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    حوادث کوتاه از کشور

9:00  خان��ه مهر )مباحث خانوادگی؛ زن��ده(، 10:00 اخبار حوزه و 
دانش��گاه، 10:10 پرسمان اعتقادی )پاسخگویی به سؤاالت اعتقادی؛ 
تکرار(، 11:00 اخبار معارف��ی )انعکاس آخرین اخبار معارفی ایران(، 
11:15 زمزم احکام )پاسخگویی به سؤاالت شرعی(، 11:45 تا آسمان 
)ویژه اذان ظهر(، 12:30 کلیدهای زندگی )سبک زندگی دینی(، 12:40 
حماسه )ویژه برنامه پیرامون حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی؛ وضعیت 
فعلی علم اقتصاد در کشور؛ تکرار(، 13:00 بربال سخن )سخنرانی علماء 
و اساتید؛ شفافیت تاریخ پیامبر اسالم؛ سخنران: استاد مطهری(، 13:40 
باغ علم )معرفی مؤسس��ات و مراکز علمی حوزه(، 13:50 پیام والیت 
)برگزیده سخنان مقام معظم رهبری(، 14:00 خبر سراسری، 14:45 
رواق معرفت )کالم جدید، نیاز بشر به دین(، 15:30 سروش آسمانی 
)تفس��یر سوره اعراف توسط آیت اهلل خاتمی؛ پیامهای آیه 22 و نکات 
لغوی و ادبی آیه 23(، 16:00 پرسمان اعتقادی )پاسخگویی به سؤاالت 
اعتقادی؛ زنده(، 17:00 صدف )مباحث و مسائل زنان و دختران؛ تفاوت 
س��بک زندگی دینی و غربی با کارشناس��ی خانم عالسوند(، 17:30 
برآس��تان بندگی )ویژه اذان مغرب(، 18:15 مشکات هدایت )شرح و 
تفس��یر احادیث اهل بیت  علیهم السالم(، 18:30 باغ تماشا )نمایش(، 
19:00 خبر جهان اس��الم )رویدادهای خبری جهان اسالم(، 19:15 
مکارم خوبان آیت اهلل مظاهری )دروس و مباحث اخالقی؛ تکرار(، 19:45 
آوای ربانی )روان شناسی نماز با محوریت آداب نماز(، 20:05 در مسیر 
سرنوش��ت )تحلیل و بررسی اقتصاد مقاومتی؛ اخالق تولید و مصرف 
در الگ��وی اقتصاد مقاومتی(، 20:50 کالم امام )گزیده ای از س��خنان 
حضرت امام خمینی)ره(؛ همه مؤمنین برادر هس��تند(، 21:00 اخبار 
معارفی )انعکاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان(، 21:20 برکرانه 
نور )2( )تفسیر آیت اهلل جوادی آملی سوره مبارکه انبیاء؛ تکرار(، 22:00 
نشان صبح )مباحث تخصصی مهدویت(، 22:30 راویان )دانش رجال؛ 
خصوصیات و ساختار کتاب رجال کشی؛ با کارشناسی حجت االسالم 
محمدکاظم رحمان س��تایش(، 22:45 فقه آل محمد آیت اهلل جوادی 
آملی )درس خارج فقه مبحث خیارات(، 23:15 شبستان )جنگ معارفی 
شبانه؛ در مورد رحمت با کارشناسی محمد حسن آیت(، 24:00 خبر 
سراس��ری، 00:45 خلوت انس )دعا و مناجات(، 1:15 بر بال س��خن 
)سخنرانی علماء و اساتید؛ شفافیت تاریخ پیامبر اسالم؛ سخنران: استاد 
مطهری؛ تکرار(، 2:15 صدف )مباحث و مسائل زنان و دختران؛ تفاوت 
سبک زندگی دینی و غربی با کارشناسی خانم عالسوند؛ تکرار(، 2:30 
مکارم خوبان آیت اهلل مظاهری )دروس و مباحث اخالقی؛ تکرار دوم(، 
3:00 س��روش آسمانی )تفسیر س��وره اعراف توسط آیت اهلل خاتمی؛ 
پیامهای آیه 22 و نکات لغوی و ادبی آیه 23؛ تکرار(، 3:30 زمزم احکام 
)پاسخگویی به سؤاالت شرعی؛ تکرار(، 4:00 مشکات هدایت )شرح و 
تفسیر احادیث اهل بیت)ع(؛ تکرار(، 4:10 صبح نیاز )ویژه اذان صبح(، 
5:00 کلیدهای زندگی )س��بک زندگی دینی؛ تکرار(، 5:15 فقه اهل 
بیت آیت اهلل مؤمن )درس خارج فقه مبحث والیت فقیه(، 5:45 دعای 
صباح، 6:00 عرفان اس��المی )مباحث عرفان اس��المی(، 6:30 مکارم 
خوبان آیت اهلل آقا مجتب��ی تهرانی )دروس و مباحث اخالقی(، 7:05 
برگی از تاریخ )بیان رویدادهای تاریخی(، 7:15 ارمغان )آداب عبادی 
و اجتماعی؛ زنده(، 8:00 خبر سراس��ری، 8:40 سرزمین وحی )ویژه 

ایام حج؛ اطالع رسانی از آخرین اخبار حجاج ایرانی(.

اتوبوس پاهای زن را قطع کرد
ظهر دوش��نبه یک دس��تگاه اتوبوس بین شهری با عبور از روی پای 
یک زن 42 س��اله در محدوده ترمینال جنوب موجب قطع دو پای این 

شهروند تهرانی شد.
تکنسین های اورژانس تهران با انجام اقدامات پزشکی الزم و حیاتی 
برای حفظ جان مجروح و انجام مراقبت های ویژه از اندامهای قطع شده، 
سریعا مصدوم را به داخل آمبوالنس انتقال داده و به دلیل شرایط وخیم 
ح��ال مصدوم و نیاز به مرک��ز مجهز درمانی جهت ادامه درمان این نوع 
آس��یب، در حین حرکت از مرکز هدایت آمبوالنس ها درخواس��ت امداد 
هوایی نموده و پس از هماهنگی به سمت اتوبان آزادگان تقاطع خیابان 
شهید رجایی رفته و مکان را با کمک عوامل انتظامی و راهور جهت فرود 

بالگرد مهیا نمودند.
بالگرد در محل فرود آمده و با تحویل گرفتن مصدوم از همکاران به 
سمت بیمارستان امام خمینی)ره( پرواز کرده و دقایقی بعد با نشستن در 
محل فرود بالگرد مصدوم را تحویل عوامل اورژانس بیمارستان نمودند.

مرگ زن عابر در اتوبان بابایی
س��ازمان آتش نشانی شهرداری تهران از برخورد مرگبار یک دستگاه 

سواری 206 با زنی میانسال خبر داد.
پس از حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که یک دستگاه پژو 
SD 206 هنگام حرکت در مسیر تندرو، با زنی که در خیابان بوده، برخورد 
کرده است.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
با بیان اینکه شدت تصادف به حدی بود که خودروی سواری کامال روی 
این زن قرار گرفته بود، به ایسنا گفت: آتش نشانان با تجهیزات خود، اقدام 

به جابجایی خودرو و خروج این زن از زیر 206 کردند.

بانوان محجبه کارمند دولت در ترکیه از 
روز سه شنبه می توانند با استفاده از پوشش 

اسالمی در محل کار خود حاضر شوند.
با انتشار بس��ته اصالحات دمکراتیک دولت 
آنکارا  در روزنامه رس��می ترکیه، مفاد این بسته 

آزادی
 حجاب اسالمی 

در دوایر 
دولتی ترکیه

از جمله لغو ممنوعیت حجاب بانوان محجبه در محل های کار دولتی، 
اجرایی شد.

بسته اصالحات دمکراتیک دولت ترکیه هفته گذشته توسط رجب 
طیب اردوغان نخس��ت وزیر این کش��ور ارائه شد و شامل 20 ماده از 
جمله آزادی حجاب اسالمی برای کارمندان دولت، امکان آموزش به 
زبان مادری، اصالح نظام انتخاباتی و توسعه حقوق و آزادی های فردی 

و حذف سوگند صبحگاهی دانش آموزان دبستانی است.
آزادی حج��اب در دوای��ر دولت��ی در واقع آخرین حلق��ه از رفع 
محدودیت ها برای اس��تفاده از پوشش اسالمی در جامعه ترکیه بود. 
در 11 سال گذشته به مرور موانع بر سر راه تحصیل دختران محجبه 
در دانشگاه های ترکیه برداشته شده، ولی استخدام بانوان محجبه در 

دوایر دولتی همچنان به صورت پابرجا باقی مانده بود.
نیروهای مسلح و انتظامی و قوه قضایی ترکیه از این قاعده مستثنی 

اعالم شده اند.
وزیر دادگستری ترکیه اخیرا اعالم کرد: مقررات مربوط به اشتغال 
بانوان محجبه و اس��تفاده از پوش��ش اسالمی در سه نهاد حکومتی با 

قوانین و مقررات داخلی آنها مشخص خواهد شد.
لباس فرم ویژه ای که پرس��نل ارت��ش و نیروی انتظامی و قضات 
و دادس��تان ها در هنگام انجام وظیفه ب��ه تن می کنند، توجیه ایجاد 
محدودیت حضور بانوان محجبه در سه نهاد حکومتی اعالم شده است.

 نجات پیدا کردن از یک حادثه بس�یار 
مرگب�ار را می توان ش�انس و حکمت الهی 
بیان کرد زیرا شانس زنده ماندن در برخی 
از حوادث صفر است. در طول تاریخ افرادی 
بوده ان�د که با وجود حوادث وحش�تناک و 

بازگشت 
از آن دنیا

مرگباری که برایش�ان رخ داده اس�ت باز ه�م زنده مانده اند. 
»وس��نا ولویک« مهماندار جایگزینی بود که برای یکی از مسافرت ها 
به سمت دانمارک انتخاب شد. این مهماندار صربستانی در طول پرواز 
در حال کمک کردن به مسافرین بود که ناگهان هواپیما منفجر شده 

و همه از آن به بیرون پرت ش��دند. این مهماندار نیز در حال سقوط 
بود که با کمال خوش شانس��ی به نقطه ای نه چندان سخت برخورد 

کرد و زنده ماند.
 این خانم بیش از 6 ماه در بیمارس��تان بود و عمل های جراحی 

بسیاری برای زنده ماندنش انجام شد.
 او حاال به خاطر س��قوط از ارتف��اع 10 کیلومتری و زنده ماندن 

بدون داشتن چتر رکورددار گینس شده است.

عناص�ر وابس�ته به القاع�ده در اقدامی 
توهین آمی�ز، قبر »ش�یخ عجان الحدید« را 
در ش�هر »الباب« در ش�مال غربی س�وریه 

شکافتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، این 

نبش قبر  
علما

 در حلب

اقدام اهانت آمیز از س��وی عناصر گروه موس��وم به »دولت اسالمی در 
عراق و شام« )داعش( صورت گرفته است.

شیخ عجان الحدید از مشهورترین علمای شهر حلب، و مورد احترام 
همه طوایف و احزاب این شهر بود.

عناصر مسلح وابسته به القاعده پیش از این نیز در چندین منطقه 
سوریه دست به تخریب اماکن زیارتی و قبور زده اند. یکی از این قبور 

مربوط به »حجر  بن عدی« در منطقه »عدرا« در ریف دمشق بود.

زن عربس�تانی در صفح�ه تویت�ر خود 
نوش�ت که غیرت شوهرش زمانی به جوش 
آمد که عکس او را هنگام بوس�یدن اس�ب 
روی صفحه تویتر مش�اهده کرد و بالفاصله 

او را طالق داد.

آخر 
غیرت!

این زن عربستانی در صفحه شخصی خود نوشت از جدا شدن با 
مرد زندگی اش به هیچ وجه پشیمان نیست زیرا به گفته وی شوهرش 
آنقدر سطح فکری  پایینی دارد که فرقی بین اسب و انسان قائل نیست.
روزنامه عرب زبان »الونام« نوشت: زن مطلقه عربستانی افزود: من به 
گذاشتن عکس بوسیدن اسب در صفحه شخصی ام افتخار می کنم، زیرا 
این عکس نشان دهنده عالقه مندی ام به اسب های اصیل عربی است.

وزارت دادگس��تری عربستان در آخرین آمار خود میانگین طالق 
را 21 درصد اعالم کرده است.در هر ماه یک هزار مورد طالق، در هر 
روز 69 مورد و در هر ساعت 3 مورد طالق در عربستان ثبت می شود.

گزارش دیگری حاکی از آن است که میانگین طالق در عربستان 
35 درصد بیشتر از میانگین جهانی است.

مدی�رکل محیط زیس�ت 
اس�تان ته�ران با اش�اره به 
کیفیت  ش�اخص  قرارگیری 
ه�وای پایتخت در ش�رایط 
»ناس�الم«، از تعطیلی موقت 
کارخانه های آسفالت و معادن 

استان خبر داد.
دکتر محمد هادی حیدرزاده 
دی��روز با اش��اره ب��ه اطالعات 
آلودگی  ایستگاه های س��نجش 
هوای تهران گفت: آخرین ارقام 
نش��ان می دهد غلظ��ت آالینده 
ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 
ب��ه PSI 140 و ذرات معل��ق 
کمت��ر از 10 میک��رون به 120 
PSI رس��یده اس��ت و ب��ر این 
اس��اس ش��اخص کیفیت هوای 
تهران در شرایط »ناسالم« قرار 

گرفته است.
وی با تاکید بر این که منشأ 
این آلودگی، ذرات معلق »محلی« 
است تصریح کرد: بر این اساس 
طی بخشنامه ای به ادارات محیط 
زیست شهرس��تان های شهریار، 
قدس و پاکدشت اعالم شد که از 
فعالیت واحدهای تولید آسفالت 
و معادن تا پایان روز چهارشنبه 

جلوگیری کنند.
مدی��ر کل محی��ط زیس��ت 
اس��تان تهران با اش��اره به این 
تصمیمات یاد ش��ده در راستای 
پیشگیری از قرار گرفتن شاخص 

هوای پایتخت در شرایط ناسالم

کیفیت هوا در ش��رایط اضطرار 
اتخاذ شده است، افزود: در عین 
حال طی نامه های جداگانه ای به 
آموزش و پرورش استان تهران، 
وزارت ورزش و شهرداری تهران 
خواس��ته ایم ک��ه زن��گ ورزش 
مدارس به جهت حفظ سالمت 
ورزش ه��ای  و  دانش آم��وزان 
صبحگاهی نی��ز به جهت حفظ 
سالمت ش��هروندان در پارک ها 
طی روز چهارشنبه برگزار نشود.

هوا 5 درجه سرد می شود
سازمان هواشناسی  از کاهش 
5 درج��ه ای دمای پایتخت طی 
24 س��اعت آینده و ریزش برف 

در ارتفاعات البرز خبر داد.
بناب��ر گ��زارش رس��یده بر 
اس��اس نقش��ه های پیش یاب��ی 
هواشناس��ی سامانه سرد بارشی 
روی سواحل دریای خزر تا اواخر 
وقت چهارش��نبه در این مناطق 

استقرار خواهد داشت.
لذا در این مدت در س��واحل 
دریای خزر، اس��تان اردبیل و با 
استان های  برای  شدت کمتری 
آذربایجان ش��رقی و غربی و به 
تدریج شمال شرق کشور بارش 
باران، وزش ب��اد و گاهی رعد و 

برق پیش بینی می شود.
همچنی��ن در دو روز آینده 

دم��ای هوا در نوار ش��مالی و با 
می��زان کمت��ری در دیگر نقاط 
نیمه شمالی کشور کاهش خواهد 
یافت و در این مدت دریای خزر 
م��واج خواهد بود و دوش��نبه و 
سه ش��نبه خلیج فارس نیز مواج 
اس��ت.امروز آسمان تهران کمی 
ابری هم��راه با وزش ب��اد و در 

ارتفاعات افزایش ابر است.
 بیش��ینه دم��ا ب��ا 5 درجه 
کاهش نسبت به دیروز برابر 25 
درجه سانتیگراد و کمینه دما با 
یک درجه کاهش نسبت به امروز 
معادل 15 درجه سانتیگراد باالی 

صفر خواهد بود.

با توجه به تاکیدات
 رهبر معظم انقالب

فانی: آسیب های 
اجتماعی از معضالت 
اصلی مدارس است

سرپرس�ت وزارت آموزش 
و پ�رورش یک�ی از معض�الت 
را  وزارتخان�ه  ای�ن  اصل�ی 
اجتماعی  آس�یب های  بح�ث 
در محیط ه�ای دانش آم�وزی 

دانست.
در  فان��ی  علی اصغ��ر  دکت��ر 
گردهمایی معاونین تربیت بدنی و 
سالمت آموزش و پرورش استان ها 
تاکید کرد: در حال حاضر مشکالتی 
از نظ��ر آس��یب های اجتماعی در 
مدارس وج��ود دارد که نمی توان 

نسبت به آن ها بی تفاوت بود.
وی با اشاره به بحث آسیب های 
اجتماع��ی مورد تاکی��د و دغدغه 
رهبر معظم انقالب گفت: مباحث 
شناسایی و پیشگیری و درمان سه 
نکته ای است که باید به طور جدی 

آن را دنبال کنیم.
فان��ی افزود: خوش��بختانه در 
هفته ج��اری و جلس��ه ای که به 
همین منظور در دفتر مقام معظم 
رهبری تش��کیل ش��د امیدواریم 
آموزش و پ��رورش با حضور فعال 
در این کمیت��ه بتواند در برخورد 
با آسیب های اجتماعی گام بردارد.
جش��نواره های  توس��عه  وی 
افزای��ش  باع��ث  را  ورزش��ی 
انگیزه، تندرس��تی و س��المت در 
دانش آموزان دانست و افزود: باید 
این گونه جش��نواره ها را در سطح 
منطقه، استان و کشور تقویت کنیم 
و معاونت تربیت بدنی و سالمت نیز 
بودجه های الزم را پیش بینی کند.

فراخوان مشموالن 
دیپلم و زیردیپلم

عمومی  وظیف�ه  س�ازمان 
مش�موالن دیپلم و زیردیپلم 
دارای ب�رگ آم�اده به خدمت 
به تاریخ نوزدهم مهرماه سال 
جاری را برای اعزام به خدمت 

فراخواند.
این س��ازمان ضمن فراخوان 
مش��موالن غای��ب و غیرغای��ب 
متول��د 1355 تا پای��ان مهرماه 
1374 ب��رای انجام خدمت دوره 
ضرورت ط��ی اطالعیه ای اعالم 
کرد: مشموالن دیپلم و زیردیپلم 
س��ال های مذکور که برگ آماده 
به خدمت به تاریخ نوزدهم مهر 
دریافت کرده اند، باید درس��اعت 
و محل��ی که توس��ط س��ازمان 
وظیف��ه عمومی در برگ معرفی 
نامه مشموالن به مراکز آموزش 
نیروهای مسلح اعالم شده، حضور 

یابند.
مشموالن ساکن تهران

زیردیپلم  دیپلم  مش��موالن 
غایب و غیرغایب که دارای برگ  
آماده به خدمت به تاریخ مهرماه 
هستند باید راس ساعت 6 صبح 
روز شنبه بیس��تم مهر به محل 
و مراکزی که توس��ط س��ازمان 
وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ 
معرفی نامه مش��موالن به مراکز 
آموزش ابالغ ش��ده است حضور 
یابند تا به خدمت دوره ضرورت 

اعزام شوند.
مشموالن ساکن استان ها

مشموالن دیپلم و زیردیپلم 
غایب و غیرغایب که دارای برگ 
آم��اده به خدمت ب��ه تاریخ مهر 
هس��تند راس س��اعت 7 صبح 
شنبه بیستم مهرماه به معاونت 
وظیف��ه عموم��ی اس��تان محل 
س��کونت مراجعه ت��ا به خدمت 

دوره ضرورت اعزام شوند.
الزم به ذکر است عدم حضور 
ب��ه موقع در زم��ان و محل های 
تعیین ش��ده غیبت محس��وب 

می شود.
گفتنی اس��ت، آن دس��ته از 
مشموالنی که به هر دلیل تاکنون 
موفق به دریافت برگ معرفی نامه 
آموزش،  مراک��ز  به  مش��موالن 
نشده اند، می توانند به نزدیکترین 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 
)پلیس+10( مراجعه و نس��بت 
به دریافت ب��رگ مذکور اقدام و 
براس��اس اطالعات درج شده در 

آن اقدام کنند.

تاکید فرمانده ناجا 
بر برخورد

 با سارقان خرد
رئیس پلیس پیش�گیری با 
اشاره به تمهیدات پلیس برای 
برخورد با س�ارقان خرد گفت: 
برخورد با جرایم و سرقت های 
خرد از جمله مسائلی بوده که 
فرمان�ده ناجا در س�ال جاری 
تاکیدات بسیاری بر آن داشته 

است.
سردار تقی مهری در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم، پیرامون تمهیدات 
پلیس برای برخورد با س��رقت های 
خرد، جیب بری و کیف قاپی خصوصا 
در خط��وط مت��رو و بی آرتی اظهار 
داشت: پلیس مترو از جمله اقدامات 
پلیس برای حفظ امنیت بیش��تر و 
برخورد با سرقت های خرد، جیب بری 
و  کیف قاپی در خطوط مترو بوده و 
کالنتری ها نیز برای مقابله با چنین 
جرایم��ی برنامه های��ی را در نظ��ر 

گرفته اند.
رئیس پلیس پیش��گیری ادامه 
داد: همچنی��ن برخ��ورد با جرایم و 
س��رقت های خرد از جمله مسائلی 
بوده که فرمانده ناجا در سال جاری 
تاکیدات بسیاری بر آن داشته است 
و در چند هفته گذش��ته نیز شاهد 
اقدام��ات ویژه پلی��س تهران بزرگ 
در برخ��ورد با مجرمان و س��ارقان 
خرد بودیم.این مقام انتظامی تاکید 
ک��رد: وظیفه پلیس برقراری امنیت 
و برخورد ب��ا متخلفین، مجرمان و 
سارقان اس��ت و همانطور که پیش 
از این نیز اش��اره کرده ایم الزم است 
م��ردم در برخورد ب��ا این متخلفان 
مرات��ب را به س��امانه 110 گزارش 

دهند.
وی در ادامه اف��زود: هموطنان 
می توانن��د در مکان هایی که پلیس 
در قالب گشت های پیاده، موتوری، 
خودرویی و یا ایس��تگاه های پلیس 
حضور فیزیکی دارد گزارشات خود 
به نیروه��ای پلی��س را ارائه دهند 
و نیروه��ای پلی��س نی��ز موظف به 
برخورد با مجرمین و بررسی گزارش 

شهروندان هستند.
پیش��گیری  پلی��س  رئی��س 
خاطرنش��ان ک��رد: ش��هروندان در 
صورت مش��اهده تخلفات کارکنان 
پلیس در عدم پیگیری گزارش��ات 
خود می توانند با شماره تلفن 197 
تم��اس گرفت��ه و ش��کایت خود را 
نس��بت به نیروه��ای خاطی پلیس 

گزارش دهند.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در مورد 
مزایای الیحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که 
پس از تایید نهایی ش�ورای نگهب�ان به صورت قانون درخواهد 
آمد، اظهار کرد: ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چه 
در زمان حضانت و چه پس از آن و مش�روط ش�دن این موضوع 
به اخذ نظر موافق دادگاه صالح پس از نظر مش�ورتی س�ازمان 

بهزیستی از مهم ترین مزایای این الیحه است.
حمیدرض��ا الوند در مورد دیگر مزایای الیح��ه حمایت از کودکان 
بی سرپرس��ت و بدسرپرست، خاطرنش��ان کرد: گسترش دامنه شمول 
سرپرس��تی و قانونی نمودن سرپرستی دائم )فرزند خواندگی( و موقت 
)امین موقت( و افزایش سن سرپرستی از 12 به 16 سال و نیز گسترش 
دامن��ه خانواده های فرزندپذیر )زوجین بودن فرزند، زوجین دارای یک 
فرزن��د و زن��ان مجرد( از جمل��ه مزایای الیحه سرپرس��تی از کودکان 

بی سرپرست و بدسرپرست است.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن جایگزین های ارث برای فرزند خوانده 
نظی��ر تملیک بخش��ی از اموال و حقوق به فرزن��د، برخورداری از حق 
مستمری پدرخوانده برای کودک، برخورداری کودک از مزایای مستمری 
بازماندگان و بیمه نمودن سرپرست به نفع کودک در شرکت های بیمه 
و تکالیف سرپرس��ت نس��بت به فرزندخوانده مطاب��ق تکالیف والدین 
نسبت به اوالد در قانون مدنی از دیگر مزایای الیحه حمایت از کودکان 
بی سرپرس��ت و بدسرپرست اس��ت که پس از تصویب نهایی به صورت 

قانونی الزم االجرا است.
مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان س��ازمان بهزیستی، مکلف شدن 
سرپرس��ت به پرداخت تمامی هزینه های فرزندخوانده نظیر نگهداری، 
تربیت و تحصی��ل، برخورداری مادرخوان��ده از مرخصی دوره مراقبت 
برای کودکان زیر س��ه سال معادل مرخصی دوره زایمان و برخورداری 
فرزندخوانده از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات 

قانونی را از دیگر مزایای این الیحه دانست.

ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مشروط می شود

ر  د ن  ا ته�ر ر  ا د ش�هر
یازدهمی�ن جلس�ه ش�ورای 
اس�المی شهر تهران که صبح 
دیروز با حضور 28 عضو برگزار 
ش�د، گفت: تم�ام برنامه های 
شهرداری براساس برنامه های 

دولت و مجلس خواهد بود.
محمدباقر قالیباف خاطر نشان 
کرد: ش��هرداری در حال حاضر از 
یک سازمان صرفا خدماتی به یک 
سازمان خدماتی و اجتماعی تغییر 
پیدا کرده است و اقدامات خوبی را 

انجام داده است.
اج��رای  ب��ا  داد:  ادام��ه  وی 
برنامه های دقیق و مدون می توانیم 
ش��هرداری را به یک دولت محلی 
برس��انیم و این در حالی است که 
تمامی کارهای شهرداری براساس 
قانون اساس��ی و سند چشم انداز 

است.
قالیباف افزود: تمام برنامه های 
ش��هرداری براس��اس برنامه های 
دولت و مجلس خواهد بود و اگر در 
این راستا حرکت کنیم می توانیم 
حرکت ه��ای بزرگی را در س��طح 

شهر انجام دهیم.
برنامه  افزود:  ش��هردار تهران 
راهبردی ش��هرداری تهران کامال 
روشن اس��ت و ما اهداف خود را 

براس��اس چش��م انداز 20 ساله و 
اسناد باالدستی ترسیم کرده ایم و 

تمامی راه ها مشخص است.
قالیب��اف تصری��ح ک��رد: من 
وظیف��ه دارم که براس��اس برنامه 
راهبردی شهرداری تهران که در 
آینده به تصویب اعضاء ش��ورای 
شهر می رسد حرکت کنم و باید به 
موضوعات مهمی چون موضوعات 
فرهنگی، اقتصادی، پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی توجه شود.
واکنش شورای شهر

به نشست خیابان  ایران زمین
تهران دیروز  ش��ورای ش��هر 
را  اظهارنظرهای��ی  و  واکنش ه��ا 
در م��ورد نشس��ت خیاب��ان در 
ایران زمین داشت، به گونه ای که 
عضو کمیس��یون نظارت شورای 
شهر از دادس��تان تهران خواست 
تا به عن��وان مدعی العموم در این 

موضوع ورود پیدا کند.
اسماعیل دوستی عضو شورای 
ش��هر تهران در تذکری، گفت: از 
شهرداری تهران و سایر ارگان های 
مسئول در شهر تهران می خواهیم 
تا ب��ا اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات 
موثر نسبت به حفظ جان مردم در 
برابر انواع حوادث از سیل، حریق 
و سایر اتفاقات و خطرات گرفته تا 

دیوار شکسته ها در کوچه ها، معابر 
و اماکن عمومی و حتی چاله ها و 
چاه ها در خیابان ها داشته باشند 
و ایمن س��ازی در س��طح معابر و 
شهر تهران صورت گیرد تا مردم 
ب��ا اطمینان خاطر در این ش��هر 

زندگی کنند.
مس��ئوالن  گفت:از  دوس��تی 
می خواهیم تا نسبت به پر کردن 
و پوش��اندن چاله ه��ا و چاه ه��ا و 
ایمن سازی بالکن ها و دیواره های 
ش��هر ک��ه موجب��ات افت��ادن و 
خط��رات مختلف را ب��رای مردم 

فراهم می کند، اقدام کنند.
وی همچنی��ن خاطر نش��ان 
کرد: از ش��هرداری تهران و سایر 
مس��ئوالن مرتبط می خواهیم تا 
به داد س��اکنان محله مربوطه در 
خیابان ایران زمین برس��ند، چرا 
که  آنها در حال حاضر در شرایط 

خوبی نیستند.
سلطانی فر، عضو دیگر شورای 
شهر تهران نیز خطاب به قالیباف، 
ش��هردار تهران که در جلسه نیز 
حضور داشت، گفت: باید مشخص 
ش��ود که ابعاد و عمق گودبرداری 
صورت گرفته متناس��ب با پروانه 
بوده اس��ت یا نه؟ اگر متناس��ب 
بوده، چرا در زمینه مقاوم س��ازی 

دیواره ها با استفاده از تدابیر الزم، 
این اقدامات صورت نگرفته است؟ 
اقدامات نظارتی شهرداری منطقه 
در م��ورد این پ��روژه چگونه بوده 
است؟ همچنین چرا به شکوائیه ها 
و اعتراض��ات اهال��ی آن محل به 
مال��ک و عوام��ل اجرایی توجهی 

نشده است؟
معصومه آب��اد نی��ز در ادام��ه 
جلس��ه ش��ورای ش��هر به طرح 
حمایت از کودکان بی سرپرس��ت 
و  ک��رد  اش��اره  بدسرپرس��ت  و 
گفت:اخیرا مجلس شورای اسالمی 
طرحی را مورد بررسی قرار داده که 
براساس آن قصد دارد رابطه عالی 
فرزندخواندگی را به رابطه زناشویی 
تبدی��ل کن��د اما بن��ده نمی دانم 
ب��ا این طرح قرار اس��ت مش��کل 
پدرخوانده ها و مادرخوانده ها حل 

شود و یا فرزندخوانده ها.
وی افزود:چن��دی پیش یکی 
از روزنامه ه��ا خب��ری درج کرده 
بود مبنی بر اینکه در هر 4 دقیقه 
یک طالق رخ می دهد. بنابراین در 
این راستا از مجلس می خواهم به 
جای اینکه تدبیری درباره وضعیت 
رابطه فرزندخوانده ها با والدین شان 
بیندیش��د اقداماتی ب��رای ازدواج 

آسان جوانان انجام دهند.

در شورای شهر عنوان شد

برنامه های شهرداری بر اساس برنامه های دولت و مجلس است

محکومیت قاچاقچی موز
همدان- فارس: فردی که اقدام به قاچاق مقدار 3 هزار و 205 کیلوگرم 
موز خارجی به وسیله یک دستگاه خودرو کامیون بنز کرده بود هنگام 
عبور از ایس��ت و بازرسی شهید زارعی همدان توسط مأموران انتظامی 
دستگیر و عالوه بر ضبط کاال به پرداخت 191 میلیون و 516 هزار ریال 

جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
حمل پرنده قاچاق

مشهد- فارس: یک نفر قاچاقچی پرندگان حین حمل غیرمجاز 35 
قطعه طوطی سبز از زاهدان به سمت مشهد مقدس توسط مأموران نیروی 
انتظامی در ایست و بازرسی شهید شیردل کامه شناسایی و دستگیر شد.

سارقان پروازی به دام افتادند
فارس- مشهد: سارقان پروازی که در چند استان کشور سرقت کرده 
بودند در مشهد دستگیر شدند و به هزار و 19 فقره سرقت اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی مشهد با اعالم این خبر افزود: 3 نفر از سارقان پروازی 
که در اس��تان هایی همچون گیالن و همدان نیز سرقت کرده بودند در 
مشهد دستگیر شدند. کریمی با بیان اینکه طی اجرای 2 طرح، 190 نفر 
از معتادان و س��ارقان دستگیر شدند، افزود: در طرح دیگری که توسط 
پلیس بانوان برای جلوگیری از دزدی در اتوبوس ها انجام شد، 12 نفر از 
سارقان که از استان های دیگر نیز بودند دستگیر شدند. این مسئول ادامه 
داد: همچنین روز دوشنبه یک خودروی 405 سرقتی توسط نوت بوک 
پلیس شناسایی شد که در این راستا 7 نفر دستگیر و به 50 مورد سرقت 
خودرو و موتورس��یکلت اعتراف کردند. همچنین یکی از اوباش و اراذل 

معروف دستگیر شد.
سقوط از نخل

برازجان- خبرنگار کیهان: مرد 32 ساله ای به هویت »ع.الف« اهل و 
ساکن شهر سعدآباد از توابع برازجان هنگامی که مشغول چیدن خرما 

بود، از باالی نخل سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

خرم آباد- خبرنگار کیهان:
یارانه ها منبع تامین معاش 63 درصد از زنان سرپرست خانوار 

در کشور است.
مش��اور سرپرس��ت کمیته امداد امام  خمینی)ره( کشور در جلسه 
کارگروه تخصصی بانوان لرس��تان افزود: در کش��ور یک میلیون و 580 
هزار نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام  خمینی)ره( 

و سازمان بهزیستی هستند.
آذر اسماعیلی گفت: از این افراد حدود یک میلیون نفر تحت پوشش 
کمیته امداد امام  خمینی)ره( کش��ور هس��تند و مابقی توسط سازمان 

بهزیستی و دیگر دستگاه ها حمایت می شوند.
وی گفت: در کش��ور دستگاهی برای شناسایی و تعیین آمار دقیق 
از زن��ان سرپرس��ت خانوار وجود ندارد و یک میلی��ون و 580 هزار نفر 
مذکور خود معرف هس��تند و نظام شناسایی زنان سرپرست خانوار در 

کشور ضعیف است.
مش��اور کمیته امداد امام  خمینی)ره( با بیان این مطلب که کشور 
برای حل معضل زنان سرپرست خانوار نیازمند وزارت زنان و امور خانواده 
است، از تدوین و اجرای طرح صله رحم در کشور به منظور کاستن از 
مش��کالت زنان سرپرس��ت خانوار خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، 
زنان سرپرست خانوار توس��ط اقوام متمول تحت پوشش قرار خواهند 

گرفت که دستورالعمل آن نیز به استان ها ابالغ شده است.
وی گفت: ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار با اولویت زنان زیر 20 
سال سن از دیگر طرح های در دست اجرا جهت حمایت از این قشر است.
خانم اس��ماعیلی گفت: طرح توانمندسازی و رفع انزوا و افسردگی 
زنان سرپرس��ت خانوار از دیگر برنامه های در دس��ت اجراس��ت که با 
مش��ارکت بانک ها، سازمان ورزش و جوانان و سایر دستگاه های مرتبط 

به اجرا درآمده است.

یارانه ها منبع تامین معاش
 اکثر زنان سرپرست خانوار است

به گفته اهالی روس�تای مراکان شهرستان خوی گرگ ها ی 
گرسنه ش�بانه به مزارع هندوانه این روس�تا حمله کرده و به 

محصوالت کشاورزی آسیب می رسانند.
به گزارش ایرنا از این روستا و به گفته اهالی، گرگ های گرسنه در 
حمله به مزارع هندوانه مستقیما به سراغ هندوانه های رسیده می روند.

کشاورزان روستای مراکان، با اتفاقات پیش آمده از دست گرگ ها 
شاکی هستند و می گویند: این گرگ ها میلی به گوشتخواری ندارند و 

شکمشان را با محصوالت گیاهی کشاورزان سیر می کنند.
بر اس��اس گفته های کش��اورزان، گرگ ها مدتی است که به مزارع 
هندوانه هجوم آورده اند، آنها به یک هندوانه گاز می زنند و سراغ هندوانه 
دیگری می روند، به همین خاطر آسیب زیادی به مزارع کشاورزیمان 

وارد کرده اند.
حس��ین بابازاده یکی از اهالی روستای مراکان گفت: این حیوانات 
درس��ت می روند سراغ هندوانه هایی که رسیده اند و کاری به نارس ها 
ندارند.وی می گوید: نه تنها گرگ ها بلکه گرازها هم به مزارعمان هجوم 
می آورند و به محصوالتمان آسیب می رسانند. اهالی روستای مراکان بر 
این باورند که گرگ ها در صورت پیدا نکردن غذا هر چیزی می خورند، 
آن هم زمانی که ریسک شکار برای تامین غذا باال باشد گرگ ها از هر 
خوراکی ای، حتی نان خش��ک، میوه و سبزیجات برای تغذیه استفاده 
می کنند.وی اضافه کرد: این اولین باری نیس��ت که گرگ ها به مزارع 
این روس��تا حمله ور می شوند، در سال های گذشته هم از این اتفاق ها 

رخ داده اما این بار هجوم گرگ ها کل محصول را از بین برده است.
کش��اورزان مراکانی که از دست گرگ ها به ستوه آمده اند به اداره 

حفاظت محیط زیست خوی پناه آورده اند.
سرپرس��ت اداره حفاظت محیط زیست خوی در این رابطه گفت: 
کش��اورزان مراکانی یک پرونده شکایت عجیب داشتند، پرونده ای که 

متهم آن گرگ هایی هستند که جرمشان خوردن هندوانه بود.
جعف��ر محمدپور افزود: در شهرس��تان خوی، هجوم گرگ ها زیاد 
گزارش ش��ده اما این بار ادعای عجیب و غریب کش��اورزان، حس��ابی 

متعجبمان کرده است.

در اتفاقی نادر و عجیب در خوی

گرگ های گرسنه
 هندوانه های رسیده را دریدند

همزم�ان با هفته ک�ودک و با 
مشارکت سازمان حفاظت محیط 
تش�کل های  برخ�ی  و  زیس�ت 
زیست محیطی،  جشن بادبادک ها 
امروز چهارشنبه در پارک طبیعت 

پردیسان برگزار می شود.
ای��ن جش��ن در راس��تای تحقق 
اه��داف مش��ارکت مردمی س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و با مشارکت 
معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی 
و س��ازمان های مردم نه��اد با عنوان 
»کودک، ش��ادی و طبیعت«از ساعت 

15 برگزار می شود.

امروز، پردیسان
 کانون رقابت 

بادبادک ها می شود

19 جاعل حرفه ای 
دستگیر شدند

19 جاعل حرف�ه ای که در 
قالب یک شبکه سازمان یافته 
اق�دام به خرید و فروش اموال 
اعم از خودرو و منزل می کردند، 

توسط پلیس دستگیر شدند.
بنابر گزارش پلیس آگاهی 
ای��ن اف��راد ش��بکه ای از گروه 
جاعالن، سارقان و کالهبرداران 
هستند که با ایجاد یک باند اقدام 
به سرقت می کردند. با شناسایی 
یک��ی از اعضای بان��د ماموران 
طی ی��ک عملیات همزمان در 
چهار شهرس��تان اطراف تهران 
موفق به دس��تگیری 19 تن از 

سارقان شدند.
کارآگاهان در بررسی کارگاه 
جعل اسناد این افراد و همچنین 
بررسی اسناد و مدارک مکشوفه 
و اطالعات رایانه و فلش مموری 
این جاع��الن دریافتند که این 
افراد نه تنها در جعل اس��ناد و 
مدارک خودرو فعالیت می کنند 
بلک��ه با جعل م��دارک هویتی 
نسبت به افتتاح حساب بانکی و 
همچنین جعل اسناد و مدارک 
زمین و منازلی که مالکان آنها 
حض��ور ندارن��د، می کنند که 
در ح��ال حاض��ر ابعاد مختلف 
فعالیت این ش��بکه جاعالن در 

حال بررسی است.
بررس��ی های پلیس آگاهی 
نش��ان داد که ای��ن افراد اقدام 
به خرید و فروش 17 دس��تگاه 
خ��ودروی خارج��ی از جمل��ه 
گروه خودروهای فرانس��وی و 
کره ای داخل کش��ور می کنند. 
سرکرده های اصلی این باند نیز 
دارای سوابق کیفری مرتبط با 
این جرم هستند و نحوه آشنایی 
این افراد نیز به س��وابق زندان 

آنان باز می گشت.
پلی��س آگاه��ی ب��ه مردم 
توصی��ه کرد در ص��ورت درج  
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 
دقت الزم را در هنگام خرید و 
فروش داشته باشند و تا زمانی 
که تاییدیه اصال��ت چک را از 
بانک دریافت نکرده اند وسایل 

را به خریدار تحویل ندهند.
گفتنی است در میان اعضای 
این بان��د 19 نفره یک زن نیز 
حضور داش��ت ک��ه این زن در 
هن��گام انتقال س��ند و فریب 
فروش��ندگان زن به کار گرفته 

می شد.


