گویند باید به رشته ریاضی بروی.
پدر یک دانش آموز در منطقه 11 تهران نیز گفت: برای 
پسرم از طرف مدرسه رشته کشاورزی انتخاب شده است و 
این درحالی است که نه درباره این رشته توضیحی داده شده 

و نه اینکه عالیق خانواده لحاظ شده است.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر فرزندم باید برای تحصیل 
در رشته انتخابی به منطقه دیگری برود که از منزل ما بسیار 
دور است؛ حتی اگر فرزندم بخواهد در این رشته درس بخواند 

برای ما آن هم در تهران چه سودی دارد؟
پدر دانش آموز دیگری در استان مازندران اظهار داشت: 
فرزندم دارای معدل 18 است و ما دوست داشتیم که او در 
رشته تجربی درس بخواند اما مسئوالن مدرسه عنوان کردند 
که فقط دانش آموزانی می توانند به رشــته تجربی بروند که 

معدل 19 داشته باشند.
وی افزود: آموزش و پرورش می خواهد به  اجبار فرزندم 
در هنرســتان تحصیل کند؛ این اجبار برای چیست؟ گاهی 
اوقات فکر می کنم اگر قرار است به زور درس بخواند، ممکن 

است از درس خواندن فراری شود.
اهمیت 4 عامل در انتخاب رشته دانش آموزان

اجبار خانواده ها آن قدر از سوی مسئوالن مدارس شکل 
ملموســی به خود گرفته اســت که گالیه های گسترده ای 
از ســوی خانواده ها به گوش می رسد؛ گالیه هایی که انگار 

هیچکس پاسخگوی آنها نیست.
دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پرورش در خصوص 

گالیه خانواده ها از هدایت تحصیلی اجباری اظهار داشت: 
چهار عامل در انتخاب رشــته حائز اهمیت اســت که 
شامل »عالقه«، »استعداد«، »نیاز کشور در حال و آینده به 
آن رشته« و »امکانات آموزش و پرورش برای ارائه خدمات 
آموزشی به دانش آموزان« است که اگر هر کدام از این موارد 

مشکل داشته باشد، هدایت تحصیلی مناسب انجام نمی شود؛ 
اینکه دانش آموزی بگوید من رشته پزشکی را دوست دارم اما 

استعدادش را نداشته باشد، امکان پذیر نیست.
مهدی نوید ادهم در پاسخ به این پرسش که »استعداد 
چگونه مشــخص می شــود«، افزود: ضوابط، شــاخص ها و 
مالک هایــی را تعیین کردیم؛ تســت های رغبت ســنجی 
پیش بینی شده است و پرونده تحصیلی دانش آموز در کنار 

عالیقش بررسی می شود.
نوید ادهم تصریح کرد: متأسفانه سال گذشته در برخی 
مناطق مواردی را شــاهد بودیم که البته محدود هم بود اما 
نشــان داد که 60 تا 80 درصد دانش آموزان برخی مناطق 
تمایل داشتند در رشته تجربی درس بخوانند و تحصیل در 

رشته ریاضی در برخی مناطق به صفر رسید.
وی در خصوص اجبار خانواده ها به تحصیل در رشــته 
خاص گفت: اجبار صحیح نیست و باید خدمات مشاوره ای 
به دانش آموزان و خانواده ها داده شود و بدانند که اگر تراکم 
و استقبال در یک رشته بیش از اندازه باشد، در آینده کشور 

تأثیر منفی دارد.
نویــد ادهم با بیان اینکه هدایــت تحصیلی متوازن در 
دانشــگاه هم صورت نمی گیرد، افزود: مشاهده می کنیم که 
در برخی رشــته ها، فارغ التحصیالن فراوانی داریم که بازار 
کار برایشــان وجود ندارد و در مقابل بعضی رشته ها، بازار 
کار دارند اما فارغ التحصیل ندارند؛ این نابســامانی ها را باید 
در کالن حل کنیم.به گزارش فارس،  باید پرسید پاسخگوی 
ایــن طرز اجرای هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش چه 
کسی است؟ آیا با اجبار دانش آموزان به رشته ای که گرایش 
و عالقه ای به آن ندارند، امکان ترک تحصیل آنها وجود ندارد؟
آیا اینکه آموزش و پرورش می خواهد توازن در رشته های 
تحصیلی ایجاد کند، با اجبار بدون توضیح به دانش آموزان، 

ختم به خیر خواهد شد؟
گفتنی است اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید حضور 
دانش آموزان در شــاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش به 
48 درصد و در شــاخه نظری به 52 درصد برســد، نباید 
باعث سوق دادن اجباری دانش آموزان به رشته های فنی و 
کاردانش شود، ضمن اینکه اگر ادامه تحصیل دانش آموزان 
در رشته هایی باشدکه تمایلی به آن ندارند، در آینده هرگونه 
ناکامی و عدم موفقیت خود را نتیجه هدایت تحصیلی اجباری 
می دانند. ضمن اینکه مســئوالن محترم اگر نگران بازار کار 
برخی فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند جا دارد نسبت به 
رشد و گسترش انواع و اقسام دانشگاه های کم کیفیت و به 
دور از استانداردهای الزم که در رشته های مختلف پذیرش 
دانشــجو می کنند نیز تجدید نظر کننــد. در مورد هدایت 
تحصیلی هر چند در حال حاضر امکان اعتراض به روند آن 
وجود دارد اما نباید فراموش کرد هرگونه اهمال یا اشــتباه 

در واقع تضییع حق دانش آموزان است.

طرح جدید آموزش و پرورش و اعتراض دانش آموزان

هدایت تحصیلی اجباری!

ســخنگوی نیروی انتظامی از برخورد پلیس 
با ورود قاچاق مانتوهای پشــت نوشته به کشور 

خبر داد.
سردار منتظرالمهدی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
یقینا بخش زیادی از این مانتوها از مبادی رســمی وارد 

کشور نمی شود و در اصل قاچاق است.
وی افزود: مطمئنا پلیس در مرتبه نخست به عنوان 
قاچاق کاال با این پدیده که دربردارنده جمالت سخیف و به 
دور از فرهنگ ایرانی - اسالمی است؛ برخورد خواهد کرد.
 منتظرالمهدی گفت: نیروی انتظامی به سبب وظیفه 
ذاتی و قانونی خود در بخشنامه ای به اتحادیه های مربوط، 
اســتخراج معانی و مفاهیم نوشته شده روی این مانتوها 
را خواســتار شد و مقرر شد آنها هم با اعالم این موضوع 
به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشــاک از این روند 
جلوگیری و مشــکل را حل کنند. وی با اشاره به اینکه 
ایــن موضوع جنبــه اجتماعی و فرهنگــی دارد، گفت: 
اســتفاده کنندگان این نوع لباس هــا از معانی و مفاهیم 

مطالب نقش بسته روی آنها بی خبر هستند.

فرمانــده نیروی انتظامــی از کاهش 48 
درصدی تعداد شــهدا، مجروحان و خسارات 

این نیرو خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، ســردار 
حسین اشتری در دهمین همایش سراسری و اولین 
همایش مجــازی ناجا گفت: با توجه به افزایش 15 
تا 25 درصدی مأموریت های ســال گذشته پلیس 
در مقایســه با سال 93، مهم ترین عامل این کاهش 
48 درصدی اهتمام جدی ناجا به موضوع آموزش و 

ارتقای توانمندی ماموران پلیس است. 
اشتری گفت: قرارگاه جهادی تربیت و آموزش در 
سال گذشته اقدامات خوبی را در زمینه آموزش انجام 
داد که تبعات مثبت آن را در پایان سال 94 دیدیم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای 
اقدامات آموزشی، افزایش رضایتمندی مردم از نیروی 
انتظامی است، افزود: کارکنان ما در عکس العمل به 
تخلفات، با روش بهتری عمل کردند و توانســتند با 
تکیه بر مسئله آموزش، رضایت مردم را افزایش دهند.
فرمانده ناجا تصریح کرد: در سال های آینده هم 
باید به مســئله آموزش توجه داشت و از باالترین تا 
پایین ترین رده باید در مسائل آموزشی اهتمام ورزند، 
زیرا هر شخصی در ناجا باید بداند چه وظیفه ای دارد 

و چگونه باید آن را انجام دهد.
وی با بیان اینکه آموزش صرفاً  تیراندازی نیست، 

با وجود افزایش 15 تا 25 درصدی مأموریت ها

تعداد شهدا و مجروحان ناجا 48 درصد کاهش یافت

بلکه مســئله رفتار کارکنان بســیار اهمیت دارد، 
افزود: آموزش باید مســتمر، پویا، به روز و مبتنی بر 
انتقال تجربه باشد، زیرا انتقال تجربه می تواند جنبه 
آموزش داشته باشد که در این خصوص لزوم وجود 
کارگروه هایی برای تجمیــع تجربه های کارکنان و 
استفاده از تجربیات نیروها دیده شده است. از طرفی، 
استفاده از تجربه های بازنشسته ها و پیشکسوتان ناجا 
در حوزه های مختلف باید صورت بگیرد زیرا می توانیم 

با استفاده از دانش روز، از تجربیات استفاده کنیم.
به گفته ســردار اشــتری، یکی دیگــر از منابع 
تجربیات، اســتفاده از تجربه های سازمان های دیگر 
با توجه به معیارهای ناجا اســت. 2- فرمانده نیروی 
انتظامی با اشاره به اینکه تجربه خوب، سرمایه بشری 
اســت و متعلق به گروه خاصی نیست، گفت: امروز 
پلیس کشــورمان مفتخر است در سطح منطقه و در 

بین کشورهای دیگر، الگوی سایرین باشد.

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف بزرگترین 
محموله قاچاق طی 38 سال اخیر در این استان 

خبر داد.
سرتیپ عزیزاهلل ملکی در جمع خبرنگاران افزود: 
پلیس استان هرمزگان موفق به کشف محموله ای از 
کاالی قاچاق در قالب 210 کانتینر به ارزش بیش از 

190 میلیارد تومان شد.
وی افــزود: متهم اصلی این پرونده به نام »م.ف« 
یکی از بازاریان بزرگ تهران است که در پوشش واردات 
اسباب بازی، سایر کاالها را با استفاده از اسناد جعلی و 
تبانی و تطمیع و پرداخت رشوه، بدون پرداخت عوارض 

گمرکی قانونی وارد کرده است.
وی ادامه داد: این تخلفات گسترده در قالب یک 
باند سازمان یافته از شــهرهای مختلف کشور انجام 
می شــد که به دنبال ورود نیروی انتظامی هرمزگان 
به این پرونده، سرشــبکه های اصلی این باند اقدام به 
فراخوان و تشــکیل نشست اضطراری در بندرعباس 
کردند که با توجه به شناسایی، تعقیب و مراقبت های 
قبلی، بســیاری از افراد این باند در محل تشکیل این 

نشست در بندرعباس دستگیر شدند.
به گفته ملکی میلیاردهــا تومان اموال منقول و 
غیرمنقول از اعضای این شــبکه کشف شد و از محل 
تجمع اصلی آنان مقدار قابل توجهی اسناد و مدارک 
جعلی شــرکت های صوری، پلمب تقلبی کشورهای 
مختلف کشــف و صورت حساب های گردش مالی و 

اسناد پرداخت رشوه نیز به دست آمده است.
وی تاریخ کشف اولین محموله کاالی قاچاق این 
باند را اسفند سال گذشته و به تعداد 11 کانتینر در 
ایست بازرسی شهید میرزایی بندرعباس اعالم کرد که 
به دنبال آن حدود 200 کانتینر دیگر کاالی قاچاق از 
ابتدای سال جاری تاکنون از این باند کشف شده است.
وی گفت: 23 مامور دولتی در ســازمان مرتبط و 
17 قاچاقچی کاال در این پرونده به ارزش یک هزار و 

900 میلیارد ریال دستگیر شدند.
وی افزود: پس از کشف 11 کانتینر قاچاق حامل 
ظروف شیشه ای، لوازم خانگی و لوازم خودرو در اسفند 
ماه سال گذشته موضوع در دستور کار نیروی انتظامی 
استان قرار گرفت. ملکی گفت: این باند قاچاق در قالب 
شرکت های کاغذی که وجود خارجی نداشتند با جعل 
اسناد و پلمب های تقلبی و جعلی اقدام به واردات کاال 

از مبادی رسمی کشور می کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: پس از کشــف 
محموله های این باند، افراد اصلی از شهرهای مشهد، 
اصفهان، شیراز و تهران برای همفکری به منظور رفع 
این مشکل به بندرعباس آمدند که پلیس از فرودگاه 
بندرعباس تا محل اختفا، آنها را تحت نظر داشــت و 
پس از حضور همگی در یک اقدام اطالعاتی و عملیاتی 

تمامی این افراد دستگیر شدند.
فرمانده نیــروی انتظامی هرمزگان با بیان اینکه 
برخی قاچاقچیان قصد فرار از کشور را داشتند، ابراز 
داشت: از محل اختفا قاچاقچیان در بندرعباس چند 
دستگاه لب تاب، کامپیوتر و پلمب شرکت های صوری 
کشف و ضبط شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: هیچ کدام از دستگیرشدگان جزو کارکنان اداره 

بنادر و دریانوردی استان نیستند.

فرمانده انتظامی هرمزگان اعالم کرد
کشف بزرگ ترین

 محموله قاچاق
طی ۳8 سال اخیر در هرمزگان

برخورد پلیس 
با مانتوهای نوشته دار

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای 
باند سرقت های زنجیره ای طالفروشی های استان طی 
چندین عملیات پلیســی و کشف 6 کیلو و 100 گرم 

طالی سرقتی و دستگیری 8 نفر سارق خبر داد.
سرتیپ »کامرانی صالح«  در جمع خبرنگاران گفت: در 
پی وقوع یک فقره ســرقت مسلحانه طال فروشی در منطقه 
حصارک باال در تاریخ 19 خرداد ماه سال جاری، کارآگاهان 
اداره مبــارزه با جرایم جنایی و ماموران اداره عملیات ویژه 

در صحنه حاضر و  تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند.
وی گفت:  سرنشینان یک دستگاه خودرو زانتیا سفید 
رنگ که سه مرد قوی هیکل و مسلح به سالح )کالشینکف( و 
نقاب به چهره بودند با یک لوله آهنی، ویترین طالفروشی  را 
شکسته و پس از سرقت چهار و نیم کیلو طال، ضمن شلیک 
یک تیرهوایی به سرعت به سمت میدان حصارک متواری 
شــدند.کامرانی صالح افزود:  فیلم دوربین های مداربســته 
طالفروشی و مغازه های مجاور و مسیر فرار سارقان به دقت 
مورد بازبینی قرار گرفت که پس از بررســی مشخص شد 
که پالک خودرو زانتیا متعلق به یک دســتگاه خودرو پراید 
سرقتی از شهریار است.وی گفت: پس از آزمایش های صورت 
گرفت بر روی پوکه گلوله مشخص شد که سرقت مسلحانه 
طالفروشــی نظرآباد نیز که در تاریخ هشتم فروردین ماه به 

وقوع پیوسته با همین اسلحه صورت گرفته است.
این مقام انتظامی بیان کرد:  در هشتم فروردین ماه سال 
جاری نیز چهار سرنشین یک دستگاه خودرو زانتیا در سرقت 
مسلحانه به یک طالفروشی در شهرستان نظرآباد، اقدام به 
سرقت یک کیلو و 600 گرم طال کرده و اقدام به فرار کرده 
بودند که شواهد امر حاکی از آن بود که سرقت طالفروشی 

در حصارک نیز مرتبط با اعضای این باند سرقت است.
کامرانی صالح افزود: با بررســی فیلم های دوربین های 
مســیر تردد و فرار ســارقان، در نهایت یکی از اعضای باند 
شناســایی در خالل تحقیقات، مشــخص شد نامبرده قبال 

دارای یک دستگاه خودرو زانتیا سفید بوده که چند روز بعد 
از سرقت طالفروشی آن را فروخته است و در حال حاضر یک 

دستگاه خودرو)کادنزا( خریداری کرده است.
این مقام انتظامی اظهار داشــت: تمامــی آدرس ها و 
پاتوق های متهم در شهرستان های کرج، ساوجبالغ، نظرآباد، 
تهران و مالرد شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفت؛ در نهایت 
مشخص شد که متهم به همراه چندین نفر از دوستانش به 

باغی در منطقه کردان ساوجبالغ رفته است.
کامرانی صالح خاطر نشان کرد:  با توجه به بافت جنگلی 
منطقه مذکور و امکان فرار متهمان، مسیرهای تردد به باغ 
تحت پوشش ماموران قرار گرفت و به محض خروج افراد از 
باغ، هفت تن از آنان در حالی که سوار بر دو دستگاه خودرو 
زانتیا و یک دستگاه خودرو )کادنزا( بودند دستگیر و به پلیس 
آگاهی استان البرز منتقل شدند.این مقام انتظامی بیان کرد: 
متهمان در بازجویی ماموران در ابتدا منکر هرگونه دخالت و 
یا نقشی در سرقت مسلحانه طالفروشی شدند، اما در مواجهه 
با شــواهد موجود صراحتا به سرقت مسلحانه طالفروشی 
حصارک باال و ســرقت از طال فروشی شهرستان نظرآباد با 
همدستی یک نفر دیگر که ساکن شرق تهران است اعتراف 
کردند.فرمانده انتظامی اســتان البرز افزود: در بازرســی از 
منزل متهم )م-ش(  یک کیلو و 200 گرم طال شامل 194 
حلقه النگو زنانه، یک قبضه اسلحه کالش  از داخل یک باغ 
و همچنین دو تخته فرش نفیس نیز از متهمان کشف شد.
وی گفت: متهمان در مجموع به سرقت 6 کیلو و 100 
گرم طال شامل 4 کیلو و 500 گرم از طالفروشی حصارک 
کرج و یک کیلو و 600 گرم از طالفروشی شهرستان نظرآباد 
اعتراف کردند. کامرانی صالح در پایان گفت: سارقان مقداری 
از طالهای سرقتی را به سه نفر مالخر و طالفروش فروخته 
بودند که با راهنمایی آنها هر سه متهم دستگیر و طالهای 
مسروقه نیز کشف و در یک عملیات غافلگیرانه یکی دیگر از 
اعضای باند سارقان مسلح طالفروشی در تهران دستگیر شد.

با انهدام باند سرقت های زنجیره ای از طالفروشی های کرج

6 کیلو طالی سرقتی از سارقان مسلح کشف شد
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر تهران 
گفت: حقوق اعضای شورای شهر تهران از 
5 میلیون و 100 تا 5 میلیون و 500 هزار تومان 

است و حقوق دیگری دریافت نمی کنند.
به گزارش فارس، مرتضی طالیی در آغاز دویست 
و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
تهران درباره حقوق اعضای شورای شهر اظهار داشت: 
باید در انعکاس مسائلی از جمله حقوق اعضای شورای 

شهر توجه بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: حقوق اعضای شورای شهر از 5 میلیون 
و 100 و نهایتا 5 میلیون و 500 هزار تومان است و 
دریافتی دیگر نیز وجود ندارد، البته هزینه های تلفن 

و حمل و نقل نیز دریافت می کنند.
طالیی گفت: 70 ســاعت حضور اعضای شورای 
شــهر اســت که می توان گفت این اعضا روزانه 15 
ســاعت و تمام وقت در شورای شهر درگیر کارهای 

مردم هستند.
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر تهران گفت: 
بعضــی از همکاران تمایل ندارند درباره حقوق خود 
اظهارنظر کنند و نباید به گونه ای اقدام شود که مورد 

سؤال قرار بگیرند
طالیی یادآور شد: بحث مبارزه با فساد را باید در 
جاهای دیگر جست وجو کرد و در فیش های حقوقی، 

مبارزه با فساد نیست.
وی درباره طرح اعضای شــورای شهر مبنی بر 
کاهش اختیارات شهردار، گفت: در مقطعی شورای 
شهر اختیاراتی را به شهرداری تهران واگذار کرده بود 
و این حق شورا اســت که دوباره این موضوع مورد 
بررســی قرار بگیرد و اعضای شورا در این خصوص 

حق اظهارنظر دارند.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 
آماده رفع مشکالت صنعت گردشگری استان 

است.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه زمان اقدام و 
عمل برای حل مشکالت صنعت گردشگری استان 
اصفهان فرارسیده اســت افزود: چندین سال است 
کــه اقدامــات عملی برای حل مشــکالت و حذف 
دغدغه های فعاالن گردشــگری استان انجام نشده 
اســت و این در حالی است که گردشگری به عنوان 
محور توســعه اصفهان قرار گرفته اســت. شهردار 
اصفهان آسیب شناســی فعالیت های گذشته برای 
توسعه صنعت گردشگری اصفهان را ضروری دانست 
و گفت: برای توسعه این صنعت تاکنون صدها جلسه 
با ســرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار کرده ایم 
اما بروکراسی های حاکم مانع توسعه این همکاری ها 
شده است لذا این مشکالت از دغدغه های شهرداری 

اصفهان برای توسعه گردشگری اصفهان نیز است.
شــهردار اصفهــان، ســرمایه گذاری در بخش 
زیرســاخت های صنعت گردشگری اصفهان را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: شــهرداری اصفهان در کنار 
شــورای اسالمی شهر آمادگی دارد مشکالت بخش 
صنعت گردشگری را به صورت جدی مورد بررسی 
قــرار دهد و بــرای برطرف کردن این مشــکالت، 
اقدامات الزم که در حوزه اختیارات شهرداری است 

را انجام دهد.
وی اظهار کرد: گردشــگری محور توسعه شهر 
اصفهان است و باید تمام دستگاه ها برای تحقق این 
هدف بسیج شوند. در برنامه توسعه استان اصفهان، 
ســه محور علم و فناوری، ارتقای هنر و گردشگری 

مدنظر قرار گرفته است.

طالیی در جلسه علنی شورای شهر تهران:
حقوق اعضای شورای شهر 
نهایت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان است

شهرداری اصفهان آماده 
رفع مشکالت صنعت 

گردشگری استان است

توقیف تریلر با 265 کیلو هروئین
بیرجند - ایرنا: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با دریافت 
اخبار و اطالعاتی مبنی بر تردد کاروان موتوری اشرار و قاچاقچیان 
مواد مخدر، سه گروه رزمی و 2 گروه پوششی از یگان تکاوری 102 
دیهوک به محل های تردد احتمالی اشرار اعزام شدند. سرهنگ مجید 
شجاع اظهار کرد: ماموران مشاهده کردند یک دستگاه تریلر از جاده 
آســفالت خارج و با چراغ خاموش وارد جاده خاکی شد و به سمت 

محورهای کویری حرکت کرد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: خودرو تعقیب و سپس 
متوقف شد که در بازرسی  260 بسته هروئین به وزن 265 کیلوگرم 
کشف و یک متهم در این ارتباط دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

قتل نوجوان زنجانی
زنجان - خبرنگار کیهان: دو جوان که یک نوجوان 16 ساله زنجانی 
را به طرز دلخراشی به قتل رسانده بودند توسط ماموران آگاهی این 
شــهر دستگیر شدند. دادستان عمومی و انقالب زنجان با بیان این 
مطلب افزود: متهمان در تحقیقات پلیس که با حضور مقام قضایی 
انجام شد به جرم خود اعتراف کردند. وی با بیان اینکه نتیجه نهایی 
پزشکی قانونی و روانپزشکی درباره پرونده این قتل هنوز به دادسرا 
ارسال نشده است گفت: با تکمیل تمام جوانب این پرونده با عامالن 

این جنایت به شدت برخورد می شود.
مجروح شدن گردشگر سوئیسی

کاشان - ایرنا: مسئول فوریت های پزشکی آران و بیدگل گفت: بر 
اثر واژگون شدن موتورسیکلت گردشگر سوئیسی، این فرد مجروح و 

به بیمارستان انتقال یافت.
علی قربانیان اظهار کرد: این مرد 51 ساله در کیلومتر 6 جاده کویر 
مرنجاب دچار سانحه شده و از ناحیه کتف دچار شکستگی شده است.
وی افزود: تکنســین های اورژانس پس از ثبات ســازی و انجام 
عملیات پیش بیمارستانی این مصدوم را به بیمارستان شهید بهشتی 

کاشان انتقال دادند.
مسئول فوریت های پزشکی آران و بیدگل سطح هوشیاری این 

گردشگر پس از سانحه رانندگی را پایین بیان کرد.
این گردشــگر خارجی از سوئیس با موتورسیکلت به ایران سفر 

کرده است.
اسیدپاشی در شاهرود

ســمنان - خبرنگار کیهان: معاون و فرمانده انتظامی اســتان 
ســمنان گفت: دعوای خریدار و فروشــنده مواد مخدر در شاهرود 
منجر به اسیدپاشی فروشنده مواد افیونی به مشتری شد. سرهنگ 
ســیدمجتبی اشــراقی افزود: مصدوم که فردی 35 ســاله است به 
بیمارســتان امام حسین)ع( شــاهرود منتقل شد و ماموران پلیس 
عامل اسیدپاشــی که یک مجرم سابقه دار 38 ساله است را دستگیر 
کردند. به گفته وی، پرونده این اسیدپاشی پس از تکمیل شدن به 

دادسرا ارسال خواهد شد.
آتش به جان گندمزار افتاد

مراغه - ایرنا: شــهردار نظر کهریزی هشــترود گفت: 20 هکتار 
گندمزار و 10 هکتار از مراتع این شهر طعمه حریق شد.

حســن فرج الهی افزود: گندمزار و مراتع روستای مشکات قدیم 
شامگاه دوشنبه آتش گرفت که با حضور به موقع عوامل آتش نشانی 
شــهرداری نظرکهریزی، پس از سه ســاعت عملیات مهار آتش با 

موفقیت کامل به پایان رسید.
وی اظهار کرد: با تالش روستاییان و عوامل آتش نشانی شهرداری 
از بروز خســارت و سرایت و توســعه آتش به صدها هکتار گندمزار 
اطراف جلوگیری به عمل آمد. شهردار نظرکهریزی میزان خسارت 
وارده به کشــاورزان را 60 تن گندم مادری به ارزش یک میلیارد و 
700 میلیون ریال اعالم کرد. کشاورزان خسارت دیده نیز در خصوص 
علت آتش ســوزی گفتند: برای چندمین بار اســت که در اثر عبور 
لوکوموتیو قطارهای عبوری از این مسیر علف های خشک کنار ریل 

آتش می گیرد و بالفاصله به مزارع سرایت می کند.
مســئوالن راه آهن باید حریــم خط آهن و ریــل را از علف ها 

پاکسازی کنند.
انهدام باند ابلیس

ساری - خبرگزاری صدا و سیما: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
مازنــدران  گفت: ماموران این  فرماندهی از فعالیت یک باند تهیه و 
توزیع مواد مخدر از نوع صنعتی در سطح استان آگاهی یافتند و انهدام 
آن را در دســتور کار خود قرار دادند. سرهنگ علی رضا ثقفی اضافه 
کرد: ماموران، سرگروه این باند را که یک زن معروف به  ناتاشا است 
به همراه 12 نفر دیگر در مخفیگاهش دستگیر کردند. وی افزود: در 
بازرسی از این مخفیگاه یک کیلو و 500 گرم شیشه کشف و متهمان 

دستگیر شده تحویل قانون شدند.
کشف 264 کیلوگرم تریاک

شــیراز - ایرنا: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس 
اعالم کرد: 264 کیلو و 400 گرم تریاک در شش عملیات جداگانه 

طی 24 ساعت در این استان کشف شد.
سرهنگ محمدجعفر توالیی گفت: ماموران انتظامی شهرستان 
ممسنی هنگام کنترل خودروهای عبوری در اطراف آن شهرستان از 
تریلر حامل بار لوله که از شیراز عازم نورآباد ممسنی بود 95 کیلوگرم 
تریاک که در کابین خودرو جاسازی شده بود کشف و در این رابطه 

دو نفر را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: در الرستان نیز ماموران انتظامی آن شهرستان پس 
از شناسایی یک دستگاه خودرو سواری پیکان حامل مواد مخدر، آن 
را متوقف و در بازرســی از این خودرو 77 کیلوگرم تریاک کشف و 

راننده اش را دستگیر کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس اظهار کرد: در 
عملیات دیگری ماموران انتظامی شهرســتان نی ریز هنگام کنترل 
خودروهــای عبوری از یک دســتگاه خودرو زانتیا که در پوشــش 
مســافرت خانوادگی اقدام به حمل مواد مخدر می کرد 59 کیلوگرم 
تریاک کشف کردند و راننده خودرو به همراه همسرش دستگیر شد.
توالیی اضافه کرد: این ماموران در عملیات دیگری هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در ایست و بازرسی قطروئیه داراب به یک دستگاه 
خودرو نیسان که از کهنوج کرمان عازم کرمانشاه بوده شک کردند و 
پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن نزدیک به پنج کیلوگرم 
تریاک کشف و  در این رابطه راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.
وی ادامه داد: 18 کیلو و 900 گرم تریاک در شهرستان فسا از 
یک دستگاه خودرو پژو 405 کشف شد و ماموران در این رابطه دو 

نفر را دستگیر کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس گفت: ماموران 
انتظامی شهرســتان ســپیدان نیز با برپایی تور ایست و بازرسی در 
محور ســپیدان به سمت یاســوج، به دو دستگاه خودرو پژو 405 و 
پیکان سفید شک کردند و در بررسی مشخص شد خودرو پژو حامل 
9 کیلو و 500 گرم تریاک و 900 عدد قرص روانگردان اســت که 
خودرو پیکان آن را اسکورت می کرد که در این رابطه چهار سرنشین 

خودروها دستگیر شدند.


