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رادیو معارف

9:0- صبح روش��ن )بررسی مس��ائل اجتماعی و فرهنگی؛ زنده(، 
10:00 اخب��ار حوزه و دانش��گاه، 10:10- ریحانه )زنان و آزادی(، 
10:50- منادیان والیت )شرح حال زندگی و دیدگاه شهید بهشتی 
درباره والیت فقیه؛ تکرار(، 11:00- اخبار معارفی )انعکاس آخرین 
اخبار معارفی ایران(، 11:15- برای بیداری )سخنرانی دکتر رحیم پور 
اذغدی(- 12:00- چراغ مطالعه )راز رزق؛ عوامل افزایش و کاهش 
روزی(، 12:10- زم��زم احکام )حقوق مردم(، 12:40- تا آس��مان 
)ویژه اذان ظهر(، 13:20- ش��اهد )استاد شهید مرتضی مطهری(، 
13:30- آیین��ه تربیت )دی��دگاه نهج البالغ��ه درخصوص تربیت؛ 
تکرار(، 13:50- پیام والیت )برگزیده سخنان مقام معظم رهبری(، 
14:00- خبر سراسری، 14:45- نقد و نظر )نقد و بررسی موضوعات 
علم��ی و اجتماع��ی روز(، 15:30- حکمت مطهر )اندیش��ه های 
ش��هید مطهری(، 16:00- ترنم )آموزه های دینی در آثار سعدی(، 
16:30- س��یره سجادی )بررسی سیره اخالق عبادی سیاسی امام 
س��جاد)ع((، 17:00- نگارس��تان )معرفی مفاخ��ر دینی و ملی(، 
17:10- مقاومت )نقش زنان در انقالب اس��المی و دفاع مقدس(، 
17:30- باغ تماش��ا )نمایش(، 18:00- پرسمان خانواده )پاسخ به 
سؤاالت تربیتی در حوزه خانواده؛ زنده(، 19:00- خبر جهان اسالم 
)رویدادهای خبری جهان اس��الم(، 19:15- منشور آفتاب )برنامه 
آموزشی با موضوع وصیت نامه سیاسی الهی امام)ره((، 19:45- بر 
آستان بندگی )ویژه اذان مغرب(، 20:30- زالل جاری )تفسیر روان 
قرآن توس��ط حجت االسالم قرائتی(، 20:50- اندیشه های ماندگار 
)برگزیده سخنان بزرگان و شهدای انقالب اسالمی(، 21:00- اخبار 
معارفی )انعکاس آخرین اخبار معارفی ایران و جهان(، 21:15- بر 
کرانه نور )1( )تفس��یر آیت اهلل جوادی آملی؛ تفسیر آیه 37 تا 44 
یون��س؛ تکرار(، 22:00- مبانی فقاهت آیت اهلل ش��اهرودی )درس 
خارج اصول؛ مباحث الفاظ(، 22:45- فقه آل محمد آیت اهلل مکارم 
ش��یرازی )درس خارج فقه؛ مباحث ح��ج(، 23:30- رواق معرفت 
)کالم جدید(، 24:00- شبس��تان )جنگ ش��بانه/ علم و مطالعه(، 
00:45- خل��وت ان��س )دعا و مناج��ات(، 1:30- ب��رای بیداری 
)س��خنرانی دکتر رحیم پوراذغدی؛تکرار(، 2:15- ترنم )آموزه های 
دینی در آثار سعدی؛ تکرار(؛ 2:45- مکارم خوبان آیت اهلل روحانی 
)دروس و مباحث اخالقی؛تکرار(، 3:15- زمزم احکام )حقوق مردم؛ 
تکرار(، 3:45- زالل جاری )تفسیر روان قرآن توسط حجت االسالم 
قرائتی؛ تکرار(، 4:00- صبح نیاز )ویژه اذان صبح(، 5:00- س��یره 
سجادی )بررسی سیره اخالق عبادی سیاسی امام سجاد)ع(؛ تکرار(، 
5:30- مبانی اجتهاد آیت اهلل مظاهری )درس خارج اصول؛ مباحث 
الفاظ(، 6:00- بر کرانه نور )1( )تفسیر آیت اهلل جوادی آملی؛ تفسیر 
آیه 37 تا 44 یونس(، 6:40- مکارم خوبان آیت اهلل رضی شیرازی 
)دروس و مباحث اخالقی(، 7:05- برگی از تاریخ )بیان رویدادهای 
تاریخی(، 7:15- ارمغان )حق انسان بر انسان از دیدگاه اسالم و در 
سیره؛ زنده(، 8:00- خبر سراسری، -8:40 نهضت روح اهلل )بازخوانی 

تاریخی تحلیلی نهضت حضرت امام)ره((.

مادر و فرزند قربانی اسلحه غیرمجاز
خرم آباد- خبرنگار کیهان: اسلحه غیرمجاز که 
در اختی��ار یک خانواده بود، جان مادر و جنین 

هفت ماهه اش را به طرز دلخراشی گرفت.
در ای��ن حادث��ه که در روس��تای ماس��ور رخ 
داد ش��وهر این زن به دنب��ال اختالفات خانوادگی، 
نیمه های ش��ب به ضرب گلوله همس��ر و جنین 7 

ماهه اش را به قتل رساند.
متهم به قتل توسط مأموران پلیس دستگیر و 

تحویل مقام قضایی شد.
شناسایی خودروی حامل مواد مخدر

پل س��فید- خبرنگار کیهان: مأموران انتظامی 
شهرستان سوادکوه در بازرسی خودروی رها شده در 
کنار جاده موفق شدند، بیش از 140 کیلوگرم تریاک 
را که در بسته های 10 کیلویي بطرز ماهرانه ای در 
کف صندوق عقب خودرو جاسازی شده بود، کشف 

و ضبط کنند.
تالش برای شناسایی مالک خودرو و متهمان 
فراری با هماهنگی مرجع قضایی همچنان ادامه دارد.

تصادف منجر به مرگ
رش��ت- خبرنگار کیهان: بی احتیاط��ی راننده 
س��واری پراید مرگ مادر باردار و 2 فرزندش را رقم 
زد. راننده 28 س��اله خودرو به علت عدم توانایی در 
کنترل وسیله نقلیه، با زنی 28 ساله که دو قلو باردار 
ب��ود به ش��دت برخورد کرد که به م��رگ این زن به 
همراه 2 فرزند دوقلویش براثر شدت جراحات وارده 

در بیمارستان انجامید.
کشف تریلر مسروقه

خرم آب��اد- خبرنگار کیهان: فرمان��ده انتظامی 
لرستان همچنین از کشف تریلر 18 چرخ حامل زغال 
سنگ در شهرستان کوهدشت خبر داد و افزود: 2 نفر 
از ش��رکا به خاطر اختالف مالی 22 میلیون تومانی 
مبادرت به س��رقت تریلر طرف مقابل با محموله آن 
کرده بودند که به دنبال اعالم سرقت راننده، مأموران 
پلیس کمتر از 8 ساعت تریلر مذکور را که در مسیری 

فرعی در گل فرو رفته بود یافتند.
متهمان پرونده همراه با تریلر مکشوفه و محموله 

آن تحویل مقام قضایی شدند.

عذاب وج�دان جوانی را پس از 
یک س�ال قتل ناپدری اش وادار به 

معرفی خود به پلیس آگاهی کرد.
س��رهنگ کارآگاه آری��ا حاجی زاده 
مع��اون مبارزه با جرای��م جنایی پلیس 
آگاه��ی تهران بزرگ ب��ا اعالم این خبر 
افزود: این جوان که حمیدرضا و 33 سال 
سن دارد با مراجعه به اداره دهم پلیس 

ی�ک زندان�ی پاکس�تانی در زندان 
بارسلون با پوشیدن لباس برادرش موفق 

به فرار شد.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، این دو 
برادر جای خود را در زندان بارس��لون عوض 

آتش سوزی غیرقابل کنترل در منطقه 
وس�یعی از »لس آنجلس« ظرف مدت یک 
و نی�م روز از 10 هکتار ب�ه 28 هزار هکتار 
گس�ترش پیدا ک�رده و همچن�ان در حال 

پیشروی است.

خشم 
آتش در 

لس آنجلس

به گزارش شبکه »سی ان ان«، مسئوالن آتش نشانی آمریکا اعالم 
کردند که آتش سوزی در منطقه وسیعی از »لس آنجلس« ظرف مدت 
یک روز و نیم از 10 هکتار به 29 هزار هکتار گسترش پیدا کرد و بیش 

از چهار هزار خانه را در معرض خطر قرار داده است.
این آتش سوزی که از پنجشنبه صبح آغاز شده به 15 خانه، و 5 
ساختمان تجاری خساراتی وارد آورد اما هیچ یک از این ساختمان ها 

تخریب نشدند.
مس��ئوالن لس آنجلس، جمعه بعدازظهر دس��تور تخلیه منطقه 

ثروتمندنشین »ونچورا« در شمال غربی لس آنجلس را صادر کردند.
به دنبال خشکی هوا و وزش بادهای سهمگین، آتش سوزی به روز 
دوم کش��یده شد و 300 ساختمان تجاری و 50 ساختمان در معرض 

خسارت قرار گرفتند.
مقامات اعالم کردند که یک هشدار پرچم قرمز برای خطر باالی 
آتش سوزی به دلیل دمای باالی هوا، نبود رطوبت و بادهای سهمگین 

مطرح شده است.
سازمان آتش نش��انی لس آنجلس اعالم کرد که آتش به اصطالح 
بهاری تقریباً در منطقه ونچورا خارج از کنترل شده است. بیش از 950 
پرسنل آتش نشانی و اجرایی تنها توانسته اند 20درصد از شعله های آتش 
در نزدیکی خانه های گرانقیمت و قله های »سانتا مونیکا« را مهار کنند.

س��ازمان مدیریت بحران فدرال اع��الم کرد که بودجه فدرال 75 
درصد از هزینه های آتش نشانی را پوشش می دهد.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که شعله های آتش منطقه ونچورا 
که احتماالً به اقیانوس آرام نیز کش��یده شده است، از بزرگراه ساحلی 
اقیانوس آرام که قله های سانتامونیکا را از دریا جدا می کند، عبور کرد و 
آتش های کوچک خساراتی را به یک محدوده شلیک نظامی وارد آورد.

آمار کش�ته ش�دگان س�یل ناش�ی از 
بارش ه�ای فصل�ی در اس�تان های جنوبی 

عربستان به 24 نفر افزایش یافت.
به گزارش آناتولی، بارش باران های فصلی در 
جنوب عربستان و فرو ریختن یک سد خاکی منجر 

تلفات 
سیل 

عربستان

به باال رفتن تلفات سیل در این کشور شده است.
5 نف��ر از کش��ته ها مربوط به اس��تان »العقی��ق« و 6 نفر نیز در 

استان های »الخرج« و »بیشه« هستند.
نیروهای امدادرسانی عربس��تان موسوم به »دفاع شهری« اعالم 

کردند جان 641 نفر را نجات داده اند.
عربستان هر ساله در فصل بهار شاهد باران های شدید و طغیان 
موسمی رودخانه هاست؛ سال گذشته نیز شهر مدینه شاهد سیل بود 

که بر اثر آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

قرقیزستان اعالم کرد: اجساد 2 خلبان 
که هواپیمای آنها در این کشور سقوط کرده 

بود پیدا شد. 
وزارت حالت های اضطراری قرقیزستان اعالم 
کرد اجس��اد 2 خلبان در محل سقوط هواپیمای 

انفجار 
هواپیمای 

نظامی آمریکا 
در آسمان 
قرقیزستان

آمریکایی متعلق به پایگاه نظامی »ماناس« صبح دیروز پیدا شد.
بنا به این گزارش از سرنوشت خلبان سوم خبری نیست و برخی 
منابع، از وجود پنج خلبان در این هواپیمای آمریکایی خبر داده اند.

این گزارش می افزاید: حدود 50 نفر از مأموران نهادهای مختلف 
قرقیزستان به دنبال دیگر سرنشینان این هواپیما می گردند.

مناب��ع نزدی��ک به پایگاه نظام��ی ماناس اع��الم کردند که این 
هواپیم��ای آمریکایی ک��ه ظهر روز جمعه با 90 تن نفت س��فید به 
مقص��د افغانس��تان در حال حرکت بود پ��س از چند دقیقه پرواز در 

100 کیلومتری بیشکک سقوط کرد.
براساس نتایج بازرسی مقدماتی، علت سقوط هواپیما انفجار در 

سالن هواپیما عنوان شده است.
این در حالی است که شاهدان حادثه نیز گفته اند که هواپیما در 

هوا آتش گرفته و پس از آن به زمین سقوط کرده است.

تعویض 
لباس 

ترفندی 
برای فرار

کردند و برادر زندانی به سادگی فرار کرد.
عصر روز چهارشنبه هنگام مالقات اعضای خانواده در اتاق 
بازدید زندان »مودلوی بارس��لون«، دو برادر لباس های خود را 

عوض کردند و به این ترتیب برادر بیگناه در زندان ماند.
البته وی اکنون در بازداشت به سر می برد و شاید در آینده 

هم سلولی برادرش شود.

خرم آباد - خبرنگار کیهان:
بارش باران موجب طغیان سیل در بسیاری 

از محله ها و خیابانهای خرم آباد شد.
بارش باران که از ش��ب شنبه در خرم آباد آغاز 
شده بود موجب جریان سیل و مختل شدن ترافیک 

در بسیاری از خیابانهای این شهر شد.
ش��هردار خرم آب��اد گفت: با ت��الش نیروهای 
آتش نش��انی و گسیل امکانات شهرداری در ساعت 
سه نیمه شب شنبه با وجود طغیان سیل در بسیاری 
محله ها با هدایت س��یالب از جاری ش��دن آب در 
داخل منازل و مغازه های مسیر سیالب جلوگیری 

به عمل آوردیم.
مهندس هرمز نصیری گفت: امکانات شهرداری 
و آتش نش��انی خرم آب��اد هم اکن��ون نی��ز در حال 

آماده باش بسر می برند.
شهردار افزود: معابر سیل خیز خرم آباد به دنبال 

سیل در خیابان   های خرم آباد جاری شد
جریان سیل شناسایی شده اند که در فصل تابستان 

نسبت به اصالح آنها اقدام خواهیم کرد.
ب��ر پایه ای��ن گ��زارش رئیس س��تاد حوادث 
غیرمترقب��ه لرس��تان با اعالم این خب��ر که میزان 
بارندگی ش��بانه روز اخی��ر در پلدختر 97 میلیمتر، 
کوهدشت 47 میلیمتر و خرم آباد 27 میلیمتر بوده 
اس��ت، افزود: میزان بارندگی در پلدختر طی شب 
شنبه تا صبح از میانگین 40 ساله اخیر بیشتر بوده 
و نسبت به میزان بارندگی سال گذشته 110 درصد 

افزایش یافته است.
آریایی گفت: تالش ش��هرداری و آتش نش��انی 
خرم آباد در هدایت س��یالب، بازگشایی سایر مسیر 
طغیان س��یل و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به 
اموال مردم طی شبانه روز اخیر در خور تحسین است.
وی گفت: با وجود ش��دت بارندگی در اس��تان 

تاکنون خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.

اعتراف به قتل 
به خاطر عذاب وجدان

آگاهی و معرفی خود به عنوان عامل جنایت در شهر اصفهان اعتراف 
کرد که یک س��ال پیش ناپدری اش به نام محمدتقی 60 ساله را در 

این شهر به قتل رسانده و تاکنون فراری بوده است.
مته��م در اعتراف��ات خود به کارآگاهان گف��ت: »برای تهیه وام 
خرید خودرو مبلغ دو میلیون به ناپدری ام پرداخت کرده اما پس از 
گذش��ت مدتی او هیچ اقدامی برای تهیه وام نکرد؛ تصمیم گرفتم تا 
مبل��غ دو میلیون تومان خود را از او باز پس بگیرم و همین موضوع 

زمینه اختالفات بعدی من با وی شد.«
متهم در خصوص روز حادثه نیز به کارآگاهان گفت: »در مورخه 
1391/1/19 با مقتول در خصوص بازپس دادن پولم درگیر ش��دم؛ 
فقط می خواستم پولم را به من برگرداند اما زمانی که مدعی شد من 
نزد او پولی ندارم با سنگی که در حیاط بود ضربه ای به سرش زدم؛ 
وقتی که بر روی زمین افتاد، چند ضربه دیگر به سرش زدم؛ بعد از 
این اتفاق، چهار یا 5 دقیقه آنجا بودم و آن موقع بود که متوجه شدم 

چه اتفاقی افتاده است.
وی گفت: پس از این جنایت به سراغ کمد مقتول رفتم و کیف 
دستی حاوی مدارک و یک سری کاغذ را برداشتم تا نشان دهم که 

کسی به قصد سرقت وارد کارگاه شده و سپس از آنجا خارج شدم.
مته��م در خصوص مدت زم��ان متواری بودن خود و مراجعه به 
پلیس، به کارآگاهان گفت: پس از جنایت به تهران آمده و مدت یک 
ماه در قهوه خانه ای مش��غول به کار بودم. پس از این مدت به مشهد 
رفته و مدتی را نیز به کارهای مختلف مش��غول بودم، در تمام طول 
این مدت سعی می کردم تا موضوع را فراموش کنم ولی نتوانستم و 
اکثر شب ها کابوس دیده و نمی توانستم راحت بخوابم تا اینکه تصمیم 

گرفتم خود را معرفی کنم.

رئیس کالنتری 118 ستارخان از دستگیری 
چهار زورگیر هم مدرسه ای که با خودروی پراید 

اقدام به زورگیری می کردند خبر داد.
سرهنگ امیرحسین رضایی در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران گفت: در پی چندی��ن فقره زورگیری از 
هموطنان، پلیس تهران جهت شناسایی و دستگیری 

متم یا متهمان اقدامات خود را آغاز کرد.
رئیس کالنتری 118 ستارخان افزود: در این راستا 
ماموران اطالعات و تخصصی این کالنتری با گفت وگو 
با مالباختگان متوجه ش��دند که چهار نوجوان با یک 
دس��تگاه خودروی پراید در مناطق خلوت شهر اقدام 

به زورگیری از هموطنان می کنند.
این مقام مس��ئول انتظام��ی گفت: به دنبال این 
موضوع ماموران به طور نامحسوس در نقاط جرم خیز 
و خلوت اقدام به گشت زنی هدفمند کرده و توانستند 

دستگیری زورگیران هم مدرسه ای

چهار نوجوان را در حوالی بزرگراه جناح با مشخصات 
ظاهری اخذ شده مشاهده کنند.

وی افزود: متهمان پس از آگاهی از حضور پلیس 
بالفاصله بر سرعت خود افزوده و اقدام به فرار کردند 
که در نهایت پس از چند دقیقه تعقیب و گریز متوقف 

و دستگیر شدند.
س��رهنگ امیرحس��ین رضایی تاکی��د کرد: در 
بازرس��ی از متهمان چهار قبضه قمه و پس از بررسی 
از خودرو 3 کوله پش��تی حاوی اموال مسروقه کشف 

و ضبط شد.
رئیس کالنتری 118 ستارخان خاطرنشان کرد: 
متهمان پس از انتقال به کالنتری توسط مالباختگان 
شناسایی شدند و همچنین در بررسی بیشتر از متهمان 
مشخص گردید که با یکدیگر همکالسی بوده و در یک 

دبیرستان درس می خوانند.

س�ازمان آتش نش�انی از ریزش ساختمان 
س�ه طبقه و ناپدید شدن دختر 10 ساله در این 

حادثه خبر داد.
بنابر گزارش رسیده ساعت 13 و 8 دقیقه امروز 
ری��زش آوار در یافت آباد، خیابان باقری به س��ازمان 
آتش نش��انی اعالم ش��د، که با توجه به حساس��یت 
موضوع آتش نش��انان دو ایس��تگاه خ��ود را به محل 

ریزش ساختمان 3طبقه در یافت آباد

حادثه رساندند.
در بررسی های اولیه مشخص شد گودبرداری در 
یک زمین 200 متری و به عمق پنج متر انجام شده 
و ضلع شرقی یک ساختمان سه طبقه در مجاورت این 
زمین فرو ریخته بود. در طبقه همکف این ساختمان 
یک سوپرمارکت بود که به گفته اهالی زمان حادثه یک 

دختر 10ساله در محل حادثه بوده است.
ابتدای تیرماه

آخرین مهلت تعویض 
کارت های قدیمی 

معافیت و پایان خدمت
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مس�لح گفت: ب�رای تعویض کارت ه�ای معافیت 
قدیمی تا ابتدای تیر ماه امسال فرصت وجود دارد.
س��ردار موس��ی کمالی در این رابطه اظهار کرد: 
تمامی متقاضیان تعوی��ض کارت های معافیت و پایان 
خدمت داخل کش��ور باید به دفاتر پلیس +10 مراجعه 
کنند و مشموالن خارج کشور نیز باید به نمایندگی های 
جمهوری اسالمی ایران در کشور محل اقامتشان رجوع 
کنن��د.وی افزود: پس از اتمام مهلت اعالم ش��ده برای 
تعوی��ض کارت های پایان خدمت، با این افراد همچون 
مشموالن غایب و فراری برخورد می شود و مجازات هایی 
که برای این دسته از افراد در نظر گرفته شده، برایشان 

اعمال می شود.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اختصاص 
1500 دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای جابجایی 
تماشاگران در روز یکشنبه 92/2/15 به مناسبت 
برگزاری مس�ابقه فوتبال فینال جام حذفی در 
ورزش�گاه ب�زرگ آزادی بین تیم های س�پاهان 

اصفهان و پرسپولیس خبر داد.
بنابراین گزارش محل استقرار اتوبوس های شرکت 

واحد به شرح زیر می باشد:
1- اتوبوس هایی که در ضلع ش��رقی ورزش��گاه 
مس��تقر می باشند مسیر بزرگراه حکیم - سیدخندان 
- بزرگراه رس��الت به س��مت ش��رق تهران را پوشش 

خواهند داد.
2- اتوبوس هایی که در ضلع غربی ورزشگاه مستقر 
می شوند مسافران عازم به سه راه آذری - میدان آزادی، 

فلکه دوم نازی آباد را جابجا خواهند نمود.
3- اتوبوس ه��ای مس��تقر در پارکینگ 19 و 20 
ورزش��گاه آزادی به مس��افرانی که قص��د عزیمت به 
میدان های آزادی - انقالب اسالمی، امام حسین)ع( - 
خراسان - میدان راه آهن را دارند سرویس دهی خواهند 
نمود.ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن تشکر از 
تماشاگران فهیم فوتبال درخواست می نماید از آنجایی 
که بهترین اتوبوس های موجود جهت تکریم این عزیزان 
در نظر گرفته شده است مانند همیشه خدمت گزاران 
خود را با استفاده بهینه و دقت در نگهداری اتوبوس های 

اعزامی جهت ارائه خدمات بهتر یاری فرمایند.

هجوم ملخ های کوهاندار 
به تاغزارهای 
آران و بیدگل

کاشان- خبرنگار کیهان:
رئی�س اداره مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری 
شهرستان آران و بیدگل از هجوم شدید ملخ های 
کوهان دار به تاغزارهای این شهرستان خبر داد.
ابوالفض��ل معینی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: تاکنون یک هزار هکتار از کانون های طغیان 
ملخ های کوهاندار تاغ در این شهرس��تان توسط گروه 

پیش آگاهی و مبارزه با آفات شناسایی شده است. 
وی با بیان اینکه هجوم ملخ های کوهان دار به این 
کانون ها روز به روز بیش��تر ش��ده و در حال پیشروی 
و گس��ترش به دیگر مناطق اس��ت، تصریح کرد: این 
ملخ ها از درختان تاغ تغذیه کرده و موجب خشکی و 
نابودی تاغزارها و در نهایت زمینه ساز ورود ماسه های 
بادی و شن های روان به مناطق مسکونی می شوند.وی 
خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از بروز مشکالت 
ذکر شده اقداماتی نیز در زمینه مبارزه با این نوع آفت 
توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران 
و بیدگل صورت گرفته اس��ت.وی پیش بینی کرد: به 
دلیل وسعت زیاد کانون های طغیان ملخ های کوهان دار 
در این مناطق اعتباری افزون بر 250 میلیون ریال مورد 
نیاز است.شهرس��تان آران و بیدگل با دارا بودن 120 
هزار هکتار جنگل های دست کاشت تاغ 40 درصد از 
تاغزارهای استان اصفهان را در خود جای داده است.

طی دو ماه اخیر
 با تقدیم 4 شهیدو2 مجروح

2/7 تن انواع موادمخدر 
در شرق کشور

 کشف شد
مع�اون مقابله ب�ا عرضه و امور بین الملل س�تاد 
مب�ارزه با مواد مخدر گفت: یگان های کش�ور طی دو 
ماه گذش�ته 10 میلیارد تومان خسارت به قاچاقچیان 

و اشرار وارد آورده اند.
سردار بهرام نوروزی افزود: جلوگیری از ترانزیت و توزیع 
مواد مخدر به داخل کشور، کشورهای همسایه و جلوگیری 
از آلودگی جوانان و دفع نفوذ ش��رارت قاچاقچیان در عمق 
کشور از اهداف مهم مقابله یگان های کشورمان با کاروان های 
متجاوز مرزی اس��ت.معاون مقابله با عرضه ستاد با اشاره به 
گزارش های واصله از شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان ها گفت: طی دو ماهه اخیر، تنها در عملیات هایی در 
مناطقی از ش��رق کش��ور که منجر به ش��هادت چهار نفر و 
مجروحیت 2 نفر از غیورمردان و مجاهدان عرصه مبارزه شد، 
بیش از 2 تن و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر کش��ف و 9 
نفر از اشرار و حاملین قاچاق مواد مخدر به هالکت رسیدند 
و تعدادی سالح، مهمات، خودرو، دوربین دید در شب کشف 
شد.به گفته وی، خسارات وارد شده به قاچاقچیان و اشرار تنها 
در این عملیات ها، حدود 10 میلیارد تومان برآورد شده است.

جانش�ین اداره مناب�ع انس�انی س�تاد کل 
نیروهای مسلح تسهیالت و معافیت های مصوب 
شده برای سربازان و مشموالن زلزله زده استان 

بوشهر را تشریح کرد.
س��ردار موس��ی کمالی گفت: س��ربازان در حال 
خدمت و آموزش که در زمان وقوع زلزله، خانواده های 
آنان  در مناطق زلزله زده س��کونت داشته و به آنان یا 
واحد مسکونی ش��ان 40 درصد یا باالتر خسارت وارد 
ش��ده است، به مدت سه ماه مرخصی اضطراری تعلق 

خواهد گرفت.
جانش��ین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مس��لح اضافه کرد: این مدت از مرخصی جزو خدمت 

دوره ضرورت این افراد محاسبه می شود.
وی همچنین با اش��اره به آن دسته از افرادی که 
پس از ش��نیدن خبر وقوع زلزله، بدون اخذ مرخصی 
اقدام به ترک محل خدمت خود کرده اند نیز گفت: این 
افراد در صورتی که متحمل آسیب های جانی و مالی 
)40 درصد یا باالتر( ش��وند، در ش��مول این مرخصی 

قرار می گیرند.
کمالی ادامه داد: مابقی افرادی که پس از مراجعه 
به محل زندگی و اطالع از وضعیت س��المت خانواده 
خود، آسیبی به آنان وارد نشده است، باید ظرف مدت 
10 روز ب��ه محل خدم��ت خود مراجعه کنند که این 
مدت جزو مرخصی استحقاقی آنان محاسبه خواهد شد.

جانش��ین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مس��لح همچنین درخصوص دیگر تسهیالت در نظر 
گرفته ش��ده برای این افراد اظهار کرد: همچنین آن 
دسته از سربازانی که خانواده شان در مناطق زلزله زده 
سکونت داشتند و آسیب به افراد خانواده یا واحدهای 
مسکونی ش��ان از 40 درص��د یا باالتر وارد ش��ده، به 
نزدیک تری��ن یگان نظامی و انتظامی محل س��کونت 

خود منتقل می شوند.

اعطای معافیت و تسهیالت به سربازان خانواده  های زلزله زده
نحوه محاسبه اعزام با تاخیر

 سربازان زلزله زده
وی همچنین درخصوص نحوه محاس��به تاریخ 
اعزام مشموالن شهرستان های زلزله زده استان بوشهر 
نی��ز گفت: در صورت��ی که به خانواده ی��ا واحدهای 
مس��کونی مش��موالن این مناطق 40 درصد یا باالتر 
صدمه وارد شده باش��د، این افراد می  توانند به مدت 

ش��ش ماه تا 30 شهریور ماه سال جاری، اعزام خود 
را به تاخیر بیاندازد.

کمالی با بیان این که این دسته از مشموالن در 
ص��ورت تقاضا، می توانند زودتر از این موعد نیز اعزام 
شوند، خاطرنشان کرد: این افراد پس از گذراندن دوران 
آموزشی، در نزدیک ترین یگان نظامی یا انتظامی محل 

سکونت خود مشغول به خدمت خواهند شد.

شرایط بهره مندی زلزله زدگان از معافیت
جانش��ین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح همچنین در خصوص معافیت های اختصاص یافته 
برای سربازان مشموالن مناطق زلزله زده استان بوشهر 
نیز گفت: آن دس��ته از افرادی که همه یا حداقل دو 
تن از اعضای درجه یک خود را در زلزله از دست داده 

باشند، از انجام خدمت ضرورت معاف خواهند شد.
وی همچنین با اش��اره به آن دسته از افرادی که 
سرپرس��ت خانواده خود را از دست داده یا سرپرست 
خانواده ش��ان به علت معلولیت ناشی از زلزله، قادر به 
اداره امور خود نباش��د نیز گفت: در صورتی که فرزند 
دیگری که سرپرس��تی خانواده را بر عهده بگیرد، در 
این خانواده نباشد یا در استان حضور نداشته باشد، این 

افراد نیز می توانند از معافیت بهره مند شوند.
به گفته کمالی، تشخیص صالحیت افراد در این 
زمینه برعهده هیئتی متش��کل از بخش��دار، نماینده 
وظیف��ه عمومی، نماینده دادس��تانی، نماینده س��پاه 

پاسداران، اعضای شورای اسالمی شهر و ... است.
به گزارش ایسنا، جانشین اداره منابع انسانی ستاد 
کل نیروهای مس��لح همچنین درباره سربازان متاهل 
دارای فرزند که فرزند یا همس��ر خود را در این زلزله 
از دس��ت دادند یا آنان به هر دلیل قادر به اداره امور 
خود نباش��ند نیز اظهار کرد: به این افراد نیز معافیت 
تعلق می گیرد.به  گفته وی، سربازان متاهلی که پدر، 
پدر همس��ر یا هر دو را در زلزله از دست داده باشند، 
در صورتی که همسر آنان در محل سرپرستی نداشته 

باشد، از خدمت سربازی معاف می شود.
کمالی همچنین با اش��اره به آن دسته از افرادی 
که منزل مسکونی ش��ان به شکل صد در صد تخریب 
شده، گفت: این دسته از افراد نیز در  شمول بهره مندی 

از معافیت قرار خواهند گرفت.

کاهش 5 تا 10 درجه ای 
دمای هوا در نوار شمالی 

کشور
مدیرکل پیش بینی س�ازمان هواشناسی از 
ورود موج جدید سرما به کشور خبر داد و گفت: 
به سبب ورود این سامانه دمای هوا در نوار شمالی 

کشور 5 تا 10 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
عبدالرض��ا امیدوار ش��هری در گفت و گو با فارس 
افزود: این سامانه بارشی سه شنبه وارد کشور می شود 
و تا پایان هفته نوار شمالی به ویژه سواحل دریای خزر 
را تحت تاثیر ق��رار می دهد.وی درباره وضعیت هوای 
پایتخت گفت: برای کالنش��هر تهران طی هفته جاری 

پدیده جوی خاصی پیش بینی نمی شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران از ورود 300 دستگاه 
اتوبوس جدید بی آر تی به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین محمد پورزرندی گفت: بعد 
از پیگیری های مکرر شهرداری برای خریداری و ورود اتوبوس های 
خطوط تندرو، این اتوبوس ها اواخر سال گذشته وارد گمرک شد.

وی با اش��اره به انجام اقدامات مرب��وط به ترخیص اتوبوس ها 
از س��وی ش��هرداری تهران افزود: اصالح اس��ناد بانکی مربوط به 
ترخیص اتوبوس ها و اس��تفاده از ردیف معافیت شهرداری ها برای 
خروج اتوبوس بدون پرداخت هزینه گمرکی صورت گرفته و 300 

دستگاه اتوبوس جدید وارد تهران خواهد شد.
معاون مالی و اداری ش��هرداری تهران با اشاره به هزینه 133 
هزار یورویی شهرداری برای خریداری اتوبوس های خطوط تندرو 
تاکی��د کرد: البته به این رقم، هزینه های مربوط به حمل و نقل و 

انتقال اتوبوس ها نیز افزوده می شود.
پورزن��دی با بیان اینکه طبق قان��ون باید 5/82 درصد هزینه 
تامین اتوبوس های ش��هری از سوی دولت و 5/12 درصد از سوی 
شهرداری ها پرداخت شود، تصریح کرد: در مورد اتوبوس های جدید 
خطوط بی آرتی، صددرصد هزینه ها از سوی شهرداری تهران تامین 

شده است.
به گفته وی، اتوبوس های جدید خطوط اتوبوسرانی تندرو تهران 
از کش��ور چین خریداری شده و دارای کیفیتی مناسب و خدمات 

پس از فروش از سوی تولیدکننده است.
ق��رار اس��ت اتوبوس ه��ای جدید خط��وط تن��درو در خط 4 

اتوبوس های تندرو در بزرگراه رسالت فعال شوند.

ورود 300 دستگاه اتوبوس
 به ناوگان حمل و نقل عمومی

خدمات رسانی
 شرکت واحد در فینال 

جام حذفی فوتبال


