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کشف 23 هزار عدد قرص برنج
قائم شهر- خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی شهرســتان قائم شهر گفت: در پی کسب 
خبــری مبنی بــر ورود مقادیر زیادی قرص برنــج قاچاق به 
شهرســتان قائم شهر، موضوع در دســتور کار مأموران پلیس 

آگاهی قرار گرفت. 
سرهنگ محمدولی مرادی افزود: مأموران مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیــس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی در اقدامی 
عملیاتــی به محــض ورود کاال در یکی از باربری ها متهم را به 

همراه اموال قاچاق دستگیر کردند.
وی گفت: مأموران در بازدید از خودروی متهم 23 هزار عدد 

قرص برنج قاچاق به ارزش 230 میلیون ریال کشف کردند.
ساحل چابهار 2 جوان را بلعید

چابهــار- ایرنــا- بخشــدار مرکــزی چابهــار در جنوب 
سیستان وبلوچستان گفت: ســه جوان 18 ساله اهل نوبندیان 
شهرستان چابهار، برای شــنا در محدوده دریا بزرگ )منطقه 
شــنا ممنوع ساحل چابهار( وارد آب شدند که 2 نفر آنان غرق 

شده و یک نفرشان نجات پیدا کرد.
عبدالطیف شیخ زاده گفت: جسد یکی از غرق شده ها هنوز پیدا 

نشده و امدادگران در حال جستجوی منطقه هستند.
وی افزود: این حادثه در ســواحل چابهار محدوده رمین به 

بریس رخ داده است.
کشف 4 میلیارد کاالی قاچاق

زاهدان- خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی شهرســتان کنارک گفت: در اجرای طرح 
ارتقاء امنیــت اجتماعی و مبارزه با پدیده شــوم قاچاق کاال، 
مأموران پاسگاه انتظامی مومان این فرماندهی حین گشت زنی 
به یک دســتگاه خودرو تریلر مشکوک و جهت بررسی بیشتر 

آن را متوقف کرند.
ســرهنگ »غالم شهرکی« ادامه داد: مأموران در بازرسی از 
این خودرو، انواع لوازم خانگی قاچاق شامل: یخچال، اسپیلت و 
لوازم آشپزخانه به ارزش چهار میلیارد ریال کشف کردند. وی 

گفت: یک نفر قاچاقچی در این رابطه، دستگیر شد.
قتل خواهر و داماد مجروح

گرگان- فارس: 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: 
ساعت 23 و 20 دقیقه شب پسر 19 ساله که به دلیل اختالفات 
شدید خانوادگی، ناراحتی شدیدی از خواهرش داشت به منزل 
خواهــرش مراجعه کرده و پس از به صدا درآوردن درب منزل 

خواهرش از وی می خواهد که به درب منزل بیاید.
مجتبــی مروتی گفت: بالفاصله پــس از حضور خواهر 30 
ساله اش، این پسر 19 ساله با استفاده از چاقو 6 ضربه به گردن، 

قفسه سینه، پهلو و نقاط مختلف بدن خواهرش وارد کرد.
وی گفت: این زن 30 ســاله که 6 ماه گذشته صاحب یک 
فرزند شده بود بر زمین افتاد و در خون می غلتید که به دلیل 
شــدت جراحاتی که بر پیکرش وارد شــده بود جان خود را از 

دست داد.
همســر مقتول که متوجه فریادها و صداهای غیرعادی شد 
بالفاصله به درب منزل آمد و با صحنه بسیار ناراحت کننده در 
خون غلتیدن همسرش روبه رو شد که باعث درگیری بین داماد 

خانواده با برادرخانمش شد.
در این درگیری که براســاس شــنیده ها این پسر 19 ساله 
دل خوشــی از دامادشان نداشــته، وی را نیز با چاقو به شدت 

مجروح کرده و از محل متواری شد.
موضوع که توسط همسایه ها به پلیس اطالع داده شده بود، 
بالفاصله تیم های گشــتی پلیس در محل حاضر و قاتل را در 

کوچه های اطراف شناسایی و دستگیر کردند.
مروتی اضافه کرد: قاتل متولد سال 1377 است که پس از 
دســتگیری به جرم خود اعتراف کرده و علت و انگیزه ارتکاب 
بــه این جنایت را وجود اختالفات خانوادگی از گذشــته اعالم 

کرده است.
سوداگر مرگ با 13 کیلو تریاک دستگیر شد

بابل- خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر تهیه و توزیع انواع مواد مخدر توســط عاملی افیونی 
موضوع در دســتور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار 

گرفت.
سرهنگ سیدمحسن جعفری افزود: مأموران با بررسی های 
همه جانبه و تحقیقات پلیســی موفق به شناسایی متهم به نام 

ج-پ، اهل و ساکن استان گلستان شدند.
وی گفت: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در حین 
حمل موادمخدر با یک دســتگاه خودروی عبوری دســتگیر 

کردند.
فرمانده انتظامی بابل افزود: در بازرسی از کیف دستی همراه 
متهم 13 کیلو تریاک به همراه یک دستگاه ترازوی توزیع مواد 
مخدر کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.
پسربچه ای که غرق شد

ساری- ایسنا: 
ســخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان مازندران اظهار کرد: در ساعت 20 و 26 دقیقه دوشنبه 
خبر حادثه غرق شدن پسر بچه ای در کالردشت به مرکز پیام 

اورژانس غرب استان مازندران اعالم شد.
زکریا اشکپور تصریح کرد: همکاران پایگاه اورژانس کالردشت 

به محل حادثه واقع در رودبارک کالردشت اعزام شدند.
وی خاطرنشــان کرد: در این حادثه پسربچه هفت ساله به 
دلیل ســقوط در رودخانه و غرق شدن در آب های خروشان و 
برخورد با دیواره های ســنگی رودخانه دچار آسیب  شدیدی به 

ناحیه سر و اندام ها شد و متأسفانه جان باخت.
کشف زمین خواری 7 هزار متری

ساری- فارس: 
فرمانده انتظامی مازندران اظهار کرد: درپی کســب خبری 
مبنــی بر وقوع زمین خواری و تصرف اراضی و ملک شــخصی 
فردی در یکی از مناطق مسکونی شهر ساری به میزان 7 هزار 
مترمربع، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه 

با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرتیپ سیدمحمود میرفیضی تصریح کرد: مأموران موفق 
شدند، فردی به نام »الف- س« را به اتهام جعل اسناد و استفاده 

از سند مجعول و زمین خواری دستگیر کنند.
وی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیس آگاهی مالکان زمین 
شناسایی شــدند، افزود: متهم به زمین خواری در تحقیقات و 
بازجویی های فنی پلیس، منکر ارتکاب هرگونه بزه انتسابی شد 

اما با ارائه شواهد و قرائن به بزه انتسابی اقرار کرد.
میرفیضی با بیان اینکه ارزش ریالی زمین های تصرف شده 
118 میلیارد و 587 میلیون ریال اســت، افزود: متهم به جعل 
اســناد و کاله برداری با ارائه اسناد مجعول و با همکاری فردی 
دیگر به نام »ق-ز« اقدام به تصرف غیرقانونی زمین های موردنظر 

اشاره کرد.
وی از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنها به مرجع 

قضایی خبر داد.

ترافیک  کنترل  و  اطالعات  رئیس مرکز 
پلیس راهور ناجا از مســافران خواست که 
بازگشتشان از سفر را به روز جمعه موکول 

نکنند.
به گزارش مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: 
اوج سفرهای تابستانی از ظهر روز دوشنبه و پس 
از اقامه نماز عید فطر آغاز شد و از امروز نیز شاهد 

بازگشت از سفرها خواهیم بود.
رحمانی با بیان اینکه طبق پیش بینی ها، روز 
جمعه شــاهد اوج ترافیک در بازگشت از سفرها 
هستیم، افزود: به همین دلیل به مسافران توصیه 
می کنیم تا حد امکان زمان بازگشت خود از سفر 
را به جمعه موکول نکرده و روز پنجشنبه یا شنبه 

را برای بازگشت از سفر انتخاب کنند.
 وی از مســافران خواست از طریق تماس با 
شماره تلفن 88255555 از آخرین وضعیت جوی 
و ترافیکی جاده های کشور مطلع شده و در صورت 
نیاز به امدادرسانی به حوادث احتمالی نیز با همین 

شماره تماس بگیرند.
رانندگی در شب خطر تصادف را 

تا 10 برابر افزایش می دهد
جانشــین رئیس پلیس راهــور ناجا یکی از 
مهمترین علل وقوع تصادفات تابستان را خستگی 
و خواب آلودگی عنوان و تاکید کرد: خستگي و 
خواب آلودگي رانندگان متوجه همه کشورهاست 

ولي این آمار در کشور ما سهم باالتری دارد.
سردار موسی امیري به سایت راهور گفت: یکي 
از عارضه هاي رانندگي کم خوابي و بدخوابي است 
که موجب بد خلقی راننده مي شود و همین امر 

پیش بینی ترافیک در بازگشت از سفرها 

پلیس: تا حد امکان جمعه از سفر برنگردید

وزیر بهداشت با گالیه  از رشد پنج درصدی 
تعرفه های پزشکی، گفت: با این تعرفه ها برای 
ارائه خدمات درمانی به مردم با 2700 میلیارد 

تومان کسری مواجه می شویم.
به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، سیدحسن 
هاشــمی در نشســتی با روســای بیمارستان های 
خصوصی تهران، با بیان اینکه بسیاری از مشکالت 
و گرفتاری های جامعه پزشــکی در طول 20 سال 
گذشــته ناشی از تصمیمات نادرســت بوده، افزود: 
عدم افزایش متناســب و منطقی تعرفه پزشکی بر 
رفتار ارائه دهندگان خدمات، تاثیر می گذارد و آنها را 
به مسیرهای نادرست سوق می دهد، ما اما همیشه 
به جای رفــع علت، با معلول ها برخــورد می کنیم؛ 
مثــال می گوییم چرا زیرمیزی راه افتــاد یا چرا در 

صورتحساب ها، تخلف صورت می گیرد؟
هاشمی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی بیمه 
که با تاخیر هم برگزار شــد، برخی بیمه ها از جمله 
تامین اجتماعی پیشــنهاد تعرفه صفر و حتی رشد 

منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.
وی افزود: متاسفانه برخی مدیران در مواجهه با 
جامعه پزشکی یک جور صحبت می کنند و در مقام 
تصمیم گیری جور دیگری عمل می کنند؛ متاسفانه 
مدیریت ســازمان تامین اجتماعی هم از این گروه 
است؛ سازمانی که در سرمایه گذاری های کالن کشور 

هم نقش پررنگی دارد.
وزیر بهداشت با اشاره به رشد 10 درصدی حقوق 
کارکنان دولت و رشد 12درصدی حقوق کارگران در 
سال گذشــته، خاطرنشان کرد: حرف ما در شورای 
عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز 
ارائه کاال و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را 
حدود 10/3 درصد در نظر بگیریم تعرفه ها باید 15 

و حداقل 10 درصد افزایش پیدا کنند.
هاشمی یادآور شد: معاون درمان به من گزارش 
داد در جلسه ای که با بیمه ها برای تعیین اجزای رشد 
تعرفه ها برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد 
k صفــر را در قبال افزایش تا 10 درصدی دارو ارائه 

کرد؛ دلیل آن هم مشخص است، 50 درصد داروی 
کشور توسط شرکت های زیر مجموعه این سازمان 
تولید می شــود و آقایان به فکر ســود خود هستند. 
بیشــتر گرفتاری های ما هم در این بخشی نگری ها 
نهفته است و به دلیل چند پارچگی تولیت سالمت، 

هر نهادی به نفع خود عمل می کند.
وی گفت: در جلســه هیئت دولت مطرح کردم 
با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشــد 
تعرفه پزشــکی آنها باید صفر درصد باشد، در حالی 
که نرخ دیه، کاالها، حقوق و دســتمزد افزایش پیدا 
کرده است؟وزیر بهداشت مهمترین مشکل ساختاری 
را نه در شــورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه 
و بودجه دانســت و افزود: وقتی قیمت تمام شــده 
یک کاال به عنوان نمونه 100 تومان اســت و آقایان 
می گویند آن را 60 تومان بفروشید؛ این چنین رفتاری 
یعنی ورشکســتگی چه برای بخش خصوصی و چه 
برای بخش دولتی. درســت اســت که با این تعرفه 
بیمارســتان های خصوصی دچار مشــکل می شوند 

ولی ما هم برای اداره 650 بیمارستان دولتی 2700 
میلیارد تومان کســری خواهیم داشت در حالی که 
اگر تعرفه 12درصد افزایش می یافت این کســری 

جبران می شد.
اخذ هر گونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب 

دولت، مجازات های قانونی در پی دارد
 مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان 
وزارت بهداشت با بیان این که هرگونه اخذ وجه مازاد 
بر تعرفه هــای مصوب دولت مجازات های قانونی در 
پی دارد، تصریح کرد: کلیه پزشکان و پیراپزشکان، 
موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات در کشور اعم 
از دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت 
تعرفه های مصوب دولت، از خط مشــی های مصوب 
وزارت بهداشــت تبعیت کنند.ســیدمحمد حسین 
میردهقان از هموطنان خواســت کماکان هر گونه 
تخلــف از تعرفه هاي قانوني و یا دریافت وجه خارج 
از پرونده رسمي بیمارستان را به سامانه ملي وزارت 

بهداشت با شماره تلفن 190 اطالع دهند.

با تعرفه های جدید 2700 میلیارد تومانی کسری خواهیم داشت

گالیه وزیر بهداشت از کافی نبودن افزایش تعرفه های پزشکی

تهران  رئیسه شــورای شهر  هیئت  عضو 
گفت: افزایش کرایه های حمل ونقل عمومی به 
شهرداری ابالغ شده است که پیش بینی می شود 
با توجه به نصب برچسب های جدید این مصوبه 

حداکثر تا نیمه تیر اجرایی شود.
ابوالفضل قناعتی در گفت وگو با مهر ضمن اشاره 
به زمان اجرایی شدن مصوبه کرایه های حمل و نقل 
عمومی در ســال 96 گفت: بر اســاس تغییراتی که 

مصوبه شــورای شهر داشــته و پیاده سازی نرخ های 
جدید و  چاپ و نصب برچســب های جدید بر روی 
تاکســی ها پیش بینی می شود حداکثر تا 15 تیر این 

مصوبه اجرایی شود.
وی ادامه داد: افزایش اعالم شده برای کرایه های 
حمل و نقل عمومی، میانگین افزایش خطوط است و 
در برخی از مسیرها تا 100 درصد هم افزایش کرایه 
وجود داشت که در شورای حل اختالف برخی از این 

نرخ ها تعدیل شده است.
این عضو هیئت رئیســه شــورای شــهر تهران 
پیش بینی کرد، اجرایی شــدن ایــن مصوبه بعد از 

تعطیالت عید فطر به تدریج اجرایی شود.
بنابر ابالغیــه جدید هیئت حــل اختالف، نرخ 
کرایه های تاکسی 10 درصد، مترو 15 درصد و اتوبوس 

15 درصد افزایش خواهند یافت.
شورای اسالمی شــهر تهران در ابتدای سال 96 

خواستار افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی 
متناسب با رشد قیمت ها شد و مصوبه کارشناسی خود 
را هم به فرمانداری تهران ارسال کرد، اما فرمانداری 
طی مراحلی با نظر شــورای شهر مخالفت کرد و این 
مصوبه سرانجام برای تعیین تکلیف نهایی به هیئت حل 
اختالف ارسال شد که در نهایت هیئت حل اختالف 
نیز در روزهای گذشته میزان افزایش نرخ کرایه ها را 

برای اجرا به فرمانداری ابالغ کرد. 

نرخ جدید کرایه ها

تاکسی 10، اتوبوس و مترو 15 درصد گران شد

تمرکز و واکنش و تصمیم گیري را برای وی سخت 
می کند و عامل بروز حوادث ناگوار است.

امیری با اشــاره به اینکه نقش راننده در این 
خصوص از همه مهمتر اســت، افزود: مهمترین 
عوامل خستگي و خواب آلودگي عدم استراحت 
کافي قبل از سفر، استفاده از داروهاي خواب آور 
حتي در حد قرص ســرماخوردگي قبل یا حین 
رانندگي، بیماری افراد خصوصا آنهایی که اختالل 
خواب دارند، رانندگي در ساعات پیک خواب 13 
تا 16 و 2 تا 5 بامداد، رانندگی در شب، رانندگي 
بیش از 10 ساعت مداوم، رانندگي در جاده هاي 
یکنواخت بویژه در فصل تابســتان، رانندگي در 

مســیرهای ناآشنا و رانندگي در شرایط بد آب و 
هوایي است.وی با تاکید بر این که رانندگی در شب 
می تواند خطر بروز تصادف را تا 10 برابر افزایش 
دهد، گفت: در عین حال هم رانندگان جوان و هم 
افراد مســن در معرض خستگي و خواب آلودگي 
هستند و نباید در این خصوص استثنایی قائل شد.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص 
سفر ایمن اظهار داشت: وسیله نقلیه به لحاظ فني 
باید آماده ســفر باشد به عنوان مثال تایرها باید 
مناسب فصل تابســتان باشند، براي سفر برنامه 
داشته باشیم، از مواهب طبیعي طول سفر استفاده 
کنیم، از عجله و شتاب پرهیز کنیم، شب رانندگي 

نکنیم، کنار جاده اطراق نکنیم و از رانندگان جوان 
و مبتدي در جاده ها اســتفاده نکرده و قوانین و 

مقررات رانندگی را رعایت کنیم.
خط قرمز پلیس در برخورد با رانندگان متخلف

رئیس پلیس راهور ناجا نیز با اشاره به کنترل 
تخلفات با دوربین های لیزرگان، گفت: دوربین های 
تیم های گشتی در جاده ها فعال است و تخلفات 

را ثبت می کند.
ســردار تقی مهری با بیان اینکه به رانندگان 
توصیه می کنیم هشــدار های الزم را درخصوص 
بستن کمربند ایمنی به سرنشینان عقب بدهند، 
به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: بهتر است به 
ازای هر دو ساعت رانندگی، 15 دقیقه استراحت 
کنند و در زمان خســتگی و خــواب آلودگی از 

رانندگی پرهیز کنند.
مهری با اشــاره به اینکه تخلفات حادثه ساز 
در ایــام تعطیالت، خط قرمز پلیس اســت و با 
راننــدگان متخلف که امنیت دیگــران را برهم 
می زنند، برخورد خواهد کــرد، افزود: خودروی 
راننده ای که دو تخلف همزمان داشته باشد برابر 
قانون و بدون اغماض به مدت ســه روزتوقیف و 

روانه پارکینگ می شود.
وی ادامه داد: در ایام تعطیالت شاهد ترافیک 
و افزایش حجم ســفر به خصوص در جاده های 
شمالی هستیم از این رو از رانندگان درخواست 
داریــم که از انحــراف به چپ در طول مســیر 
خودداری و از شــانه خاکی تردد نکنند چرا که 
پلیس با رانندگان متخلــف در چارچوب قانون 

برخورد خواهد کرد.

روی  بزرگ  باستانی  نشانه های  کشف 
چند سنگ  نوشته در مصر، موجب شگفتی 

محققان شد.
به گزارش اسپوتنیک، در حفاری های صورت 
گرفته از جانب محققان دانشــگاه ییل و موزه 

ســقوط واگن تله  کابین در یک شهِر 
توریستی کشمیر جان هفت تن را گرفت.

به گزارش ایســنا، در پی سقوط یک واگن 
تله  کابیــن از ارتفاع 30 متری در یک شــهر 
توریستِی منطقه تحت کنترل هند در کشمیر 

چهار گردشگر هندی و سه سکنه محلی جان خود را از دست دادند.
به گفته یک افســر پلیس، در این حادثه که در شــهر تفریحی 
»گولمارگ« رخ داده چهار نفر دیگر نیز زخمی شده اند که حال یکی 

از آنها وخیم است.
به گزارش گاردین، این افســر پلیس گفت: وزش بادهای شدید 
منجر به سقوط یک درخت کاج روی کابل تله  کابین شد و در نهایت 

به سقوط یکی از واگن ها انجامید.
مقامات و امدادگران همچنین حدود 100 نفر دیگر را که داخل 

واگن های دیگر گرفتار شده بودند، نجات دادند.
به گفته مسئوالن محلی، برای اولین بار است که پس از 18 سال 

راه اندازی، چنین حادثه ای برای این تله  کابین اتفاق می افتد.

در تونس زنی که 2۸ ســال توســط 
خانواده اش در یک اصطبل زندانی شده بود، 
به بیمارستان منتقل شده و اکنون انعکاس 
این ماجرا در رسانه های تونس سروصدا به 

پا کرده است.

به گزارش ایسنا، زنی 33 ساله که از پنج سالگی در اصطبل زندانی 
بوده، سرانجام آزاد و توسط مسئوالن برای درمان به بیمارستان منتقل 
شد. این ماجرا در یکی از روستاهای اطراف »قیروان« روی داده است.

وزارت زن و خانواده در تونس از سرگذشت این دختر اطالع پیدا 
کرده و هیئتی را برای نجات او از طویله ای که سال های دراز در آن 

زندانی بوده اعزام کرده است.
نماینده وزارتخانه نامبرده گفته است هنگامی که این زن دختری 
پنج ساله بوده، پدر و مادرش به پایتخت مهاجرت کردند و دختر خود 

را که دچار ناراحتی عصبی بود، نزد مادربزرگش گذاشتند.
از آن پس دختر در اصطبلی اقامت کرده است که در آن معموال 
احشــام را نگهداری می کنند. دختر هرگز از اصطبل بیرون نیامده و 

تنها از روزنه ای برایش غذا می گذاشتند.
به گفته مقامات، افراد مســئول در سرنوشت این دختر باید در 

برابر قانون پاسخگو باشند.

یک زن گروه تروریستی داعش در عراق 
هووی خود را از پشت گردن سر برید.

به گزارش العالم، یک منبع محلی در استان 
صالح الدین گفت: یک زن داعشی عضو نیروهای 
به اصطالح پلیس دینی این گروه تروریستی در 

منطقه مکحول در شمال استان صالح الدین، هووی خود را که تنها 
کمتر از یک ماه از ازدواجش می گذشت، از پشت گردن سربرید.

این منبع به شبکه السومریه گفت: این زن داعشی از روی حس 
حسادت زنانه مرتکب این جنایت شد.

این منبع خاطرنشــان کرد، این اقدام زن داعشــی، بیانگر خوی 
جنایتکارانه عناصر این گروه تروریستی است.

ســلطنتی هنر و تاریخ انگلیس در مصر، چند سنگ  نوشته با حروف 
تصویری بزرگ کشف شده است که قدمت آن به 5200 سال پیش 
باز می گردد.به گفته »جان دارنل«، مصرشناس، این سنگ نوشته که 
به تازگی کشف شده حاوی برخی از قدیمی  ترین و بزرگترین نشان ها 
در مراحل تشکیل نوشته های هیروگلیف مصر است و شواهدی مبنی 
بر چگونگی اختراع نظام نوشــتاری منحصر بفرد مصریان باستان را 

در اختیار ما می گذارد.
پژوهشــگران همچنین یک اثر هنری باستانی که در آن گروهی 
از فیل ها به نمایش درآمده اند را در این حفاری کشف کرده اند. گفته 
می شــود این تصاویر در 3500 تا 4000 سال پیش از میالد بر روی 
این ســنگ حک شده است.این نوشته ها روی 4 لوح هک شده اند و 
از راست به چپ خوانده می شوند. هر لوح با تصویر سر یک گاو آغاز 
شده و با تصویر یک لک لک گرمسیری پایان می یابد.در مصر باستان، 
هر دو حیوان نام برده، مقدس به شمار می آمده اند.با این حال، اندازه 
نوشــته های حکاکی شده بر روی این لوح ها، پژوهشگران را غافلگیر 
کرده اســت.دارنل گفت: این نخســتین باری نیست که هیروگلیف 
کشــف می شود. اما این نخستین باری است که ما این نشانه ها را به 

این بزرگی مشاهده کرده ایم.
هرکدام از این نشانه ها نزدیک به نیم متر ارتفاع دارند. ارتفاع این 
لوح ها، 70 سانتی متر اعالم شده است. این در حالی است که پیش تر 
نشانه  های هیروگلیف کشف شــده تنها یک یا دو سانتی متر ارتفاع 
داشته اند.این اکتشاف نشــان می دهد این نوع نگارش بسیار سریع 
در سطح مصر باستان محبوب شده و به نوشته های کوتاه و کوچک 

محدود نبوده است.

بین الملــل و حقوقی پلیس  امور  معاون 
فتا با بیــان اینکه تمام مواردی که در فضای 
مجازی انتشار پیدا کرده بود سؤاالت امتحان 
نهایی نبود، گفــت: ۸ نفر از افراد کالهبردار 
در ارتباط با افشای سؤاالت امتحانات نهایی 

دستگیر شدند.
به گزارش فارس، سرهنگ حسین رمضانی گفت: 
یکی از موضوعات و مشکالتی که در خرداد امسال 
پیش آمد و در خرداد ســال گذشته نیز در فضای 
مجازی با آن مواجه بودیم، بحث فروش ســؤاالت 

نهایی در فضای مجازی بود.
افزود: براساس شکایت های مسئوالن  رمضانی 
آمــوزش و پرورش از افراد ســودجو و کالهبردار و 
برحسب دســتورات مقامات قضایی همکاران بنده 
در پلیس فتای استان های سراسر کشور وارد عمل 
شــدند و بالفاصله تحقیقات فنی و پلیسی خود را 

آغاز کردند.
وی ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد، تمام 
مواردی که در فضای مجازی انتشار پیدا کرده بود 
سؤاالت امتحان نهایی نبود بلکه همه این اقدامات 
با نیت کالهبرداری و سودجویانه توسط مجرمین 

صورت گرفته است.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا 
گفت: ما تمام نمونه ســؤاالت کالهبــرداران را با 
مســئوالن آموزش و پرورش تطبیق دادیم و فقط 
در یک مورد ســؤاالت لو رفته بود و آن هم در یک 
شهرســتان کوچک در یکی از استان های جنوبی 
کشــور بود که در واقع از زمان لو رفتن ســؤاالت 
تا آغاز امتحانات دانش آموزان، زمان بســیار کمی 

باقی مانده بود.
سرهنگ رمضانی افزود: در اصل می توان گفت 
که سؤاالت به صورت واقعی به دست دانش آموزان 
همان شهرســتان کوچک نیز نرسیده بود و پلیس 
فتای این استان خیلی سریع آن فرد را شناسایی و 

دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد. 
وی گفــت: در ایــن خصوص 8 نفــر از افراد 
کالهبردار را در کشور شناسایی و دستگیر کرده ایم 
که تحویل مقامات قضایی شــده اند و 10 نفر دیگر 
را نیز شناسایی کرده ایم که منتظر صدور دستورات 
مقامات قضایی هســتیم تا این افراد را نیز دستگیر 

کنیم.

پلیس فتا خبر داد

دستگیری ۸ کالهبردار در ارتباط با افشای سؤاالت امتحان نهایی
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا 
افزود: در بحث پیگیری این پرونده ها ما در کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی 
نیز حضور پیدا کرده و گزارش مستندی از اقدامات 

پلیس فتا در این خصوص ارائه دادیم.
وی ادامه داد: براســاس مصوبات کمیســیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، تصمیم بر این 
شد که وزارت آموزش و پرورش به منظور برطرف 
سازی دغدغه والدین دانش آموزان مسیر و فرایند 
طراحی، توزیع و اجــرای امتحانات را یکبار دیگر 
بازبینی کند تا یک فرایند مطمئن و ایمنی را نسبت 
به گذشــته و به روز، تولید کنند تا جای هیچ گونه 
خطایی وجود نداشته باشد چرا که حساسیت بسیار 
ویژه ای در این خصوص وجود دارد. همچنین مقرر 
شــد که قانون مجازات انتشــار دهندگان سؤاالت 
امتحانی که مربوط به اواخر ســال 1340 اســت، 
بازنگری و به روز رسانی شود. ما نیز در این مقوله به 

وزارت آموزش و پرورش کمک می کنیم تا الیحه ای 
به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
ارائه شود تا نمایندگان به قید فوریت این الیحه را 
در مجلس به تصویب برسانند.دلیل آن نیز این است 
که میزان مجازات در این مسئله باید افزایش پیدا 

کند تا قدرت ریسک مجرمین پایین بیایید. 
بــه گفته رمضانی، تمام کســانی که در فضای 
مجازی به این شکل رفتار می کنند، قطعا نیت های 
کالهبرداری و ســودجویانه دارند و در ایام مختلف 
از احساسات مردم استفاده و اقدام به کالهبرداری 
می کننــد به عنوان مثال در همین ایام ماه مبارک 
رمضان که با عید سعید فطر مواجه هستیم این افراد 
کمپین هایی برای حمایت از ایتام و دریافت زکات 
و فطریه مردم ایجاد می کنند که در واقع این افراد 

نیت های کالهبردارانه دارند.
وی افزود: در حوزه امتحانات نیز به همین شکل 
است، سودجویان و کالهبرداران در ایام امتحانات 

که دانش آموزان و دانشجویان درگیر مسائل امتحانی 
هستند از احساسات دانش آموزان استفاده و اعالم 
می کنند که ســؤاالت امتحانی را در اختیار دارند و 
مبالغی را پیشنهاد می دهند که در قبال دریافت آن 
مبالغ می توانند سؤاالت را در اختیارشان قرار دهند، 
اما در بسیاری از این موارد پس از اینکه دانش آموزان 
مبلغ را )به حساب کالهبرداران( واریز کردند یا آن 
افراد دیگر پاســخگوی تلفن ها نبوده اند یا یکسری 
ســؤاالت غیر واقعی را که هیچ ارتباطی با امتحان 

ندارد در اختیار آنها قرار داده اند.
تذکر به مسئوالن آموزش و پرورش

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز گفت: 
با توجه به گستردگی کشور و تعداد باالی حوزه های 
برگزاری امتحانات و با توجه به اینکه مرحله باز شدن 
سؤاالت و پس از آن تکثیر در محل آزمون صورت 
می گیرد، امکان لو رفتن سؤاالت به میزان کوتاهی 
پیش از امتحان وجود دارد؛ البته طبق بررسی های 
انجام شــده در موارد معدودی این مســئله اتفاق 

افتاده است.
داود محمدی با بیان اینکه ارزشیابی با برگزاری 
امتحــان در آموزش و پرورش یک اصل اســت، به 
فارس گفت: با توجه به تأثیرگذاری امتحانات نهایی 
در کنکور باید ارزیابــی در چهارچوب یک آزمون 

متمرکز صورت گیرد.
محمدی افزود: در بررسی هایی که در کمیسیون 
انجام دادیم مشــخص شــد آموزش و پرورش در 
خصوص قرنطینه و طراحی سؤاالت، تمهیدات الزم 

را برای حفظ امنیت امتحانات انجام داده است.
وی، ناراحتی اولیا را در مورد لو رفتن سؤاالت بجا 
توصیف کرد و بیان داشت: والدین معترض بودند و 
صورت جلسه های آنها در مجلس مورد بررسی قرار 
گرفت و تذکرات الزم به مســئوالن داده شد تا این 

اتفاق سال دیگر تکرار نشود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: 
محل و تعداد حوزه هایی که در آن سؤاالت لو رفته، 
مشخص است و افرادی هم در این زمینه بازداشت 

شدند و ریشه ها هم شناسایی شده است.
محمدی پررنگ شدن مسئله لو رفتن سؤاالت را 
به دلیل گسترش فضای مجازی و پرداختن رسانه ها 
به این امر دانســت و گفت: این مسئله واقعاً آنقدر 
که در رسانه ها به آن پرداخته شد، گسترده نبود. 

تهران  متروی شهر  انتظامی  یگان  فرمانده 
از شناســائی و دستگیری دو ســارق که در 
ایستگاه های پرتردد مترو اقدام به جیب بری 

می کردند خبر داد.
به گزارش مهر، ســرهنگ علی راقی با اشاره به 
اینکه در پی دریافت شــکایت تعدادی از شهروندان 
مبنــی بر وقوع جیب بری در ایســتگاه های مترو به 
ویژه ایستگاه های امام خمینی، دروازه دولت و آزادی، 
این موضوع در دســتور کار قرار داده شــد، گفت: با 
پایش های تخصصی صورت گرفته کارآگاهان پلیس 
مترو توانستند دو تن از سارقان حرفه ای را حین انجام 

جیب بری شناسایی و دستگیر کنند.
راقی در خصوص چگونگی دستگیری یکی از این 
متهمان بیان داشت: ماموران این یگان در ایستگاه مترو 
ورزشگاه آزادی، به پرسه زنی جوانی مشکوک و وی را 
زیر نظر قرار می دهند و زمانی که متهم یک دستگاه 
تبلت را از جیب یکی از مسافران سرقت می کند وی 

را دستگیر می کنند.
وی در خصوص دستگیری دیگر متهم این پرونده، 
افزود: در عملیات دیگری عوامل آگاهی و انتظامی این 

یگان در ایســتگاه آزادی متوجه حرکات مشکوک و 
جابجایی غیر متعارف مرد جوانی شدند و وی را تحت 
نظر قرار دادند، زمانی که قطار پس از مســافر گیری 
قصد ترک ایستگاه را داشت، متهم با سوء استفاده از 
ازدحام موجود در ســکو پس از سرقت گوشی تلفن 
همراه یکی از مســافران به داخل قطار گریخت که با 
تالش عوامل انتظامی، قطار متوقف و سارق که در زیر 

صندلی پنهان شده بود دستگیر شد.
فرمانده یگان انتظامی متروی شهر تهران با بیان 
اینکه این متهم دارای سابقه محکومیت است، گفت: 
متهمان برای انجام تحقیقات بیشــتر به پایگاه دوم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ تحویل داده شدند.
سرهنگ راقی با اشــاره به شلوغی ایستگاه های 
مختلف مترو، اظهار داشت: در مناسبت های مختلف 
ملی، اسالمی و ورزشی که قاطبه مسافران از شادی و 
هیجانات خاصی برخوردارند، عدم توجه به پیرامون و 
افرادی که برای انجام اقدامات مجرمانه به آنها نزدیک 
می شــوند، باعث ایجاد شرایط مناسب برای سارقان 
می شود لذا شهروندان در هنگام سوار شدن به قطار 

حتما مراقب اشیاء و اموال خود باشند.

دستگیری 2 سارق جیب بر ایستگاه های مترو


