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رادیو معارف

    حوادث کوتاه از کشور

 9:00 - صبح روش��ن )بررس��ي مس��ائل اجتماعي و فرهنگي؛ زنده( 
10:00 – اخبار حوزه و دانش��گاه 10:10 – پرس��مان خانواده )پاسخ 
به س��واالت تربيتي در حوزه خانواده؛ تكرار( 11:00 – اخبار معارفي 
) انع��كاس آخرين اخبار معارفي ايران( 11:15 – زمزم احكام )مباني 
احكام - احكام حقوق مردم( 11:45 - تا آسمان )ويژه اذان ظهر- تأثير 
نماز بر نمازگزار( 12:30 – پيش��گامان )حماس��ه امير كبير در حوزه 
اقتصادي( 12:40- مقاومت )تحليل مس��ائل و اتفاقات مختلف دفاع 
مق��دس؛ تكرار( 13:00 - بر بال س��خن )پرهيز از حب دنيا در كالم 
حجت االس��الم فرحزاد؛ تكرار( 13:40 – مهاجر )معرفي فعاليت هاي 
فرهنگي و معنوي گروه جهادي ميعاد حقيقت( 13:50 - پيام واليت 
)برگزيده سخنان مقام معظم رهبري( 14:00 - خبرسراسري 14:45 
- فقه پويا )تبيين و بررسي قانون جديد كيفري نظام جمهوري اسالمي 
ايران( 15:30- مرواريدهاي ساختگي )تاريخچه آغاز نقد حديث- اولين 
حركت در زمينه نقد حديث توسط رسول اكرم ص( 16:00 – پرسمان 
كودك و نوجوان )پاسخ به سواالت تربيتي در حوزه كودك و نوجوان؛ 
زنده( 17:00 – برآستان بندگي )ويژه اذان مغرب( 17:45 - مشكات 
هدايت )شرح حكمت 64 نهج البالغه / جود و بخشش( 18:00 – دليل 
راه )بررس��ي تاريخ و عقايد وهابيت(  18:30 - باغ تماش��ا )نمايش( 
19:00- خبر جهان اسالم )رويدادهاي خبري جهان اسالم ( 19:15 
– مكارم خوبان آيت اهلل ضياءآبادي )برتري انسان بر تمامي مخلوقات؛ 
تكرار( 19:45 – ميثاق ملي )بررسي چگونگي نظارت بر هيئت وزيران 
از طريق اس��تيضاح بنا بر اصل 89 قانون اساس��ي( 20:05 – تفسير 
در گذر زمان )ويژگي ها و دستاوردهاي تفسير در قرن ششم هجري 
قمري( 20:35 – پارسايان )برگزيده  اي از حكايات زندگی علما( 20:50 
– كالم ام��ام )ويژگي هاي انقالب در كالم حضرت امام خميني )ره(( 
21:00 - اخبار معارفي )انعكاس آخرين اخبار معارفي ايران و جهان( 
21:20 - بركرانه نور )1( )تفسير آيت اهلل جوادي آملي؛ تفسير آيت اهلل 
جوادي آملي /تكرار( 22:00 – مباني فقاهت آيت اهلل مكارم شيرازي 
)درس خارج اصول مبحث قطع و ظن( 22:40 – فقه آل محمد 
) درس خارج فقه آيت اهلل نوري همداني بحث صوم ( 23:15 - شبستان 
)جنگ شبانگاهي بي عفت و پيامدهاي آن( 24:00 – خبر سراسري 
00:45 – خلوت انس )دعا و مناجات( 1:15 – بر بال سخن )پرهيز از 
حب دنيا در كالم حجت االسالم فرحزاد( 2:00 – باغ تماشا )نمايش؛ 
تكرار( 2:30 - مكارم خوبان آيت اهلل ضياءآبادي )برتري انسان بر تمامي 
مخلوقات؛ تكرار دوم( 3:00 – مرواريدهاي ساختگي )تاريخچه آغاز نقد 
حديث- اولين حركت در زمينه نقد حديث توسط رسول اكرم) ص(؛ 
تكرار( 3:30 – ميثاق ملي )بررسي چگونگي نظارت بر هيئت وزيران 
از طريق استيضاح بنا بر اصل 89 قانون اساسي؛ تكرار( 3:50 - زمزم 
احكام )مبان��ي احكام - احكام حقوق مردم؛ تكرار( 4:20 – فقه

 اهل بيت آيت اهلل مومن )درس خارج فقه مبحث واليت فقيه( 4:50 
- صبح نياز )ويژه اذان صبح( 5:40 – پيش��گامان )حماسه امير كبير 
در حوزه اقتصادي؛ تكرار( 5:50 – زيارت وارث 6:00 - بركرانه نور )2( 
)تفسير آيت اهلل جوادي آملي؛ آيات 107 -112 انبياء ( 6:40 - مكارم 
خوبان  آيت اهلل مهدوي كني )غرايز خدادادي و استعدادهاي خدادادي( 
7:05 – برگ��ي از تاريخ )بيان رويداده��اي تاريخي( 7:15 - ارمغان 
)محبوبيت در زندگي؛ زنده ( 8:00 - خبر سراس��ری 8:40 – مجله 

روز )تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران(

برازجان در ارتعاش
دشتس��تان- فارس: شنبه شب شهر برازجان در استان بوشهر چهار بار 
ديگر لرزيد تا شمار زمين لرزه های اين شهر از روز پنجشنبه تا لحظه مخابره 

خبر به 45 مورد برسد.
براس��اس اين گزارش شنبه شب ابتدا در ساعت 19 و 6 دقيقه زلزله ای 
به بزرگی 3/9 ريشتر برازجان  را لرزاند و سپس در ساعت 19 و 34 دقيقه 
زمين ل��رزه ای به قدرت 2/3 ريش��تر رخ داد همچنين در س��اعت 21 و 53 
دقيقه زلزله 2/7 ريشتری و در ساعت 22 و 7 دقيقه نيز زلزله 2/5 ريشتری 

اين شهر را لرزاند.
تصادف خونین در استان مرکزی

اراك - فارس : رئيس پليس راه فرماندهی انتظامی استان مركزی گفت: 
حادثه رانندگی در محور ازنا-اراك 4 تن كشته و 2 نفر مجروح بر جای گذاشت.

مهدی حسنی اظهار داشت: اين حادثه ديروز بر اثر برخورد يک دستگاه 
سمند با يک دستگاه كاميون ايسوزو رخ داد كه بر اثر آن 4 سرنشين خودروی 
سمند جان خود را از دست دادند و راننده و سرنشين كاميون مجروح شدند.
وی تصريح كرد: كارشناسان پليس راه علت اين حادثه را انحراف به چپ 

خودروی سمند گزارش كرده اند.
محکوم به قصاص بخشیده شد

شهركرد-خبرنگار كيهان: با تالش مددكاران زندان و رضايت اوليای دم 
يک زندانی محكوم به قصاص در بروجن از رفتن به پای چوبه دار و مجازات 

اعدام نجات يافت.
اين زندانی به جرم قتل عمدی بيش از 7 سال در زندان بروجن بود.

مه گرفتگی و تصادف زنجیره ای
اهواز - واحد مركزی خبر: ديروز مه آلودگی هوا و كاهش ديد در محور 
اهواز - س��ربندر منجر به برخورد 60 خودرو با هم ش��د. فرمانده پليس راه 
خوزس��تان با بيان اينكه در اين حادثه به هيچيک از سرنش��ينان خودروها 
صدمه ای وارد نش��ده اس��ت،  افزود: ميزان خس��ارت وارده در دست بررسی 
اس��ت. سرهنگ قدرتی علت وقوع اين حادثه را كاهش ديد رانندگان بر اثر 

مه شديد اعالم كرد.
کشف اشیای تاریخی تقلبی

اروميه - واحد مركزی خبر: قاچاقچيان اشيای تاريخی تقلبی در اروميه 
دستگير شدند. فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگی آذربايجان غربی گفت: 2 
قاچاقچی با يک خودروی پرايد ديروز در جاده شهيد كالنتری )اروميه - تبريز( 
در حال تردد بودند كه با همكاری به موقع نيروی انتظامی و يگان حفاظت 
دستگير شدند. سرهنگ اكبرلويی افزود: از اين افراد 3 عدد مجسمه كوچک 
برنجی ) به ش��كل گوزن( و يک دس��تگاه فلزياب كشف و به مقامات قضايی 
تحويل ش��د. وی اضافه كرد:  اشيای مكشوفه تقلبی و از مجسمه های هزاره 

اول لرستان كپی برداری شده است.
توقیف محموله سوخت قاچاق

آبادان - واحد مركزی خبر: محموله 60 هزار ليتری س��وخت قاچاق در 
آب های منطقه ای آبادان و ماهشهر توقيف شد. فرمانده پايگاه دريايی آبادان 
گفت: اين محموله كه ديشب از 2 فروند لنج صيادی و تجاری هنگام خروج 
از مرز آبی كشف شد، قرار بود به صورت غيرقانونی در بازار فرآورده های نفتی 
خليج فارس به فروش برسد.  سرهنگ شرفی ارزش محموله توقيف شده را 
بيش از يک ميليارد و 100 ميليون ريال اعالم و اضافه كرد: در اين ارتباط 

4 نفر دستگير شدند.
مرگ جوان مشهدی

مشهد - واحد مركزی خبر: جوان 24 ساله مشهدی بر اثر گاز گرفتگی 
جان خود را از دست داد. مدير حوزه 2 عمليات سازمان آتش نشانی مشهد 
گفت: ايجاد انشعاب غيرمجاز گاز از منزل به داخل انباری و استفاده از وسايل 
گرمايش��ی در اين انباری كوچک باعث انتشار گاز مونوكسيد كربن و مرگ 
اين جوان شد. مهدی رضايی افزود: جسد جان باخته برای تحقيقات بيشتر 

به پزشكی قانونی منتقل شد.
توقیف یک تن تریاک در چابهار

زاهدان - واحد مركزی خبر: تريلر حامل هزار و 28 كيلوگرم ترياك در 
چابهار توقيف شد. فرمانده انتظامی سيستان و بلوچستان گفت: قاچاقچيان 
قصد داشتند اين محموله را به ديگر مناطق كشور منتقل كنند كه با اقدامات 

اطالعاتی ماموران پليس مبارزه با موادمخدر ناكام ماندند.

فرمان�دار آب�ادان گفت: در پ�ی گزارش های 
رسیده مبنی بر بمب گذاری در کیلومتر 50 خط 
لوله انتقال نفت به ماهشهر با هوشیاری نیروهای 

امنیتی این توطئه خنثی شد.
بهرام ايلخ��اص زاده در گفت وگو با فارس با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: با هوش��ياری ماموران حراس��ت 
ش��ركت نفت، توطئه بمب گ��ذاری در خط لوله نفت 

آبادان - ماهشهر كشف و خنثی شد.
وی افزود: عمليات خنثی س��ازی بدون هيچ گونه 
تلفات جانی و مالی و با موفقيت در اسرع وقت ممكن 

توسط ماموران امنيتی به طور كامل خنثی شد.

بمب کار گذاشته شده 
در خط لوله نفت آبادان- 

ماهشهر خنثی شد

وزیر بهداشت از بیمه داروهای درمان ناباروری 
و نصف شدن قیمت آنها خبر داد.

دكتر سيد حسن هاشمی ديروز در حاشيه مراسم 
روز جهانی ايدز كه در تاالر وزارت بهداشت برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران گفت: ليست جديدی از داروها با 
توافق بيمه ها در حال نهايی ش��دن است كه داروهای 

درمان ناباروری نيز در اين ليست قرار دارند.
وی در ادامه با اشاره به كاهش بودجه درمان ايدز، 
ادامه داد: در مورد بيماری ايدز س��عی كرديم در اين 
س��ال ها ابتدا انكار كنيم و بعد از باور واقعيت اهميت 
الزم را برايش قائل نشديم در عين حال هزينه بيماران 
مبتال به ايدز غير از حمايت های اجتماعی كه نياز دارند 

بسيار باالست.
وزير بهداش��ت گفت: كشورهای مختلف از جمله 
ايران در زمينه پيشگيری از ايدز هزينه كمی می كنند 
و اهميت كمی برای آن قائل هستند با اين وجود سعی 
خواهيم كرد بودجه ايدز را از منابع ديگر تامين كنيم.
هاشمی همچنين در مورد اولويت های برنامه 100 
روزه خود گفت: مهمترين كاری كه كرديم اين بود كه 
تمام مسئوالن در سطح كالن نسبت به حوزه سالمت 
حساس شوند و متوجه شوند كه سالمت مشكل اصلی 

كشور است.
وی گف��ت: در دوره ه��ای گذش��ته س��المت در 
رديف های 9 تا 12 اولويت های كش��ور قرار داشت اما 
اكنون در كنار امنيت و غذا جزو اولويت های مهم كشور 

قرار خواهد گرفت.
وزير بهداش��ت در مورد كس��ری بودج��ه وزارت 
بهداش��ت نيز گفت: وزارت بهداشت بيش از 65 هزار 
ميليارد تومان كس��ری اعتبار دارد كه 4 هزار و 700 

ميليارد آن از سال 91 ايجاد شده است.
دكتر هاشمی همچنين در جمع خبرنگاران با اشاره 
به پنهان كاری در مقوله بيماری ايدز در سال های اخير 

و همچنين ورود فرآورده های پالس��مای خونی كه در 
س��ال 65 كودك 5 س��اله ای در كش��ورمان را به اين 
بيماری مبتال كرد، گفت: بيماری ايدز را نبايد به عنوان 
ناهنجاری اخالق��ی در نظر گرفت بلكه بايد به عنوان 
يک بيماری به آن نگاه كرد چرا كه اين بيماری بسيار 
كشنده و مسری است و مانند طاعون عمل می كند و 

عالئم مشخصی نيز ندارد.
هاشمی ادامه داد: بنده از رسانه ها درخواست دارم 
شرايطی فراهم شود تا مسئوالن وزارت بهداشت بتوانند 
درباره بيماری ايدز  بی پرده صحبت كنند و در اين راستا 
برای كسانی كه می خواهند تست اين بيماری را بدهند 

امكانات الزم را فراهم كنيم.
وزير بهداشت در تشريح اقدامات در زمينه بيماری 
ايدز عنوان كرد: در س��ال های گذش��ته س��عی بر آن 
ش��ده كه درباره اين بيماری پرده پوشی صورت پذيرد 
و متاس��فانه كشور ما نيز برای پيشگيری بسيار بسيار 
ك��م هزينه می كند يعنی اص��ال هزينه نمی كند. بنابر 
اي��ن هزينه های درمان و داروی بيماران ايدز بس��يار 
باالس��ت. پس می توان در گام نخس��ت آگاهی بخشی 

افراد را افزايش داد.
علی اكبر س��ياری، معاون وزير بهداشت نيز درباره 
موج سوم ش��يوع ايدز در اين همايش گفت: وضعيت 
بهداش��ت زندان ها بايد ارتقاء يابد و اين در حاليس��ت 

كه متاسفانه ابتال به ايدز در ايران 9 برابر شده است.
آمار ایدز در ایران 9 برابر شد

وی ادامه داد: با توجه به اينكه آمار جديد ابتال به 
بيماری ايدز در دنيا 2 برابر شده ولی اين آمار در ايران 
9 برابر ش��ده است به طوری كه در گذشته 88 درصد 
انتق��ال بيماری ايدز از طري��ق تزريق بود كه اين آمار 
ب��ه 55 درصد كاهش يافت ولی انتقال اين بيماری از 
طريق جنسی كه در ابتدا 8 تا 10 درصد بود در سال 

91 به 33 درصد افزايش يافته است.

معاون بهداشتی وزير بهداشت در تشريح نگرانی ها 
درباره ش��يوع بيماری اي��دز در ايران عنوان كرد: يک 
زمان��ی انتقال بيماری اي��دز از طريق تزريق بود و اين 
مسئله را می توانستيم كنترل كنيم ولی در حال حاضر 
مقوله انتقال بيماری ايدز از طريق جنس��ی و در رده 
س��نی جوانان صورت می  پذيرد كه بايد به آن مصرف 

روانگردان ها را نيز اضافه كرد.
معاون بهداشتی وزير بهداشت تصريح كرد: ما درباره 
بيماری ايدز نگران موج ش��يوع آن در كشور هستيم 
بسياری از افراد راه های پيشگيری از آن را نمی دانند و ما 
بايد تالش كنيم با اطالع رسانی در مدارس و دانشگاه ها 
با كمک اصحاب رسانه و طالب موارد جديد را به صفر 
برس��انيم. در اين مقوله مشكالت فرهنگی داريم زيرا 
نمی تواني��م مانند برخی جوامع درباره بيماری ايدز به 

صورت باز صحبت كنيم.
س��ياری با اش��اره به اينكه با توجه به اينكه وضع 
زندان  ها بهتر ش��ده است ولی بايد مشكالت بهداشتی 
زندان ها برطرف ش��ود، زمانی بنده از زندان كرمانشاه 
بازديدی داشتم. باور كنيد 10 روز پس از خارج شدن 
از زندان هنوز ريه هايم مملو از بوی نامطبوع زندان بود.

وی تصريح كرد: مش��كل بهداشت در زندان ها در 
همه دنيا وجود دارد به راحتی مواد مخدر وارد زندان 
می شود و معتادان با يک خودكار به طور مشترك مواد 
مخدر مصرف می كنند به طوری كه در زندان های آمريكا 
زندانی پس از 12 ساعت ورود به زندان تماس جنسی 
داشته اس��ت بنابراين قدم های بزرگی برای بهداشت 

زندان ها برداشته شود.
س��ياری خاطرنش��ان كرد: برای حل مش��كل هر 
جامعه ای خود جامعه بايد به عنوان عنصری مهم تالش 
كند كه در اين مقوله به 3 چيز از جمله كمک علمی، 
فنی و فراهم كردن تسهيالت نياز است كه اين مسئله 

وظيفه ما بوده و آن را انجام می دهيم.

وزیر بهداشت در مراسم روز جهانی ایدز:

داروهایدرمانناباروریبیمهمیشوند

دادستان:

جاسوسی یکی از جرایم افاغنه 
در کرمان است

دادس�تان عموم�ی و انقالب کرم�ان گفت: 
جاسوس�ی یکی از جرایم مهم افاغنه در کرمان 
است و 8 نفر جاسوس افغان روانه زندان های این 

استان شده اند.
يداهلل موحد اظهار داش��ت: 280 هزار نفر افغانی 
در اس��تان كرمان ساكن هستند كه حدود 10 درصد 

جمعيت كرمان را تشكيل می دهند.
وی اف��زود: از اين تعداد افغانی فقط 70 هزار نفر 
آنها دارای مجوز اقامت و تردد هستند و بقيه به صورت 
غيرمجاز اقامت دارند و بر اساس برآوردها اين جمعيت 

حدود 120 هزار فرصت شغلی را اشغال كرده اند.
به گ��زارش فارس، اي��ن مقام قضاي��ی كرمان را 
نخس��تين پذيرش��گاه افاغنه در ايران دانست و اظهار 
داش��ت: با توج��ه به اينكه اس��تان های سيس��تان و 
بلوچس��تان و هرمزگان از نقاط ممن��وع اقامت اتباع 
افغانستان به شمار می آيند، استان كرمان به بهترين 

پذيرشگاه آنها تبديل شده است.
موحد تصريح كرد: اكنون 30 درصد جرائم استان 

كرمان از سوی اتباع افغان انجام می شود.
دادستان عمومی كرمان افزود: در چهار ماه نخست 
س��ال گذشته 439 افغان از س��وی مراجع قضايی به 
زندان های اس��تان كرمان معرفی شده اند كه 51 نفر 
به اتهام قتل و مش��اركت در قتل و 216 نفر در حوزه 

مواد مخدر روانه زندان شده اند.
موحد افزود: همچنين 78 نفر در حوزه سرقت كه 
سه فقره از سرقت ها مسلحانه بوده، 10 نفر در حوزه بزه 
محاربه و اقدام عليه امنيت ملی و همكاری و مشاركت 
مسلحانه با گروهک القاعده، چهار نفر به اتهام آدم ربايی 
و هش��ت نفر جاسوس و يک نفر هم به علت حمل و 

نگهداری سالح جنگی روانه زندان شده اند.
دادس��تان كرمان با اعالم اينك��ه هم اكنون 250 
تبعه افغانس��تان در زندان مركزی شهرستان كرمان 
در حال تحمل كيفر هس��تند، تصري��ح كرد: به طور 
كلی اتباع افغانستان در پنج حوزه جعل اوراق هويتی، 
خريد مال مس��روقه در كارگاه ه��ای ضايعاتی، جرائم 
منافی عفت  ناش��ی از تفاوت های مذهبی، مواد مخدر 
و جاسوس��ی، رقم قابل توجهی از مجرمان را به خود 

اختصاص می دهند.

نصب آسانسورهای 
خطوط 1، 2 و 5 مترو

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه تعداد 
54 دس�تگاه آسانسور جدید را در خطوط 1، 2 

و 5 مترو نصب و مورد بهره برداری قرار داد.
بنا بر گزارش رس��يده، اين آسانس��ورها در 15 
ايستگاه باقرشهر، شاهد، امام حسين)ع(، شهيد مدنی، 
گلبرگ، سرسبز، دانشگاه علم و صنعت، شهيد باقری، 
تهرانپارس، ورزش��گاه آزادی، چيتگر، ايران خودرو، 
گرمدره، اتمسفر و محمدشهر نصب شده است كه از 
اين تعداد 12 مورد در مرحله اخذ مجوز اس��تاندارد 
برای بهره برداری قرار دارند و مابقی تحويل ش��ركت 

بهره برداری شدند.

قاچاقچیان مواد مخدر
 ساالنه 3 میلیارد دالر
 در ایران سود می برند

معاون س�تاد مب�ارزه با م�واد مخدر نهاد 
ریاست جمهوری گفت: قاچاقچیان مواد افیونی 
و مخدر در ایران س�االنه سه میلیارد دالر سود 

به جیب می زنند.
بابک دين پرست در سفر به كيش گفت: سوداگران 
جهان ساالنه 435 ميليارد دالر سود به دست می آورند 
ك��ه 68 ميليارد دالر آن مربوط به قاچاق مواد افيونی 
اس��ت.وی افزود: سال گذشته 500 تن مواد مخدر در 
سراسر كشور كشف شد و 263 هزار نفر از عوامل توزيع 

و قاچاق اين مواد دستگير شدند.
وی اظهار كرد: در هش��ت ماه گذشته و از ابتدای 

سال جاری، 353 تن مواد مخدر كشف شده است.
معاون س��تاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياس��ت 
جمه��وری در ادامه گفت: براس��اس آمار موجود، يک 
ميليون و 325 هزار نفر در كشور معتاد به مواد مخدر 
هستند كه 2/65 صدم درصد جمعيت 15 تا 64 سال 

كشور را تشكيل می دهند.
وی با بيان اين كه بايد ويترينی از شرايط مختلف 
درمان��ی فراروی معتادان قرار گيرد، گفت: هم اكنون 
755 هزار نفر معتاد تحت پوشش خدمات درمانی در 
مسير ترك اعتياد هستند.در اين نشست كه با حضور 
مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش و ساير اعضای 
ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جزيره كيش 
برگزار ش��د، راهكارهای تحقق جزيره عاری از اعتياد 

در افق 1404 بررسی شد.

جمع آوری کارتن خواب های 
محالت جنوب غرب پایتخت

مدی�ر اداره س�اماندهی ش�هرداری منطقه 
18 از جم�ع آوری کارتن خواب های محالت این 

منطقه خبر داد.
علي��زاده، در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار اجتماعی 
باش��گاه خبرنگاران، گف��ت: اجرای ط��رح جمع آوری 
كارتن  خواب  های محالت منطقه 18 در دستور كار اداره 

ساماندهی شهرداری اين منطقه قرار دارد.
وی افزود: اين طرح به منظور رفاه حال شهروندان 

در دست اجرا است.

پانزدهمین مانور زلزله و ایمنی برای افزایش 
توانایی دانش آموزان در مواقع بحرانی در سراسر 

کشور برگزار شد.
پانزدهمين مانور زلزله در 114 هزار واحد آموزشی 
و با ش��ركت 13 ميليون دانش آموز در ساعت10/15 

صبح ديروز در سراسر كشور برگزار شد.
اين مانور با حضور رئيس مديريت بحران كش��ور، 
رئيس س��ازمان جوانان جمعي��ت هالل احمر، مدير 
كل آم��وزش و پرورش اس��تان تهران و پژوهش��گاه 
زلزله شناسی در دبيرستان نمونه دولتی دخترانه آرميتا 

مصلی نژاد ناحيه 2 شهرری اجرا شد.
در اي��ن مان��ور دانش آم��وزان با اص��ول ايمنی و 
پناه گيری صحيح در مواقع بحرانی چون زلزله آش��نا 

شده و مهارت های امدادی خود را تمرين كردند.
الزم به ذكر است برگزاری اين مانور به همت وزارت 
آم��وزش و پرورش، جمعيت هالل احمر، پژوهش��گاه 
زلزله شناسی، سازمان مديريت بحران كشور و همچنين 

سازمان آتش نشانی و اورژانس اجرا شد.

مانور زلزله در 114 هزار مدرسه برگزار شد

فرد ناشناسی طی تماس تلفنی با وکالی 
دادگس�تری آنان را به بهانه پرداخت هزینه 
حق الوکاله به پای دستگاه خودپرداز کشانده 

و حسابشان را خالی می کرد.
بنا بر گزارش پليس آگاهی، تعدادی از وكالی 
دادگس��تری كه مورد كالهبرداری فرد ناشناسی 
ق��رار گرفته بودند ضمن مراجعه به پليس آگاهی 
اعالم كردند: اين شخص به بهانه اين كه در خارج 
از كش��ور به سر می برد از آنها درخواست كرده تا 
به دس��تگاه خودپرداز مراجعه تا از طريق حساب 

ارزی اقدام به انتقال وجه به حساب آنها نمايد.
با توجه به شيوه و شگرد يكسان در كالهبرداری 
از گروهی از وكالی دادگستری و اطمينان از اين 
موضوع كه تمامی كالهبرداری ها از سوی يک نفر 
انجام ش��ده، كارآگاهان اداره چهاردهم تحقيقات 
خود را آغاز و با بررسی تراكنش های مالی متعلق 
به مالباختگان اطالع پيدا كردند كه تمامی وجوه 
كالهبرداری شده به حساب فرد مشخصی به نام 

کالهبرداری از وکالی دادگستری
منتقل  »محم��د.ن« 
ش��ده؛ با شناس��ايی 
افتتاح حساب،  محل 
كارآگاهان به ش��عبه 
نظ��ر  م��ورد  بان��ک 
بررسی  مراجعه و در 
م��دارك  و  اس��ناد 

از 80 س��ال سن دارد و صاحب مدارك شناسايی 
)مجيد.ن( نيز پي��ش از اين اقدام به اعالم فقدان 

مدارك شناسايی خود كرده است.
پليس آگاهی در اين رابطه با هش��دار نسبت 
ب��ه اين كه »برای انتقال وجه از طريق سيس��تم 
عابر بان��ک نيازی به مراجعه صاحب حس��اب به 
دستگاه خودپرداز ) ATM( وجود ندارد«، عنوان 
داشت: »با توجه به شناسايی تصوير افتتاح كننده 
حس��اب های مجعول و به منظور شناسايی هويت 
اين شخص، دستور انتشار تصوير وی از سوی مقام 
محترم قضايی صادر ش��ده؛ لذا از كليه شهروندان 
محترم كه موفق به شناس��ايی تصوير متهم تحت 
تعقيب اداره چهاردهم شدند درخواست می شود تا 
هرگونه اطالعات خود را در خصوص هويت، محل 
س��كونت و ديگر اقدام��ات مجرمانه احتمالی اين 
ش��خص از طريق شماره تماس های 51055514 
و 51055415 در اختيار اداره چهاردهم مبارزه با 
كالهبرداری پليس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.«

شناس��ايی افتتاح كننده حس��اب اطمينان پيدا 
كردند كه كليه اسناد و مدارك ارائه شده به بانک، 
مجعول و متعلق به فرد ديگری به نام »مجيد.م« 
است كه متهم پرونده با جعل هويت »محمد.ن« 
و با استفاده از اسناد مجعول متعلق به »مجيد.م« 
اقدام به افتتاح حس��اب های مختلف بانكی با نام 

اين دو نفر كرده است.
افتتاح كننده حس��اب در حالی با مشخصات 
محمد .ن )متولد 1360( اقدام به افتتاح حس��اب 
ك��رده بود كه در بررس��ی های به عم��ل آمده و 
شناسايی محمد.ن مشخص شد كه ايشان بيش 

بررس�ی های ی�ک نه�اد ض�د فس�اد در 
دستگاه های دولتی آفریقای جنوبی از وضعیت 
مالی پس از ریاست جمهوری »جیکوب زرما« 
رئیس جمهور فعلی و رئیس حزب حاکم کنگره 
مل�ی آفریقا حکای�ت از آن دارد که وی مبلغ 

خبرن�گاران  بین الملل�ی  فدراس�یون 
نس�بت به ش�رایط خطرناک خبرنگاران و 

روزنامه نگاران در عراق هشدار داد.
اين هش��دار از س��وی اين نه��اد بين المللی 
به دنبال م��رگ »عالء ادور« چهارش��نبه هفته 

قتل 
 300

خبرنگار
 در عراق

گذشته در شهر موصل اعالم شده است. اين فيلمبردار 41 ساله كه 
در خدمت شبكه تلويزيونی »نينوا الغد«  بود، به ضرب سه گلوله به 
سر و سينه اش توسط افراد مسلح كشته شد. براساس گزارش ها اين 
فيلمبردار پيش تر نيز برای شبكه »الرشيد تی وی« و چندين شبكه 

ديگر به صورت فيلمبردار و خبرنگار آزاد فعاليت می كرد.
چند روز پيش نيز »واده الحمدانی« يک خبرنگار كه برای شبكه 

تلويزيونی »بغداد تی وی« كار می كرد، با تير مستقيم كشته شد.
براس��اس اعالم فدراسيون بين المللی خبرنگاران، در سال جاری 
ميالدی 6 خبرنگار و روزنامه نگار كه حوادث عراق را پوشش می دادند 

در خشونت های اين كشور كشته شده اند.
براساس آمارهای اعالم شده، دست كم 300 روزنامه نگار، خبرنگار 
و فعال رسانه ای از زمان حمله آمريكا به عراق در سال 2003 تاكنون، 

در خشونت های مختلف سراسر عراق كشته شده اند.

اخبار رسیده از مکه مکرمه حاکی از آن 
اس�ت که بخشی از دیوار تازه ساخته شده 

مسجدالحرام، فرو ریخت.
گفته می ش��ود اين بخش از ديوار در طرح و 
پروژه توسعه مسجدالحرام كه از سال گذشته آغاز 

بخشی
 از دیوار 

مسجدالحرام 
فرو ریخت

شده و همچنان ادامه دارد، ساخته شده بود اما به داليل نامعلومی كه 
به نظر می رسد مشكالت عمرانی و مهندسی بوده، فرو ريخته است.

به گزارش ش��يعه آنالين، پس از فرو ريختن اين ديوار، مديريت 
مسجدالحرام فورا بيانيه ای صادر كرد و ضمن تأييد خراب شدن اين 
بخش از مسجدالحرام، اعالم كرد كه علت آن در حال بررسی است.

شايان ذكر است، بخش تخريب شده از ديوار مسجدالحرام، در ضلع 
جنوبی »باب العمره« قرار دارد و تصاوير ريختن آن فورا در رسانه ها و 

صفحات مختلف سايت های اجتماعی منتشر شد.
الزم به ذكر است، بعد از فرو ريختن اين بخش از ديوار، عمليات 
در اين ناحيه فورا متوقف ش��د تا اقدامات الزم برای انجام بررس��ی و 

بعد از آن عمليات بازسازی آن آغاز شود.
ناگفته نماند عمليات توس��عه مسجد الحرام از زمان آغاز تاكنون 
به ش��دت مورد انتقاد افكارعمومی جهان عرب و جهان اس��الم قرار 
گرفته زيرا در اين عمليات بس��ياری از آثار تاريخی اس��الم تخريب و 

نابود شده است.
اما رژيم ديكتاتوری آل س��عود بدون توجه به ناراحتی، خش��م و 
اعتراض افكار عمومی جهان اسالم و جهان عرب به عمليات تخريب 

ادامه داده و همچنان كار خود را می كنند.

ک�ودک 20 ماه�ه بلژیک�ی ب�ا امضای 
قراردادی ب�ه تیم »رس�ینگ باکس برگ« 

پیوست.
استعداديابی به عنوان يكی از معيارهای يک 
باشگاه محسوب می شود. البته يک تيم بلژيكی 

امضای 
قرارداد 
با کودک
 20 ماهه !

جالب  آينده نگ��ری  با 
توج��ه در اي��ن زمينه 
و يک  ركورددار ش��د 
ك��ودك 20 ماه��ه را 
رسما به عضويت خود 

درآورد.
فوتب��ال  باش��گاه 
»رسينگ باكس برگ« 
بلژي��ک اع��الم ك��رد: 
اين باشگاه با »برايس 
ماه��ه   20 بريت��س« 
قرارداد  امض��ای  برای 
ب��ه توافق رس��يد. اين 
در حالی است كه اين 
بازيكن هنوز نمی تواند 
نام فوتب��ال را به زبان 

بياورد!باشگاه »رس��ينگ باكس برگ« در نزديكی »خنک« بلژيک از 
تيم های استعدادپروری است كه هر ساله بازيكنان زيادی را در آكادمی 

خود پرورش می دهد.
سرمربی اين تيم بلژيكی پس از به خدمت گرفتن اين بازيكن گفت: 

مهارت توپی برای كودكی در سن او فوق العاده است.
بلژي��ک در س��ال های اخير بازيكنان بزرگ��ی را به فوتبال جهان 

معرفی كرده است.

زنان عربس�تان س�عودی که سالها در 
حسرت دس�تیابی به حق رانندگی به سر 
می برن�د، اکن�ون ب�رای اثبات بخش�ی از 
توانمندی های خود به اسب س�واری روی 

آورده اند.

زنان سعودی
 به 

اسب سواری 
راضی شدند

به گزارش العالم، اس��ب سواری زنان سعودی در شرايطی انجام 
می ش��ود ك��ه مخالفان  خ��ود را دارد، اما اي��ن مخالفت ها به فتوای 
ش��رعی و ممنوعيت قانونی منجر نشده و به اين ترتيب حضور زنان 
در ميدان های اسب سواری به نكته جالب توجه اين روزهای سعودی 

تبديل شده است.
مخالفان اسب سواری به انتشار شايعات درباره زيان اسب سواری بر 
سالمت زنان دامن می زنند، اما روزنامه »عكاظ اليوم« به نقل از دكتر 
»فواز ادريس« متخصص زنان و زايمان نوش��ت ورزش سواركاری به 
هيچ وجه بر سالمت زنان برای باردار شدن تاثيری نمی گذارد و هيچ 

مانعی برای روی آوردن زنان به اين ورزش وجود ندارد.
»هش��ام پاش��ا« مالک يكی از اصطبل های نگهداری اس��ب در 
عربس��تان ه��م در اين باره ب��ه روزنامه عكاظ اليوم گفته اس��ت كه 
سواركاری ورزشی اصيل و مفيد است و ما هرگز دختران را از انجام 
اين ورزش بازنمی داريم.زنان عربس��تانی تاكنون از راههای مختلف 
ت��الش كرده اند كه قوانين محدود كننده حق رانندگی برای خود را 
تغيير دهند؛ ولی با مخالفت های جدی مقام های اين كشور همچنان 

از اين حق محروم مانده اند.

جنجال بر 
سر خانه 

رئیس جمهور 
آفریقا

هنگفتی )معادل 21 میلیون دالر(  به س�بب توسعه بخشیدن به 
خانه سنتی خود در استان »کوزولو ناتال« سود برده است.

براساس گزارش روزنامه »ميل اند گاردين« »زوما« به دليل هزينه 
كردن از بودجه عمومی كشور برای توسعه طرح سيستم امنيتی، ساخت 
يک استخر آب گرم خورشيدی و خيابان سازی در محوطه اطراف منزل 
مسكونی سنتی خود در »انكاتدال« در نزديكی »دربن«، بايد  هم به 

پارلمان و هم جامعه پاسخگو باشد.

120 دس�تگاه ویلچر به مناس�بت روز جهانی معلوالن ب�ا همکاری معاونت 
توانبخشی سازمان بهزیستی و انجمن دفاع از حقوق معلوالن در بین معلوالن 

نیازمند تهران توزیع شد.
يحيی سخنگويی، معاون توانبخشی سازمان بهزيستی در اين مراسم گفت: امكانات 
سازمان بهزيستی محدود است و اگر امكانات اين سازمان 10 برابر شود، همچنان قادر 
به پاسخگويی به نيازها نيستيم، چرا كه جمعيت معلوالن نيز هر ساله افزايش می يابد و 

امسال از 10 درصد به 15 درصد رسيده است.
وی با بيان اينكه در تمام دنيا نگهداری از معلول در خانواده مرس��وم اس��ت، گفت: 

تقاضا برای نگهداری از معلوالن در خانواده كاهش يافته است. بنابراين توصيه می كنيم 
اگر خانواده ها ش��رايط نگهداری دارند، اجازه ندهند اين افراد از كانون گرم خانواده جدا 

شوند و سازمان برای رفع مشكالت اين افراد، آنان را ياری می كند.
معاون توانبخشی سازمان بهزيستی افزود: اگر خانواده ای به هر علتی مشكلی برای 
نگهداری دارد، »طرح مراقبين« برای اين افراد راه اندازی ش��ده اس��ت و در پی آن افراد 
آموزش ديده سه ساعت در روز برای انجام خدمات معلولين و سالمندان به صورت رايگان 
به خانه ها اعزام می ش��وند. همچنين افرادی كه قادر ب��ه نگهداری معلولين در خانواده 

نيستند، می توانند در اين طرح ثبت نام كنند.

معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج کشور 
گفت: نخستین کاروان هاي زیارتي عمره مفرده 

اول دي ماه به سرزمین وحي اعزام مي شوند.
ناصر خدرنژاد معاون حج، عمره و عتبات سازمان 
حج كش��ور در گفت و گو با پايگاه اطالع رس��اني حج 
از اع��زام بيش از 800 هزار زائر در قالب ش��ش هزار 
كاروان در عمليات عمره مفرده 93-92 به س��رزمين 

امن الهي خبر داد.
وي با بيان اينكه امس��ال ب��رای زائران عمره گزار 
ايرانی، 75 هتل در مكه و مدينه براي اسكان تدارك 

ديده ش��ده است، يادآور شد: بيشتر هتل  ها در مدينه 
منوره مستقر ش��ده است، اما هتل هاي مكه از لحاظ 

امكانات و اسكان زائر كيفيت بهتري دارند.
وي رويكرد امسال سازمان حج و زيارت را كاهش 
قيمت  ها و افزايش كيفيت هتل  ها عنوان كرد و گفت: 
با پيگيري هاي انجام شده هتل هايي كه سال گذشته 
دچار مش��كالتي بودند از ليست مراكز اسكان حذف 
شده و هتل هاي با كيفيت بهتري آماده اسكان زائران 
هستند.معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج كشور 
با بيان اينكه نخستين كاروان هاي زيارتي عمره مفرده 

اول دي ماه به س��رزمين وحي اعزام مي شوند، گفت: 
البته براي اعزام از 27 و 28 آذرماه برنامه ريزي ش��ده 
اس��ت كه در صورت صدور به موقع ويزا، اعزام انجام 

خواهد گرفت.
وي ي��ادآور ش��د: در مرحل��ه نخس��ت اعزام هاي 
عمره گزاران كشورمان كه از ابتداي دي ماه آغاز مي شود 
و تا 7 فروردين ماه 93 ادامه خواهد داشت، تعداد 333 
هزار و 605 نفر در فاصله زماني اول دي ماه 92 تا 23 
اسفند و 58 هزار و 727 نفر در بازه زماني 24 اسفند 

92 تا 7 فروردين 93 به عربستان اعزام مي شوند.

معاون سازمان حج و زیارت خبر داد

اول دي، اعزام نخستين زائران ايراني

اهدای 120 ويلچر به معلوالن نيازمند

سازمان تعزیرات حکومتی در قالب طرح پایش 
و نظارت بازار آی س�ی تی به ص�ورت فوق العاده به 

تخلفات حوزه آی سی تی رسیدگی می کند.
محمد حسن سرابيان رئيس گشت های سيار سازمان 
تعزيرات كش��ور با اعالم اين خبر گفت: سازمان تعزيرات 
حكومت��ی به همراه هفت دس��تگاه حاكميتی، نظارتی، 
اجراي��ی و بخش خصوصی، بصورت هماهنگ و متمركز 
طرح كشوری پايش و نظارت بر بازار ICT را به منظور 
مبارزه با تخلفات احتمالی، ارتقای س��طح آگاهی مردم 

و فعالي��ن حوزه ارتباطات و فن��اوری اطالعات و كاهش 
تخلف��ات و جرايم اين ح��وزه در تاريخ 92/9/10 به اجرا 
گذاش��ت كه اميدواريم با اين اق��دام همه جانبه حقوق 
مصرف كنندگان در حوزه ICT تأمين گردد. ضمناً اهداف 
مورد نظر هشت دستگاه موضوع تفاهم نامه در چارچوب 

صالحيت های مقرر به شرح ذيل است:
1- رعايت تعرفه های ابالغی مطابق با قوانين و مقررات

2- ارائه خدمات پشتيبانی مناسب به كاربران
3- بررسی وضعيت شبكه توزيع و فروش خدمات

4- ارائه سرويس با كيفيت مناسب و مطابق قوانين 
و مقررات و مفاد قرارداد

بنابراين گزارش س��ازمان تعزيرات حكومتی حسب 
وظيفه ذاتی خود با وصول شكايت و يا گزارش بازرسين 
و كارشناس��ان مجری طرح پايش بصورت فوق العاده به 
تخلفاتی از جمله گرانفروشی، كم فروشی، تقلب، فروش 
اجباری و ساير تخلفات موضوع صالحيت سازمان تعزيرات 
حكومتی رسيدگی و پس از احراز تخلف مبادرت به صدور 

رأی مقتضی خواهند نمود.

سازمان تعزيرات حکومتی مسئول رسيدگی به تخلفات حوزه آی سی تی


