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9/00-صب��ح روش��ن )غنی س��ازی اوق��ات فراغ��ت و نق��ش آن در 
اص��اح رفتارهای اجتماعی؛ زنده(، 00 /10-اخبار حوزه و دانش��گاه، 
10/10-دانشجو )بحث آزاد دانشجویی؛ تکرار(، 10/50-منادیان والیت 
)روایت زندگی و بیان دیدگاه فقها در مورد والیت فقیه، تکرار دوم(، 
11/00-اخبار معارفی )انعکاس آخرین اخبار معارفی ایران(، 11/15-
ب��رای بیداری )دهکده جهانی و جهانی س��ازی اس��امی دکتر رحیم 
پورازغدی(، 12/00-چراغ مطالعه )معرفی کتاب مسجد و مسجدیها(، 
12/10-زمزم احکام )بیان احکام فقهی حقوق مردم(، 12/40-تا آسمان 
)ویژه اذان ظهر- طرح قرآنی 1447- شرح آیات 1 تا 52 از سوره قلم(، 
13/20- شاهد )شهید آیت اهلل صدوقی(، 13/30-آیینه تربیت )تغذیه 
یک��ی از عوامل مؤثر در تربیت ب��ا الهام از معارف نهج الباغه؛ تکرار(، 
13/50-پیام والیت)دیدار مقام معظم رهبری با مسئوالن قوه قضائیه 
و تش��کر مردم از جهت شرکت در انتخابات(، 14/00-خبر سراسری، 
14/45-نقد و نظر )معجزه(، 15/30-حکمت مطهر )ایمان(، 16/00-
ترنم )محتوا و مسائل مفهومی شعر مهدوی بعد از انقاب(، 16/30-
سیره سجادی )سیره امام سجاد علیه السام(، 17/00-نگارستان )شرح 
زندگی و حاالت معنوی آیت اهلل سید احمد کربایی(، 17/10-مقاومت 
)اس��تفاده عراق از ساح ش��یمیایی در جنگ تحمیلی(، 17/30-باغ 
تماش��ا )نمایش(، 18/00-پرسمان خانواده )پاسخ به سؤاالت تربیتی 
خان��واده- آثار کنت��رل جمعیت؛ زنده(، 19/00- خبر جهان اس��ام 
)رویدادهای خبری جهان اس��ام(، 19/15-م��کارم خوبان آیت اهلل 
روحانی )ویژگی های س��لمان؛ تکرار(، 19/50-زالل جاری )تفس��یر 
سوره انعام آیه 50 توسط حجت االسام قرائتی(، 20/00-اندیشه های 
ماندگار )رشد اس��امی در کام شهید مطهری(، 20/15- بر آستان 
بندگ��ی )ویژه اذان مغرب(، 21/00-اخب��ار معارفی )انعکاس آخرین 
اخبار معارفی ایران و جهان(، 21/15- بر کرانه نور )1( )تفسیر آیت اهلل 
جوادی آملی؛ س��وره یونس؛ تک��رار(، 22/00 - مبانی فقاهت آیت اهلل 
شاهرودی )درس خارج اصول؛ مباحث الفاظ(، 22/45 - فقه آل محمد 
آیت اهلل مکارم شیرازی )درس خارج فقه؛ مبحث حج(، 23/30-رواق 
معرفت )نیاز بشر به دین، قلمرو دین(، 24/00 - شبستان )آثار فردی 
و اجتماعی شرکت در اجتماعات مذهبی و ملی(، 00/45 - خلوت انس 
)دعا و مناجات(، 1/30 - برای بیداری )دهکده جهانی و جهانی س��ازی 
اس��امی دکتر رحیم پورازغدی؛ تکرار(، 2/15 - ترنم )محتوا و مسائل 
مفهومی شعر مهدوی بعد از انقاب؛ تکرار(، 2/45 - مکارم خوبان آیت اهلل 
روحانی )ویژگی های سلمان؛ تکرار دوم(، 3/15 -شاهد )شهید آیت اهلل 
صدوقی؛ تکرار(، 3/30 - زالل جاری تفسیر سوره انعام آیه 50 توسط 
حجت االسام قرائتی؛ تکرار(، 3/40 - صبح نیاز )ویژه اذان صبح- شرح 
مناجات شعبانیه(، 4/30 - زمزم احکام )بیان احکام فقهی حقوق مردم، 
تک��رار(، 5/00 - حکمت مطهر )ایمان؛ تک��رار(، 5/30 - مبانی اجتهاد 
آیت اهلل مظاهری )درس خارج اصول؛ مباحث الفاظ(، 6/00 - بر کرانه 
نور)1( )تفسیر آیت اهلل جوادی آملی؛ سوره یونس(، 6/40 - مکارم خوبان 
آیت اهلل رضی ش��یرازی )خلقت انس��ان(، 7/05 - برگی از تاریخ )بیان 
رویدادهای تاریخی(، 7/15 - ارمغان )اس��تفاده از فرصت فراغت برای 
بهره برداری از ماه رمضان؛ زنده(، 8/00 - خبر سراس��ری، 8/40 - ورود 
ممنوع )تربیت از دیدگاه اسام و تأثیرات تصاویر و آثار غیراسامی بر 

ذهن کودکان با حضور مسئوالن فرهنگی کشور(
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    حوادث کوتاه از کشور

زلزله خوی را لرزاند
فارس- خوی: به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله ای 
به بزرگی 4/1ریشتر ساعت 1:19:46بامداد دیروز شهرستان خوی را 
لرزاند.عرض جغرافیایی زلزله 38/60 درجه شرقی و طول جغرافیایی 

آن 44/64 درجه شمالی اعام شده است.
کانون زلزله در 27کیلومتری خوی، 47کیلومتری سلماس، و 681 

کیلومتری تهران واقع شده است.
زمین لرزه در تسوج

فارس- شبستر: ساعت 9/45دقیقه صبح دیروز زلزله ای به قدرت 
4/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریش��تر( شهرستان تسوج 
را در آذربایجان ش��رقی لرزاند. این زلزله در عمق 15کیلومتری زمین 
در 11کیلومتری تس��وج، 23کیلومتری ش��رفخانه و 607 کیلومتری 
تهران روی داد. گزارش��ی از خس��ارات جانی و مال��ی این زمین لرزه 

دریافت نشده است.
برخورد با محتکر

اراک- خبرنگارکیهان: در پی کسب اطاعاتی مبنی بر احتکار کاال 
در یکی از روس��تاهای اراک، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران 
مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفت و در بازرسی از مکان مورد نظر 
مقدار 7 تن قند احتکاری به ارزش تقریبی 140 میلیون ریال کشف 

و فرد محتکر به مرجع قضایی معرفی شد.
برق جان سارق را گرفت

اراک- خبرنگارکیه��ان: مرد س��ارقی که در یکی از روس��تاهای 
شهرستان اراک اقدام به سرقت ترانس برق کرده بود، در اثر برق گرفتگی 

جان خود را از دست داد.
تصادف منجر به قتل

فارس- قزوین: شامگاه جمعه خودروی سواری پراید با یک دستگاه 
تریلر در اتوبان قزوین- زنجان در سه کیلومتری عوارضی قزوین تصادف 
ک��رد که بر اثر این حادثه 3 تن از سرنش��ینان خودروی پراید در دم 
جان باختند. بر اثر این برخورد خودروی سواری پراید از الین شمالی 

به الین جنوبی اتوبان قزوین- زنجان پرت شد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
بی احتیاطی  دنب�ال  به 
و رعای�ت نک�ردن اصول 
ایمنی هنگام الیروبی کانال 
زیرزمینی فاضالب در اهواز 
2 نفر کشته و 3 نفر دچار 
مسمومیت تنفسی شدند.

عموم��ی  رواب��ط  مدی��ر 
سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اهواز با اعام 
این خبر اظهار کرد: ساعت 8 
و 38 دقیق��ه به دنبال تماس 
تلفنی به سازمان آتش نشانی 
اهواز نیروه��ا و اکیپ امداد و 
نجات بافاصله در محل حادثه 

حضور یافتند.
افزود:  حق شناس  مقصود 
در ای��ن حادثه که در زیر پل 
روگذر کوی علوی اهواز اتفاق 
افتاد سه نفر از کارکنان بخش 
برای روشن کردن  خصوصی 
دس��تگاه پمپاژ وارد ایستگاه 
پمپاژ الهادی ش��ده و یک نفر 
نیز به عنوان نگهبان عملیات، 
بی��رون از ایس��تگاه مس��تقر 
می ش��ود ک��ه هن��گام انجام 
عملی��ات، س��ه کارگر بخش 
خصوصی در ایس��تگاه دچار 
گازگرفتگی شده و نگهبان که 
با یکی از شهروندان رهگذر به 
کمک آمدند متاسفانه خود نیز 
دچار حادثه شدند. وی افزود: 
در این حادثه س��ه کارگر در 
چاه فاضاب دچار گازگرفتگی 
شدند و نجات پیدا کردند اما 
نگهبان و ش��هروند عابر جان 

خود را از دست دادند.

توس�ط  ک�ه  م�ردی 
همس�رش به آتش کشیده 

شد، فوت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس 
از بابل، »م-ع« 28 ساله اهل و 
ساکن روستای کری کا بخش 
بابل کنار س��اعت ی��ک بامداد 
س��ی ام خرداد ماه سال جاری 
توسط همسرش به آتش کشیده 

شد.
همسر »م-ع« بعد از آتش 
زدن ش��وهرش سراس��یمه به 
منزل یکی از همسایه ها رفته و 
عنوان داشته شوهرش در آتش 

سوخت.
همسایه ها بافاصله با کمک 
اورژان��س 115 مرزی کا، »م-
ع« را به بیمارس��تان سوانح و 

سوختگی ساری انتقال دادند.
مقتول تا س��وم تیر ماه در 
بوده  بیمارس��تان بستری  این 
اما به دلیل ش��دت سوختگی، 
مسئوالن بیمارستان از خانواده 
کردن��د  درخواس��ت  مقت��ول 
بیمار را ب��رای ادامه درمان به 
بیمارستان سوانح و سوختگی 

مشهد انتقال دهند.
»م-ع« بع��د از انتق��ال به 
مش��هد در بیمارستان سوانح و 
سوختگی این شهر بستری شد 
ام��ا با توجه به س��وختگی 80 
درصدی صبح دیروز فوت کرد.
نی��روی انتظام��ی بخ��ش 
بابل کنار خبر فوق را تأیید کرد 
و اف��زود: تحقیق��ات و گزارش 
اولی��ه ای��ن حادثه تهی��ه و در 
اختیار آگاهی بابل قرار گرفته 

است.
بنا به گفته اهالی روستا در 
حال حاضر همس��ر و پدرخانم 

مقتول متواری هستند.

کشف 85 هزار لیتر 
سوخت قاچاق 

در آب های هرمز
قشم-خبرنگار کیهان:

فرمانده یگان دریابانی قشم 
از کشف 85 هزار لیتر سوخت 
قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد.

سرهنگ عبداهلل لشکری گفت: 
در بازدی��د از یک فروند لنج باری 
در حوال��ی جزیره هرمز مقدار 85 
هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد 
که به همراه 11 نفر متهم تحویل 

مقامات قضایی شدند.
وی افزود: محل بارگیری این 
مقدار س��وخت در بن��در الفت از 

جزیره قشم بود.
 لش��کری گف��ت: قاچاقچیان 
قصد داش��تند، این مقدار سوخت 
را از مرزه��ای دریایی به آب های 
بین المللی ارسال کنند که توسط 
یگان دریابانی قشم کشف و ضبط 

شد.

عملیات الیروبی 
در اهواز 

5 قربانی داد

زنی
 در مازندران 
همسرش را 

آتش زد

ثبت  س�ازمان  رئی�س 
اس�ناد و امالک کش�ور از 
انفصال خدمت 23 سردفتر 
پرداخ�ت  و   91 در س�ال 
ب�رای 234  نق�دی  جزای 
س�ردفتر متخلف در سال 

91 خبر داد.
در  تویس��رکانی  احم��د 
گفت وگو با فارس با اعام این 
خبر گفت: در گذشته نظارت 
دقیقی بر عملکرد دفاتر اسناد 
رس��می وجود نداشت و تنها 
به بازرسی های دوره ای از این 
دفاتر اکتفا می شد اما در سال 
91 اقدام��ات مهم��ی در این 

زمینه صورت گرفت.
وی افزود: نخس��تین اقدام 

انفصال از خدمت 23 سردفتر
تویسرکانی خبر داد

این بود که مجموعه پرداخت ها 
در دفات��ر اس��ناد رس��می به 
ص��ورت الکترونیکی درآمد و 
فرآیند ثبت به ش��کل آناین 

تحت نظارت قرار گرفت.
تویس��رکانی گام بعدی را 

الکترونیکی  ایج��اد اکرتاب��ل 
برای همه دفترخانه ها دانست 
و گفت: ب��ا ایجاد این اکرتابل 
و  دس��تورالعمل ها  تمام��ی 
بخش نامه ه��ا به س��رعت، به 
تمام دفاتر اس��ناد رسمی در 

سراسر کشور اباغ می شود.
وی با اشاره به برخوردهای 
ج��دی با متخلف��ان در دفاتر 
اس��ناد رسمی، گفت: در سال 
91 بالغ بر 23 سردفتر سلب 
 234 و  ش��دند  صاحی��ت 
سردفتر نیز به دلیل تخلفات 
ب��ه پرداخت  اجرایی محکوم 

جزای نقدی شدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد 
و اماک کش��ور خاطرنش��ان 
کرد: ما در سال 91 حدود 24 
هزار و 587 بازرسی در سراسر 
کشور داشتیم که بر این اساس 
به طور میانگین بیش از دوباره 
دفاتر اس��ناد رسمی در کشور 

مورد بازرسی قرار گرفته اند.

ب�ا تکمیل تحقیقات بازپرس ش�هر بهارس�تان ب�رای دو مرد 
جنایتکار به اتهام قتل و ربودن کودکان کیفرخواس�ت صادر کرد 
و پرونده را برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.

دو مرد تبهکار در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به صورت 
غیرعلنی محاکمه شدند. در این جلسه اولیای دم قربانیان خواستار قصاص 

دو مرد تبهکار شدند.
س��پس منصور و مرتضی که قبل از شروع دادگاه منکر اتهامات خود 
بودند به تش��ریح جنایتش��ان پرداختند. پس از آخرین دفاعیات متهمان 

قضات دادگاه وارد شور شده و رای خود را صادر کردند.
قض��ات دادگاه در رای خود هر ک��دام از متهمان را به دو بار قصاص، 

یک بار اعدام در مألعام و زندان و شاق محکوم کردند.
ب��ا اعتراض متهمان به حکم مجازاتش��ان، پرونده برای تائید حکم به 
دیوان عالی کش��ور فرستاده شد. قضات دیوان عالی کشور هم به صورت 
ویژه به این پرونده رس��یدگی کرده و امروز حکم اعدام و قصاص دو پسر 

جنایتکار تائید شد.
همزمان با تائید حکم اعدام شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز 

شده و دو مرد شیطان صفت به زودی در مأل عام اعدام می شوند.

از سوی دیوان عالی کشور

حکم اعدام و قصاص
 قاتالن 2 کودک تأیید شد

اهواز-خبرنگار کیهان:
ب�ه  اه�وازی  قاچاقچ�ی 
اته�ام خری�دو ف�روش م�واد 
مخ�در و همچنین قاتل جوان 
گچس�ارانی، با اجرایی ش�دن 
حک�م دادگاه ب�ه دار مجازات  

آویخته شدند.
در راستای مبارزه با مفسدین، 
س��وداگران م��رگ و قاچاقچیان 
م��واد مخدر، قاچاقچی 46 س��اله 
در مألعام در هسته مرکزی اهواز 

اعدام شد.
به گ��زارش خبرن��گار کیهان 
صبح دیروز در هسته مرکزی اهواز 
سارق و قاچاقچی 46 ساله به نام 
محمد طوگانیان معروف به حسین 
طوگان به جرم قاچاق 10 کیلوگرم 
مواد روان گردان از نوع شیشه که 
در اردیبهش��ت ماه سال جاری در 
اهواز دستگیر شده بود اعدام شد.

گفتنی است  این قاچاقچی در 
طول س��الیان متم��ادی 38 فقره 

سرقت را انجام داده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری 
ف��ارس از گچس��اران، قاتل جوان 
گچس��ارانی که در سال 85 اقدام 
به قتل محسن حسینی نیک کرده 

بود، به دار مجازات آویخته شد.
رئیس اداره زندان گچس��اران 
در گفت وگ��و با خبرن��گار فارس 
در گچس��اران اظهار کرد: »ا.س« 
محکوم به قتل محسن حسینی نیک 
در محل زندان گچساران اعدام شد.

افش��ین نارکی ادامه داد: این 
قتل در سال 85 و در جاده پازنان 
گچس��اران صورت گرفت که طی 

با اجرایی شدن حکم دادگاه

قاچاقچی اهوازی و قاتل جوان گچسارانی به دار مجازات آویخته شدند
آن محسن حسینی نیک به وسیله 

کلت به قتل رسید.
وی اف��زود: براس��اس دادنامه 
صادره از دادگاه کیفری کهگیلویه 

و بویراحم��ر و تایی��د دیوان عالی 
کشور »ا.س« به دلیل ارتکاب قتل 
عمد محسن حسینی نیک به اعدام 

محکوم و این حکم اجرایی شد.

منتخب ش�ورای اس�المی 
چهارم ش�هر تهران از انتخاب 
روز 13  ت�ا  ته�ران  ش�هردار 
شهریور ماه س�ال جاری خبر 

داد.
مرتضی طای��ی در گفت وگو 
با فارس با اش��اره به اینکه شورای 
چهارم 12 شهریور کار خود را آغاز 
می کند، گف��ت: در روز اول و دوم 
آغاز به کار ش��ورای شهر؛ شهردار 

تهران انتخاب خواهد شد.
عضو فعلی ش��ورای اس��امی 
شهر تهران در خصوص نامزدهای 
مطرح برای شهرداری تهران گفت: 
گروه ه��ای مختلف در حال تاش 
هستند و هر گروه دوست دارد فرد 

مورد نظرشان رأی بیاورد.
منتخب چهارمین دوره شورای 
اسامی ش��هر تهران تصریح کرد: 
جلس��اتی برای انتخاب ش��هردار 
برگزار می شود ولی هنوز تصمیم 

قطعی گرفته نشده است.
وی در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه محمد باقر قالیباف ش��هردار 
فعلی تهران قص��د دارد دوباره در 
شهرداری تهران بماند، گفت: آقای 
قالیباف می خواهد خدمت کند اگر 
شورا از وی دعوت کند، قالیباف در 

شهرداری می ماند.
12 شهریور انتخاب 

هیئت رئیسه شورای چهارم
در همی��ن حال دیگر منتخب 
این دوره از انتخابات شورای شهر 
نیز گفت: در روز 12 ش��هریور که 
اولین روز آغاز به کار شورای شهر 
اس��ت هیئت رئیس��ه جدید شورا 

مشخص خواهد شد.
اقبال ش��اکری در گفت وگو با 
فارس، در خصوص انتخاب شهردار 
تهران نیز گف��ت: در روزهای اول 
آغاز به کار شورای چهارم شهردار 

جدید تهران انتخاب می شود.
وی در عی��ن حال تاکید کرد: 
گفت وگوهای��ی ک��ه در خصوص 
ش��هردار آینده می شود فعا غیر 
رس��می و نظرات ش��خصی افراد 

است.
م��ردم در چهارمین  منتخب 
دوره انتخابات شورای شهر با بیان 
اینکه شهردار باید یک فرد برجسته 
باش��د گف��ت: کان ش��هر تهران 

نیازمند یک شهردار قوی است.

شهردار تهران 
تا 13 شهریور 

انتخاب می شود

ی�ه  د تحا ا م�ل  عا یر مد
فرهنگیان  مصرف  تعاونی های 
کشور از آغاز توزیع سبد کاالی 
ماه رمضان فرهنگیان خبر داد.
محم��د جلیلی��ان، مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های مصر فرهنگیان 
کشور در گفت وگو با فارس گفت: 
توزی��ع س��بد کاالی م��اه رمضان 
فرهنگیان شامل 10 کیلو برنج، 5 
بط��ری روغن 900 گرمی، 5 کیلو 
شکر و 5 کیلو مرغ منجمد از امروز 
در تعاونی ه��ای مصرف فرهنگیان 

سراسر کشور آغاز شد.
وی به قیمت س��بد کاال اشاره 
ک��رد و گفت: برنج کیلویی 3900 
توم��ان، هر بط��ری روغن 3700 
تومان، شکر کیلویی 1500 تومان 
و مرغ نیز کیلوی��ی 5200 تومان 
ارائه می شود.جلیلیان با بیان اینکه 
س��بد کاال با 20 درصد زیر قیمت 
بازار ارائه می شود، افزود: فرهنگیان 
مختار هستند که تمام این 4 قلم 
کاال یا برخ��ی از آنها را خریداری 
کنند و هیچ اجب��اری برای خرید 

تمام سبد کاال نیست.

توزیع سبد کاالی 
ماه رمضان 

فرهنگیان
با 20 درصد 

تخفیف

زنجان- خبرنگار کیهان:
زنجان  انتظامی  فرمانده 
از کش�ف 914 ه�زار قرص 
به وزن  پیش س�از شیش�ه 
200 کیلوگرم در این استان 

خبر داد.

رئیس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از راه اندازی مراکز ثبت فش�ار خون در ش�هرهای باالی یک میلیون نفر 

جمعیت خبر داد.
طاهره سماوات در گفت وگو با فارس اظهار داشت: برای ثبت فشار خون باید 
مراکزی داشته باشیم که مردم به آن مراجعه کنند که با راه اندازی پزشک خانواده 
این مس��ئله برطرف می شود چرا که در پرونده سامت الکترونیک همه موارد از 

جمله فشار خون ثبت می شود.
وی ادامه داد: اما تا زمانی که برنامه پزشک خانواده راه اندازی و فراگیر شود 
مراکزی را در شهرهای باالی یک میلیون نفر ایجاد کرده ایم که فشار خون، دیابت، 

چربی خون و چاقی افراد در این مراکز اندازه گیری و ثبت می شود.
س��ماوات بر این نکته تأکید کرد که اندازه گیری فشار خون در این مراکز به 
صورت رایگان انجام می ش��ود که برای وزارت بهداشت بار مالی دارد و در نتیجه 

سنجش فشار خون برای تعداد محدودی انجام می شود.
این متخصص قلب و عروق به دیگر کارهای وزارت بهداش��ت اش��اره کرد و 
گفت: در برنامه کشوری سنجش فشار خون از سال 70 همه روستاییان باالی 30 
سال هر سه سال یکبار فراخوان می شوند که فشار خون آنها اندازه گیری می شود 
و افرادی که در معرض خطر قرار دارند در لیست پیگیری قرار می گیرند که هر 
ماه بهورز وضعیت فرد را کنترل می کند و هر سه ماه پزشک او را معاینه می کند.

ب��ه گفته رئیس اداره قلب و عروق وزارت بهداش��ت حتی برای ش��هرها هم 
برنامه ای برای کنترل فش��ار خون در نظر گرفته ش��ده که در دل برنامه پزشک 

خانواده اجرا خواهد شد.
گفتنی است بنا به گفته متخصصان و پزشکان بین 25 تا 30 درصد جمعیت 
هر کشور به فشار خون مبتا هستند که زمینه ساز بیماری های مختلفی از جمله 

سکته های قلبی است.

راه اندازی مراکز ثبت فشار خون 
در شهرهای بزرگ

فرمانده انتظامی استان خبر داد

به گزارش مرکز اطاع رسانی 
فرمانده��ی انتظام��ی زنج��ان 
سرهنگ علیرضاصالحی با اعام 
این خبر اظهار داشت: طی 48 
س��اعت گذشته مأموران موفق 
ش��دند یک عامل عمده قاچاق 

قرص های ماده مخدر شیشه را 
شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: با شناسایی 
ای��ن متهم و اطمینان از حمل 
قرص های پیش ساز ماده مخدر 
شیش��ه توسط این متهم طرح 

تش��دید کنت��رل محوره��ای 
ورودی اس��تان اجرا و مأموران 
موفق شدند خودرو متهم را که 
از نوع »کاپرا« بود شناس��ایی 

کنند.
انتظامی اس��تان  فرمان��ده 
زنجان خاطرنشان کرد: مأموران 
آگاهی شهرس��تان »خدابنده« 
خودرو متهم را در محور ورودی 
این شهرس��تان متوقف و مورد 

بازرسی قرار دادند.
وی با بیان اینکه قرص های 
پیش س��از ماده مخدر شیش��ه 
به طرز ماهران��ه ای در خودرو 
جاسازی شده بود گفت: مأموران 
در بازرسی از این خودرو 914 
هزار قرص پیش س��از شیش��ه 
به وزن 200 کیلوگرم کش��ف 

کردند.
»صالح��ی« با بی��ان اینکه 
رانن��ده ای��ن خودرو ب��ه اتهام 
قاچ��اق و حم��ل م��اده مخدر 
شیشه دستگیر شد گفت: متهم 
قرص های پیش س��از را از سقز 
به مقصد استان البرز بارگیری 

کرده بود.
کش��ف  از  همچنی��ن  وی 
پنج ه��زار و 859 دارو و قرص 
غیرمج��از خب��ر داد و اف��زود: 
مأموران با انجام کار اطاعاتی 
و پلیسی مطلع شدند یک واحد 
صنفی در شهرستان زنجان در 
امر تهیه و توزیع غیرمجاز قرص 

و دارو فعالیت می کند.
این مس��ئول خاطرنش��ان 
کرد: مأموران با شناس��ایی این 
واحد صنفی، محل را به صورت 
غیرمحس��وس تحت نظر قرار 
داده و پس از اطمینان از وجود 
مقادی��ر قابل توجه��ی داروی 

غیرمجاز به آنجا اعزام شدند.
انتظامی اس��تان  فرمان��ده 
افزود: مأموران در بازرس��ی از 
این واحد صنفی 5 هزار و 859 
عدد ان��واع ق��رص و داروهای 

غیرمجاز را کشف کردند.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از اجرا نشدن طرح پزشک 
خانواده در تهران به دلیل کمبود اعتبارات و مشخص نشدن 

نتیجه اجرای نسخه جدید در 8 استان کشور خبر داد.
محم��د باقر هداوند، به دنبال صحبت های اخیر وزیر بهداش��ت 
مبنی بر آغاز طرح پزشک خانواده در تهران و شروع ثبت نام پزشکان 
عمومی در س��ایت گفت: به دلیل کمبود اعتبارات این طرح را اجرا 

نخواهیم کرد.
وی با اش��اره به اینک��ه برای اجرای طرح پزش��ک خانواده باید 
اعتبارات کافی تخصیص داده شود گفت: به دلیل مشکات اعتباری 
این طرح در تهران اجرا نمی شود و کمبود اعتبارات را نیز به وزارت 

بهداشت اعام کرده ایم.

این در حالی است که طریقت منفرد وزیر بهداشت از اجرای طرح 
پزشک خانواده از روز شنبه 8 تیر ماه خبر داده و اعام کرده بود که 

این طرح برای اجرا با مشکل اعتباری مواجه نیست.
مدیرعامل س��ازمان بیمه س��امت تاکید کرد: همچنین دلیل 
دیگری که مانع اجرای طرح پزشکان خانواده می شود این است که 
قرار بود وزارت بهداشت نتایج اجرای نسخه جدید وزیر بهداشت را در 
8 استان به ما اعام کند اما تاکنون نتایج استانها مشخص نشده است.

به گفته هداوند، استانهای قزوین،  یزد، زنجان، آذربایجان شرقی 
و غربی، خراسان جنوبی، فارس و مازندران از جمله استانهایی است 
که طرح پزش��ک خانواده در آنها بصورت آزمایشی اجرایی شده اما 

نتایج اجرا اعام نشده است.

مخالفت سازمان بیمه سالمت با اجرای طرح پزشک خانواده

در پی تصمیم دادگاه تجدیدنظر به لغو تعلیق 
ازدواج همجنس گرای�ان در ایال�ت کالیفرنی�ای 
آمری�کا،  ثب�ت رس�می اینگون�ه ازدواج ه�ا از 

سرگرفته می شود.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری رویترز، تصمی��م  دادگاه 

اصفهان- خبرنگار کیهان:
جوان کارگر به هنگام نصب 
نرده های حفاظ دزدگیر بر روی 

میله ها سقوط کرد.
ای��ن جوان ب��ه هن��گام نصب 
نرده ه��ای حفاظ دزدگی��ر از روی 
دی��واری در اصفهان بر روی نرده ها 
سقوط کرد و بر اثر فرو رفتن میله ها 
در کمرش به ش��دت دچار آسیب 
ش��د که ب��ه کمک تکنس��ین های 
فوریت ه��ای پزش��کی 115 از این 
حادثه نجات یافت.غفور راس��تین 
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: ماموران 
آتش نشانی پس از حضور در محل 
حادثه این جوان 20 ساله، را پس از 
برش میله ها و ارائه خدمات درمانی 
اولیه ب��ه وی و کنترل خونریزی او 
به بیمارس��تان الزهرا)س( اصفهان 
منتقل کردند.وی اضافه کرد: پس 
از انتقال این مصدوم به بیمارستان 
میله ها از بدن وی خارج شد و اکنون 

وی در بهبودی کامل بسر می برد.

سقوط جوان 
کارگر بر روی 
نرده های حفاظ

یک کشیش در ایتالیا به اتهام اختالس 
و پولشویی در بانک واتیکان بازداشت شد.

کاردینال »نونزیو اسکارانو« متهم به نقل و 
انتقال پول از طریق بانک واتیکان از سوی پلیس 
ایتالیا بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته 

اختالس 
از بانک 
واتیکان

است.یک مامور سرویس مخفی ایتالیا و یک کارگزار مالی نیز در همین 
رابطه بازداش��ت شدند. این افراد قصد داشتند 20 میلیون یورو را به 

طور غیرقانونی از سوئیس وارد ایتالیا کنند.
این دستگیری دو روز پس از آن اتفاق افتاد که پاپ »فرانسیس«، 
رهبر کاتولیک های جهان از تشکیل یک کمیته تحقیق برای رسیدگی 

به وضعیت بانک واتیکان خبر داد.
به گزارش ایس��نا به نقل از بی بی س��ی، کاردینال اسکارانو سال ها 
بود که به عنوان حسابدار ارشد برای یکی از ادارات واتیکان موسوم به 
»آسپا« کار می کرد، یکی از سخنگویان واتیکان گفته است که اسکارانو 

از یک ماه پیش از سمتش معلق شده بود.

نیروهای ام�داد و نج�ات در گواتماال از 
سقوط یک فروند هواپیمای کوچک و کشته 

شدن 6 سرنشین آن خبر دادند.
بناب��ر اع��ام نیروه��ای امداد و نج��ات این 
هواپیمای خصوص��ی روز جمعه در نزدیکی مرز 

سقوط 
مرگبار 
هواپیما

مکزیک س��قوط کرد و 6 سرنش��ین آن در این حادثه جان خود را از 
دست دادند.مقام های محلی گواتماال با بیان اینکه در حال بررسی علت 
حادثه هستند، اظهار داشتند: تاکنون مقصد و مبدا این هواپیمای دو 

موتوره مشخص نشده است.
بنا به این گزارش، ملیت دو تن از حادثه دیدگان مکزیکی است و 

احتمال دارد چهار قربانی دیگر نیز مکزیکی باشند.

پلی�س آمری�کا از شناس�ایی باند زنان 
سارقی خبر داد که با بیهوش کردن مردان، 
وس�ایل و اش�یاء قیمتی آنها را به س�رقت 

می بردند.
بنابر اعام پلیس فلوریدا،  این چهار زن، چند 

شناسایی 
باند زنان 

سارق

ماهی بود که قربانیان خود را در رس��توران همراهی کرده و پس از 
بیهوش کردن آنان، دست به سرقت اموالشان می زدند.

پلیس آمریکا اعام کرد: پس از شناسایی این باند، تصاویر متهمان 
در رس��انه های داخلی منتشر شد و پس از آن یکی از متهمان خود 

را تسلیم پلیس کرد.
پلیس فلوریدا همچنین اعام کرد: هویت چهار تن از قربانیان این 
باند خافکار مشخص شده اما افراد دیگری که از آنها سرقت شده به 

دلیل شرمساری، حاضر به پیگیری پرونده خود نیستند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، پلیس فلوریدا در تاش است 
تا پیش از وقوع جرائم بیشتر و غیرقابل جبران، باقی اعضای این باند 

را دستگیر کند.

یک کودک 2 س�اله انگلیسی به عنوان 
جوان تری�ن عض�و باش�گاه نوابغ »منس�ا« 
پذیرفته شده است. این کودک دارای ضریب 

هوشی 141 است.
به گزارش مهر، »آدام کربی« با ضریب هوشی 

کودک 2ساله 
جوان ترین عضو 

باشگاه نوابغ

141 پس از آن که توانایی خود را 
برای خواندن متن های شکسپیر و 
فهمیدن زبان های ژاپنی، اسپانیایی 
و فرانسوی نشان داد، برای پیوستن 

به منسا دعوت شد.
این کودک والدینش را با هجی 
کردن 100 کلمه و تسلط بر عناصر 
جدول شیمیایی تناوبی حیرت زده 
کرد.به گفته »دین کربی« پدر این 

کودک  توانایی های »آدام«  خارج از تصور اس��ت. در حالی که اغلب 
کودکان در این سن ایستادن و خزیدن را می آموزند، »آدام« در حال 

خواندن کتاب است و پیشرفت او به طور اعجاب آوری سریع است.
وی اف��زود: ما کارت هایی را که بر روی آن کلمات دش��وار اس��م 
حیوانات نوش��ته شده بود به او نش��ان می دادیم و او می توانست اسم 

حیوان را به درستی بخواند.
او در یک سالگی می توانست کشورها را از روی شکلشان شناسایی 
ک��رده و آنها را در جورچین های طراحی ش��ده برای بزرگس��االن به 

درستی جانمایی کند.
این کودک توانس��ته بود با اس��تفاده از کت��اب چگونگی آموزش 
اس��تفاده از دستشویی برای کودکان که یکی از اقوام به مادرش داده 

بود، دستشویی رفتن را به خودش بیاموزد.
»کری آن« مادر »آدام« در دوران بارداری  برای جنین خود کتاب 
می خوانده و وقتی او نوزادی چند ماهه بوده برایش اشعار شکسپیر را 

زمزمه می کرده است.
»آدام« که اکنون دو س��ال و پنج ماهه است کم سن و سال ترین 

عضو منسا محسوب می شود.

ازدواج قانونی 
همجنس گرایان
 ایالت کالیفرنیا

تجدیدنظر درست پیش از »تجمع همجنس گرایان« اعام شد.
کالیفرنیا بدین ترتیب س��یزدهمین و بزرگترین ایالت آمریکا می شود که 
ازدواج همجنس گرایان را قانونی می کند.ماساچوس��ت- که از سال 2003 راه 
را برای ازدواج همجنس گرایان هموار کرد- مین و کنتیکت از جمله 12 ایالت 
دیگر هستند.تصمیم به لغو تعلیق ازدواج همجنس گرایان پس از آن در دادگاه 
تجدیدنظر ناحیه نهم مس��تقر در سان فرانسیسکو گرفته شد که دیوان عالی 
آمریکا چهارشنبه با صدور حکمی، یکی از بندهای قانون فدرال را که از سال 
1996  ازدواج را پیوند زن و مرد تعریف می کند، باطل کرد.دیوان عالی فدرال 
ب��ا پنج رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف یکی از بندهای دفاع از قانون 
ازدواج را ک��ه ب��ه زوج های همجنس گرا اجازه نمی داد از کمک های اجتماعی 
ف��درال مانند زوج های غیرهمجنس برخوردار ش��وند، مغایر با قانون اساس��ی 
تشخیص داد.باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این تصمیم استقبال کرد و 
از »اریک هولدر« وزیر دادگس��تری این کشور خواست در تمام قوانین فدرال 

بازنگری کند تا هرچه سریعتر این تصمیم اجرا شود.

سرویس شهرستان ها-
همزمان  ازدواج  جشن 
300 زوج بعدازظهر جمعه 

در قم برگزار شد.
به گ��زارش خبرگزاری ها، 
این جشن که سابقه نه ساله 
دارد و هر سال همزمان با اعیاد 
شعبانیه در قم برگزار می شود، 
امسال نیز بعدازظهر روز جمعه 
گذش��ته در ورزش��گاه شهید 
حیدریان این شهر برگزار شد.
این برنامه با همت چندین 
نهاد و سازمان از جمله معاونت 
فرهنگی اداره کل ارش��اد قم، 
اداره کل ورزش و جوانان قم 
و ش��هرداری قم برگزار شده 

است.

 ازدواج همزمان 300 زوج جوان در  قم

معاون امور توانبخشی معلوالن سازمان بهزیستی کشور 
از صدور کارت های جدید معلولیت خبر داد و گفت: به محض 
تأمین اعتبار توس�ط سازمان برای صدور این کارت ها اقدام 

می شود.
یحیی سخنگویی در مورد ویژگی کارت های جدید معلولیت اعام 
کرد: کارت های جدید معلولیت هوش��مند خواهند بود و براس��اس 
آخرین نسخه ICF )آخرین طبقه بندی جهانی معلولیت ها( صادر 
خواهند ش��د.وی افزود: این کارت ه��ای جدید دارای کد معلولیت 
خواهند بود؛ به این معنا که فرد معلول در هر جای دنیا این کارت 

را ارائه کند، نوع معلولیت و نیز اندام معلولیت فرد مشخص می شود.
معاون امور توانبخشی معلوالن سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 
کارت های جدید معلولیت به صورت دو زبانه )فارس��ی و انگلیسی( 
صادر خواهند ش��د، گفت: تمام خدماتی که ف��رد دریافت کرده و 

می کند در این کارت لحاظ خواهد شد.
معاون امور توانبخشی معلوالن سازمان بهزیستی با بیان اینکه 
منتظر اباغ اعتبار برای صدور کارت های معلولیت جدید از س��وی 
رئیس سازمان هستیم، اظهار کرد: نهایتاً کارت های جدید تا پایان 

تابستان سال جاری صادر خواهد شد.

معلولین دارای کد معلولیت می شوند

کشف 200 کیلوگرم قرص پیش ساز شیشه در زنجان


