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وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت پیگیری مســمومیت 
سریالی دانش آموزان گفت: تا االن به ما گفتند مشکلی نیست، می توانیم 

مدرسه را باز بگذاریم و دانش آموزان می توانند هر روز مدرسه باشند.
به گزارش ایســنا، یوسف نوری در مراسم بزرگداشت یکصدویکمین سال 
تاســیس شورای عالی آموزش و پرورش، افزود در قضیه و حوادث اخیر چه در 
مهرماه و چــه بهمن ماه دیدیم که بچه ها را صرف نظــر از اینکه این اقدامات 
هدف تربیتی دارد یا ندارد، تحت تاثیر قرار دادند. نوری اظهارداشــت: خبر ما 
را »مســمومیت« و »سم« منتشــر کردند و این در حالی است که اگر این امر 
برای مثال در هیروشیما رخ داده بود می گفتند »یک بوی بد با منشاء نامعلوم 
تعدادی از دانش آموزان را راهی بیمارســتان کرد«؛ درواقع اولین عبارتی که ما 
می آوریم آخرین حرفی اســت که باید به کار بگیریم . وی با بیان اینکه محیط 
پیرامون دانش آموزان آنها را احاطه کرده اســت، ادامه داد: رسانه ای ها اهداف 
رســانه ای خود را روی دانش آموزان پیــاده می کنند و از جامعه مخاطب بهره 
خود را می گیرند. در واقع رسانه های بیگانه خبرفروشی خود را انجام می دهند. 
دانش آموزان در محیط و اتمسفری قرار گرفتند که همه اینها می تواند فرصت 
باشــد اما تهدید آن هم زیاد اســت. وزیر آموزش و پــرورش گفت: وقتی که 
دانش آموزان ما آماده نباشند دچار مشکل می شوند و تهدید این فضا برایشان 
زیاد می شــود چراکه سواد رسانه ای دانش آموزان کم اســت و ما درس سواد 
رسانه ای را در سالی قرار دادیم که دغدغه دانش آموز، کنکور است. نوری با بیان 
اینکه شــورای عالی باید ورود کند و این مسائل را ببیند، افزود: یکی از وظایف 
شورای عالی بررســی تاثیر برنامه درسی است. شورای عالی این نقش را دارد 
و ما این انتظار را از او داریم. قانون و آیین نامه احیای امور تربیتی در مجلس 
هفتم تصویب شد اما در آن آیین نامه چندین دستورالعمل باید تصویب می شد 
که مصوب نشدند، تا جایی که رهبر معظم انقالب در جمع شورای عالی انقالب 
فرهنگی فرمودند آن گونه که باید این امر اجرا نشــده است. وی درباره احیای 
مراکــز تربیت معلم نیز توضیح داد: امیدواریم بتوانیم مراکز تربیت معلم یعنی 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان را احیاء کنیم. امیدواریم 

شورای عالی آموزش و پرورش نیز با جدیت به این امر توجه کند.

صفحه ۱۰
دو شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۲۰ شعبان ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۶۳

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 درمان زخم های قدیمی در 18 ماه اخیر
 کمال لطفی: »آنچه رئیســی در مــرداد ۱۴۰۰ از روحانی تحویل گرفت، 
تقریبــاً رکورددار بدترین شــاخص های ممکن در ابعــاد مختلف اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و... بود.آنچه امروز به عنوان شاخصه اصلی و افتخار دولت 
ســیزدهم می توان مطرح کرد، تالش دولت سیزدهم برای »درمان زخم های 
قدیمی« بر جای مانده بر تن اقصی نقاط کشــور اســت... بزرگ ترین طرح 
آبرســانی ایران به نــام »ابرپروژه غدیر«، بهره بــرداری از چندین طرح ملی 
آبرســانی و آب شــیرین کن، افتتاح فاز ۱۴ مجتمع گاز پارس جنوبی، افتتاح 
بزرگ ترین پروژه ریلی و ترانزیتی جنوب و جنوب شرق کشور، احیای دریاچه 
ارومیــه، اجرای طرح رتبه بندی معلمان بعد از ۱۲ ســال، رفع قطعی مکرر 
برق خانگی، بسته شدن پرونده مطالبات گندمکاران، رفع ممنوعیت واردات 
خودرو پس از ۴ ســال، بیمه رایــگان ۳ دهک پایین جامعه، پوشــش ۹۰ 
درصدی بیمــه ناباروری، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، تکمیل پروژه 

۱۵۰۰ تختخوابی بیمارستان مهدی کلینیک.«
هرآنچه برای ایران خواستند سر خودشان آمد

 عطــاءاهلل مهاجرانــی: »فرمانده پلیــس در تظاهرات تــل آویو، به جمع 
تظاهرکنندگان پیوســت! چقدر همه براندازای رنگ به رنگ انتظار داشتند 
چنین اتفاقی در تهران بیفتد. بســیار خب! اصل اتفاق مهمه، در اســرائیل 

افتاد! و مکروا...«
 کاربری نوشت: »میخواستن پول هاشون رو از بانک های ایران بکشن بیرون 
حاال پول هــا از بانک های آمریکا داره میره بیرون! در طول ۴8 ســاعت ۴۲ 
میلیارد دالر از موجودی بانک سیلیکون ولی از بانک خارج شده و این باعث 

ورشکستگیش شده!«
 همین برخورد رو با سلبریتی ها بکنید

 حســین مهدوی نیا: »یکی از بالگرهای اینستاگرامی با بیش از ۷۰۰ هزار 
دنبال کننده که با سوءاستفاده از مسمومیت دانش آموزان به دنبال برهم زدن 
امنیت روانی جامعه بود، بازداشت شد. آقایون مسئول دقیقا فرق این بالگر با 

سلبریتی ها چیه که با این ها برخوردی نمیشه؟!«
 انتهای آزادی این است

 وحیده: »ته آزادی و انحطاط بشــر جاییه که دین رو هم در جهت امیال 
کثیف خودشون مصادره میکنن، ســاخت اولین کلیسای همجنس بازان در 
اســترالیا! بعد تو ایران میگن به عقاید هم احترام بگذاریم؛ نمیدونن ته مسیر 

آزادی بی قید و شرط چه چیز در انتظاره.«
 مشکل کجاست جناب بازیگر؟

 کبری آســوپار: »شهاب حسینی جایزه جشنواره روسی را نپذیرفته، چون 
روســیه را متجاوز به اوکراین می داند. او دغدغه متجاوز بودن یک کشــور را 
ندارد؛ دغدغه متجاوز بودن یک کشــور بــه منافع غرب را دارد. وگرنه جوایز 
جشــنواره های مختلف آمریکایی را هم به خاطر ویرانی عراق و افغانســتان 

نمی پذیرفت. به خودمان دروغ نگوییم!«
چجوری میشه مذاکره موفق داشت؟

 محمد زاده: »مواد الزم بــرای توافق از نظر اصالح طلب ها؛ ِصرف اراده  ما، 
یک میز گفت وگو، یک دکتر ظریف که انگلیســی بلد باشــد. ولی در واقع، 
توافق یک پشــتوانه برای چانه زنی هــم می خواهد. یک اورانیوم با ِغنای باال، 
برای برجام، یک ملّت مبارز یمن، که عربســتان را به ستوه آورده. چیزی که 

اصالح طلب ها نمی فهمند!«
بازهم مقاومت جواب داد

 سیدنظام الدین موسوی: »روابط ایران و عربستان ۷سال پس از آنکه ریاض 
اقدام به قطع رابطه با تهران کرد، از سر گرفته می شود. این خبر بعد از سفر 
چندین هیئت پارلمانی کشــورهای عرب به سوریه، بیانگر تحوالت سیاسی 
جدیدی در منطقه اســت. الگوی مقاومت خیلی هــا را به پذیرش واقعیت و 

جایگزینی دیپلماسی به جای دشمنی وادار می کند.«
شما زبان دنیا رو میفهمید؟!

 سارا هوشمندی: »از شورای حکام قطعنامه گرفتند، رابطه با عربستان قطع 
شد، چین را کنار گذاشتند، اینستکس شــان باد هوا بود، رئیس جمهورشان 
هم میگفت من بدون رابطه با دنیا بلد نیســتم اقتصاد را درست کنم! اما باز 
با پررویی خود را اهل تعامل با دنیا و بقیه را ضدتعامل می دانند این جماعت 

پرروی »بدهیم برود«.«
چون در منطقه  ایران بازی کرد

 مهدی عباسی: »چیزی که آمریکا می خواست و چیزی که شد: خاورمیانه 
بزرگ / شکســت. هزینه ۷ تریلیون دالری / هیچ. حضور در ســوریه / بقای 
اسد. صدور دموکراسی به افغانســتان و عراق / خروج فضاحت بار و بی ثباتی 
سیاسی. عربستان به مثابه شریک اصلی در منطقه / شراکت راهبردی چین و 

عربستان. به منطقه پساآمریکا سالم کنید!«
 رسانه های متوهم فارسی زبان

 هادی کهن دل: »برای دهمین شــنبه متوالــی ۲۰۰ هزار نفر در تل آویو 
علیه نتانیاهو تظاهرات کردند. اونوقت ایران اینترنشــنال با شعار یک نفر در 
یک کوچه بن بست توهم تغییر حکومت در ایران را دارد و یک ربع را حاکم 

بعدی معرفی می کند.«
 یک تناقض فراگیر در دنیای جدید

 ســید میالد ناظمی: »در شــبکه های اجتماعی عضو میشیم تا از نظرات 
مختلف آدم های متنوع اطالع پیدا کنیم اما افرادی رو که مخالفمون هستند، 
بــالک می کنیم. بعد غرق در نظرات همفکرهامون میشــیم و توهم اکثریت 
بودن پیدا می کنیم. این چرخه احمقانه برای خیلی از توئیتری ها در جریانه و 

نتیجه حضورشون عکس نیت اولیه شون شده.«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

بر اثر غرق شــدن یــک قایق در 
ســواحل جنوب غربی ترکیه دست کم 

پنج مهاجر جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا به نقل از شــینهوا، در 
پی این حادثه گارد ســاحلی ترکیه ۱۱ نفر از 
جمله یک کــودک را نجات داده و اعالم کرد 
که عملیات جســت وجو و نجــات در منطقه 

حادثه برای یافتن مهاجران مفقود شده همچنان ادامه دارد. یافته های اولیه 
نشان داد مهاجران که تبعه آفریقا هستند، قبل از اینکه به طور غیرقانونی به 
جزایر یونان بروند، توســط قاچاقچیان انسان به شهر »دیدیم« ترکیه آورده 
شده اند. دریای اژه مسیر مهمی برای مهاجرانی است که می خواهند از طریق 
ترکیه به اروپا برســند و در مارس ۲۰۱۶ میالدی برای مهار جریان مهاجرت 

غیرقانونی، قراردادی بین ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شد.

مرگ 
۵ مهاجر

ترکیه

موجب  کالیفرنیا  ایالــت  در  طوفان 
خسارات شدید به پل ها و سیل بندها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه 
تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داد از روز جمعه، 
سیل چندین جاده را در کالیفرنیا تخریب کرده 
و راه هــای مواصالتی چندین منطقه را از بین 
برده است. ساکنان جنوب سانفرانسیسکو، )به 
دلیــل تخریب جاده( دیگر نمی توانند منطقه خــود را ترک کنند. کالیفرنیا 
چندین روز است که بارش شدید باران را تجربه می کند. پیش بینی می شود 
که این بارش ها در هفته آتی نیز ادامه یابد. مقامات ایالت کالیفرنیا به ساکنان 
توصیه کرده اند بسیار مراقب باشند. در منطقه فنتن، ساکنان بار دیگر مجبور 
شدند شهر را تخلیه کنند. این دومین بار است که آنها ظرف دو ماه خانه های 
خود را تخلیه می کنند. در ماه ژانویه نیز آنها دچار ســیل زدگی شده بودند. 
یک شــهروند آمریکایی گفت: اکنون باید بار دیگر به خانه های خود برویم و 
بارو بندیلمان را ببندیم. ما همین دو سه هفته پیش به خانه های خود بازگشته 
بودیم. بنا به اعــالم دفتر فرماندار، ۱۷ هزار خانواده در ناحیه مانتری در روز 
شنبه با قطعی برق رو به رو بودند. برای برخی از ساکنان این منطقه، سیل در 

حکم تیر نهایی بود!

شکسته شدن 
سیل بندها

 بر اثر طوفان

آمریکا

صدور کیفرخواست 2 زورگیرخشن تهران با اتهام محاربه 

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از 
تمدید ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش 
ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال 

1۴۰1 تا روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا کریمیان با اشاره به اینکه 
تاکنون بیش از ۴۵۲ هزار داوطلب در آزمون مذکور ثبت نام کردند، 
گفت: مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش 
ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ 
از روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه آغاز شد و تا روز یکشنبه ۲۱ اسفند 
ماه ادامه داشته و با توجه به اعالم وزارت آموزش و پرورش، فرصت 

ثبت نام تا روز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه تمدید شد.
کریمیان تأکید کرد: داوطلبان ابتــدا اطالعیه های اصالحات 
دفترچه راهنمای ثبت نام را که در درگاه اطالع رســانی ســازمان 
سنجش آموزش کشور منتشر شده است به طور کامل مطالعه کرده 
و با دقت و توجه کافی در درج مشخصات و تمامی اطالعات الزم 
دیگر اقدام به ثبت نام کنند. وی افزود: با توجه به اصالحات انجام 
شده در دفترچه ثبت نام امکان ویرایش اطالعات برای آن دسته از 
متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند، فراهم شده و 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند نسبت به ویرایش اطالعات 
خود اقدام کنند. مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش 
کشور خاطرنشان کرد: کارت شرکت در این آزمون از روز سه شنبه 
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشــور منتشر خواهد شد و آزمون اســتخدامی وزارت آموزش و 
پرورش در روز جمعه مورخ 8 اردیبهشــت سال ۱۴۰۲ در تهران 
و با توجه به آمار شــرکت کنندگان حسب مورد در مراکز استان ها 

برگزار خواهد شد.

ثبت نام در آزمون استخدام معلمان
 تا دوشنبه تمدید شد

دادستان تهران گفت: قرار جلب به دادرسی 
و کیفرخواســت دو زورگیر به اتهام محاربه از 

طریق کشیدن سالح سرد صادر شد.
بــه گزارش خبرگــزاری میــزان، علی صالحی 
اظهارداشت: در راستای دســتور رئیس قوه قضائیه 
مبنی بر رســیدگی خارج از نوبت و برخورد قاطع و 
قانونی با مرتکبین جرایم و سرقت های خشن، قرار 
جلب به دادرسی و کیفرخواست دو زورگیر به اتهام 

محاربه از طریق کشیدن سالح سرد صادر شد.
صالحی افزود: این افراد شکات زیادی داشتند که 
متأسفانه در مالء عام با استفاده از قمه از شهروندان 
به ویژه زنان زورگیــری می کردند و فیلم بعضی از 
سرقت هایشان در شبکه های اجتماعی منتشر شده 

است.
وی ادامه داد: این دو نفر بیشتر در شمال غربی 
شــهر تهران، طی چندین فقره زورگیری و با ایجاد 

جراحت های شدید به خانم ها حین سرقت دست به 
اعمال مجرمانه می زدند.

دادســتان تهران با اشاره به صدور کیفرخواست 
به اتهــام محاربه برای متهم اصلی گفت: این فرد با 
استفاده از شمشیر و قمه و ایجاد رعب و وحشت در 
میان مردم، در بازه هــای زمانی متعدد، ۹ نفر را به 
یک سبک و جلوی جمعیت مورد ارعاب و تهدید و 
ضرب و جرح شــدید قرار می داد و گوشی موبایل و 

سایر وسایل آنها را با زور سرقت می کرد.
صالحــی افــزود: نفر دوم بــه عنــوان راننده 
موتورســیکلت در بعضی از ســرقت ها همدســتی 

می کرده و اتهام وی نیز معاونت در محاربه است.
وی با تأکید بر انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی 
شــهروندان در ایام نوروز گفت: الزم است خانواده ها 
برای پیشگیری سرقت از منازل، تدابیر حفاظتی را 
انجام دهند و جلوی خسارت های احتمالی را بگیرند.

رئیس جمعیــت هالل احمر گفت: ۶۹ هزار 
جوان و داوطلب این جمعیت از روز ۲۴ اسفند، 

عملیات بزرگ نوروزی را شروع می کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، 
پیرحسین کولیوند در جریان آغاز طرح ملی خدمات 
نــوروزی ۱۴۰۱ در حرم مطهر امــام خمینی)ره( 
اظهارداشــت: در این روزهای پایانی سال و در پایان 
صدمین سالگرد جمعیت هالل احمر با شور و نشاط 
انقالبی و روحیه جهادی آماده خدمت رسانی بزرگ 

در نوروز ۱۴۰۲ هستیم. 
کولیونــد افــزود: ۶۹ هــزار جــوان و داوطلب 
هالل احمر، عملیات بزرگ نوروزی را از سه شنبه ۲۴ 

اسفند شروع می کنند. 
در ایــن عملیات عالوه بر خدمات امداد و نجات، 
خدمــات فرهنگــی و اجتماعی نیــز در ورودی و 
خروجی های شهرها ارائه می شــود. وی با اشاره به 
اینکه محل هایی برای بازی و سرگرمی  کودکان هم 
توسط هالل احمر ایجاد می شود ادامه داد: محیط های 
شاداب و جذاب برای مردم ایجاد می شود تا نوروزی 

پرنشاط را تجربه کنند.
رئیس جمعیت هالل احمر توضیح داد: در عملیات 
نوروزی، محیط های آموزشــی نیز بــرای آموزش 
همگانی مردم ایجاد می شــود. عالوه بر این، پشتوانه 

نیروی انســانی در ایام نوروز بیش از دو میلیون نفر 
خواهد بــود و در صورت لزوم از این تعداد نیرو هم 
اســتفاده خواهد شد. کولیوند گفت: امسال عالوه بر 
فعالیت پایگاه های ثابت امداد و نجات، پایگاه های سیار 
را هم برای خدمات رسانی در نوروز ایجاد کرده ایم. 
حداقــل هــزار و ۶۰۰ پایگاه ثابت و ســیار در 
نوروز خدمات رسانی می کنند و همه آمبوالنس ها، 
خودروهای امداد و نجات، موتورســیکلت ها و حتی 

دوچرخه سواران در قالب طرح های مختلف امدادی 
و آموزشی مشغول خدمت رسانی خواهند شد.
سرعت مجاز در آزادراه ها برای بازه زمانی

 ۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۰ کیلومتر کاهش یافت
 ســرعت مجاز وســایل نقلیــه در آزادراه ها و 
بزرگراه های سطح کشــور در بازه زمانی ۲۴ اسفند 
۱۴۰۱ تــا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، معادل ۱۰ کیلومتر 

بر ساعت کاهش پیدا کرد. 

به گزارش ایســنا، در یکصد و بیست و هفتمین 
نشســت کمیســیون ایمنی راه های کشور، گزارش 
آماری از تصادفات و کشته شدگان تصادفات در ۱۰ ماه 
نخست ۱۴۰۱ ارائه و با توجه به رشد حدود ۱۴ درصد 
کشته شدگان تصادفات در این دوره، بر تحلیل دقیق 
با هدف ریشه یابی چرایی افزایش تصادفات تاکید شد.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهر ســازی و دبیر 
کمیســیون ایمنی راه های کشــور در این جلسه بر 
بســیج همگان از جمله استان ها برای برنامه ریزی و 
کنترل برای کاهش تصادفات اشاره و خواستار حضور 

همه جانبه دستگاه ها در انجام این مهم شدند.
شهریار افندی زاده افزود: اطالع رسانی مناسب صدا 
وســیما برای کاهش ســرعت و افزایش ایمنی سفرها 
می توانــد یکی از عوامــل تاثیرگذار مهــم در کاهش 
تصادفات و به تبع آن کاهش کشته شــدگان ناشــی از 
این تصادفات باشــد. وی ادامــه داد: بنا به تاکید وزیر 
راه و شهر ســازی،  مقرر شد توســط سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، هشــت هــزار کیلومتر طول از 
محورهای مواصالتی مهم کشور و ۲۰۰ نقطه پرتصادف 
در سطح کشور تا قبل از شروع طرح نوروزی ایمن  سازی، 
آشکار سازی و اصالح هندسی شود که این موضوع مهم  
از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

و با همکاری همه استان ها در حال انجام است.

حکم اعدام »حبیب فرج اله چعب« به اتهام 
افســاد فی االرض از طریق تشکیل و اداره و 
ســرکردگی گروه باغی به نام حرکه النضال و 
طراحی و اجرای عملیات های تروریستی متعدد 
در استان خوزستان از سوی دیوان عالی کشور 

تایید و ابرام شد.
به گــزارش روابط عمومی دیوان عالی کشــور، 
»حبیب فرج اله چعب« ملقب به »حبیب اســیود« 
سرکرده گروهک تروریستی »حرکةالنضال«، فردی 
است که حســب محتویات و مستندات موجود در 
پرونده اش و اقاریری که داشته عملیات های تروریستی 
متعــددی را علیه مردم ترتیب داده که یکی از آنها 

 حمله به مراســم رژه نیرو های مســلح در اهواز در
۳۱ شهریور سال ۹۷ است که این اقدام تروریستی 
منجر به شــهادت ۲۵ نفر از شهروندان ازجمله یک 

کودک و مجروح شدن ۲۴۹ نفر دیگر شد.
گروهک حرکةالنضال به ســرکردگی »چعب« 
اقدامات تروریستی خونبار دیگری را نیز علیه امنیت 
مردم ایران انجام داده که ازجمله آنها بمب گذاری در 
اماکن دولتی و ســرقت مسلحانه بوده و در مجموع 
اقدامات تروریستی اعضای این گروهک، ۲۷۴ نفر از 

شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده اند.
چعب آخرین نفر از سردستگان این گروه باغی بود 
که با هوشیاری نیرو های حافظ امنیت مردم ایران پس 

از خروج از سوئد با شگرد های اطالعاتی دستگیر شد، 
وی سال ها در کشور سوئد مستقر بود و از امکانات و 
تسهیالت دولت و دستگاه امنیتی این کشور بهره مند 
می شد. پس از دستگیری متهم، تکمیل تحقیقات و 
نهایتاً صدور کیفرخواست، جلسات متعدد دادگاه با 
حضور متهم، وکالی وی و شکات و خانواده شهدای 
ترور برگزار شد. دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود 
در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست و 
فرج اله چعب را به اعدام محکوم کرد. در نهایت پس 
از فرجام خواهی وکالی متهم، پرونده در دیوان عالی 
کشــور مجددا مورد بررسی های همه جانبه و دقیق 
حقوقی و قضایی قرار گرفت.  دیوان عالی کشور پس 

از این بررسی ها در رای خود اعالم کرده: »در الیحه 
فرجام خواهی وکیل، اســتداللی که اساس دادنامه 
فرجام خواسته را مخدوش کند، مالحظه نمی شود و 
رای دادگاه باتوجه به اوراق پرونده و استدالل قضات 
شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده 
است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی 
گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲8۷ قانون مجازات 
اسالمی انطابق دارد؛ علی هذا به استناد بند الف ماده 
۴۶۹ قانون آیین دادرســی کیفــری دادنامه فرجام 

خواسته تایید و ابرام می  شود.«
در نتیجه این نظر دیوان، حکم اعدام چعب تایید، 

نهایی و قطعی می باشد.

حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی »حرکهًْ النضال« در دیوان عالی کشور تایید شد

معاون فرهنگــی و اجتماعی وزارت علوم 
گفت: امسال بیش از ۴۲ هزار دانشجو در قالب 
کاروان راهیان نــور از مناطق جنگی بازدید 
کردند و پیش بینی می شود تا پایان این رویداد 

۹۰ هزار دانشجو اعزام شوند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، عبدالحسین 
کالنتری در حاشــیه بازدید از مناطق جنگی آبادان 
و خرمشــهر اظهار داشــت: راهیان نور یک فناوری 
فرهنگی و اجتماعی بی بدیل اســت که برکات زیاد 
آن را در این سال ها در کل کشور و به صورت خاص 

در فضای دانشگاهی شاهد بوده ایم.
کالنتری درباره مجموع اعزام دانشجویان در قالب 
کاروان راهیان نور به مناطق جنگی گفت: امسال از 
ابتدای آغاز کاروان راهیان نور ۴۲ هزار دانشــجو به 
مناطق جنگی اعزام شــدند و پیش بینی می شود تا 

پایان این رویداد ۹۰ هزار دانشجو اعزام شوند. 
وی، شهدا را محور هویت ایران اسالمی دانست 
و بیان داشــت: شهدا با رشادت  و ایثارگری هایی که 
داشتند همواره محور هویت جامعه ایرانی هستند و 
با آشنایی دانشجویان و گروه های مختلف مردم ایران 

با سیره شهدا و ایثارگری آنها می توان محور وحدت و 
هویت ملی را در کشور تقویت کرد. با ظرفیت عظیمی 
که کاروان راهیان نور دارد، می توان فضای دانشگاه 
را متحول و بسیاری از ارزش ها و آرمان های انقالب 

و نظام را به نسل جوان منتقل کرد.
معاون وزیر علــوم گفت: موثرترین فعالیت های 
فرهنگــی در فضای فرهنگی آموزش عالی کشــور 
برنامه هایی است که به نوعی با شهدا و اهل بیت )ع( 
مرتبط اســت. برنامه هایی که با این فضاهای دینی، 
فرهنگی و ارزشی مربوط هستند تاثیرات ماندگار و 

اثربخشی باالیی دارند و باید از این ظرفیت ها نهایت 
استفاده را ببریم.

کالنتری، نشــان دادن پیشــرفت های علمی و 
صنعتی کشور به دانشجویان را حائز اهمیت دانست 
و افزود: بازدید دانشــجویان اعزامی در قالب کاروان 
راهیان نور از منابع صنعتی و علمی در طول مســیر 
نشان دهنده اقتدار ایران اسالمی است تا از این طریق 

شاهد ارتباط مدام دانشگاه ها و صنعت باشیم.
گفتنی اســت، استان خوزســتان از ۲۱ یادمان 

دوران دفاع مقدس برخوردار است.

در قالب اردوهای راهیان نور انجام می شود

اعزام 90 هزار دانشجو برای بازدید از مناطق جنگی کشور

آغاز محاکمه 96 متهم پرونده پولشویی 1600 میلیارد تومانی در استان گلستان 
به  اولین جلســه دادگاه علنی رسیدگی 

پرونده پولشویی در استان گلستان آغاز شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اولین جلسه 
دادگاه علنی رســیدگی به پرونده پولشویی در یکی 
از موسســه های اعتباری کشور در استان گلستان با 
عناوین مجرمانه تشــکیل شبکه اختالس منجر به 
اخالل در نظام اقتصادی، پولشــویی سازمان یافته، 
عضویت در شــبکه کالهبــرداری و تحصیل مال از 
 طریق نامشــروع با قرائت کیفرخواســت متهمان

 آغاز شد.
در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز 
شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت االسالم 
و المســلمین مزیدی آغاز شــد عالوه بر ۹۶ متهم، 
وکالی آنان، وکالی موسســه اعتباری نور و تعاونی 
منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز 

حضور داشتند.
قاضی حجت االســالم والمســلمین مزیدی در 
ابتدای جلسه گفت: این پرونده در راستای استجازه 
مورخ ۲۰ مرداد ۹۷ مقام معظم رهبری، پس از صدور 

کیفرخواست در شعبه سوم بازپرسی دادسرای گرگان 
به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های اخاللگران نظام 
اقتصادی مستقر در استان گلستان در گرگان ارجاع 

شده است.
در ادامه جلســه دادگاه، مهدی سیاری نماینده 

دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.
در این کیفرخواســت ۱۵۰ صفحــه ای، متهم 
ردیف اول به تشــکیل شــبکه اختــالس با وصف 
سرکردگی منجر به اخالل عمده در نظام اقتصادی 
به میزان هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در 
شبکه کالهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت 
موسســه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته، 
متهم ردیف دوم به تشــکیل شبکه کالهبرداری از 
طریق تاسیس شرکت های متعدد و فروش دارایی و 
مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده 
از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم 
به مشارکت در کالهبرداری شبکه ای و مشارکت در 
پولشویی سازمان یافته، متهم ردیف چهارم به عضویت 
در شــبکه اختالس از طریق معاونت و عضویت در 

شبکه کالهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان 
نیز به تناسب اتهام به عضویت در شبکه اختالس از 
طریق معاونت و عضویت در پولشویی سازمان یافته 

متهم شده اند.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: متهمان 
با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطالع آنها 
و همچنین اســتفاده از حساب های بانکی اجاره ای، 

اقدام به پولشویی می کردند.
سیاری افزود: فروش اموال و امالک و کارخانه های 
تعطیــل به قیمت غیرواقعــی و باالتر از قیمت روز 
به موسســه، واگذاری قرارداد هــای تعمیر و تجهیز 
شرکت های وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتور 
 سازی و کالهبرداری از طریق شرکت های صوری از 
دیگــر اقدامات مجرمانه متهمــان ردیف اول و دوم 
این پرونده اســت که از این طریق میلیارد ها تومان، 

مال اندوزی کردند.
وی ادامه داد: بررسی شواهد، مدارک و مستندات 
نشان می دهد متهم ردیف دوم پرونده تا پیش از سال 
۹۳ تمکن مالی نداشــت و لیست اموال و دارایی ها 

نشــان می دهد کد های بورســی و انبار در اشتهارد 
و شــرکت های کارگزاری و ســایر اموال که لیست 
آن موجود اســت، ناشــی از اقدامات مجرمانه بوده 
است. با توجه به مستندات، گزارش های حسابرسی 
موسسه نور و گزارش دستگاه های اطالعاتی و اقرار 
متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخالل عمده 
در نظام اقتصادی است و کیفرخواست پس از صدور 
به دادگاه ویژه رســیدگی به پرونده های اخاللگران 

اقتصادی ارسال شد.
پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی مزیدی با 
توجه تشکیل جلسه در صبح و بعدازظهر ختم جلسه 
اول را اعالم و جلسه دوم رسیدگی به ۲۵ اسفندماه 

۱۴۰۱ موکول شد.
پرونده۱8۲ جلدی و ۳۰ هزار صفحه ای پولشویی 
به مبلغ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پس از پرونده های 
لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم های 
مفقودی و پرونده پیش فــروش خودرو، چهارمین 
پرونده ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اقتصادی مستقر در استان گلستان، رسیدگی می شود.

سرعت مجاز در آزادراه ها برای بازه زمانی ۲۴ اسفند تا 1۵ فروردین 1۰ کیلومتر کاهش یافت

آغاز عملیات نوروزی هالل احمر
 با مشارکت ۶۹ هزار جوان و داوطلب از ۲۴ اسفند

رئیس اورژانس اســتان آذربایجان شرقی 
از فوت هفت شــهروند تبریزی و مصدومیت 
 پنج نفر بــر اثر انفجار در منزل مســکونی 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر جعفری روحی 
عصر دیروز در تشریح این حادثه به خبرنگاران گفت: 
ســاعت ۳:۰۰ بامداد یکشــنبه ۲۱ اسفند ماه بر اثر 
انفجار در منزل مسکونی هفت نفر شامل سه مرد، سه 
زن و دختر پنج ساله که سه فوتی از ساختمان های 

مجاور بودند جان باختند.
جعفری روحی ادامه داد: با گزارش حادثه به مرکز 
دیســپچ اورژانس استان، پنج دستگاه آمبوالنس به 
همراه خودروی فرماندهی عازم محل شد و تا پایان 

عملیــات در محل حضور داشــتند و در مجموع دو 
مصدوم به بیمارستان های سینا و امام رضا )ع( انتقال 

و سه مصدوم در محل درمان سرپایی شدند.
وی با بیان اینکه علت حادثه در دســت بررسی 
اســت، ادامه داد: این حادثه باعث تخریب کامل سه 
واحد مسکونی و آسیب به ده ها ساختمان مجاور شد.

پیــش از این هم مدیــرکل مدیریــت بحران 
آذربایجان شــرقی گفته بود: علت انفجار تبریز در 

دست بررسی است.
به گفته وی، این انفجار که در ســه بامداد امروز 
اتفاق افتاد به حدود ۱۰۰ واحد مسکونی آسیب زده 
همچنین شیشه های خانه های اطراف شکسته شده 

و در پارکینگ ها هم آسیب دیده است.

آواربرداری پایان یافت

 انفجار مرگبار ساختمان در تبریز با 7 کشته و 5 مصدوم

برای  انگلیس  و سخت  قوانین سفت 
مدیران  اعتراض  اپ«،  »واتس  بر  نظارت 

این پیامرسان را در پی داشته است.
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از ورج، 
رئیس واتس اپ، از قانون امنیت آنالین انگلیس 
به عنــوان نگران کننده ترین مجموعه مقررات 
آنالیــن در دنیای غرب انتقاد و تهدید کرد که 
از این کشــور خارج خواهد شــد. »ویل کت کارت« افزود: واقعیت این است 
که کاربران ما در سراســر جهان خواهان امنیت هستند. ۹8درصد از کاربران 
ما خارج از بریتانیا هستند. آنها نمی خواهند امنیت محصول را پایین آوریم و 
اینکه ما امنیت محصول را به گونه ای کاهش دهیم که بر آن ۹8درصد کاربران 
تأثیر بگذارد انتخابی عجیب خواهد بود. ماه گذشته، »سیگنال« نیز واکنش 
مشابهی نســبت به این الیحه امنیت داشت. مردیث ویتاکر رئیس سیگنال، 
گفته بود که این شــرکت به جای اینکه اعتماد مردم برای ارائه یک وســیله 
ارتباطــی را تضعیف کند، به طور ۱۰۰ درصد از انگلیس خارج خواهد شــد. 
ویتاکر و کت کارت هر دو به ماده ای در الیحه امنیت آنالین اشــاره می کنند 
که شــرکت ها را ملزم می کند از فناوری معتبر برای اسکن پیام های کاربران 
برای موارد سوءاســتفاده جنســی از کودکان استفاده کنند. این الیحه نحوه 
اجرای این اسکن ها را بیان نمی کند، اما محققان امنیتی می گویند که معرفی 
آنها بدون شکســتن رمزگذاری سرتاسری غیرممکن است )استاندارد حریم 
خصوصی که توســط واتس اپ و سیگنال رعایت شده که به این معنی است 
که محتوای یک پیام فقط برای گیرنده و فرستنده قابل مشاهده است(. اپل 
 CSAM در سال ۲۰۲۱ از برنامه های خود برای اسکن پیام های کاربران برای
رونمایــی کرد اما ســال بعد پس از انتقادات مداوم از ســوی جامعه امنیتی 
این پروژه را کنار گذاشــت. منتقدان هشــدار دادند که به محض اینکه هر 
سیستمی برای اســکن پیام های خصوصی کاربران معرفی شود، دولت ها به 
آرامی شرکت ها را مجبور خواهند کرد تا اشکال بیشتری از محتوای ممنوعه 
را به اسکن های خود اضافه کنند و استانداردهای ارتباطات خصوصی را از بین 
ببرند. این الیحه همچنان به شــدت اختیارات دولت انگلیس را برای تعدیل 
پلتفرم های آنالین گســترش می دهد. هرچند سیاستمداران و قانون گذاران 
همچنــان به اصالح عبارت آن ادامه می دهند امــا انتظار می رود این الیحه 

اواخر سال جاری تصویب شود.

 حکمرانی 
فضای مجازی

ا نگلیس

 اعضای شــورای اســالمی شــهر تهران الیحه افزایش
۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو برای سال آینده را در جلسه دیروز 

بررسی و تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، شهرداری تهران در الیحه پیشنهادی خود افزایش 
۳۱ درصدی نرخ بلیت مترو را مدنظر داشت اما در نهایت با پیشنهاد 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران، این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافت.

با احتســاب افزایش ۲۵ درصدی، شــهروندان تهرانی از ســال 
 آینده باید برای هر ســفر درون شــهری با مترو تهران رقمی معادل

 ۳۱۲۵ تومان پرداخت کنند. بر اســاس تصویب اعضای شورای شهر 
تهران در ساعات اوج سفر نیز ۱۰ درصد تخفیف برای بلیت مترو اعمال 
خواهد شد. طبق روال هر سال و به طور معمول این الیحه پس از تایید 
فرمانداری تهران برای اجرا به شــهرداری ابالغ و از حوالی اردیبهشت 

افزایش نرخ مصوب، اعمال می شود.

تصویب افزایش 25 درصدی بهای بلیت مترو 
در شورای شهر تهران

آخرین وضعیت مدارس از زبان وزیر آموزش و پرورش:
دانش آموزان می توانند بدون مشکل 

هر روز به مدرسه بروند

از ابتدای سال تاکنون 1۷ هزار و ۵۵۷ دوقلو در سراسر کشور متولد شده اند.
از ابتدای ســال تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۵۵۷ دوقلو در کل کشــور متولد 
شــده اند که از این تعداد بیشــترین فراوانی برای تهران با دو هزار و 8۱۴ نوزاد، 
خراسان رضوی با یک هزار و ۲۰ نوزاد و خوزستان با یک هزار و ۳۰۷ نوزاد بوده 
است. همچنین در این بازه زمانی تولد نوزاد سه قلو و چهارقلو نیز در کشور به ثبت 
رسیده است که بیشترین آمار نوزاد سه قلو در تهران با 8۰ نوزاد و خراسان رضوی 
با ۵۱ نوزاد و خوزســتان و فارس با ۴۵ نوزاد سه قلو بوده است. بر اساس گزارش 
روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، درخصوص چهارقلوها نیز بیشترین آمار 

نوزادان چهارقلو مربوط به آذربایجان غربی، خوزستان، البرز و فارس بوده است.

امسال بیش از 17 هزار دوقلو در کشور متولد شدند


