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زوج جوان آمریکایی مراسم پیوند زناشویی 
خود را در بلندترین نقطه جهان برگزار کردند.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، زوج جوان 
ماجراجــوی اهل کالیفرنیای آمریــکا در یک تصمیم 
جالب مراسم ازدواج خود را در مرتفع ترین نقطه جهان 

مؤسســات خیریه در آمریــکا می گویند 
هم اکنــون 16 میلیون کودک در آمریکا غذای 
کافی برای خوردن ندارند، این تعداد یک پنجم 
جمعیت کودکان ثروتمندترین کشور جهان را 

تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا وســیما به نقل از شــبکه تلویزیونی الجزیره 
انگلیسی، آمارها نشان می دهد میلیون ها کودک در آمریکا دچار سوء تغذیه و 
فقر غذایی هستند. در برخی موارد، تغذیه رایگان در مدارس، تنها وعده غذایی 
این کودکان است که غالبا از طریق مؤسسات خیریه و افراد خیر تهیه می شود. 
از سوی دیگر از زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده است، به علت 
کم شدن بودجه مدارس، ارائه غذای رایگان نیز کاهش یافته و همین موضوع، 

نگرانی ها درباره سالمت میلیون ها کودک را افزایش داده است.
در آمریکا خانواده های زیادی هستند که مجبورند میان پرداخت قبوض 
حامل هــای انرژی و اجــاره خانه از یک طرف و تهیه غــذای کافی یکی را 

انتخاب کنند.

یک زوج اسرائیلی فرزند نوجوان خود را از 
زمان تولد تاکنون که 14 ساله است در خانه و در 

یک قفس زندانی کرده بودند.
به گزارش تسنیم به نقل از ایندیپندنت، این ماجرا 
در سرزمین های اشغالی قدس رخ داد و ماموران پلیس 

بعد از ورود به آپارتمان این خانواده متوجه شدند که این نوجوان از بی توجهی 
شدید رنج می برد.

مأموران پلیس که با شکایت همسایه ها از بوی بد این واحد مسکونی در 
محل حاضر شده بودند انتظار داشتند با یک جسد روبرو شوند، در حالی که بعد 
از ورود به خانه این پسر و پدر و مادرش را که هر دو 60 ساله هستند یافتند.

والدین این نوجوان که 8 ســال قبل به ســرزمین های اشغالی مهاجرت 
کرده اند ماهی یکی دوبار آن هم شــب ها به او اجازه خارج شــدن از قفس را 

می دادند.
در طول بازجویی، آنها سوء استفاده از پسرشان را رد کردند و مدعی شدند 

که وی یک مشکل پزشکی جدی دارد.
این نوجوان در حال حاضر برای درمان و معاینه پزشکی به یک کلینیک 

خدمات اجتماعی سپرده شده است و بازجویی ها از والدین وی ادامه دارد.

انتشار تصاویری از کشف الشه یک موجود 
عظیم الجثه و ناشناس در ساحل »هواموال« در 
اندونزی، سؤاالت بسیاری را درخصوص ماهیت 

آن به وجود آورده است.
به گزارش پایگاه خبری العالم به نقل از خبرگزاری 

اسپوتنیک، این موجود غول پیکر مرموز، جمعیت زیادی را برای پی بردن به 
هویتش دورخود جمع کرده اســت. برخی آن را شبیه به نهنگ و برخی هم 

آن را شبیه اختاپوس بزرگ دریایی می دانند.
»باتاســیوا کومبانگ آماالتو« که توانست به جثه عجیب و غریب حیوان 
نزدیک شــود و اقدام به عکس گرفتن کند با انتشــار تصاویر این حیوان در 
فیسبوک نوشت: »به نظر می رسد بقایای این حیوان مربوط به نهنگ بزرگی 
باشد.«برخی دیگر که تصاویری از این جثه بزرگ را در اینترنت منتشر کرده اند 
هم معتقدند این حیوان، گونه ای نهنگ است اما به علت تجزیه، مشخص کردن 

نوع آن مشکل به نظر می رسد.
به گفته کارشناسان دفتر مدیریت منابع دریایی و ساحلی اندونزی، برای 
اطالع از اینکه این الشه مربوط به چه جانوری است، نمونه هایی از الشه آن 

به آزمایشگاه برده می شود.

دولت کره جنوبی به شرکت های خودروسازی 
بازگرداندن  برای  داد  و »کیا« دستور  »هیوندا« 
240 هزار دستگاه خودروی تولید خود به علت پنج 

نوع نقص فنی افشا شده،  فراخوان اعالم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت حمل 

برگزار کردند. مراسم ازدواج آنها در کمپ اصلی کوه اورست در ارتفاع پنج هزار 
متری از سطح دریا انجام شد. آنها برای رسیدن به این کمپ حدود سه هفته 
کوهنوردی کردند. این زوج جوان علت این تصمیم خود را عالقه نداشتن به 

روش های رایج در برگزاری جشن ازدواج اعالم کردند.

و نقل کره جنوبی روز جمعه از دادســتانی این کشــور خواست درباره توافق 
این دو بزرگترین خودروســاز کره ای در خصوص پنهان کردن تعمدی نقص 
فنی تولیدات خود، تحقیق کند. 12 مدل خودروی تولید شــده توسط این 
دو شــرکت خودروســاز کره ای از جمله آوانته، آی 30، جنیسس، سوناتا و 
توســان از تولیدات هیوندا و اسپورتیج از شــرکت کیا باید فراخوانده شوند.
شرکت کیا که دومین شرکت بزرگ خودروسازی کره جنوبی است وابسته به 
گروه هیوندای موتور به شمار می آید. هیوندای پنجمین شرکت خودروسازی 
بزرگ دنیا است.شرکت های خودروسازی هیوندای موتور و کیا موتورز پیشتر 
اعالم کردند که قصد دارند 1.4 میلیون دســتگاه از محصوالت خود در بازار 
کشورهای آمریکا، کانادا و کره جنوبی را به دلیل مشکالت موجود در موتور 

این خودروها فرا بخوانند.

معدوم سازی یک تن گوشت
قزوین- خبرگزاری فارس: رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان 
البرز گفت: متعاقب بازدیدهای به عمل آمده توســط کارشناسان 
واحد نظارت بر بهداشــت عمومی این اداره مقدار تقریبی یک تن 

گوشت منجمد مشکوک کشف و ضبط شد.
علی آقاجان نیا معلم افزود: این مقدار گوشت منجمد از مراکز 
پخش فرآورده های خام دامی کشــف و پس از تحقیقات بیشــتر 
مشخص شد بســته های منجمد شامل گوشــت کله، سیرابی و 

دنبالچه گاو است. 
وی با بیان اینکه بسته های مزبور بدون مشخصات و لیبل بوده اند 

تصریح کرد: محموله گوشت مذکور معدوم شد.
توقیف 4 تریلر نفت

زاهــدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی ایرانشــهر اظهار 
داشــت: ماموران این شهرستان هنگام پایش خودروهای عبوری 
در محورهای ایرانشــهر به 4 دستگاه تریلر مشکوک شدند و آنها 
را متوقف ساختند. سرهنگ دوستعلی جلیلیان افزود: ماموران در 
بازرسی از این خودروها یکصد و 11 هزار لیتر نفت بدون هیچ گونه 
مدرک قانونی کشف کردند. وی با این اینکه رانندگان این خودروها 
دستگیر شدند اظهار داشت: افراد دستگیر شده برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سقوط کامیون به دره

رشــت- خبرنگار کیهان: رئیس پلیــس راه گیالن گفت: یک 
دســتگاه کامیون بنز هنگام تردد در محور »دیلمان« شهرستان 
ســیاهکل، از محور اصلی خارج شــد و به داخل دره سقوط کرد. 
سرهنگ حسین محمدپور اضافه کرد: در این حادثه راننده 29 ساله 
کامیون به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت. به گفته 

وی، تخطی از سرعت مطمئنه علت این سانحه اعالم شده است.
5 مصدوم انفجار کپسول گاز

پارس آباد- خبرگزاری مهر: فرماندار پارس آباد گفت: در اثر انفجار 
کپســول گاز در یکی از واحدهای مسکونی در روستای »بران« از 

توابع این شهرستان پنج نفر مجروح شدند.
 اکبر صمدی افزود: این حادثه فوتی نداشت اما مصدومان آن به 
بیمارستانی در اردبیل و پارس آباد منتقل شدند. هنوز گزارشی درباره 
علت این انفجار و میزان خسارت های وارد شده، مخابره نشده است.

مرگ در میان آتش
اراک- خبرگزاری صدا و ســیما: معاون اجتماعی و پیشگیری 
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: کارگر 50 ساله شازندی که 
برای جوشکاری به داخل تانکر حامل سوخت رفته بود در هنگام 
کار دچار سوختگی شد و جان خود را از دست داد. سرهنگ خلجی 
با بیان اینکه حادثه مزبور در واحدی مقابل پاالیشگاه شازند رخ داد 
افزود: تانکر حامل بنزین علی رغم اینکه چند بار شست و  شــو داده 
شده بود اما گاز حاصل از باقیمانده بنزین موجب آتش سوزی شد 

و این کارگر را به کام مرگ کشاند.
برنج خارجی به بازار نرسید

زاهــدان- خبرنگار کیهان: فرمانده شهرســتان نیم روز گفت: 
ماموران ایست و بازرسی سفیدآبه هنگام پایش خودروهای عبوری 
به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند. سرهنگ 
حسن آشیانی افزود: ماموران پس از بررسی اسناد، مدارک و بارنامه 
خودرو دریافتند این کامیون حامل 25 تن برنج خارجی بدون مجوز 
گمرکی است. وی تصریح کرد: راننده کامیون دستگیر و با تشکیل 

پرونده به مقامات قضایی معرفی شد.
برق گرفتگی 2 قربانی گرفت

زنجــان- خبرنگار کیهان: فرماندهی انتظامی اســتان زنجان 
اعالم کــرد: به دنبال دریافت خبری مبنی بر حادثه برق گرفتگی 
در روســتای »جزال« از توابع شهرستان طارم ماموران انتظامی به 

محل حادثه اعزام شدند.
 در بررسی ماموران مشخص شد یک بانوی 60 ساله به همراه 
پسر 41 ساله اش در حال راه اندازی کولر در حیاط منزل بودند که 

دچار برق گرفتگی شدند.
 امدادگران حادثه دیدگان را به بیمارستان منتقل کردند اما آنان 

در اثر شدت جراحات وارده جان باختند.
کودک 2 ساله قربانی متادون شد

مشهد- ایرنا: بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد گفت: کودک 2 ساله بر اثر مصرف متادون در این شهر جان 
خود را از دست داد. کاظم میرزایی اظهار داشت: مادر این کودک 
در بازجویی های خود گفته بود که به دلیل سرماخوردگی 2 فرزند 
2 و 10 ســاله اش، به آنان شربت سرماخوردگی خورانده، غافل از 

اینکه در شیشه این شربت، متادون بوده است.
پس از آن هر دو کودک دچار مسمومیت شده و به بیمارستان 

منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: پسر 2 ساله در بیمارستان جان خود را از 
دست داد و دختر 10 ساله نیز تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

سقوط هواپیمای سم پاشی
پیرانشهر- خبرگزاری صدا و سیما: مسئول آتش نشانی و خدمات 
ایمنی پیرانشهر اظهار داشت: یک فروند هواپیمای کشاورزی هنگام 
بلندشدن از روی باند فرودگاه امام خمینی دچار سانحه شد و سقوط 

کرد. در این سانحه به خلبان آسیبی وارد نشد.
وی اظهار کرد: علت حادثه توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی 

کشوری در حال بررسی است.
ماموریت این هواپیما سمپاشی جنگل های بلوط منطقه سردشت 

و پیرانشهر بود.
قاتل فراری در تور پلیس

رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا گفت: 
یک زندانی فراری محکوم به اعدام در این شهرستان دستگیر شد.
سرهنگ اردشیر آقاجانی افزود: این مجرم محکوم به اعدام که 
2 ســال پیش از زندان فرار کرده بود، که توسط پلیس در یکی از 

محله های صومعه سرا دستگیر شد.
وی در ادامه افزود: مأموران در بازرســی از این مجرم 43 ساله 
یک قبضه چاقو و سالح مخصوص سالخی کشف و ضبط کردند. 

زندانی فراری با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.
آخرین آبتنی

یاســوج- ایرنا: رئیس جمعیت هالل احمر کهگیلویه گفت: 2 
تبعه کشور افغانستان به دلیل آشنا نبودن با فنون شنا در رودخانه 

قلعه دختر از توابع بخش مرکزی این شهرستان غرق شدند.
سید عادل رهبریان افزود: غواصان این جمعیت پس از ساعت ها 

جست وجو موفق شدند اجساد آنان را پیدا کنند.
وی افزود: این کارگران اتباع خارجی پس از اتمام کار خود قصد 
آبتنی در این رودخانه خروشان را داشتند که به دلیل آشنا نبودن 

با فنون شنا جان خود را از دست دادند.
بازداشت قاتل

مشهد- ایرنا: بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقالب 
مشــهد گفت: متهم فراری که همسر خود را در این شهر به قتل 

رسانده بود، در کمتر از چند ساعت دستگیر شد.
کاظم میرزایی افزود: مرد 38 ساله در جاده سیمان مشهد در 
پی درگیری با همســرش با ضربات چاقو زن 29 ســاله را به قتل 

رسانده و از محل متواری شده بود.
وی گفت: پس از اعالم خبر این جنایت تحقیقات آغاز شــد و 
ماموران پلیس ظرف چند ســاعت از وقوع جرم قاتل را دستگیر 

کردند.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی 
گفت: بیش از 11 میلیون موتورسیکلت در کشور 
تردد می کنند اما فقط ۳00 هزار راننده بیمه نامه 

دارند.
به گزارش تســنیم، علی جباری در دوازدهمین 
همایش مدیران ســتاد دیه سراســر کشور با اشاره 
به همکاری این مجموعه و ســتاد دیه در راســتای 
خدمت رســانی به محکومان دیات تصادف رانندگی، 
گفت: طبق آمار رســمی اعالم شــده هم اکنون در 
کشورمان بیش از 11 میلیون موتورسیکلت وجود دارد 
که تنها 300 هزار راننده این وســیله نقلیه پرحادثه 

بیمه نامه دارند.
جباری ادامه داد: از آنجایی که بیشتر مددجویان 
این صندوق آنهایی هستند که در پی تصادف با این 
وسیله راهی زندان شده اند لذا کارگروه ویژه ای برای 

ساماندهی به این وضعیت تشکیل شد که برای جذب 
هموطنان برای دریافت بیمه نامه اعالم بخشــودگی 
جرائم دیرکرد تمدید بیمه نامه شخص ثالث کردیم و 
در قالب یک طرح مقرر شد در جهت دریافت بیمه نامه 
تسهیالت خاص ارائه دهیم. امید است در طرحی که از 
ابتدای خرداد ماه امسال اجرایی می شود موضوع اخذ 
بیمه برای موتورسیکلت از ورود بسیاری از رانندگان 

به زندان بکاهد.
وی افزود: با تصویب قانون بیمه اجباری خسارت 
وارده شــده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 
وسایل نقلیه در اردیبهشــت سال گذشته  و تاکید 
قانونی بر حمایت سریع بیمه از بدهکاران دیات جرحی 
و فوتی ناشی از سوانح رانندگی، خوشبختانه پرونده 
50 هزار مددجو مورد رسیدگی قرار گرفت و از ورود 

بسیاری از این بدهکاران به زندان پیشگیری شد.

کمتر از ۳ درصد موتورسیکلت های کشور 
بیمه نامه دارند

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: 
همه مسئوالن آی تی سازمان ها در کشورمان در اولین 
فرصت سیستم عامل های خود را بروز رسانی کنند تا 
امنیت دســتگاه های خود را در برابر حمله سایبری 

باج افزار جدید باال ببرند.
سرهنگ حســین رمضانی با بیان اینکه از عصر جمعه 
متوجه شــدیم یک حمله وسیع سایبری با نوع »باج افزار« 
در سطح دنیا شکل گرفته است، به خبرگزاری صدا و سیما 
گفت: این باج افزار کشورهای مختلف دنیا را مورد هدف قرار 
داده است به گونه ای که نخست وزیر انگلیس هم این حمالت 

را به مراکز درمانی کشورش تأیید کرد.
رمضانی بــا بیان اینکــه این حمله ســایبری اهداف 
بین المللی دارد و صرفا برای کشــور خاصی نیست، افزود: 
بیش از 70 کشور دنیا و مراکز درمانی، حمل و نقل و خدمت 

رسان مورد این حمله سایبری قرار گرفتند.
وی ادامــه داد: این باج افزار از طریق یک گروه هکری 
که با یکی از سازمان های جاسوسی در ارتباط بودند منتشر 
شده، این گروه هکری بعداز قطع ارتباط برای انتقام جویی، 

پلیس فتا هشدار داد

حمله وسیع سایبری از نوع باج افزار

جوانان و نوجوانان مخترع کشورمان در بیست 
و هشتمین دوره نمایشــگاه و مسابقات بین المللی 
اختراعات مالزی به 1۳ نشــان طــال، نقره و برنز 

دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم 15 نفره نوجوانان 
و جوانان مخترع و مبتکر جمهوری اســالمی ایران در این 
دوره از مســابقات بین المللی مالزی پنج نشان طال، 6 نقره 

و دو برنز کسب کرد.
اختراعات نانو فیلتر تصفیه آب، دســتگاه شارژ یکبار 
مصرف تلفن همراه و وسایل الکترونیکی پرتابل، اختراع توالت 
هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه صحیح نشستن، دوچرخه 
پیشــرفته با فناوری جدید برای راکب، عینک هوشمند به 

نشان طال دست یافتند.
اختراع سیستم جدید بازیافت بطری های پالستیکی، 
اختراع سیستم پرداخت عوارض هوشمند خودروها و اختراع 
میکســر هوشمند طبخ غذا حین پخت و اختراع بتن خود 
تمیز شونده برای کارخانجات تولیدکننده آالینده همچنین 
فیلتر هوشــمند جذب آالینده ها و اختراع پنجره هوشمند 
توانســتند نشــان نقره این دوره از مســابقات بین المللی 

اختراعات مالزی را از آن خود کنند.
اختراع کیف پول هوشــمند و اختراع سیستم جدید 
تهویه هوشمند نیز به نشان برنز این نمایشگاه و مسابقات 
دست یافتند. بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی فناوری، 
اختراع و نوآوری مالزی )ایتکس 2017( با حضور 20 کشور 

در کواالالمپور برگزار شد.

کسب 1۳ مدال توسط 
جوانان ایرانی در مسابقات 
بین المللی اختراعات مالزی

 مدیر مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی رفســنجان گفت: واژگونی خودرو رانا 
شامگاه جمعه در محور سرچشمه - رفسنجان 
به کشته شدن یک خانواده هشت نفری انجامید.
سید محسن مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: یک خودرو رانا با هشت سرنشین شامل چهار زن 
و چهار کودک در محور سرچشمه - رفسنجان روبه روی 
پمپ بنزین اوراف واژگون و منجر به کشته شدن 6 نفر 

از سرنشینان این خودرو در صحنه حادثه شد.
وی بیان کرد: با اعزام ســه دســتگاه آمبوالنس 2 
مصــدوم این خودرو با وضعیت وخیم به بیمارســتان 

علی ابن ابیطالب )ع( رفسنجان ارجاع داده شدند.
وی اظهار کــرد: مصدومان واژگونــی خودرو در 
محور رفســنجان - سرچشمه نیز ساعاتی بعد از بروز 
این حادثه در آی ســی یو بیمارستان علی ابن ابیطالب 

رفسنجان جان باختند.
مرتضوی گفت: کودکان 1/5 تا 9 ساله و خانم های 

سرنشین خودرو رانا نیز 30 تا 35 ساله بودند.
وی ادامه داد: این خانواده اهل کریم آباد محقق از 

توابع رفسنجان بودند.
به گفته مســئوالن نیروی انتظامی شهرســتان 
رفسنجان علت تصادف خودرو رانا در محور رفسنجان 

- سرچشمه در دست بررسی است.
جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان 
گفــت: عامل حادثه واژگونی خودرو ســواری در این 
شهرســتان که به مرگ هشت سرنشین آن انجامید، 

دستگیر شد.
ســرهنگ رضا خلیلی نژاد افزود: پــس از حادثه 
دلخراش رانندگی ساعت 19 و 33 دقیقه شامگاه جمعه 
که منجر به واژگونی یک دستگاه خودرو رانا به داخل 
پل در جاده سرچشــمه شد و مرگ هشت نفر شامل 

زن و کودک را در پی داشت.
پلیس در محل حادثه حاضر شد، شاهدان گفتند 2 
سرنشین جوان یک دستگاه خودرو زانتیا در مسیر جاده 

سرچشمه مقابل خودرو رانا که رانندگی آن را خانمی 
برعهده داشته و هفت نفر دیگر نیز داخل خودرو بودند، 
با شوخی های خطرساز اقدام به حرکات مارپیچ کردند.
جانشین فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: متأسفانه 
در دهانه پل اوراف سرچشــمه کنترل خودرو از دست 
راننــده رانا خارج و ضمن برخورد به دهانه پل واژگون 
شــد که در این حادثه دردناک 6 نفر از سرنشینان در 
دم فوت و 2 نفر نیز توسط اورژانس 115 به بیمارستان 

علی ابن ابیطالب )ع( منتقل شدند.
وی ادامه داد: این دو کودک نیز نتوانستند درد را 

تحمل کنند و جان باختند.
سرهنگ خلیلی گفت: راننده خودرو زانتیا به محض 
وقوع حادثه از محل متواری شــد که موضوع توقیف و 
دستگیری راننده در دستور کار قرار گرفت و با بررسی 
بیشــتر و تحقیق از شــاهدان حادثه شــماره خودرو 
شناسایی و راننده خودرو زانتیا پسر جوانی حدود 22 

ساله است که بازداشت شده است.

وزارت  و تشــکیالت  اداری  امور  مدیرکل 
آموزش و پرورش گفت: سیاســت آموزش و 
پرورش برای جذب سربازمعلم در مناطق محروم 
کمترتوسعه یافته است یعنی در آن جایی که 
آموزش و پرورش امکان فرستادن نیروی رسمی 

را ندارد.
سیدحســن حســینی در خصــوص جزئیــات 
به کارگیری سربازمعلمان در آموزش و پرورش به فارس 
گفت: هر سال نه تنها دستگاه  آموزش و پرورش بلکه 
هر دستگاهی که بخواهد از خدمات سربازان وظیفه 
استفاده کند، با ستاد کل مکاتبه کرده و مجوز می گیرد.

حســینی ادامه داد: آموزش و پرورش بر اساس 
نیازی که دارد درخواســت ســهمیه کــرده و مجوز 
می گیــرد و این افراد به جای آنکه دو ســال خدمت 
ســربازی را در دستگاه نظامی باشند، برای آموزش و 
پــرورش کار می کنند البته منهای دو ماهی که باید 

آموزش نظامی ببینند.
وی توضیح داد: سربازمعلمان ابتدا دو ماه آموزش 
نظامی را طی کرده و یک دوره ضمن خدمت آموزش 
کالس داری می بیننــد و از یکم مهر ماه در آموزش و 
پــرورش به جای دوران خدمــت نظام  کار می کنند 
و پایــان خدمت منفک شــده و از آموزش و پرورش 

می روند.

مدیرکل امور اداری و تشکیالت آموزش و پرورش 
در خصوص حقوق ســرباز معلمان، گفت: حقوق این 
افراد بر اســاس دســتورالعملی است که ستادکل به 
آموزش و پرورش و ســایر دستگاه ها اعالم می کند؛ 
در حقیقت بر اساس آن درجه ای که ستاد می دهد و 
در بخشنامه اش مشخص می کند، حقوق را پرداخت 

می کنیم.
وی پاسخ به این پرسش که چه تعداد سرباز معلم 
در سال 96ـ95 داریم، گفت: فکر می کنم حدود 8 هزار 
نفر سرباز معلم داریم که یک سری از آنها، خدمت شان 

در تابستان امسال منقضی می شود.
حســینی افزود: تاریخ اعزام ســربازمعلمان یک 
تیرماه هر ســال است که دو ماه آموزش نظامی طی 
می کنند و از یک شــهریور تا یک مهرماه، دوره یک 
ماهه آمادگی تدریس را می بینند و محل خدمت شان 

مشخص می شود.
این مسئول آموزش و پرورش با بیان اینکه به طور 
میانگین هزینه ای که یک سربازمعلم برای آموزش و 
پرورش دارد ماهیانه 600 هزار تومان اســت، گفت: 
حقوق ســربازمعلمان، یک بخش از این هزینه است 
که بر اســاس اعالم ستاد و درجه ای که آنها به سرباز 

داده اند، محاسبه می شود.
وی ادامه داد: منهای حقوق، هر سرباز معلم حق 

بیمه برای بازنشستگی دارد و حق بیمه بابت دفترچه 
درمــان دارد ضمن اینکه حق بیمه مکمل نیز وجود 
دارد که یک بخش ســهم فرد و بخش دیگر، ســهم 
دستگاه  است؛ به جز این موارد اگر سربازمعلم ازدواج 
کرده باشد، کمک هزینه عائله مندی دارد و اگر فرزند 
داشته باشــد، کمک هزینه اوالد دارد. همچنین در 
سال باید کمک هزینه لباس  و خوراک هم بدهیم که 
سرجمع حدود 600 تا 650 هزار تومان برای آموزش 

و پرورش هزینه دارد.
حسینی با تأکید بر اینکه در شهر تهران اصالً سرباز 
معلم نمی گیریم، افزود: سیاست آموزش و پرورش برای 
جذب سربازمعلم در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته 
است یعنی در آن جایی که آموزش و پرورش امکان 

فرستادن نیروی رسمی را ندارد.
مدیرکل امور اداری و تشــکیالت وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه بیش ترین نیروی ســربازمعلم 
در اســتان سیستان و بلوچستان است، اظهار داشت: 
حدود 700 نیروی سربازمعلم فقط در استان سیستان 
و بلوچستان داریم و این هم بر اساس نیازی است که 
استان ها اعالم می کنند یعنی استان ها  نیازشان را به ما 
اعالم می کنند و ما هم با توجه به درخواست استان ها 
و آن رشــته تحصیلی و شغلی که نیاز دارند، با ستاد 

کل مطرح می کنیم.

واژگونی یک خودرو در رفسنجان 8 کشته بر جای گذاشت

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد

جزئیات به کارگیری سرباز معلم

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: باند جعل عنوان 
پلیس که اقدام به کف زنی حین بازرسی از توریست ها 
می کردند، توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی 

و دستگیر شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار عباسعلی 
محمدیان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ماموران پلیس 
یک باند سه نفره را شناسایی و دستگیر کردند که با جعل 
خــود را پلیس معرفی و اقدام به بازرســی از اتباع خارجه 
می کردند.محمدیان ادامه داد: در حین بازرسی ها، سارقان 
اقدام به کف زنی کرده و ارز مالباختگان را به سرقت می بردند.
وی افزود: سه تن از متهمان دستگیرشده و به مراجع 
قضایی معرفی خواهند شد تا نسبت به رای محکومیت برای 

این سودجویان اقدام شود.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، تصریح کرد: این باند 
متعلق به یــک طایفه خاص بوده و تاکنون 8 فقره پرونده 

برای این متهمان تشکیل شده است.
به گفته سردار محمدیان، هماهنگی های الزم  با پلیس 
امنیت انجام شــده تا مالباختگان از طریق سفارتخانه ها به 

اداره پنجم پلیس آگاهی وحدت اسالمی مراجعه کنند.
وی گفت: معموال بیشــترین جعل در خصوص جعل 
عنوان پلیس است که البته در این راستا آموزش شناسایی 
مامــور پلیــس به مردم ارائه شــده و میــزان جعل نیز با 
آموزش های همگانی کاهش یافته اســت، همچنین مردم 
باید در صورت مراجعه فردی که خود را مامور پلیس معرفی 
می کند کارت شناسایی وی را مشاهده کرده و تصویر را با 
چهره واقعی فرد مطابقت دهند، ضمن اینکه در بین عکس 
و کارت شناســایی یک مهر طالیی وجود دارد که نشان از 

تایید هویت واقعی مامور پلیس است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تأکید کرد: هموطنان 
باید توجه داشته باشند که اسلحه یا بی سیم فردی که خود 
را پلیس معرفی می کند نشــان از پلیس بودن او نیست و 

باید مدارک این افراد رویت شود.

فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: با انهدام 
یک شبکه و باند بین المللی تهیه و توزیع مواد مخدر 
در این استان، سرکرده این باند معروف به »سلطان 

هرویین« دستگیر شد.
به گزارش ایرنا ســرتیپ دوم احمد علی گودرزی، در 
جمع خبرنگاران در شیراز افزود: پس از مطلع شدن ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان از فعالیت یک شبکه 
بین المللی تهیه و توزیع مواد مخدر به سرکردگی شخصی 
به هویت  »سلیم بیک مرادی« اهل کرمانشاه در استان های 
سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، تهران، البرز و کرمانشاه 
و ارسال محموله مواد مخدر به یکی از کشورهای همسایه 
این موضوع در دستور کار ماموران عملیات ویژه این واحد 
قرار گرفت.وی افزود: با انجام یکســری کارهای پلیسی و 
اطالعاتــی، تعقیب و مراقبت های ویژه و کنترل محورهای 
ورودی و خروجی این استان در نهایت یک دستگاه خودرو 
تریلر بونکردار در جاده خروجی شیراز )دشت ارژن( شناسایی 
و توقیف شد.این مقام انتظامی گفت: در بازرسی از خودرو 
یاد شــده 400 کیلوگرم هرویین کشف شد و یک دستگاه 
خودرو ال90 که به عنوان پشتیبان، وسیله نقلیه حامل این 
محموله قاچاق را پشتیبانی می کرد نیز توقیف شد و سرشبکه 
این باند به همراه همدستش و راننده تریلر دستگیر شدند.
گودرزی افزود: این فرد که به »سلطان هرویین« معروف 
شده بود، سال 95 نیز اقدام به قاچاق یک تن و 400 کیلوگرم 

هرویین کرده بود لیکن آن زمان متواری بود.

دستگیری باند جعل 
عنوان پلیس در پایتخت

»سلطان هرویین« در فارس 
به دام پلیس افتاد

نقاط ضعف آن ســازمان جاسوسی را بصورت اکسپلویت در 
سراسر دنیا منتشر کردند .

معاون امور بین الملــل و حقوقی پلیس فتا گفت: این 
اکســپلویت ها در یک سایت مورد اســتفاده مجرمین نیز 
منتشــر شد که مجرمان با استفاده از باج افزار وانا کریپتور 
)wanna cryptor( اطالعات را برای ســوء اســتفاده در 

سراسر دنیا منتشر کردند.
سرهنگ رمضانی با بیان اینکه هدف اصلی این حمله هکری 
مراکز درمانی، حمل و نقل و سازمان های ارائه خدمات هستند، 
گفت: مجرم یا مجرمان در قبال قفل شدن اطالعات، پول های 
اینترنتی در زمان مشــخص از قربانیان دریافت می کنند و در 
صورت دریافت نکردن تهدید به از بین بردن اطالعات می کنند.

وی با اشــاره به اینکه متاسفانه برخی از سیستم ها در 
مراکز کشورمان نیز مورد حمله این باج افزار قرار گرفته اند 
گفت: از یک وب سایت آنالینی که میزان حمله این باج افزار 
را در هر کشــوری نشان می دهد مشاهده کردیم، بخشی از 
سیســتم های مربوط به سازمان ها در کشور ما نیز متاسفانه 

مورد حمله قرار گرفتند.

رمضانی هشدار داد: تمام مسئوالن آی تی سازمان ها در 
اولین فرصت سیستم عامل های خود را بروز رسانی کرده تا 
امنیت دســتگاه های خود را در برابر این حمله سایبری باال 
ببرنــد. معاون امور بین الملــل و حقوقی پلیس فتا تصریح 
کرد: این باج افزار تمام اطالعات با پســوندهای خاص را که 
تعریف کرده می تواند در سیســتم مورد هدف قفل نماید و 
نگذارد کاربر و کاربران در آن دست پیدا کنند همچنان که 
در کشور انگلستان با حمله به سیستم یک بیمارستان تمام 

اطالعات بیماران را قفل کرد.
وی اظهار داشت: پلیس فتا هشدارهای رسانه ای و فوری 
خــود را به تمام ســازمان ها ابالغ کرده و بصورت مکتوب و 
بسیار فنی درباره برخورد با این باج افزار با شرکت ارتباطات 

زیرساخت نیز همکاری می کند.
توضیحات فنی پلیس فتا

رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری پلیس فتا  نیز در 
خصوص انتشــار ویروس باجگیر جدید گفت: این باج افزار 
همچنین یک فایل با نــام Please Read Me!.txt !بجا 
می گذارد که شامل متنی است که اعالم می کند که چه اتفاقی 

افتاده و باج   درخواستی به چه صورت باید پرداخت شود.
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی پلیــس فتا، 
ســرهنگ دوم علــی نیک نفــس توضیــح داد: باج 
افــزار wannacrypt فایل هایــی بــا پســوندهای
 .backup .tiff .djvu .mpeg .class .java.accdb
 .sqlitedb .sqlite3 .lay6 xltm .pptm .ppsm
 .ppsx .ppam .potx .potm .sldx .sldm .vmdk.
 vsdx .onetoc2 .jpeg .docb .docm.  dotm
 .dotx .xlsm .xlsb .xltx. docx  .xlsx .pptx

را رمزگذاری می کند.
وی افزود: این باج افزار به دیگر سیستم ها با بکارگیری آسیب 
پذیری کد اجرایی SMBv 2 remote در سیســتم های 
ویندوزی انتقال پیدا می کند ) MS17 - 010 ( .سازمان ها 
می بایســت مطمئن شوند که آخرین به روز رسانی امنیتی 
وینــدوز و بــه خصــوص  MS17 - 010    را به منظور 

جلوگیری از انتشار آن نصب کرده اند.
نیک نفــس در خصوص راهکارهــای محافظتی برای 
جلوگیــری از آلوده شــدن سیســتم ها به این بــاج افزار 
گفت: غیرفعال کردن SMBv1   با اســتفاده از دســتور
Disable-WindowsOptionalFeature-
Online-FeatureName smb1protocol

به کاربران کمک می کند تا مانع از آلودگی شوند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با توصیه به 
اینکه تمامی سیستم عامل ها و نرم افزارهای خود را به روز نگه 
دارید، افزود: آپدیت های جدید گاهی شامل Patc های آسیب 
پذیری هستند که ممکن است باج افزارها از آن استفاده کنند، 
لذا باید به محض ارائه وصله های امنیتی جدید سیستم را به 

روز رسانی مجدد نمود.
وی ادامــه داد: ایمیل ها یکــی از اصلی ترین روش های 
انتشار باج افزار اســت. مراقب ایمیل های ناخواسته باشید 
به ویژه ایمیل هایی که ضمیمه آنها فایل های مایکروسافتی 
هســتند. مطمئن شــوید که ایمیل ها را از منبع مطمئن 
دریافت کرده اید و برای باز کردن فایل های ضمیمه، ماکرو 
را فعال نکنید.به گفته نیک نفس، پشتیبان گیری از داده های 
حساس ساده ترین راه برای مبازره با این باج افزار است.گفتنی 
است، این باج افزار از آسیب پذیری ویندوزی استفاده کرده 
و اقدام به آلوده کردن سیستم ها نموده است. سیستم آلوده 
نیز سیستم های متصل به شبکه را آلوده کرده و این فرآیند 
ادامه می یابد. در صورت به روز رسانی سیستم عامل و دیفندر 

آن، از ابتالی سیستم جلوگیری به عمل می آید.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: خانواده هایی که ثابت کنند درآمدشان از 
200هزار تومان کمتر است می توانند به وزارت 

رفاه برای دریافت مستمری مراجعه کنند.
حسین نحوی نژاد به فارس گفت:  وزارت رفاه اعالم 
کــرده دریافتی مددجویان باید متوســط 20 درصد 
دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد بنابر این افرادی 
کــه بر این مبنا حقوق ندارند و تحت حمایت کمیته 
امداد و بهزیستی نیستند اما احساسشان بر این است 
که درآمدشان از این میزان کمتر است، بیایند و ثبت نام 

کنند تا مستمری به آنها هم داده شود.
نحوی نژاد افزود:  این 20 درصد معادل 200هزار 
تومان اســت بنابر ایــن خانواده هایی که ثابت کنند 
درآمدشــان از 200هزار تومان کمتر است می توانند 

به وزارت رفاه برای دریافت مستمری مراجعه کنند.
وی در مورد اینکه آیا خانوارهایی با این ســقف 
درآمدی وجود دارند، گفت: بله، هستند افرادی که در 
مناطق دورافتاده بوده یا شغلی ندارند و ممکن است 
افرادی باشند که از چشم نهادهای حمایتی دور افتاده 

باشــند بنابر این  اقدام فرصت خوبی است که به این 
حداقل بگیرها کمک شود تا دچار مشکل شدید نشوند.
معاون توانبخشــی سازمان بهزیستی در رابطه با 
افزایش مستمری معلوالن با حذف یارانه ثروتمندان، 
گفت: در قانون برنامه ششم و قانون بودجه 96 مقرر 
شد که بخشی از یارانه درآمدی دهک های ثروتمندان 
حذف شــود و به نفع ترمیم مســتمری مددجویان 
کمیته امداد و بهزیســتی واریز شود، این اقدامات از 
26 فروردین ماه امسال با واریز اولین یارانه داده شد.
وی افزود:  بنابر این مســتمری یارانه معلوالن با 
ترمیم انجام شــده واریز شد به طوری که مستمری 
خانوار یک نفره که 53 هزار تومان بود با ترمیم انجام 
شــده به 95 هزار تومان و همراه با یارانه معمولی به 
148 هزار تومان افزایش یافت. همین طور خانوارهای 
دو، سه و تا پنج نفره افزایش یافته و خانوارهای پنج 
نفره به باال که مستمری شان 100 هزار تومان بود، با 
واریز یارانه 365 هزار تومانی اکنون 465 هزار تومان 

دریافت می کنند.
گفتنی اســت، اظهارات این مســئول ســازمان 

بهزیســتی در حالی است که برخی از اقشار نیازمند 
جامعه در تماس با ما از اینکه به علت کمبود بودجه 
سازمان بهزیســتی مدت هاست در نوبت وارد شدن 
به لیست مستمری بگیران سازمان بهزیستی هستند 
ابــراز گله مندی می کنند. به گفتــه این افراد اضافه 
شدن میزان یارانه افراد نیازمند هم تنها مختص افراد 
مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد است و تا زمانی 
که این افراد جزء مســتمری بگیران این نهاد ها قرار 

نگیرند شامل افزایش یارانه نیز نخواهند شد.
حال بایــد دید که آیا طبق اعالم این مســئول 
سازمان بهزیستی واقعا امکان دریافت مستمری برای 
افراد  نیازمنــد به همین راحتی امکان دارد و یا این 
ماجرا به غیر از اعالم در عمل هم اجرایی خواهد شد 
یانه.از ســوی دیگر با توجه به ایام انتخابات در حالی 
که دو کاندیدای ریاســت جمهوری مستقر در دولت 
نســبت به وعده افزایش یارانه ها با بیان خطرناک و 
عوام فریبانه بودن  هشدار می دهند این افزایش های 
اخیر و وعده پرداخت مستمری به افراد خارج از پوشش 

بهزیستی چگونه تعریف می شود.

گام عجیب دولت در حمایت از حداقل بگیرها 

 فقط  خانواده های با درآمد کمتر از ۲۰۰ هزارتومان 
برای دریافت مستمری ثبت نام کنند 


