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حوادث ـ اخبارکشور

آغاز رسیدگی به اتهامات «محمدهادی رضوی»
و  ۳۰متهم دیگر پرونده بانک سرمایه

جاسوسی

صهیونیستها
با «واتس اپ»

روزنامه «نیویــورک تایمز» فاش کرد
که هکرهای یک شــرکت جاسوسی رژیم
صهیونیســتی با اســتفاده از یک بدافزار
از مکالمــات تلفنی کاربــران «واتس اپ»
جاسوسی میکنند.
بــه گــزارش ایرنا ،ایــن روزنامه بــه نقل از

گزارش «فایننشال تایمز» افزود :یک شرکت اسرائیلی متهم به استفاده از ابزار
جاسوسی برای نظارت بر فعاالن حقوق بشر و روزنامه نگاران است .این بدافزار
صهیونیســتها میتواند از حفره امنیتی «واتس اپ» برای نفوذ به تلفن همراه
کاربران دارای این نرمافزار پیام رســانی استفاده کند.این گزارش فاش کرد که
جاسوس افزار شرکت اســرائیلی « »NSOقادر به سرقت اطالعات تلفنهای
هوشمند ،کنترل دوربینهای آن و تبدیل کردن تلفنهای همراه به یک دستگاه
جاسوســی است.بر اساس این گزارش ،هکرها به سادگی با برقراری یک تماس
تلفنــی از طریق واتس اپ حتی در صورت عدم پاســخگویی کاربر ،میتوانند
کدهای جاسوسی را وارد و اطالعات را از گوشیهای هوشمند مورد نظر سرقت
کنند .جاسوس افزار این گروه صهیونیستی بارها روزنامه نگاران ،وکال ،مدافعان
حقوق بشــر و مخالفان را مورد حمله قرار داده است .مقامات واتس اپ از 1/5
میلیارد کاربر خود در سراسر جهان خواستهاند تا برای احتیاط این نرمافزار پیام
رسانی را به روزرسانی کنند.
دراثر برخــورد دو فروند هواپیمای آب
نشین گردشگری در آالسکا پنج نفر جان
خود را از دست دادند.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری ان
بیســی ،دو هواپیمای آب نشین گردشگری که
یکی از آنها  11و دیگری پنج سرنشین داشت ،با

تصادف

 2هواپیما

با  5کشته

یکدیگــر برخورد کردند که در اثر برخورد این دو هواپیما ،پنج نفر در دم جان
باختند و  11تن دیگر مجروح شدند.
بازماندگان این حادثه توســط کشتی عبوری از آن محل نجات یافتند اما
حال سه نفر از مصدومین وخیم گزارش شده است.از پنج نفر کشته این حادثه،
یکی خلبان بوده و چهار نفر دیگر گردشــگرانی بودند که برای گردش به کانادا
و آالسکا رفته بودند.

ِ
طوفان تگرگ
در

آمریکا

طوفانهایــی همراه بــا رعد و برق
شدید و بارش تگرگهایی بزرگ ،شهر
«کری» واقع در کارولینای شمالی ایاالت
متحده را درنوردید.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل ،این
طوفان که ابتدا در مناطق جنوبی آمریکا شکل

گرفت ،منجر به سیلگرفتگی شدید «میسیسیپی» و «لوئیزیانا» شد و
ضمن حرکت به ســمت ساحل ،وزش بادهای شدید و سقوط درختان را
در کارولینای شمالی به همراه داشت.
یک مرد فرانسوی قصد دارد برای سفر
خود از فرانســه به هند از تراکتور استفاده
کند.
تا هند
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،این
مرد فرانســوی با انتخاب یک وسیله سخت برای
با تراکتور
مســافرت ترجیح میدهد به جای ســوار شدن
بــه هواپیمــا
و رســیدن
به مقصــد در
عــرض چنــد
ســاعت ،یک
ســال در راه
باشــد« .ماره
جاردین»  ۵۳ســاله پس از حرکت از فرانسه ،وارد ترکیه شد و مورد استقبال
شهرمالکاری در شمال غرب ترکیه قرارگرفت .جاردین درگفتوگو با رسانههای
محلی گفت :به این ســفر بســیار خوشبین و امیدوار اســت و عالقه زیادی به
مســافرتهای طوالنی دارد .وی تصمیم گرفته است با تراکتور ماسی فرگوسن
مدل  ۱۹۵۸که یک کانکس توریستی نیز به آن متصل است سفر کند .به گفته
او ،هر چیز مورد نیاز برای یک سفر در این کانکس مهیاست.

از فرانسه

ســریعترین قطار جهان بــا حداکثر
سریعترین
ســرعت  ۴۰۰کیلومتر بر ساعت در کشور
ژاپن در حال آزمایش است و به زودی مورد
قطار
بهرهبرداری کامل قرار میگیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مهندسان
جهان
ژاپنی موفق به ســاخت قطاری با ظاهری شبیه
گلوله شدند
کــه توانایی
رســیدن به
سرعت ۴۰۰
کیلومتــر بر
ســاعت را
د ا ر ا ســت .
قطار گلولهای
به دلیل قدرت بینظیر خود در رسیدن به سرعتی برابر  ۴۰۰کیلومتر بر ساعت
توانســته است تا کنون خود را به عنوان سریعترین قطار جهان معرفی کند .از
هفته گذشته تاکنون رســانههای ژاپنی جنجالهای زیادی را در مورد معرفی
ســریعترین قطار جهان با نام  ALFA-Xدر این کشــور بــه پا کردهاند .یکی
از مدیران ارشــد پروژه ساخت این قطاربه رســانههای ژاپنی گفت :علت عدم
عرضه این قطار در آیندهای نزدیک انجام تســتهای ایمنی در شرایط مختلف
است چراکه حتی کوچکترین اتفاق برای قطارمیتواند نتایجی فاجعهبار در پی
داشته باشد .دماغه گلولهای شکل این قطار طولی برابر  ۲۱متر دارد و علت این
شــکل از طراحی برای دماغه قطار کمک به شتاب هر چه بیشتر در حرکت و
شــکافتن راحتتر هوا است .این قطار قرار است تاسال  2030به طورکامل در
خطوط ریلی مورد استفاده قرارگیرد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و
 ۳۰متهم دیگر پرونده بانک سرمایه ،دیروز در شعبه
ســوم دادگاه ویژه رســیدگی به جرائم اخاللگران و
مفســدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام
برگزار شد.
به گزارش میزان ،در ابتدای این دادگاه قاضی مسعودی
مقام اعالم کرد :در رابطه با پرونده اتهامی بانک ســرمایه در
رابطه با ســه تن از مدیران به نامهای بخشــایش ،توسلی و
کاظمی رأی صادر شده و رأی حسین هدایتی نیز صادر شده
و در چند روز آینده اعالم میشود.
در ادامــه نماینده دادســتان گفت :بانک ســرمایه به
عنوان ششــمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی
فعالیت خــود را آغاز کرد .صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه
ریختهگران دو سرمایهدار عمده این بانک هستند که دو گروه
مزبور خســارات جبرانناپذیری را به بانک و سپرده گذاران
تحمیل نمودهاند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه
مزبور انتخاب شدند که توســط بانک مرکزی رد صالحیت
شدهاند که سبب ارائه تسهیالت به افراد خاص شده است.
قهرمانی افزود :یکی از دریافت کنندگان تســهیالت از
بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده
از طریق شــرکتهای آیندهسازان و رهپویان کوثر  ۶۰و ۲۰
میلیارد تومان به نام شــرکتهای فوق و بدون تودیع وثیقه
تســهیالت دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت
آتیه با ســه فقره ضمانتنامه ۲۷ ،میلیــارد و  ۵۰۰میلیون
تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام
به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران
کرده و ســپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با
چالش جدی مواجه کرده است.
تبانی برای ارزشگذاری  4برابری ملک متهم
وی ادامه داد :همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام
بــه خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده اســت
که ملک موســوم به صبــا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹
میلیارد تومان خریداری کرده اســت و در اســفندماه سال
 ۹۴قصد داشــته تا از طریق گراننمایــی بدهی خود را به
بانک ســرمایه تســویه کند و در این خصوص از شخصی به
نام محسن پارســائیان کمک میخواهد و کارشناسان فوق

پیــرو تبانی به میزان بیش از  ۴برابــر ارزش واقعی ملک را
ارزیابی میکند ،در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال
تسهیالت بانک ســرمایه این ملک را خریداری کرده بود و
برای خوش خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ ،میلیون تومان
پاداش به وی پرداخت کرده است.
نماینده دادســتان گفت :متهم سید هادی رضوی ۱۲۰
میلیــارد تومان به بانک ســرمایه بدهکار بــوده و از طریق
گراننمایی ملک مذکور به مبلغ  ۱۲۵میلیارد تومان ،از بانک
سرمایه پنج میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت
طلب خود از بانک سرمایه دریافت و به شهرداری ارائه کرده
است.
قهرمانی افزود :متهم از مجرای پرداخت رشوه به مدیران
بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود  ۱۰۷میلیارد تومان
را در سال  ۹۱تا  ۹۴از شبکه بانکی خارج و صرف سفرهای
خارجی ،خودروهای لوکس و ملک کرده است ،همچنین ۸۰
میلیارد تومان را دریافت و در محل غیرصرف کرده است که
اتهام خیانت در امانت متوجه وی است.
وی در ادامه به تشــریح مشــخصات و عناوین اتهامی
متهمان پرداخت و گفت :متهم ســید محمد هادی رضوی

متهم به مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از
طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ  ۱۰۷میلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومان اســت و آزاد با قرار وثیقه میباشــد و
اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رســیدگی خواهد
شــد.نماینده دادســتان ادامه داد :متهم «احسان دالویز»
آزاد بــا تودیع وثیقه ،متهم به معاونــت در اخالل عمده در
نظام اقتصادی کشــور از طریــق معاونت در تحصیل مال از
طریق نامشروع به مبلغ  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
و تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ  ۲میلیارد تومان
است.

دفاعیات متهم

در ادامه متهم سیدهادی رضوی با حضور در جایگاه به
دفاع از خود پرداخت.
رضوی گفت :بیش از  ۱۰مورد ادعا در کیفرخواست من
وجــود دارد که به همه جواب دادهام ،مثال میگویند فقط با
دادن چک و ســفته وام گرفتهایم یا میگویند برای اعطای
تسهیالت اعتبار سنجی نشده است .دلیلش این است که من
اعتبار داشتهام و خوشپرداخت بودهام.
وی در رابطه با ارتباطش با دالویز گفت :مگر میشــود

که من آویزان کســی شــوم که از من پایینتر اســت ،مگر
نمیگوینــد که من مرکــز رانت بودهام پس چــرا من به او
آویزان شوم.
متهم رضوی با اشــاره به موضــوع پولهای کثیف در
سینما اظهار داشــت :نزدیک به  ۸میلیارد تومان در سریال
شهرزاد سرمایهگذاری انجام شــده و اصال پشیمان نیستم،
اما آقای امامی هنوز به ما بدهکار اســت و هنوز اصل پول را
برنگردانده ،در این خصوص شکایت کردم.
متهم افزود :ظاهرا خیلی دوســت دارند بگویند محمد
هادی رضوی داماد شــریعتمداری (وزیــر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی) اســت ،من که داماد نتانیاهو نیســتم ،از دادگاه
میخواهم فارغ از داماد فالنی بودن پرونده من بررسی شود.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب
به ســید محمد هادی رضوی گفت :شما میگویید از بانک
مرکزی اســتعالم دارید به من بگویید شــما چطور از بانک
اســتعالم میگیرید؟ همچنین بگویید بانک مرکزی چگونه
وظیفه دارد استعالمات را پاسخ دهد.
قهرمانــی گفت :قد و اندازه آقای رضوی وام ازدواج بوده
است و بیش از این صالحیت نداشت.
در پایان دادگاه قاضی مسعودی مقام اعالم کرد :جلسه
بعدی دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت ،در این دادگاه عالوهبر متهمان رضوی و
دالویز قرار است به اتهامات  29نفر دیگر از متهمان رسیدگی
شــود.به گفته نماینده دادستان ،در پروندههای این  29نفر
 ۲۱کیفرخواست مربوط به ارکان اعتباری و مدیران شعب و
 ۸کیفرخواست مربوط به اعضای هیئتمدیره بانک سرمایه
است.
هدایتی تاکنون بدهی خود را تسویه نکرده است
همچنین در حاشیه این دادگاه قاضى مسعودىمقام در
جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت پرونده حسین
هدایتى گفت :حکم این پرونده صادر شده و در مرحله تایپ
اســت و تا دو ســه روز آینده حکم از طریق سخنگوى قوه
قضائیه اعالم خواهم شــد .وى در پاســخ به اینکه هدایتى
مدعى شــده که بدهى خود را تا پیش از صدور حکم تسویه
مىکند آیا اقدامى در این زمینه داشتهاند یا خیر ،گفت :خیر،
تاکنون اقدامى انجام نشده است.

برگزاری سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده

ســومین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان
پرونده موسوم به شــرکت پدیده به ریاست قاضی
منصوری در مشهد برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در این جلسه قاضی
منصوری از نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران خواســت تا درمــورد عملکرد این ســازمان در حوزه
تبلیغات شرکت پدیده توضیحات خود را ارائه کند.
با ارائــه توضیحات نماینده ســازمان صدا و ســیمای
جمهوری اســامی ایران ،قاضی منصــوری از نماینده آب
منطقهای خراســان رضوی خواســت تا مطالــب خود را به
دادگاه ارائه کند.نماینده آب منطقهای خراسان رضوی ،عدم
ضوابط قانونی در حوزه این ســازمان توســط متهمین را از
جمله تخلفات روی داده ذکر کرد.
قاضی منصوری در ادامه گفت :متاســفانه مســئوالن
وقت بدون توجه به هشــدارهای ارائه شــده توسط دستگاه
قضایی ،اقدامات موثری در جهت پیشــگیری از وقوع تخلف

برگزاری انتخابات شورایاریها
در  31خرداد

س شورای اسالمی شــهر تهران از برگزاری
رئی 
انتخابات شورایاریها در  31خرداد خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن هاشمی در
حاشیه جلسه دیروز شورای شهر در جمع خبرنگاران ،گفت:
تمام وقت این جلســه همانند جلسه قبل شورای شهر تهران
به بررســی اصالح اساســنامه انتخابات شورایاریها گذشت.
هاشمی افزود :پیشنهادات بســیاری در رابطه با اصالح ماده
 ۱۲اساسنامه انتخابات شــورایاریها مطرح بود که به علت
گستردگی نتوانستیم به تمام بندهای آن رسیدگی کنیم.وی
در پاســخ به سؤالی درباره زمان قطعی انتخابات شورایاریها
یویکم خرداد به عنوان تاریخ قطعی برگزاری
گفت :تاریخ س 
انتخابات شورایاریها تعیین شده است و اگر اتفاقی رخ ندهد
و تمام بندهای آییننامه شورایاریها در زمان مشخص بررسی
شود به طور حتم انتخابات در این تاریخ برگزار میشود.

رفع کمبود
داروی بیماران تاالسمی

سخنگوی ســازمان غذا و دارو در مورد کمبود
داروی «دسفوناک» بیماران تاالسمی گفت :با تأمین
ماده اولیه موردنیاز ،تولید این دارو توســط یکی از
شرکتهای دارویی از سر گرفته شد.
به گزارش پایگاه خبری ســازمان غذا و دارو ،شــهرام
شــعیبی با اعالم این خبر اظهار داشت :در حال حاضر این
دارو به میزان نیاز بیماران تاالســمی کشور در حال تولید و
توزیع در بازار دارویی است و نگرانی از بابت کمبود این دارو
وجود ندارد .وی افزود :داروی وارداتی «دســفرال» بیماران
تاالسمی نیز ماهیانه طبق ســهمیه در اختیار بیماران قرار
میگیرد ،بنابراین کمبــودی در مورد تأمین داروی بیماران
تاالسمی وجود ندارد.

متهمین پرونده به انجام نرســاندند .پس از تذکرات قاضی
منصــوری ،رئیــسدادگاه از تعداد دیگــری از نمایندگان
شــکات و سهامداران خواســت تا مطالب و شکایت خود را
در صحن علنی دادگاه مطرح کنند .بر این اساس نمایندگان
شکات ،تخلفات متهمان را موجب بروز مشکالت متعدد برای
سهامداران و حتی از هم پاشیده شدن بسیاری از زندگیها
عنــوان کرد .قاضی منصوری از متهــم محمدرضا محمدی
فرزند احمد خواست تا در جایگاه متهم قرار گرفته و نسبت
به پاسخ به سؤاالت دادگاه اقدام کند.
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و
انقالب مشهد؛ اتهام نامبرده مشارکت در اخالل عمده و کالن
در نظام اقتصادی کشور و تشکیل شبکه کالهبرداری است.
ارزیابی خالف واقع و غیرواقعی اموال پدیده که منتهی
به رشــد غیرواقعی ارزش معامالتی اوراق موســوم به سهام
شرکت پدیده شــده و همچنین حیف و میل اموال مردم از
جمله اتهامات نامبرده است.

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم محمدرضا
محمــدی گفت :نامبرده امضا و مهر کارشناســان را جعل و
اقدامــات غیرقانونــی انجام میداده اســت.قاضی منصوری
همچنین از وکیل مدافع متهم خواست تا به دفاع از اتهامات
وارده به موکل خود بپردازد.کارشناس ویژه حسابرسی پرونده
با تشــریح اقدامات غیرحرفهای متهــم محمدرضا محمدی
گفت :دســتکاری در اعالم متراژ امالک و اعالم قیمتهای
غیرواقعی از جمله اقدامات نامبرده بوده است ،به طور مثال
 ۲هزار متر زمین را  ۲۲هزار متر و با قیمت بسیار باالتر اعالم
کرده است.وی ادامه داد :از سویی گزارشات اعالمی از سوی
متهم ،فاقد مبانی کارشناسانه است.
پس اعالم نظر حســابرس ویژه ،رئیسدادگاه از متهم
دیگر پرونده مجید کریمیان اقبال فرزند احمد خواست تا در
جایگاه متهم قرار گرفته و به سؤاالت مطروحه پاسخ دهد.
در این هنگام نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد
در دادگاه با قرائت کیفرخواست متهم؛ اتهامات وی را در کنار

افزایش چشمگیر پروانهها در تهران به علت بارندگی

کارشناس حشــرات و پروانهشناس گفت:
افزایش بارندگی علت رشد جمعیت پروانهها در
تهران شده است.
علیرضا نادری درباره علت افزایش وجود پروانهها در
سطح شــهر تهران به خبرگزاری میزان گفت :هرگونه
حشــرهای به خاطر تغییر وضعیت آب و هوا ،جمعیتش
تغییر میکند.
نــادری ادامه داد :اینگونه پروانه خاص که در تهران
مشــاهده میشــود به دلیل افزایش بارندگی و افزایش
گیاهانی که مناســب تخم گذاری این حشــره اســت،
جمعیتش افزایش پیدا کرده است.
وی افزود :این پروانهها نیازمند دو نوع گونه گیاهی
هستند نوع اول که مناسب تخم گذاری آنها است و نوع
دوم که از آنها برای تغذیه استفاده میکنند .پروانههایی
که هم اکنون در تهران زیاد شدهاند از حدود  ۴۰تا ۵۰

نوع گیاه تغذیه میکنند.
این کارشــناس حشــرات و پروانهشــناس با اعالم
اینکه وجود این پروانهها جای نگرانی برای شــهروندان،
کشــاورزی و محیط زیســت ندارد ،دربــاره اینکه این
پروانههــا تــا چه زمانی مهمــان تهــران خواهند بود،
اظهارداشت :این پروانهها تا یک ماه دیگر مهمان تهران
خواهند بود و اگر بارندگیها خوب باشــد احتمال دارد
تا پایان تابســتان این پروانهها در تهران حضور داشته
باشــند.نادری بیان کرد :این پدیده در  ۳۰سال گذشته
حدود چهار تا پنج بار اتفاق افتاده اســت که امســال با
توجه به بارندگیهای زیاد در تهران با گســتردگی این
امر روبهرو شده ایم .وی اظهارداشت :این پروانهها امسال
تخم گذاری میکنند و اگر ســال بعد بارندگیها مشابه
امسال بود و دشــتها و کوهها مملو از گیاهان مختلف
شد ما دوباره شاهد این پروانهها خواهیم بود.

سایر اقدامات غیرقانونی؛ معاونت در اخالل عمده و کالن در
نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه طریق
ارتکاب جرم و تحصیل مال از طریق نامشــروع به واســطه
فعالیت در امر داللی سهام پدیده ذکر کرد.
در این بخش نماینده دادســتان گفت :نامبرده علیرغم
تســلط به مبانی حقوقی مبادرت بــه اقدامات خالف قانون
میکنــد و در مکاتبات خود حتی تصدیق میکند که اعمال
شرکت ممکن اســت مجرمانه نیز تلقی شود؛ اما پس از آن
اقدام به خرید و فروش ســهام شرکت میکند و منافعی نیز
کسب مینماید .همچنین متهم با تسلط به مسائل حقوقی
راهکارهای دور زدن قانون را به مســئوالن شرکت از جمله
برای فرار مالیاتی ارائه میکند.
حســابرس ویژه در تکمیل مطالب خــود گفت :متهم
مجید کریمیان اقبال با مکاتبات خالف واقع و ارائه اطالعات
نادرست ،قصد منحرف کردن روند تحقیقات قانونی را داشته
است.

شایعه و واقعیتهای
دوربینهای ماکتی پلیس
در جادهها

رئیسپلیــس راه راهور ناجا گفــت :ما در هیچ
جادهای دوربین ماکتی نداریم و تمامی دوربینهای ما
لحظهای و آنالین است.
سردار محمدحسین حمیدی در پاسخ به اینکه آیا تمام
دوربینهای جادهای واقعیاند یا برخی از آنها ماکت هستند،
به مهرگفت :ما در هیچ جادهای دوربینی نداریم که بخواهد
ماکتی باشــد ،تمامی دوربینهای ما لحظهای و آنالین است
و در لحظــه ،تخلف را برای مرکــز اجرائیات و پلیس راهور
ارسال میکنند.
حمیدی افــزود :تمامی مراکزی که بــه این دوربینها
دسترسی دارند و دوربینهای جادهای به آنها متصل هستند
به صورت  ۲۴ساعته دوربینها را رصد میکند.
وی ادامــه داد :تمامی دوربینهای جــادهای دارای کد
هستند و بازرســیهای دورهای بر روی آنها انجام میشود.
ممکن اســت برای لحظهای برق دوربینی قطع شــود ولی
اینگونه نیســت کــه دوربیــن بخواهد برای مــدت زیادی
خاموش بماند چرا که به محــض اینکه خرابی در دوربینی
رصد شــود ،مأموران فورا ً بــرای تعمیــر آن دوربین اقدام
میکنند.
رئیــسپلیس راه راهور ناجا در پاســخ به اینکه برخی
رانندگان فکر میکنند ،اگر از روی خطوط یا قســمت شانه
راه رانندگــی کنند دوربینهای جادهای ســرعت باالی آنها
را نمیگیــرد ،آیا ایــن موضوع صحت دارد یــا خیر ،گفت:
دوربینهای ما با فناوری رادارها در حال فعالیت هســتند و
اینکه برخی از شانه راه یا قسمتهایی از جاده حرکت و فکر
میکنند دوربین تخلف آنها را نمیگیرداشتباه است ،ما حتی
میتوانیم عکس تمامی این رانندگان متخلف را برای اثبات
حرفمان نشان دهیم.

جوابیة آموزش و پرورش به یک گزارش و پاسخ کیهان
پس از انتشــار مطلبــی در کیهان بــا عنوان
«ســند 2030؛ از ادعای توقف کامل ،تا باید متوقف
شــود» ،وزارت آموزش و پرورش با ارسال جوابیهای
توضیحاتی درباره این گزارش ارائه کرده است.
در جوابیه آمــوزش و پرورش آمده اســت.1« :وزارت
آمــوزش و پــرورش از ابتــدای دولت تدبیــر و امید تمام
اقداماتش را بر مبنای سند تحول بنیادین تنظیم و اجرایی
کرده اســت و تاکنون نیز هیچ سند دیگری را مبنای عمل
خود قــرار نداده و این موضوع بارهــا از زبان مقامات عالی
کشور و نیز شخص وزیر محترم بیان شده است.
 .2بعضاً گزارش هایی از ســوی برخی مراکز کشور در
خصوص اجرای ســند  2030در برخی مدارس در رسانه ها
منتشر می شود ،وزارت آموزش و پرورش با درک حساسیت
این موضوع هیئت  3نفره ای را در ســتاد وزارتخانه مأمور
بررسی و احصای گزارش های دریافتی و پیگیری آن تعیین
کرده اســت؛ که در نتیجه بررســی و تأیید برخی ادعاها ،با
افراد مسئول برخورد شــده است .البته باید به این موضوع
اشــاره کرد که حساسیت بر روی سند  2030تنها به دلیل
محتوای آن نیست زیرا در برخی موارد تشابه محتوایی آن با
سند تحول بنیادین ،حمل بر اجرای سند  2030را به اذهان
متبادر میسازد ،ولی هدف اصلی علت مخالفت با آن که در
بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان کشــور
(اردیبهشــت ماه  )98هم به آن اشاره شده؛ «تغییر هویت
اسالمی» و «تغییر ســبک زندگی دانش آموزان» میباشد
و به همین دلیل اســت که وزارت آموزش و پرورش اجازه
اجرای ســند  2030را به هیچ بخــش یا نهاد زیر مجموعه
آموزش و پرورش نداده و نمیدهد.
 .3در خصوص برگــزاری دورههای مهارت زندگی باید
گفت که روح ســند تحول بنیادین بــر دو گزاره «برقراری

عدالت آموزشــی در بین همه دانش آمــوزان» و «مهارت
آموزی» که هــر دو مطابق با ارزش هــای تعلیم و تربیت
اســامی استوار می باشد ،متأسفانه برخی به اشتباه اجرای
این دو گزاره مهم در سند تحول بنیادین را مصداق اجرای
ســند  2030می دانند .به همین علــت ،آموزش و پرورش
نباید اقدامات اساســی خود را که برگرفته شده از ارزش ها
و تعالیم دینی خود اســت؛ متوقف یا تعطیل کند و با انگ
اجرای سند  ،2030اقدامات خود را در حوزه تعلیم و تربیت
به انزوا بکشاند».
کیهان :مطلب مذکور در کیهان در پی اظهار نظر
وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه « ســند 2030
در آموزش و پرورش کامال باید متوقف شــود چه به
نام ســند باشد و چه بخواهد منویات آن را بدون نام
بردن از سند اجرا کند» به این موضوع پرداخته بود
که مگر جناب وزیر و ســایر مسئوالن مربوطه بارها
اعالم نکرده بودند که اجرای سند  2030در آموزش
و پرورش به طور کامل متوقف شــده است پس چرا
دوباره اعالم میدارند « سند  2030کامال باید متوقف
شــود»؟ در واقع معنی دیگر این گفته آقای بطحائی
این اســت که ممکن است منویات سند  2030بدون
تابلو و هیاهو در مدارس به اجرا درآمده باشــد یا در
حال اجرا باشد.
در جوابیه ارســالی به این نکته اشاره شده است
کــه «هیئت  3نفرهای در آمــوزش و پرورش مأمور
رسیدگی و بررسی شکایات ارســالی درباره موارد
اجرای سند  2030در مدارس شدهاند و حتی تاکنون
با تأییــد برخی موارد ادعایی ارجاع شــده با افراد
مسئول برخورد شده است» ،در اینباره باید گفت که
اوالً دوستان ،خود تأیید می کنند که مواردی از این

نگرانیها درســت بوده است ،ثانی ًا نظارت بر هزاران
مدرسه کشور با سه نفر و نشستن به انتظار اینکه آیا
شکایتی ارجاع میشود یا خیر ،نمیتواند حق وظیفه
نظارتی بر مدارس به عنوان پرورش دهنده مهمترین
و ارزشمندترین سرمایه های این کشور و امانت گران
بهای خانوادهها را ادا کند.
ضعف نظارتــی بر مدارس در مــوارد دیگر نیز
مشــهود بوده اســت از جمله پرونده سال گذشته
مورد ضد اخالقی در مدرسه غرب تهران که حتی با
دستور رسیدگی از سوی رهبر انقالب نیز همراه شد
و موارد دیگر که نشان می دهد این روش نظارت راه
به جایی نمیبرد و باید نظارت ،قبل از وقوع مشکل
و پیشگیرانه باشد.
گفته شــده است که برخی از اعتراضات به علت
تشــابه موارد سند  2030و ســند تحول به ویژه در
مواردی همچون مهارتآموزی است .درباره این ادعا
نیز باید گفت چرا دربــاره عناوین مهارتآموزی که
مورد اعتراض قرار میگیرد شفافسازی نمیشود تا
خانوادههای نگران از ارائه برخی آموزشها و برنامهها
بتوانند هم در جریان موارد مشابه قرار بگیرند و هم
بدانند برنامه رســمی آموزش و پرورش برای تربیت
فرزندان آنها از جنبههای مختلف چیســت .ضمن
اینکه در سایه ابهام و عدم شفافیت این احتمال وجود
دارد برخی از موارد سند  2030به اسم تشابه با سند
تحول وارد مدارس شــود .همانطور که وزیر محترم
بیان کردند «ســند  2030در آموزش و پرورش کامال
باید متوقف شود چه به نام سند باشد و چه بخواهد
منویات آن را بدون نام بردن از ســند اجرا کند» این
نگرانی وجود دارد برخی منویات ســند  2030بدون

تابلو و به نام چیزهای دیگر و شــاید موجه به خورد
فرزندان این سرزمین داده شود.
با وجود اینکه وزیر محترم از یک ســو همچنان
کلیپهای منتشــر شــده درباره رقــص و آواز در
مدارس را ساختگی و مشــکوک میداند و از سوی
دیگر خبر از لغو ابالغ برخی از مسئوالن مربوطه در
این زمینه میدهد ،این ســوال باید پاسخ داده شود
که آیا برگزاری رقص و همخوانی ترانههای زشــت و
مســتهجن هم جزء موارد مشابه مهارتآموزی سند
تحول و سند  2030است ،یا پخش انیمیشن نامناسب
پیشگیری از تعرض جنســی برای دانش آموزان در
شیراز و دخالت افراد غیر مسئول و خارج از مدرسه
در امور مهم و کلیدی تربیتی مدارس از جمله فعالیت
گسترده گروههایی خاص و مسئلهدار تحت پوشش
برخی سازمانهای مردمنهاد در مدارس برخی شهرها
که دوستان ،خود بهتر می دانند هم جزء سند تحول
است یا سند 2030؟
تأکید مســئوالن آموزش و پرورش بر برائت از
ســند  2030قابل تقدیراست اما تذکرات مکرر رهبر
انقالب به مسئوالن آموزش و پرورش و موضعگیری
ایشان درباره ســند  2030و انتقاد از کندی اجرای
سند تحول ،گویای این اســت که مسئوالن محترم
وزارتخانــه آموزش و پرورش باید بیش از گذشــته
متوجه مسئولیت خطیر خود باشند.
همانطور که وزیــر محترم آموزش و پرورش در
روزهای اخیر بهدرستی اعالم کردند دشمن به دنبال
تغییر هویت ایرانیـ اســامی ما است ،پس ایشان
پاسخ دهند که آیا جایی مناسبتر و طمع انگیزتر از
مدارس برای دشمن میتواند باشد؟

حوادث کوتاه از کشور
دستگیری قاتل

رشت -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی گفت :در پی
کشف جسد زنی  ۵۲ساله در یک خانه مسکونی ،شناسایی و دستگیری قاتل
یا قاتالن در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ مجید حسینی افزود :ماموران انتظامی شهرستان و پلیس آگاهی
استان با تالش شبانه روزی و همکاری مقام قضایی در کمتر از  ۲۴ساعت ،موفق
به شناسایی و دستگیری قاتل شدند.
وی با اشــاره به اینکه متهم در بررســی فنی پلیس به قتل زن  ۵۲ساله با
ســاح گرم به انگیزه سرقت اموالش اعتراف کرد ،اظهار داشت :متهم  ۲۸ساله
به ســرقت شــش حلقه النگو و مقداری طال و بدلیجات دیگر از منزل مقتول
معترف شد.
وی از کشــف اموال مسروقه به همراه اســلحه قاتل در ادامه تحقیقات و
اقدامات فنی پلیس خبر داد و افزود :متهم طالجات مســروقه را به مبلغ ۲۰۰
میلیون ریال به یک مالخز  ۳۲ساله فروخته و در مقابل چک دریافت کرده بود.
فرمانده انتظامی بندر انزلی گفت :مالخر این پرونده و فروشــنده  ۲۷ساله
اسلحه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

اختالف خانوادگی منجر به قتل

همدان -خبرنگار کیهان :معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی همدان از
کشف یک جسد در سد خاکی سرخ آباد خبر داد.
سرهنگ حسین بشری گفت :هویت جســد پس از بیرون کشیدن از آب
مشخص شد و پس از بررســیهای به عمل آمده مشخص شد قاتل از بستگان
مقتول بوده و علت قتل نیز اختالفات خانوادگی بوده است.
وی اضافه کرد :جسد متعلق به مردی  29ساله است.

سرقت مسلحانه

زاهدان -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان
گفت :در بررسی پرونده سرقتهای مسلحانه در استان طی  72ساعت با انجام
چند عملیات در شــهرهای زاهدان ،زابل ،ایرانشــهر و چابهار  30فقره سرقت
مسلحانه کشف شد.
ســرتیپ محمد قنبری افزود :از مخفیگاه سارقان سه قبضه کلت کمری،
چهار قبضه ســاح شــکاری ،یک قبضه تفنگ وینچســتر ،مقادیری فشنگ،
پنج دســتگاه خودروی سواری ،دو دستگاه موتورسیکلت ،مقادیری وجه نقد و
مقادیری طال و جواهرات کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد :متهمان در بازجوییها به شش فقره سرقت خودرو  ،چهار
فقره ســرقت موتورسیکلت 13 ،فقره سرقت تلفن همراه و هفت فقره وجه نقد
اعتراف کردند.

پلمب واحد غیرمجاز

آمل -مهر :رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل از پلمب یک واحد عرضه و
فروش داروهای غیرمجاز و داروهای دارای مخدر با حکم مرجع قضایی خبر داد
و اضافه کرد ،این واحد عرضه دارویی پلمب واز فعالیت آن نیز جلوگیری شد.
فرامز اکبری ،افزود :بازرســان این واحد در تمام ســاعات شبانهروز آماده
رسیدگی به شکایات مردمی هستند و شهروندان میتوانند شکایات بهداشتی
خود را به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اعالم کنند.

مهار آتشسوزی

بوشهر -ایرنا :فرماندار دشتی استان بوشهر گفت :آتشسوزی در بخشی از
اراضی کشاورزی و مراتع روستای الورشرقی این شهرستان مهار شد.
عبداهلل نادری افزود :آتشســوزی در بیش از10هکتار از اراضی کشاورزی
و منابع طبیعی اطراف روســتای الور شرقی که با تالش نیروهای آتشنشانی
شهرستان و کمک نیروهای امدادی و مردم مهار شد.
وی اضافه کرد :جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دشتی در حال
تهیه گزارش کاملی از میزان خسارتهای وارده و علت وقوع آتشسوزی هستند.

احتکار کاغذ

کرج -تســنیم :مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز از کشــف انبار
میلیاردی کاغذ احتکار شده در کرج خبر داد.
علیاکبر مختاری اظهار داشت :در پی اخبار مردمی یک انبار پر از کاغذ در
کرج کشف شد که ارزش این کاغذهای کشف شده میلیاردی است.
وی افزود :شخص صاحب کاغذها یک چاپخانه در تهران دارد ولی انبارش
در کرج است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز بیان کرد :درباره این انبار پر از کاغذ
پرونده تشکیل شده و ابعاد مختلف آن بررسی میشود.

ریزش ساختمان

مشــهد -فارس :یکی از مسئوالن سازمان آتش نشانی مشهد از ریزش آوار
بر روی یک کارگر جوان خبر داد  .وحید غفوری گفت :یک ساختمان دو طبقه
قدیمی در منطقه قاســمآباد ،بلوار امامیه در حال تخریب بود که ناگهان سقف
طبقه اول روی کارگر جوان فرو ریخت.
وی با اشاره به رهاسازی کارگر حادثه دیده توسط همکارانش از زیر آوار در
همان لحظات اولیه ،بیان کرد :با ایمنسازی محل حادثه با تالش نیروهای آتش
نشانی ،کارگر جوان به محل امن منتقل شد ،با توجه به اینکه وی مجروح شده
بود ،به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

زمینخواری

ساری -باشگاه خبرنگاران جوان :فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری دو
متهم به زمین خواری در میاندورود خبر داد.
سرتیپ سید محمود میرفیضی گفت :در این خصوص  ۱۸هراز متر مربع از
اراضی ملی و جنگلی آزادسازی شد.
وی افزود :با انجام اقدامات اطالعاتی شناســایی دو متهم به زمین خواری،
ماموران انتظامی شهرســتان میاندورود با هماهنگی قضایی و با حضور نماینده
اداره منابع طبیعی شهرستان در عملیاتی پلیسی ،اراضی تصرف شده به میزان
 ۱۸هزار متر مربع را به صورت کامل آزادسازی و به دامان طبیعت بازگردانده شد.
میرفیضی با اشــاره بــه اینکه برابر اعالم کارشناســان ،ارزش ریالی زمینهای
آزاد شــده هشت میلیارد ریال اعالم شــده ،افزود :دو متهم این پرونده پس از
دستگیری برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

واژگونی خودرو

ســرویس شهرســتانها :فرمانده انتظامی شــیروان از چهار کشته بر اثر
واژگونی یک دســتگاه پژو پارس در مسیر شــیرکوه به سمت میدان کوهنورد
خبر داد.
ســرهنگ «مســعود وحیدی» با بیان اینکه با مراجعــه ماموران به محل
حادثه مشــخص شد یک دستگاه خودروی پژو پارس واژگون شده ،که در این
حادثه راننده و دو سرنشین در محل به علت شدت جراحت در دم فوت نموده
و یک سرنشین دیگر نیز مصدوم که پس از انتقال در اورژانس بیمارستان فوت
نمود.

دستگاه استخراج پول مجازی

بوشهر -ایرنا :فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت :ماموران دریابانی این استان
با رصد اطالعاتی  160دستگاه استخراج پول مجازی درآبهای این استان کشف
کردند .سرتیپ ولیاهلل رضایینژاد افزود :این دستگاهها که براساس بررسیهای
کارشناسی هشت میلیارد ریال ارزش دارند ،از یک فروند شناور کشف شده است.
وی بیان کرد :در این عملیات یک فروند شناور توقیف و دو نفر متهم دستگیر
شــدند .پول مجازی (بیت کوین) پیش از این با اســتفاده از رایانههای خانگی
تولید می شــد اما در سالهای اخیر دســتگاههایی مخصوص تولید این پول
مجازی ساخته شده که واردات و استفاده از آنها در ایران غیر مجاز است.

توزیع بستنی غیربهداشتی

گنبدکاووس -ایرنــا :فرمانده انتظامی گنبدکاووس از کشــف  10هزار و
 224عدد بستی غیربهداشتی و فاقد نشــان استاندارد از سه واحد انبار توزیع
ســردخانهای در این شــهر خبر داد و گفت :این بســتنیها که تولید خراسان
رضوی است با هماهنگی بازرسان اداره استاندارد این شهرستان کشف و ضبط
شد.
ســرهنگ محمود علیفر گفت :مطابق اعالم اداره اســتاندار گنبدکاووس،
تولید و توزیع این بستی که هنوز مجوز نهایی استاندارد را نگرفته است ،اقدامی
غیرقانونی است .وی اضافه کرد :فعال با دستور مقام قضایی واحد صنفی توزیع
کننده این بســتی پلمب و بســتنیها که ارزش آن حدود  130میلیون ریال
میباشد ،به انباری منتقل شده است.

توقیف خودرو
با  32میلیون تومان خالفی

معــاون اجتماعی پلیس راهور تهران از انتقال خودرو پژو پارس با ۳۲
میلیون تومان خالفی به پارکینگ خبر داد.
سرهنگ بشیری به ایسنا گفت :چندی پیش خودروی پژو پارس توسط پلیس
راهور متوقف شد و پس از سوابق خودرو ،مشخص شد که حدود ۳۲میلیون تومان
خالفی دارد.
وی افــزود :این خودرو با برگه خالفی  ۳۲میلیون و  ۱۱۸هزار تومان توســط
پلیس بزرگراه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به پارکینگ منتقل و قرار شــد تا
پس از پرداخت جریمههای معوق و اخذ برگه عدم خالفی ،چنانچه به علت دیگری
توقیف نباشد پس از احراز هویت به مالک قانونیاش تحویل داده شود.

