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رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: در جلسه 
چهار ساعته ای که با وزیر آموزش و پرورش و معاونان 
وی داشتیم، موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان از 

زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت.
محمد مهدی زاهدی به فارس گفت: اصل هدایت تحصیلی 
دانش آموزان خوب اســت و باید در کشور اجرایی شود ضمن 
اینکه از اصل این موضوع حمایت می کنیم اما مشــکالتی در 

شیوه اجرای آن وجود دارد.
زاهدی با بیان اینکه مقرر شد تا از سال آینده در این زمینه 
کار جدی تری انجام شود، خاطرنشان کرد: مقرر شد برای 17 
هزار مشاور مدرسه دوره های آموزشی و توجیهی برگزار شده 

و اگر نیاز باشد تعداد این مشاوران افزایش یابد.
وی افزود: در این جلســه بر لزوم تســلط و توجیه کافی 
مشــاوران مدارس در خصوص هدایت تحصیلی تأکید و مقرر 
شد تا از اول سال و همچنین در طول سال تحصیلی پایه نهم 

با دانش آموزان و خانواده های آنها ارتباط برقرار کنند.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به بازنگری در مصوبه شورای عالی آموزش و 
پــرورش با موضوع هدایت تحصیلی در صورت لزوم، گفت: در 
مصوبه این شورا آمده است که از 100 امتیاز مربوط به انتخاب 
رشته، 10 امتیاز عالقه دانش آموز و پنج امتیاز نظر والدین موثر 
است که احساس می کنیم این مقدار کم است زیرا در نهایت 

دانش آموز باید رشته را انتخاب و مشغول تحصیل شود.
به گفته زاهدی،  برای ســال تحصیلی جدید مقرر شــد 
افرادی که نسبت به هدایت تحصیلی اعتراض دارند به مناطق 
آموزش و پرورش مراجعه و مناطق نسبت به بازنگری و جلب 

حداالمکان رضایت طرف مقابل اقدام کنند.
وی ادامه داد: اگر بی گدار به آب بزنیم و توجه به هدایت 
تحصیلی دانش آموزان نداشــته باشــیم کشور دچار خسارت 

سنگین می شود.
زاهدی با بیان اینکه امســال در کنکور سراسری از 810 
هــزار داوطلب 519 هــزار نفر متقاضی رشــته علوم تجربی 
هســتند، تصریح کرد: این موضوع برای کشــور خوب نیست 
زیرا باید به سمت اقتصاد دانش  بنیان برویم و این همه رشته 

تجربی نیاز نداریم.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشــاره 
به تبلیغات کاذب در خصوص رشــته پزشکی و وجود نقد به 
عملکرد وزارت بهداشــت، گفت: آنچه که در خصوص مزایا به 
متخصصان پرداخت می شود بسیار باالست و تبلیغاتی که در 
فضای مجازی در این باره به وجود آمده است، دانش آموزان را 
به ســمت درآمد 100 میلیون تومانی رومیزی و زیرمیزی که 

برخی می گیرند ترغیب می کند.
وی افــزود: تمام آن 519 هزار نفری که داوطلب رشــته 
تجربی کنکور سراســری هستند می خواهند پزشک شوند در 

حالی که سرجمع نیاز کشور کمتر از پنج هزار نفر و یک درصد 
کل داوطلبان می شود.

زاهدی گفت: اجبار دانش آموزان به ســمت رشــته های 
تحصیلی را قبول نداریم و کمیسیون آموزش مجلس به هیچ 
وجــه اجبــار را قبول نمی کند اما اینکه هــر چیزی را اولیا و 

دانش آموزان بگویند هم درست نیست.
اصل موضوع هدایت تحصیلی همچنان اجرا می شود

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش  و پرورش گفت: 
اصــل موضوع هدایــت تحصیلی همچنان اجرا می شــود و 
نمی توان بدون توجه به امکانات کشور و نیازهای بازار کار به 

توسعه رشته ها پرداخت.
علی زرافشــان به تســنیم گفت: حدود 10 روز از روند 
انتخاب رشــته و ثبت نام دانش آموزان پایه نهم می گذرد و 
اکثر آنها ثبت نام کرده اند، اما برای رفع مشــکلی افرادی که 
تاکنون ثبت نام نکرده اند مقرر شد کمیته های هدایت تحصیلی 
مناطــق محل مراجعه خانواده ها باشــند و به آنها برای رفع 

مشکل کمک کنند.
زرافشان ادامه داد: توسعه متوازن سهم هر رشته را تعیین 
می کند، به عنوان مثال اگر قرار باشد 60 درصد دانش آموزان 
بخواهند به رشــته های فنی  و حرفه ای بروند، امکان پذیرش 
آنها را نداریم، چرا که ظرفیت ما نهایت 40درصد است و اگر 
قرار باشــد اکثر دانش آموزان به رشته تجربی بروند، ظرفیت 

پذیرش نداریم چرا که معلم و نیروی انسانی الزم را نداریم.
وی افزود:  توســعه متوازن یک اهرم مدیریتی است تا به 
نیازهای جامعه پاســخ دهد، هدایت تحصیلی دانش آموزان 
باید متناســب با نیازهای بازار کار و امکانات کشــور باشد و 
نمی تــوان به این موضوع بی توجه بود و باید خانواده ها را در 

این رابطه توجیه کرد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش  و پرورش بیان کرد:  
ورود دانش آموزان به هر رشته دارای سهم مشخصی است به 
عنوان مثال اگر در منطقه ای ســهم رشته ریاضی 30درصد 
است، اما تعداد دانش آموزان متقاضی ورود به این رشته بیشتر 
است، این اجازه را دادیم تا این منطقه سهم رشته ریاضی را به 

32 درصد برساند و این موضوع یک انعطاف است.
گفتنی است، با توجه به اعتراض بسیار زیاد دانش آموزان 
و خانواده ها و اذعان بسیاری از کارشناسان به ضعف داشتن 
شــیوه اجرای هدایت تحصیلی، بایــد از هرگونه اجحاف و 
تضییع حق دانش آموزانی که اکنون در حال انتخاب رشــته 
و هدایت تحصیلی هستند جلوگیری شود و هرگونه تصمیم 
برای اصالح این روند در ســال آینده مثل آموزش بیشتر به 
مشاوران و افزایش نقش نظر و عالقه دانش آموز و والدین که 
رئیس کمیسیون آموزش مجلس به آن اشاره داشت و به جای 
خود اقدامی درست است نباید مانع از پیگیری حق و اعتراض 

دانش آموزان در حال حاضر شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

مصوبه»هدایتتحصیلی«درصورتلزومبازنگریمیشود

در روز هــای اخیر طرحــی با عنوان
 » #  مانور_ساده_زیستی« در فضای مجازی 
کلید خورده اســت که تمامی مسئوالن 
کشــور را به چالش »فقط یک ماه زندگی 
با حقوق 800 هزار تومان« دعوت می کند.
مجموعه طنز سیاسی »دکتر سالم« 
که توســط یک گروه دانشــجویی اداره 
می شــود از طریق کانال تلگرام خود این 
طرح را آغاز کرده و از تمامی مســئوالن 
کشور خواسته به این چالش ملحق شوند.
پس از افشای فیش حقوق های نجومی 
مســئوالن دولتی و بازخوردهای گسترده 
بین مسئوالن و مردم، این طرح می تواند 
گامی مؤثــر برای ادامه پیگیری ها در این 

خصوص باشد.
گفتنی اســت، این طرح در حالی که 

بیش از سه روز از زمان اعالم آن نمی گذرد، بازتاب های گسترده ای در فضای مجازی داشته است، بازتاب هایی که بعضاً با زبان 
طنز، تلخی های حقوق های نجومی را بازگو می کند.

پیوستن مسئوالن کشور به این چالش می تواند محک خوبی برای صداقت آنها در تقبیح دست اندازی به اموال مردم باشد.

از دریچه فضای مجازی 

مسئوالن محترم بشتابید

»چالش« یک  ماه زندگی با »حقوق ۸۰۰ هزار تومان«

جمع کثیری از خانواده شــهدا 
و جانبازان ســاکن تهران با امضای 
طومــاری خطاب به قــوه قضائیه، 
خواستار رســیدگی علنی و هرچه 
سریع تر به پرونده حقوق های نجومی 

شدند. 
به گزارش خبرنگار کیهان، این طومار 
که در اعتــراض به تاخیر برخورد قضائی 
با مدیران اشــرافی تهیه شده است، روز 
سه شنبه به نمایندگی از جمع کثیری از 

خانواده های شــهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و جانبازان 
ساکن تهران به مسئوالن عالی قضایی تحویل داده شد.

در این طومار که بــه امضای بیش از هزار نفر از خانواده 
شهدا و جانبازان انقالب اسالمی رسیده است، با توجه به سخنان 
رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز عید فطر، از رئیس قوه 
قضائیه خواســته شده تا ضمن برکناری مدیران نجومی، آنها 

را به صورت علنی محاکمه و به اشد مجازات برسانند تا درس 
عبرتی برای دیگران شده و همگان ببینند که دست اندازی به 

اموال مردم چه عواقبی در پی دارد.
بــه گفته دو نفر از جانبازان که بــا وجود وخامت اوضاع 
جســمی به نمایندگی از خانواده شهدا و جانبازان تهران این 
طومار را تحویل دادند، مســئوالن قوه قضائیه قول پیگیری و 

رسیدگی هرچه سریع تر به این موضوع  را دادند.

مطالبه جانبازان وخانواده شهدا از قوه قضائیه

غارتگران بیت المال باید در مأل عام محاکمه و مجازات شوند

دادستان تهران گفت: عرضه البسه منقوش به عالئم 
گروه های فاسد و منحرف مطابق وصف مجرمانه است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب 
تهران، نشســت دادستان تهران با مسئوالن برخی صنوف که 
بیشــترین ارتباط را با مردم دارند، شــامل مشاوران امالک، 
نمایشگاه داران اتومبیل، آرایشگاه ها، پوشاک، قهوه خانه داران، 
رســتوران داران و مهمان پذیرها روز سه شنبه با حضور برخی 
معاونان دادستان که سرپرستان نواحی مرتبط با صنوف هستند 

و رئیس پلیس اماکن تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی در این جلســه با اشــاره به 
نگرانــی مردم متدین که گاه از انتخاب مناســب برای خرید 
یک مانتو یا لباس مناسب محروم هستند، گفت: اتحادیه های 
صنفی باید با عمل به وظیفه  ذاتی خود، در خصوص مشکالت 
پیش آمده ناشــی از عدم نظارت بر واحدهای صنفی، از مردم 

عذرخواهی کنند.
وی اظهار داشــت: چرا در جمهوری اسالمی لباس هایی 
عرضه شود که ترویج کننده  فساد و انحراف باشد و اتحادیه ها 

از مقابله با آنها اظهار عجز کنند.
دادســتان تهران عرضه البسه منقوش به عالئم گروه های 
فاسد و منحرف را مطابق وصف مجرمانه دانست و گفت: عرضه 
پوشــاک معضلی است که مردم متدین را به گالیه وا داشته و 

برخی افراد سودجو در این عرصه دخالت دارند.
جعفری دولت آبادی با تبیین نقش اتحادیه های صنفی در 
سه حوزه  پیشگیری، انجام وظیفه  ذاتی و درخواست حمایت 
قضایی، اظهار داشت: اتحادیه  صنفی ویترین اصلی است و مردم 
تمامی مشکالت صنوف را بر عهده آنان می دانند، لذا اتحادیه ها 
باید در حوزه  پیشــگیری مقتدرانه عمل کنند و ضمن تقویت 
نظارت خود بر واحدهای صنفی نســبت به پلمب واحدهای 

متخلف اقدام نمایند.

دادستان تهران:

عرضه لباس با عالئم گروه های 
»فاسد و منحرف« جرم است

برنامه محافل و مساجد

* هیئت رزمندگان اسالم تهران بزرگ- میدان امام حسین)ع(
- مراسم شهادت امام صادق)ع( با سخنرانی حجت االسالم سید محمدعلی 
غروی و مداحی آقایان: علی مهدوی نژاد، سید حسن حاج احمدی و سید محمد 

قاضوی
- شنبه 95/5/9 از ساعت 18/30 تا نماز مغرب و عشا

* هیئت رزمندگان حزب اهلل- مسجد ارک
- آیین عزاداری شــهادت صادق آل محمد)ع( با ســخنرانی: حجت االسالم 

طباطبائی نسب و مداحی آقای: منصور ارضی
- جمعه 8 مرداد پس از نماز مغرب و عشا

* حسینیه موج الحسین- خیابان 17 شهریور، تقاطع بلوار قیام
- اقامه عزا به مناسبت شام شهادت امام صادق)ع( با سخنرانی: آقای مهدی 

توکلی و مداحی: آقای حسین  سازور
- شنبه 95/5/9 بعد از نماز مغرب و عشا.

* مسجد آشتیانی ها، میدان شهدا، خیابان 17 شهریور
- مراســم عزاداری ششمین پیشوای شــیعیان با سخنرانی: دکتر رفیعی و 

مداحی: جامعه مداحان شبهای سه شنبه
- جمعه 8 مرداد بعد از نماز مغرب و عشا

* دفتر آیت اهلل حکیم، خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، 
کوچه نورالمهدی پ 28

- دسته عزاداری علما و طالب حوزه های علمیه و اصناف تهران با سخنرانی: 
آیت اهلل احمدی شاهرودی و مداحی آقایان: احمد زمانی و محمد ترابی

- شنبه 95/5/9 از ساعت 10 الی 14

قاچاق قوری
اصفهان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: ماموران 
ایســتگاه ایست و بازرسی شهید »رئیسیان« حین کنترل خودروهای عبوری به 

یک دستگاه تریلرکشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ »غالمرضا براتی« ادامه داد: در بازرسی از این خودرو یک محموله 
کاالی قاچاق شــامل قوری و حباب قوری شیشه ای فاقد هرگونه مدارک مثبته 
گمرکی کشــف شد. وی ارزش این محموله را یک میلیارد و 150 میلیون ریال 
دانست و بیان داشت: در این خصوص راننده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی 

به مراحل قضایی تحویل داده شد.
نجات از چوبه  دار

مراغه - خبرنگار کیهان: رئیس زندان مراغه از رضایت اولیای دم برای قصاص 
یک قاتل در این شهر خبر داد.

جعفر حمیدی اظهار کرد: اولیای  دم در پی گفت وگوهای مددکاران زندان، 
قاضی اجرای حکم و روحانی و سایر مسئوالن در زندان مراغه از حق قصاص خود 

گذشتند  و حیاتی دوباره به این محکوم بخشیدند.
کشف برنج قاچاق

رشــت- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیالن گفت: در 
جریان بازرسی از مکان های نگهداری کاال در این شهرستان مقدار 180 تن برنج 
قاچاق از 12 انبار کشف و ضبط شد. رضا قشالقی افزود: ارزش ریالی این مقدار 
برنــج 6 میلیــارد و 816 میلیون و 890 هزار ریال اســت. به گفته وی، دو انبار 
نگهداری برنج قاچاق توســط ماموران پلمب شــد و پرونده این کاالی قاچاق در 

تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.
توقیف لوازم آرایشی خارجی 

اصفهان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرضا گفت: ماموران انتظامی 
شهرستان نطنز حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای این شهرستان 

به یک دستگاه وانت پیکان مشکوک و آن را متوقف کردند.
ســرهنگ »علی بنی آدمی«  ادامه داد: پــس از هماهنگی با مقام قضایی از 
این خودرو بازرسی به عمل آمد که تعداد 88 کارتن لوازم آرایشی خارجی فاقد 
هر گونه مدارک مثبته گمرکی کشــف شد. وی بیان داشت: ارزش این محموله 
یک میلیارد ریال اســت که در این خصوص دو نفر دستگیر و به مقامات قضایی 

تحویل داده شدند.
آتش در انبار اسباب بازی ها

مشهد-ایرنا: مدیر منطقه ثامن عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد گفت: انبار اسباب بازی در بلوار مصلی این شهر آتش گرفت.

محســن اســدی افزود: این انبار که در محوطه منزل مسکونی 2طبقه واقع 
شده بود صبح دیروز به دلیل نامعلوم آتش گرفت.  دوی افزود: با توجه به انباشت 
نامناســب و قابل اشتعال بودن اسباب بازی ها آتش به سرعت گسترده شد و دود 
ناشــی از آن به طبقات فوقانی و منازل مجاور نیز ســرایت کرد. وی اظهار کرد: 
با تالش آتش نشــانان حریق به ســرعت مهار و از سرایت آن به منازل مسکونی 
جلوگیری شد. اسدی با بیان اینکه این آتش سوزی خسارت جانی نداشت گفت:  

علت وقوع آن در دست بررسی است.
قاچاقچیان انگشتر

ســرویس شهرستان ها: جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت:  ماموران 
کالنتری 19 شهرستان اهواز حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک 
دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
سرهنگ »سیدمحمد صالحی«  افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو 
تعداد چهار ساک بزرگ نقره قاچاق شامل دست بند- انگشتر بدون نگین - انواع 
زنجیر به مقدار تقریبی 184 کیلوگرم را کشف کردند. وی در ادامه تصریح کرد: 
در این راستا راننده خودرو دستگیر و در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس از 
متهم مشــخص شد که این فرد قصد انتقال این محموله را به شهرستان مشهد 
مقدس داشــته است. صالحی در خاتمه اشــاره کرد: این محموله فاقد هرگونه 
مدارک قانونی و مجوز گمرکی بوده که کارشناســان ارزش تقریبی آن را ســه 

میلیارد ریال اعالم کردند.
دستگیری کالهبردار حرفه ای

سمنان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی گرمسار گفت: به دنبال شکایت دو 
شهروند گرمساری مبنی بر کالهبرداری از آنان، پیگیری موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس قرار گرفت. سرهنگ محسن پاکدامن افزود: ماموران با جمع آوری 
اطالعات، کالهبردار حرفه ای را شناسایی و دستگیر کردند. وی اضافه کرد:  متهم 
در تحقیقات پلیس به 4 فقره کالهبرداری به ارزش 400 میلیون ریال اعتراف کرد. 

به گفته وی، متهم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
حریق در مراتع بیلوار

کرمانشاه- ایرنا: رئیس اداره منابع طبیعی کرمانشاه گفت: 9 هکتار از مراتع 
روستای جبارآباد بخش بیلوار از توابع کرمانشاه روز سه شنبه در آتش سوخت.

علی قربانی افزود: این آتش سوزی از ساعت 10 صبح سه شنبه آغاز شد که با 
حضور مردم و اکیپ های اطفاء حریق اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه در 
ساعت 22 و 30 دقیقه همان شب مهار شد. وی اظهار کرد: تاکنون در سال جاری 
حدود  9 فقره آتش سوزی در سطح مراتع و جنگل های شهرستان کرمانشاه روی 
داده که این میزان در سال گذشته بیش از 80 فقره بوده است. قربانی همچنین 
گفت: در 15 نقطه بحرانی شهرستان کرمانشاه، تیم های روستایی متشکل از مردم 
روستا تشکیل شده که بیش از 200 نفر اعضای این تیم ها به وسیله یگان حفاظت 

اداره کل منابع طبیعی استان تجهیز شده اند و آموزش دیده اند.
دستبند بر دستان سارق

زنجان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان زنجان گفت:  در پی شکایت 
تعدادی از شهروندان مبنی بر وقوع سرقت منزل، بررسی این موضوع در دستور کار 
ماموران آگاهی قرار گرفت. سرتیپ علی رضا صالحی افزود: ماموران در تحقیقات 
خود موفق شدند ردی از یک سارق سابقه دار در این سرقت ها به دست آورند لذا 
نسبت به دستگیری او اقدام کردند. وی با بیان اینکه متهم در بازجویی های پلیس 
به ســرقت از منازل در سطح شهر زنجان اعتراف کرد، اظهار داشت: سارق محل 
اختفای وسایل ســرقتی از قبیل انواع طال، کیس کامپیوتر، تبلت را به ماموران 
نشان داد. سرتیپ صالحی ارزش وسایل مکشوفه را 5 میلیارد ریال عنوان کرد و 

گفت: سارق با اعتراف به 8 فقره سرقت، به مراجع قضایی معرفی شد.
هک تلگرام با هدف سرگرمی

اصفهان - خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس تلگرام آنها 
را هک کرده و از طرف آنها برای دوستان و آشنایان اقدام به ارسال پیام می کند 

بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
ســرهنگ »جهانگیر کریمی« بیان داشت: افراد شاکی در اظهارات خود به 
این موضوع اشــاره کردند که این فرد عالوه بر ارسال پیام برای دیگران مدیریت 
گروه های آنان را در دســت گرفته و دسترسی به آن ندارند. وی اظهار داشت: با 
انجام یکسری اقدامات تخصصی در فضای مجازی متهم شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ کریمی افزود: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس صراحتا 

به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را سرگرمی عنوان داشت.

مرگ وال غول پیکر در آب های ســاحل 
جنوب کالیفرنیا جنجالی شد.

این نهنگ گوژپشــت برای ساکنان سواحل 
ســن دیگو غریبه نبود. ســاکنان منطقه نام او را 
»والی« گذاشــته بودند و ویدئوهای مربوط به او 

پرطرفدار بود.
سن دیگو یک شهر ساحلی در جنوب کالیفرنیا واقع در گوشه جنوب 

غربی ایاالت متحده آمریکاست.
الشــه والی که 30 ژوئن برای نخســتین بار در آب های ســاحل 
»داک ویلر« در جنوب کالیفرنیا مشــاهده شــده بود، روز دوشنبه به 
کمک لودر از آب بیرون کشیده شد. تالش ها برای بیرون کشیدن الشه 
این وال  ماده که 14 متر طول داشــت و گمان می رود 15 ساله بوده، 
با مشکل مواجه شد. چرا که امواج هر بار الشه متعفن او را به نقطه ای 
دیگر منتقل می کردند. به همین دلیل مأموران آتش نشانی مجبور شدند 
با اره برقی جسد بی جان این وال عظیم را تکه تکه کنند که این موضوع 

باعث انتقاد شدید مردم و رسانه ها شد.
محبوبیت والی در میان ســاکنان و بازدیدکنندگان سواحل شهر 
ســن دیگو به این شهر شهرت و جایگاه ویژه ای بخشیده بود. ویدئویی 
مربوط به این وال که روی اینترنت منتشر شده بود بیش از یک میلیون 
بازدید کننده داشــت. در این ویدئو »والی« با پاشیدن آب در هوا یک 

رنگین کمان زیبا خلق کرده بود.

کشور هند با جمعیتی بیش از یک میلیارد 
و 250 میلیون نفر بیشــترین تعداد کودکان 

عقب افتاده ذهنی را در جهان داراست.
نتایج گزارشی جدید نشان می دهد دو از هر پنج 
کودک زیر پنج سال هندی، یعنی حدود 48 میلیون 

نفر، عقب افتاده ذهنی هستند.
ســازمان خیریه »واتراید« انگلیس اعالم کرد: هند، دومین کشــور 
پرجمعیت، بیشترین شمار کودکان عقب افتاده ذهنی را در جهان دارد.

طبق این گزارش 48 میلیون کودک در هند، یا دو از هر پنج کودک 
زیر پنج ســال با مشکل عقب افتادگی ذهنی روبه رو هستند که افزون بر 

رشد فیزیکی، روی رشد شناختی و عاطفی آنها نیز تأثیر می گذارد.
در این گزارش با اشاره به استفاده نکردن اکثر مردم هند از سرویس های 
بهداشتی و شیوع بیماری و عفونت در محیط، تصریح شده است که این 

موضوع ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ عقب افتادگی ذهنی دارد.
براســاس این گزارش، نیجریه و پاکســتان با با 10 میلیون کودک 

عقب افتاده به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
در ادامه این گزارش آمده است: »در حال حاضر بیش از 650 میلیون 
نفر در جهان به آب سالم و بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون نفر به سرویس 
بهداشتی مناسب دسترسی ندارند. اسهال ناشی از آب آلوده و رعایت نشدن 
بهداشت که هر ساله جان 315 هزار خردسال را می گیرد، پس از ذات الریه 

مهمترین دلیل مرگ کودکان زیر پنج سال است.
طبق این گزارش، در جهان 159 میلیون کودک زیر پنج ســال، یک 

از هر چهار کودک، عقب افتاده ذهنی هستند.

دریافت  دلیل  به  استرالیایی  نوزاد  یک 
اشتباه گاز خنده در یکی از بیمارستان های 

این کشور جان باخت.
بنابر اعالم منابع بیمارســتانی اســترالیا، در 
این حادثه لوله گاز خنده به اشــتباه به جای گاز 
اکسیژن به بدن دو کودک وصل شد که این اشتباه 

به مرگ یکی از آنها انجامید.
یکی از پزشکان بیمارستان زمانی متوجه این اشتباه شد که یکی 

از این دو نوزاد جان خود را از دست داده بود.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، مسئوالن حوزه سالمت استرالیا 
با ابراز تأســف نســبت به وقوع این حادثه اظهار داشتند: کپسول گاز 
اکســیژن توسط کارشناسان کنترل شــده و مشخص نیست چرا این 
اشتباه رخ داده اســت. تحقیقات و پرس وجوهای داخلی برای کشف 

علت وقوع حادثه آغاز شده است.

عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران گفت: 
عطر زیاد چای نشان دهنده اسانس های شیمیایی، 

ضرر بیشتر و کیفیت پایین آن است.
به گزارش فارس،  زوبین امیری گفت: در نقاط مختلف 
دنیا چای عطری خیلی کم  مصرف می شود، مردم جهان 
اغلب چای را بنابر ذائقــه به طور خالص با اصالت های 
مختلف مثل چین، هندوســتان، ویتنام، تایوان و غیره 

استفاده می کنند.
امیری با اشــاره به اینکه نوع تبلیغات در سال های 
گذشته انتظار مردم نسبت به چای باکیفیت را تغییر داده 
است، افزود: تا دهه 60، هشتاد درصد چای  تولید شده  
در کشور به مصرف داخلی می رسید، در آن زمان 60 هزار 
تن چای در ســال تولید می شد و امروز این رقم به 20 
هزار تن رسیده است، در حالی که در آن سال ها جمعیت 
ایران 30 میلیون نفر و در حال حاضر 80 میلیون است.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر چای های بی کیفیت و 
عطردار وارد بازار شد که بر اساس تبلیغات فراوان انتظار 
مردم را نسبت به چای باکیفیت تغییر دادند و این تفکر 
که هر چه عطر چای بیشتر باشد بهتر است را به مردم 
القا کردنــد، در حالی که عطر زیاد چای نشــان دهنده 
اســانس های شیمیایی و ضرر بیشــتر و کیفیت پائین 

آن است.
عضو هیئت رئیســه انجمن ارگانیک ایران  تصریح 
کــرد: ذائقه مردم از دهه 60 در مورد چای تغییر کرد و 
مردم آگاهی خود را به یک چای خوب از دســت دادند 
و زمانــی که به مدت زیاد آن را مصرف کردند آن را به 

عنوان چای خوب پذیرفتند.

عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران هشدار داد

وجود اسانس های شیمیایی 
مضر در چای عطردار

دادستان عمومی و انقالب آباده گفت: هفت عضو 
شورای این شــهر به اتهام تخلفات مالی تحت تعقیب 
قرار گرفتند که پنج نفر از این افراد دربازداشت هستند.
محمد مهدی جمالی در نشست جرم شناسی در رسانه ها 
در جمع خبرنگاران افزود: پرونده این افراد در حال رسیدگی 

است و دو عضو شورای شهر آباده به قید وثیقه آزاد هستند.
وی با بیان اینکه گستردگی تخلفات مالی و اداری کاماًل 
محرز و مشــهود اســت ادامه داد: اتهامات برخی از این افراد 

سنگین است و ممکن است آمار بازداشتی ها افزایش یابد.
دادستان عمومی و انقالب آباده افزود: بابت اختالس، جعل 
و نادیــده گرفتن قانون منع مداخله در معامالت دولتی ســه 
پرونده برای شورای شهر و شهرداری آباده تشکیل شده است.
کل اعضای شورای شهر آباده در دوره کنونی 9 نفر است.

آباده در 274 کیلومتری شمال فارس واقع شده است.

شانزدهمین روز هوای ناسالم برای گروه های 
حساس در سال جاری دیروز در پایتخت رقم خورد.

به گزارش فارس، سخنگوی شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران گفت: شاخص هوای دیروز با عدد112، فراتر 
از حد استاندارد و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم 

برای گروه های حساس جامعه بود.
لیال نظری افزود: دیروز ایستگاه های شریف منطقه 
2 با شاخص 155 و پارک رز منطقه 22 با شاخص 141 
بیشترین انباشت ذرات معلق کوچکتر از 2/5 میکرون را 
به خود اختصاص دادند که این نشان از ورود ریزگردها 

از غرب کشور دارد.
بــه گفته نظری از ابتدای تابســتان تاکنون تهران 
شاهد30 روز پاک و 7 روز هوای ناسالم برای گروه های 
حســاس بوده است که علت اصلی آلودگی هوا، انباشت 
ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون بر اثر گرد و غبار است. 
همچنین در ســال جاری تهران دارای11روز هوا پاک، 
103روز ســالم و 16روز هوای ناســالم برای گروه های 

حساس بوده است.
بر اســاس پیش بینی منابع هواشناسی، با پایداری 
رطوبت 60 درصدی و سرعت پایین باد، آسمان پایتخت 
در روزهای پایانی هفته میزبان ریزگردها خواهد بود. بدین 
ترتیب بیماران قلبی تنفسی، کودکان، سالمندان و زنان 
باردار باید تا بهتر شــدن هوا از ماندن طوالنی مدت در 

هوای آلوده خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقالب خبر داد

تخلف مالی
 ۷ عضو شورای شهر آباده

پایتخت تا آخر هفته میزبان 
ریزگردهاست

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 
عامل شهادت سرباز نیروی انتظامی بخش بمپور 

دستگیر شد.
سرتیپ حسین رحیمی اظهار داشت: در یک عملیات 
غافلگیرانه ماموران انتظامی  شهرستان ایرانشهر  موفق 
به دستگیری عامل شهادت سرباز نیروی انتظامی بخش 

بمپور شدند.
وی گفت: ماموران انتظامی بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر در ساعت 17 مورخ سوم مرداد در حین اجرای 
ماموریت و کنترل  خودروهای عبوری و  اســتقرار نظم 

و امنیت بودند.
رحیمی افزود: در این حین راننده یک دستگاه خودرو 
پژو 405 با ســرعت زیاد به ایســتگاه بازرسی ماموران 
نزدیک شده و ضمن عدم توجه به دستور پلیس با یکی 
از ســربازان وظیفه بنام حامد گنابادی برخورد کرد و از 

محل متواری شد.
وی با اشاره به اینکه این سرباز بر اثر شدت ضربات 
وارده در بیمارســتان به شهادت رســید، تصریح کرد: 
کارآگاهان پلیس با پایش های میدانی و اشراف اطالعاتی 
بامداد امروز عامل شهادت این سرباز نیروی انتظامی را 

دستگیر کردند.
رحیمی گفت: این فرد در حالی دســتگیر شد که 
با اســتفاده از خودرویی که در زمــان حادثه بر مرکب 
آن نشسته بود، شناســایی شد و دارای سوابق کیفری 

نیز هست.
متهــم در تحقیقات تخصصی پلیس  به شــهادت 
رساندن سرباز انتظامی بخش بمپور اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان: 

عامل شهادت سرباز نیروی انتظامی 
بخش بمپور دستگیر شد

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست درخصوص شرایط زیست محیطی 

استان انتقاد کرد.
حجت االسالم مجید ناصری نژاد در نشست مدیران استانی 
که با حضور معصومه ابتکار برگزار شده بود گفت: اگر با این 
وضعیت محیط زیست پیش برویم دیگر انسانی در خوزستان 
نمی ماند و تنها عده ای می مانند تا کارهای اقتصادی شــان را 

انجام دهند.
وی با انتقاد شدید از سازمان محیط زیست کشور اظهار 
کرد: به چه دلیلی باید نیشکر که از آلوده ترین صنایع استان 
اســت و تاالب را نابود کرده به عنــوان صنعتی که آالینده 

نیست معرفی شود.
وی افزود:  پس از ســال ها مقصر اصلی پیدا شد و گویا 
درخت کنوکارپوس عامل این آالیندگی ها بود. تاالب را خشک 
کردند و بالهای بسیاری به استان تحمیل شد اما هیچ دفاعی 

صورت نگرفت. من فکر نمی کنم این روند درستی باشد.
وی اضافه کرد: هر وقت گرد و خاک شــدید می شــود 
و صدای مردم باال می رود به یاد این می افتیم که جلســه و 
مصوبه صادر کنیم و بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده 

می شود. ما باید با برنامه پیش برویم.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: ما در خوزستان مشکل کم آبی داریم. مارون مرد و کارون 
به نفس های آخر افتاده است. تعجب می کنم از خانم ابتکار که 
مدتی پیش در مصاحبه ای گفت تاالب شادگان حق آبه اش را 

گرفته است. سه سال است که جراحی آب ندارد.
وی ادامه داد: من امروز فقط بر اســاس اخالق آمدم که 
به مهمانمان خوش آمد بگویم و باقی نمایندگانی که حضور 
پیدا نکردند به خاطر اعتراض به وضعیت محیط زیست در این 
جلســه حاضر نشدند و اکثریت قاطع نمایندگان به شدت از 

وضعیت محیط زیست ناراضی هستند.
ناصری نژاد گفت: روند مهاجرت از خوزســتان را ببینید. 
روزگاری خوزستان مقصد بسیاری از اقوام بود اما حاال وضعیت 
آب و هوای آن طوری شده است که همه از آن فرار می کنند.

وی همچنیــن با بیان اینکه ما به شــدت از ســازمان 
محیط زیســت گالیه داریم، افزود: سالیان سال نیشکر دارد 
استان را از بین می برد اما با کمال تعجب اعالم می کنند این 
صنعت آالینده نیســت. زه آب این صنعت به شدت آالینده 

مستقیم و بدون تصفیه به تاالب می ریزد.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: وضعیت 
پتروشــیمی ها و ســد گتوند و غیره نیز بــه همین صورت. 
میلیاردها برای این طرح ها هزینه شــد و در نهایت به اینجا 

رسیدیم. 
ناصری نژاد در پایان افزود: دولت وارد ســال چهارم خود 
شــده و با اینکه خانم ابتکار نزدیک به هفت بار به خوزستان 
سفر کرده اما هیچ مشکلی از ما هنوز حل نشده است. اگر با 
این وضعیت پیش برویم دیگر انسانی در خوزستان نمی ماند 
و تنها عده ای می مانند کارهای اقتصادی شان را انجام دهند 
و از زمین و زیرزمین و باالی زمین و هر چه در استان است 

بهره  اقتصادی خودشان را ببرند.

انتقاد شدید رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به ابتکار

مامــوران نیروی انتظامی در چنــد عملیات جداگانه در 
فارس، سمنان،  هرمزگان،  اســتان های خراســان رضوی، 
خوزســتان، گلستان و قم موفق شدند دو هزار و 672 کیلو و 

500 گرم مواد مخدر کشف کنند.
به گزارش خبرگزاری ها، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: 
ماموران این فرماندهی از انتقال یک محموله ســنگین مواد مخدر از 
استان خراسان جنوبی به سمت مشهد اطالع پیدا کردند لذا در مسیر 
تردد خودروی حامل مواد مخدر مســتقر شدند. سرتیپ دوم پاسدار 
بهمن امیری افزود: ماموران تریلر حامل مواد مخدر را در محور رشتخوار 
شناسایی و متوقف کردند و در بازرسی  از این تریلر موفق شدند 766 
کیلوگرم تریاک و 152 کیلوگرم حشیش کشف کنند. امیری تصریح 
کرد: در این ارتباط 3 نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند. از سوی 
دیگر فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان پارسیان واقع در استان هرمزگان 
گفت: ماموران دریابانی این شهرستان 500 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 

تریاک را از قاچاقچیان کشف و ضبط کردند.
سرهنگ جمشید رحیمی افزود: این میزان مواد مخدر ساعت 6 
بامداد دیروز از دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو 405 کشف شد 

و در این راستا سه نفر  نیز متهم دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس هم اعالم کرد: 209 
کیلو و 500 گرم حشیش طی سه عملیات جداگانه در فارس کشف شد. 
سرهنگ محمدجعفر توالیی افزود: این میزان مواد مخدر در بازرسی از 
یک دستگاه خودروی پژو پارس، یک دستگاه تریلر و یک دستگاه وانت  
نیسان کشف شد و در این رابطه 5 قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند. فرمانده انتظامی شهر بابک استان کرمان نیز از درگیری 
ماموران انتظامی این شهرستان با قاچاقچیان مسلح خبر داد و گفت: 
ماموران موفق شــدند در این عملیات 142 کیلوگرم مرفین کشف و 
ضبط کنند. ســرهنگ علی زمانی افزود: در این عملیات یک دستگاه 
خودرو توقیف و دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرنگار کیهان از سمنان، فرمانده انتظامی استان سمنان 
گفت: در عملیات مشــترک با ماموران انتظامی استان قم 100 کیلو 
تریاک از قاچاقچیان کشف و ضبط شد. سرتیپ روح االمین افزود: این 

میزان مواد مخدر در دو دستگاه خودروی سمند جاسازی شده بود.
دادستان عمومی و  انقالب اندیمشک گفت: یک باند قاچاق مواد 
مخدر در اندیمشــک متالشــی و از اعضای آن مقدار هفت کیلوگرم 
ماده مخدر صنعتی شیشــه کشف شد. صادق جعفری چگنی افزود: 
اعضای این باند، مواد مخدر را به صورت ماهرانه ای در یک دســتگاه 

خودرو جاســازی کرده و از ورودی شهرستان اندیمشک قصد انتقال 
آن به استان های جنوبی کشور را داشتند که به دام ماموران افتادند.

دادستان عمومی و انقالب اندیمشک گفت: سه نفر از عوامل اصلی 
این باند قاچاق مواد مخدر دستگیر و از آنان یک دستگاه خودرو سواری 

کشف و ضبط شد.
سرپرست شهرســتان میرجاوه استان سیستان  و بلوچستان هم 
از کشــف 181 کیلوگرم حشیش در این شهرستان خبر داد و گفت: 
این مقدار مواد افیونی در یکی از خانه های خالی از سکنه شهرستان 
میرجاوه دپو شده بود. فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: ماموران 
این فرماندهی با متوقف ســاختن یک دستگاه خودروی زانتیا موفق 
شــدند 115 کیلوگرم حشیش از آن کشف کنند. سرهنگ علی اکبر 
جاویدان افزود: در این رابطه 3 قاچاقچی دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایی شــدند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با اشاره 
به عبور یک محموله سنگین مواد مخدر از این استان گفت: ماموران 
خودروی راه پاک کن و خودروی حامل مواد مخدر را شناســایی و به 
صورت نامحسوس تحت تعقیب قرار دادند. سرهنگ غالم  عباس بلفکه 
افزود:  ماموران در عملیات تعقیب و گریز این خودروها موفق شــدند 
آنها را متوقف ســازند و در بازرســی از خودروهای حامل مواد مخدر 
500 کیلوگرم تریاک کشــف کننــد. به گفته وی، در این عملیات 4 

قاچاقچی دستگیر شدند.

کشف دو هزار و 672 کیلوگرم مواد مخدر

راهنمایی  پلیس  اطالع رســانی  مرکز  رئیس 
و رانندگی تهران بــزرگ گفت: جریمه ۴00 هزار 
تومانی، ضبط گواهینامه، 80 ضربه تازیانه و حبس 
تعزیری برای رانندگانی که شرب خمر کنند اعمال 

خواهد شد.
سرهنگ مراد مرادی در گفت وگو با فارس، درخصوص 
مصرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان حین رانندگی و 
جرایم پیش بینی شده برای متخلفان اظهار داشت: مصرف 
مشــروبات الکلی و مواد روان گردان باعث عدم تمرکز در 
رانندگی شده و موجب می شود که راننده نتواند در حین 

رانندگی تصمیم گیری صحیح داشته باشد.
وی تصریح کرد: مصرف مشروبات الکلی و روان گردان 

دشمن شماره یک ایمنی در رانندگی تلقی شده و خطر 
ریسک پذیری و وقوع تصادف را 10 برابر افزایش می دهد.
مرادی در خصوص جریمه مصرف مشــروبات الکلی 
و مواد روان گردان اعالم کرد: مطابق با قانون رســیدگی 
به تخلفات رانندگی عالوه بر جریمه 400 هزار تومانی و 
ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه، پرونده قضایی نیز برای 
فرد خاطی تشــکیل شده و وی به مرجع قضایی معرفی 

خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه شــرب خمر عالوه بر تخلف 
رانندگی، به لحاظ قانونی نیز جرم محسوب می شود، بیان 
داشت: برابر قانون مجازات اسالمی عالوه بر حد شرعی که 
80 ضربه تازیانه است، مجازات حبس تعزیری نیز برای 

فرد خاطی در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ تصریح کرد: تشخیص مصرف مشروبات الکلی 
توسط راننده متخلف با دستگاه های الکل سنجی که در 
اختیار پلیس های راهنمایی و رانندگی سهل و آسان است.

وی گفــت: مطابق ماده 718 قانون جزای اســالمی 
هرگاه فردی با وســیله نقلیه موتوری در حالت مســتی 
اقدام به رانندگی کند، عمل وی جزو موارد تشدید کننده 
محســوب شــده و قانون گذار مجازاتی بیش از دوسوم 

حداکثر مجازات تعیین خواهد کرد.
سرهنگ مرادی خاطرنشان کرد: طبق این ماده قانونی 
فرد خاطی یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواهد شد.

حبس، جریمه  و شالق برای رانندگان مست


