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ون توقیف بیش از 18 میلیارد کاالی قاچاق در کازر
فرمانده انتظامی اس��تان فارس از توقیف 3 دستگاه تریلی 
و کش��ف محموله ه��ای قاچاق ب��ه ارزش 18 میلیارد ریال در 

شهرستان کازرون خبر داد.
سردار احمدعلی گودرزی، گفت: ماموران انتظامی شهرستان 
کازرون هن��گام کنترل خودروهای عبوری به 3 دس��تگاه تریلی 
مظنون و خودروها را جهت بررس��ی بیشتر متوقف کردند. وی 

افزود: ماموران در بازرس��ی از ای��ن خودروها 12 هزار عدد انواع 
اسباب بازی شامل، ماشین های کنترل دار، هواپیما، موتورسیکلت، 
آدمک، عروس��ک، لوازم موتورسیکلت از قبیل سوئیچ، کیلومتر، 
زین، دنده چرخ، کاربراتور، کف سیلندر، پیچ طبق و بلبرینگ که 

فاقد هرگونه مدارک قانونی بود، کشف کردند.
گودرزی با بیان اینکه در این خصوص سه نفر متهم دستگیر 
و ب��ه مرجع قضایی تحویل داده ش��دند، افزود: ارزش ریالی این 

محموله 18 میلیارد ریال برآورد شده است.

هنگام اتصال به اینترنت از دوربین استفاده نکنید
پلیس فتا در هشداری اعالم کرد برای ایمنی بیشتر 
هنگام اتصال به اینترنت اقدام به تهیه تصاویر و فیلم های 

خصوصی نکنید.
براس��اس اع��الم پلیس فتا اگر قصد فروش گوش��ی 
تلفن همراه خود را دارید حافظه جانبی آن را جدا کرده 
و نزد خود نگه دارید. همچنین هنگام استفاده از اینترنت 
توسط گوشی های تلفن همراه از آنتی ویروس های به روز 
و مطمئن استفاده کنید و هنگام اتصال به اینترنت اقدام 

به تهیه تصاویر و فیلم های خصوصی نکنید.
برنامه های پیام رسان فعال بر روی گوشی شما امنیت 
تلفن همراه شما را کاهش می دهند بنابراین سرویس هایی 
را که در تلفن همراه به آنها نیازی ندارید مسدود کنید و 
اگر قصد دانلود فایلی را دارید آن را از س��ایت های معتبر 

دانلود کنید. 
قابلیت درخواست رمز جهت ورود به گوشی را فعال 
کرده و از قرار دادن تصاویر ش��خصی بر روی پروفایل ها 

خودداری کنید.

هشدار نسبت به عوارض جدی تاتو
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزش��کی 
س��ازمان غ��ذا و دارو با اش��اره به عوارض دس��تگاه های 
خالکوبی گفت: قاطبه دس��تگاه های تاتو و افرادی که به 
انجام آن اش��تغال دارند قابل اعتماد نیستند و مردم باید 

از زیبایی های تقلیدی غیرضروری اجتناب کنند.
علیرضا س��لیمانی با بیان اینکه هم��واره در این اداره 
چالشی وجود داشته است که دستگاه های مربوط به تاتو به 
حوزه تجهیزات پزشکی مربوط می شود یا آرایشی و بهداشتی 
که پس از بحث های فراوان فنی مقرر گردید که همچنان این 
اداره کل مسئولیت نظارت بر را عهده دار باشد اظهار داشت: 
آنچه به عنوان دو رکن مهم برای تایید دستگاه های مختلف 
وج��ود دارد یکی اصل ایمن بود آن ها و دیگر موثر بودن در 
انجام دقیق فعل خواسته شده است. وی افزود: دستگاه های 
مورد استفاده در کشور بصورت رسمی وارد نشده اند و هیچ 
تضمینی هم در موردش��ان وجود ندارد و حتی اپراتورهای 
آن ها افرادی هس��تند که صرفا در یکسری کالس آموزشی 

شرکت کرده اند و سواد کافی برای این کار ندارند.

بابک زنجانی در توکیو هیچ پولی ندارد
وکیل بابک زنجانی با اش��اره ب��ه برخی نقل قول ها از 
موکلش مبنی بر ذخیره وجوهی در بانک توکیو، گفت: این 

مساله کذب است و بابک زنجانی پولی در توکیو ندارد.
رس��ول کوهپایه زاده گفت: اخیرا اعالم شده که موکل 
بن��ده در بانک توکی��و وجوه��ی را دارد. وی با تکذیب این 
اظهارنظر، گفت: یکی از رسانه ها این اظهار نظر را اعالم کرده 
است که کذب محض است و چنین ادعایی از سوی موکلم 
صحت ندارد. اقدام منبع اعالم کننده این اظهارنظر با توجه به 

کذب بودن اصل موضوع، مصداق نشر اکاذیب است. 
کوهپایه زاده با اش��اره به آخرین وضعیت متهم، گفت: 
چند وقتی است که پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت 
اطالعات قرار داشته و تحت نظارت دستگاه قضایی پرونده 
مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی اظهار داشت: بنده از 
مراجع ذیصالح قضایی و امنیتی می خواهم که بررسی کنند 
این منبع مطلع چه کس��ی بوده و این اطالعات را از کجا 
به دس��ت آورده تا ما هم در صورت صحت اطالعات برویم 

سراغ بانک ژاپنی و پول ها را از او بازپس گیری کنیم.

ید یر بگیر کاغذ باطله بدهید لوازم التحر
شهردار منطقه 7 از اجرای طرح جمع آوری کاغذهای 
باطل��ه و ارائه لوازم التحریر در ازای آن در این منطقه در 

راستای تحقق طرح آسمان آبی زمین پاک خبر داد.
سعید طلوعی با اعالم این مطلب افزود: با اجرای این 
طرح؛ کودکان به صورت عملی با مبحث تفکیک پسماند 
و مسایل بازیافت آشنا شده و مشارکت در مسایل شهری 
را تمرین می کنن��د. وی افزود: طرح جمع آوری کاغذ و 
کتاب های غیرقابل استفاده به همت اداره بازیافت منطقه 
اجرا می شود و مقرر است این طرح از 10تا 14 تیرماه در 

تمامی 14 جایگاه بازیافت منطقه اجرا شود.
به گفته ش��هردار منطقه 7، اداره بازیافت منطقه در 
طی سال تحصیلی با اجرای برنامه های مختلف آموزشی 
و هنری بازیافت در مدارس؛ ضمن ارائه آموزش های الزم 
و فرهنگسازی در این زمینه، کودکان و نوجوانان را برای 

مشارکت و همکاری با مدیریت شهری تشویق می کند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد روزانه 50 تن پسماند 
خشک از سطح محالت این منطقه جمع آوری می شود.

بارندگی در استان های شمال کشور
مدی��رکل پیش بین��ی و هش��دار س��ریع س��ازمان 
هواشناس��ی کش��ور اع��الم ک��رد: ام��روز دوش��نبه در 
بخش هایی از شمال شرق کشور و ارتفاعات البرز شرقی 
افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید 

موقتی رخ خواهد داد.
اح��د وظیف��ه تأکید ک��رد: در بخش های ش��مالی 
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مناطقی 
از خراسان ش��مالی، خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان 
افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید 

موقتی و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.
به گفته وظیفه، طی سه روز آینده در جنوب سیستان 
و بلوچس��تان در ساعات بعدازظهر بارش پراکنده، گاهی 
رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست. وی گفت: در 
س��ه روز آینده بخش های مرکزی خلیج فارس به س��بب 

وزش باد شدید مواج خواهد بود.
وظیف��ه درب��اره وضعیت ه��وای ته��ران نیز گفت: 
آس��مان تهران صاف خواهد بود و حداکثر و حداقل دما 

37 و 2۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

یمی وز کر وزنامه گل از شکایت فیر تبرئه ر
دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به 

پرونده های روزنامه های گل و شهروند خبرداد.
علی اکبر کسائیان درخصوص جزئیات جلسه دیروز 
دادگاه مطبوع��ات، گف��ت: یک��ی از پرونده ها مربوط به 
ش��کایت علیه مدیرمسئول روزنامه ش��هروند با عنوان 
اتهامی نش��ر مطالب خالف واقع بود. شاکی این پرونده، 
زندان های اس��تان تهران بود که در نهایت به اتفاق آرا 
مجرم شناخته نش��د. وی افزود: پرونده دیگر مربوط به 
روزنامه ورزشی گل بود، در این پرونده فیروز کریمی از 
سردبیر این روزنامه به اتهام نشر مطالب خالف واقع به 
قصد تشویش اذهان عمومی ش��کایت کرده بود که در 

نهایت با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

 کشف و پلمب کارگاه ساخت »شیشه« 
در شرق تهران

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی شرق استان 
تهران از کش��ف و پلمب یک کارگاه ساخت »شیشه« و 

موادمخدر صنعتی در شرق این استان خبر داد.
به گزارش فارس، ماموران پلیس شهرستان پاکدشت 
با بررسی های خود به وجود یک کارگاه ساخت موادمخدر 
صنعتی مشکوک شده و این محل را زیر نظر گرفتند. پس 
از اطمینان از وجود کارگاه ساخت موادمخدر صنعتی در 
محل مذکور، ماموران پلیس با هماهنگی با مرجع قضایی 
به محل وارد شده و 1۶ کیلوگرم موادمخدر که ۶ کیلو از 
آن شیشه و 10 کیلو موادمخدر دیگر، مقداری مواد اولیه 

ساخت موادمخدر، فسفر و ید کشف و ضبط کردند.

 سرمایه گذاری 1۷۰۰ میلیاردی بنیاد برکت 
در استان یزد

بنیاد برکت در راستای محرومیت زدایی، توانمندسازی 
اقتصادی، اشتغال زایی و تحقق اقتصاد مقاومتی، تاکنون 
بی��ش از 1700 میلی��ارد ریال در بخش ه��ای مختلف 

زیربنایی استان یزد سرمایه گذاری کرده است.
بخ��ش قابل توجهی از این س��رمایه گذاری در حوزه  
توانمندسازی اقتصادی، تولید و اشتغال انجام شده است. 
بنیاد برکت با مش��ارکت در 2 طرح اقتصادی در استان 
یزد با حجم س��رمایه گذاری 154 میلی��ارد ریال، زمینه  
اشتغال 740 نفر را فراهم کرده است. این در حالی است 
که مش��ارکت در دو طرح اقتصادی جدید نیز با ظرفیت 

سرمایه گذاری 345 میلیارد ریال در دست اقدام است.
الزم ب��ه توضیح اس��ت، پیش از تغییر تقس��یمات 
کش��وری و انتق��ال شهرس��تان طب��س از اس��تان یزد 
به اس��تان خراس��ان جنوب��ی، بنیاد برک��ت در 4 طرح 
اقتصادی این شهرس��تان با حجم س��رمایه گذاری کل 
1457 میلی��ارد ریال و ایجاد ظرفیت اش��تغال ۹135 
نفر مشارکت داشته است. ساخت 11 مدرسه، 2 مسجد 
و کم��ک به س��اخت یک باب ح��وزه ی علمیه از جمله 
پروژه ه��ای زیربنایی، فرهنگی و مذهبی بنیاد برکت در 
استان یزد اس��ت که بخش اعظم این پروژه ها افتتاح و 

تحویل شده و بخش دیگری در دست اجراست. 
بناب��ر این گزارش، بنیاد برکت در راس��تای اجرای 
ط��رح برکت خانواده نیز، با همکاری وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی نسبت به شناسایی 43 زوج 
نابارور مناطق محروم در اس��تان یزد اقدام و درمان 17 

زوج را آغاز نموده است.

امتحانات خرداد دانش آموزان 
در ش��رایطی تمام ش��د که درحـــاشيه

برخ��ی از آنها نس��بت به لو 
رفتن س��ؤاالت امتحانات نهایی معترضند، همین 
مس��ئله منج��ر ب��ه ورود پلی��س فتا ب��ه ماجرا و 

دستگیری برخی افراد در این رابطه شد.
سال تحصیلی گذشته بود که ماجرای فروش 
س��ؤاالت امتحانات نهایی خبرس��از شد. همچنین 
ش��ائبه هایی مبنی بر ل��و رفتن س��ؤاالت امتحان 
آمادگ��ی دفاعی ک��ه به صورت هماهنگ اس��تانی 
برگزار می شد، مطرح بود و کار تا جایی پیش رفت 

که پای پلیس فتا نیز به ماجرا باز شد.
ماجرا از این قرار بود که کانال هایی با فعالیت در 
فضای مجازی مدعی فروش سؤاالت امتحانات نهایی 
یک ساعت مانده به شروع امتحانات بودند. در همین 
رابطه آموزش و پرورش سال گذشته در پاسخ به این 
پرسش که "چرا و چگونه سؤاالت یک امتحان حتی 
زمانی که دانش آموزان دسترسی نداشتند، در فضای 
مجازی منتش��ر می شود؟" عنوان می کند که پلیس 
فتا، حراست وزارت آموزش و پرورش و اداره ارزیابی 
و عملکرد پیگیر این موضوع هس��تند که اگر احیاناً 
فردی در داخل یا خارج از مدرسه در انتشار سؤاالت 

تقصیر داشته، با او برخورد شود.
امسال نیز بازار فروش سؤاالت امتحانات نهایی 
در فضای مجازی حس��ابی داغ بود و در یک مورد، 
کانالی با عنوان فروش امتحانات نهایی ۹۶، سؤاالت 
هر درس عمومی را به قیمت 100 هزار و اختصاصی 
را به قیمت 180 هزار تومان به فروش می رساند. در 
این شبکه ها به دانش آموزان این گونه اطمینان داده 
می شد »طبق گزارشات رابط هامون همه چیز دارد 
روال ع��ادی خود را طی می کن��د، جای هیچ گونه 

نگرانی از جانب شما دانش آموزان نیست«.
ای��ن کان��ال چند س��اعت مانده ب��ه برگزاری 
امتحانات نهایی اقدام به انتش��ار سربرگ سؤاالت 
در فض��ای تلگرام می کرد و با این کار به مخاطبان 
خود در رابطه با داش��تن سؤاالت امتحانات نهایی 

اطمینان خاطر می داد.
با پایان یافت��ن امتحانات نهای��ی، تعدادی از 
دانش آموزان نس��بت به لو رفتن سؤاالت امتحانات 
در دروس مختلفی همچون عربی3، زمین شناسی 
و زیس��ت معترضند. نظرات برخی از دانش آموزان 
در رابطه با خرید و فروش سؤاالت امتحانات نهایی 

از طریق تلگرام بدین شرح است:
رضا: جای تأسف دارد سؤاالت امتحان عربی3 

هم لو رفته بود.
هستی: متأسفم برای مسئوالن که حق بچه ها را 
به راحتی پایمال می کنند. ما برای درس خواندن از 
شب تا صبح بیداریم اما یک عده سؤاالت امتحانات 

را می خرند و معدلش��ان به راحت��ی باال می رود. این 
انصاف نیست، سؤاالت درس زیست سوم دبیرستان 
ب��ا تلگرام لو رفت، از س��اعت 7 و نی��م تو حوزه ما 

بعضی ها با گوشی سؤاالت را چک کردند.
فاطم��ه: امتحان زمین شناس��ی س��وم تجربی 
به ش��کل گسترده ای دس��ت بچه ها بود به طوری که 
اگر س��ؤال را نداش��تی همه تعجب می کردند. حتماً 
تمام مدارک مربوط را به زودی به س��ازمان سنجش، 
آموزش و پرورش و پلیس فتا ارائه خواهم کرد. چطور 
مس��ئوالن با قاطعیت 100 درصد لو رفتن سؤاالت 
را ان��کار می کنن��د، روح جوان های م��ا را با تکذیب 
خدشه دار نکنید آنها می بینند و به خاطر می سپارند 
مردانه بگویید زالوصفتان هستند و شما در صف آنها 
نیستید و با تمام قدرت موضوع را پیگیری می کنید.

امی��ر:  متأس��فانه س��ؤاالت امتح��ان فیزی��ک 
پیش دانشگاهی لو رفته بود هم سؤاالش لو رفته بود، 
تو رو خدا برای کنکور اجازه چنین کار را ندهید، با 

سرنوشت ما بازی نکنید.
علی: متأس��فانه کاماًل صحت دارد. فرزند بنده 
در سال سوم ریاضی تحصیل می کند و معدل باالی 
1۹.۶ دارد. کنجکاو شدم و بدون اطالع فرزندم از 
3 کانال با متوس��ط 80 هزار توم��ان که از طریق 
کارت ب��ه کارت بود، س��ؤاالت را تهیه کردم اما با 
کمال تأس��ف هر 3 یک سؤال را فرستادند. پس از 
امتحان متوجه شدم فقط ترتیب سؤاالت متفاوت 
بوده و فرضاً س��ؤال اول جلسه آزمون، سؤال سوم 

فایل پی دی اف من بود.
محمد: بنده دانش آموز پیش دانش��گاهی رشته 
ریاضی هستم، قبل از امتحان نهایی ادبیات سؤال ها 
موجود بود و دوستانم همه سؤاالت را خریده بودند. 
لطف��ا پیگیری کنید، تأثیر معدل در کنکور به کنار، 
حق من که تالش کردم ولی س��ؤاالت رو نداش��تم 

ضایع شده است.
عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت 
آم��وزش و پرورش معتقد اس��ت که ای��ن کانال ها 
و صفحات کاماًل ش��یادی اس��ت و از شرایط زمان 
امتحانات دانش آموزان سوءاستفاده می کنند چراکه 
امتحانات نهای��ی از ضریب امنیت باالیی برخوردار 

بوده و احتمال لو رفتن سؤاالت صفر است.
به گفته عمادی امس��ال س��ی دی س��ؤاالت و 
رمز س��ؤال در اختیار مدارس قرار می گیرد و تا 2 
ساعت قبل از برگزاری امتحانات امکان دسترسی 

به سؤاالت از س��وی مدارس وجود ندارد، بنابراین 
آنچ��ه با عنوان فروش س��ؤاالت در فضای مجازی 

مطرح شده با هدف اخاذی است.
همچنین محمدحسین کفراشی از پیگیری این 
موضوع با همکاری پلیس فتا خبر می دهد هرچند 
پلیس فتا نیز از دستگیری تعدادی باند کالهبردار 
در زمینه خرید و فروش س��ؤاالت امتحانات نهایی 

خبر داده است.
پ��س از ورود پلیس فتا به ماج��را و پیگیری 
موضوع خرید و فروش س��ؤاالت امتحانات نهایی، 
کانال هایی ک��ه اقدام به خرید و فروش س��ؤاالت 
می کردن��د تمام محتوای خود را پ��اک و کانال را 
ح��ذف کرده اند و هنوز نتیجه قطعی بررس��ی های 
پلی��س فت��ا و وزارت آموزش و پ��رورش به افکار 

عمومی به ویژه دانش آموزان گزارش نشده است.
بناب��ر این گ��زارش، با توجه ب��ه اینکه نمرات 
امتحانات نهایی در کنکور ۹۶ س��هم 25 درصدی 
دارد، در صورت صحت لو رفتن سؤاالت امتحانات 
نهایی این مس��ئله منجر به تضییع حق بس��یاری 
از دانش آموزان می ش��ود و به دلیل حساسیت این 
مس��ئله و گزارش هایی مبنی بر لو رفتن س��ؤاالت 
امتحانات نهایی، کمیته آموزش  و پرورش مجلس 
شورای اس��المی نیز به ماجرا وارد شده و در حال 

بررسی ابعاد مختلف این موضوع است.

 امکان به صفر رسیدن تخلفات
در امتحانات نهایی وجود ندارد

سخنگوی کمیس��یون آموزش مجلس گفت: 
تأمین امنی��ت س��ؤاالت امتحانات نهایی بس��یار 
س��خت است و ممکن اس��ت در چند نقطه کشور 

تخلفاتی هم صورت گیرد.
حمایت میرزاده با انتقاد از برگزاری آزمون به 
ش��یوه متمرکز در آموزش و پرورش اظهار داشت:  
اطالعاتی در دس��ت ندارم ک��ه پیرامون واقعیت یا 
شایعه بودن لو رفتن سؤاالت امتحان نهایی اظهار 
نظ��ر کن��م اما در کش��وری به گس��تردگی ایران، 
برگزاری آزمون به ش��یوه متمرکز نمی تواند بدون 
تخلف و اش��کال باش��د. وی افزود: شخصاً مخالف 
برگزاری این امتحانات به شیوه متمرکز هستم؛ در 
دانش��گاه در مقاطع مختلف برای دریافت مدارک 
کارشناسی و دکترا که اهمیت آن از مدرک دیپلم 

بسیار باالتر است چنین روندی طی نمی شود.

می��رزاده ادام��ه داد: تأمی��ن امنیت س��ؤاالت 
امتحانات نهایی بسیار سخت است و ممکن است در 
چند نقطه کشور تخلفاتی هم صورت گیرد و امکان 
به صفر رسیدن تخلفات وجود ندارد هرچند آموزش 

و پرورش رسیدگی و بررسی را تعطیل نمی کند.
س��خنگوی کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است که سیستم 
نظارت و ضریب امنیت امتحانات نهایی در آموزش 
و پرورش بسیار قوی بوده و امکان لو رفتن سؤاالت 
نهایی وجود ندارد و این مس��ائل سال هاست که در 
فصل امتحانات مطرح می ش��ود. وی همچنین این 
احتمال را می دهد که س��ؤاالت به فروش رفته در 

شبکه های تلگرامی مربوط به سال های قبل باشد.

پیگیری خرید و فروش سواالت امتحانات نهایی
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: کمیت��ه آموزش و پرورش مجلس ش��ورای 
اسالمی مأمور شده است تا ماجرای خرید و فروش 

سواالت امتحانات نهایی را پیگیری کند.
فاطمه سعیدی در رابطه با شائبه های مطرح شده 
در رابطه با لو رفتن س��واالت امتحانات نهایی اظهار 
ک��رد:  در رابطه با لو رفتن س��واالت امتحانات نهایی 

گزارش مستندی به دست مجلس نرسیده است.
وی افزود: به دلیل حواشی مطرح شده در رابطه 
با امتحان��ات نهایی و ادعای برخ��ی دانش آموزان 
درخص��وص لو رفتن س��واالت، کمیت��ه آموزش و 
پرورش مجلس ش��ورای اس��المی ای��ن موضوع را 
پیگیر خواهد کرد چراک��ه نمرات امتحانات نهایی 

در کنکور تاثیر مثبت 25 درصدی دارد.
عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با سخنان اخیر سخنگوی 
دولت در رابطه با گروگانگیری در آموزش و پرورش 

باب��ت پرداخت حق الزحمه امتحان��ات نهایی گفت: 
آقای نوبخت همواره در کالمش ادب و متانت خاصی 
داشت اما باید پذیرفت که معلمان حق و حقوق خود 
را می خواهند و وقتی یک معلم بازنشس��ته می شود 
انتظ��ار دارد پاداش بازنشس��تگی خ��ود را همانند 

کارکنان سایر دستگاه ها به موقع دریافت کند.
س��عیدی ادامه داد: حق الزحمه تصحیح اوراق 
امتحانات نهایی یک س��ال اس��ت پرداخت نشده 
آی��ا یک س��ال تأخیر برای پرداخ��ت حق الزحمه 

امتحانات زمان اندکی است؟
وی با اش��اره به اینکه اینگونه تصور می کنیم 
ک��ه منظور آق��ای نوبخت عدم مدیریت مناس��ب 
بودج��ه در آموزش و پرورش اس��ت، گفت: بودجه 
آم��وزش و پ��رورش مش��کل دارد و ۹8 درصد آن 
صرفاً صرف پرداخت حقوق می شود و بودجه فعلی 

این وزارتخانه جوابگوی هزینه ها نیست.

توضیح پلیس فتا درباره لو رفتن و فروش 
سواالت امتحانی

رئی��س پلیس فتای تهران ب��زرگ با تاکید بر 
اینکه هیچ ش��کایتی از س��وی مسئوالن آموزش و 
پرورش مبنی بر شناس��ایی فروش��ندگان سواالت 
ل��و رفته امتحانات نهایی در ش��بکه های اجتماعی 
به دس��ت این پلیس نرس��یده است، توضیحاتی را 

درباره فروش سواالت امتحانی ارائه داد.
سرهنگ مهدی کاکوان اظهار داشت: به دنبال 
اطالع همکارانمان در پلی��س فتا از فعالیت برخی 
افراد در ش��بکه های اجتماع��ی درخصوص فروش 
س��واالت امتحان��ات نهای��ی و همچنی��ن گزارش 
آم��وزش و پرورش مبن��ی بر ادعای برخ��ی افراد 
مبنی بر داش��تن سواالت امتحانی و فروش آنها به 
دانش آموزان، موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در تمام بررس��ی های 
انجام ش��ده پلیس فتا، هیچ مس��تنداتی مبنی بر 
صحت ادعای لو رفتن س��واالت امتحانات نهایی به 
دست نیامد، افزود:  در تحقیقات انجام شده پلیس، 
س��ه نف��ر کالهبردار ک��ه مدعی فروش س��واالت 
امتحانات نهایی بودند شناس��ایی و دستگیر شدند 
و مش��خص ش��د ادعای این افراد مبنی بر داشتن 
سواالت اصلی، کذب است و این افراد با وعده های 

دروغ از دانش آموزان کالهبرداری می کردند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرد: 
تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی آموزش و پرورش 
مبن��ی بر شناس��ایی فروش��ندگان س��واالت اصلی 
امتحانات نهایی به دست پلیس فتا پایتخت نرسیده 
است و در بررسی های ما گردانندگان سه کانالی که 
مدعی فروش س��واالت اصلی امتحانات نهایی بودند 

شناسایی و با تالش پلیس دستگیر شدند.)تسنیم(

خرید و فروش سواالت امتحانات چرا و چگونه

3 تا سوال 100 تومان!
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