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چاپ اول

 zتیترهایامروز

ادعای جدید ایالن ماسک درباره سانسور شبکه های اجتماعی 
توسط دولت امریکا، باعث بروز هرج و مرج میان کارشناسان 

و سیاستمداران جهانی شد و دید تازه ای را به کاربران 
شبکه های اجتماعی در فضای مجازی داد.

محمدباقـــر قالیبـــاف رئیس مجلس شـــورای اســـالمی با 
حضـــور در برنامـــه تلویزیونـــی »مُلـــک ســـلیمان« کـــه به 
مناســـبت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
روی آنتن شـــبکه یک رفت، از برخـــی رویکردها در بحث 
حجـــاب انتقـــاد و صراحتاً تأکید کرد کـــه پلیس باید پس 
از درگذشت مهســـا امینی عذرخواهی می کرد. وی درباره 
ماجـــرای فوت مهســـا امینی و عدم ســـرعت عمل پلیس 
در تنویـــر افـــکار عمومی گفت: به دوســـتان گفتم همین 
کـــه برای فـــردی در مجموعه پلیـــس اتفاقی افتـــاده باید 
عذرخواهـــی کننـــد. وقتـــی اشـــتباه می کنیـــد عذرخواهی 
کنیـــد. واقعـــاً چـــرا عذرخواهـــی نکردیـــم؟ وی همچنیـــن 
گفـــت: به چـــه حقی می گوییـــم وقتی خانمـــی بدحجاب 
اســـت اجازه ندهیم به مترو ســـوار شود؟ رئیس مجلس 
با بیان اینکه در مســـائل سیاســـی داخلی کشـــور آنهایی 
کـــه خود را مقـــداری از دیگران انقالبی تر یا ســـوپرانقالبی 
می داننـــد، گاهی نقدهای جدی به حاج قاســـم داشـــتند، 
بیـــان داشـــت: نـــه نقـــد؛ گاهـــی اصـــالً ایشـــان را انقالبی 
نمی دانستند و تصور می کردند حاج قاســـم از ارزش های 
انقـــالب عقب نشـــینی کـــرده اســـت. نـــه! مـــا بایـــد حتماً 
ارزش هـــای انقـــالب را حفظ کنیـــم اما مـــردم را نیز مانند 
صحبتـــی که درباره حرم شـــد، حفظ کنیـــم و این وظیفه 
ما اســـت. ما باید خودمان را درســـت کنیم. امروز بخشی 
از مشـــکالت بـــه مـــا مســـئوالن برمی گـــردد. مدیریت در 
بخش های مختلف دســـت ما است لذا اشکاالت بیشتر 

بـــه مـــا بازمی گردد.

کارشـــناس ســـازمان هواشناســـی با بیان اینکـــه امروز 
بـــا وزش بـــاد، کیفیـــت هـــوای تهـــران بهبـــود خواهـــد 
یافـــت، گفـــت: امـــروز در بیشـــتر مناطق کشـــور بارش 
رخ می دهـــد کـــه بارش ها برای جنوب کشـــور همراه با 
رعـــد وبرق و در مناطق شـــمالی و سردســـیر به صورت 
برف خواهد بود.به گزارش ایرنا، امین حسین نقشینه 
دربـــاره آخریـــن وضعیـــت جـــوی کشـــور با بیـــان اینکه 
امروز بارش باران در نواحی جنوبی کشـــور تـــداوم دارد، 
اظهـــار داشـــت: در جنوب آذربایجان غربی، کردســـتان 
و کرمانشـــاه نیـــز بـــارش بـــاران پیش بینی می شـــود.از 
امشـــب، بارش هـــا در نواحی دریای خزر آغاز می شـــود. 
فردا یکشـــنبه عالوه بـــر بارش باران در نواحی شـــمالی 
کشـــور برای اردبیل و ســـواحل دریـــای خزر کاهش دما 
پیش بینـــی شـــده است.نقشـــینه با پیش بینـــی بارش 
بـــرف در برخی مناطق شـــمال غـــرب و ارتفاعـــات البرز 
بـــرای فـــردا یکشـــنبه، تصریـــح کـــرد: روز دوشـــنبه نیز 
بارش ها در نواحی شمالی تداوم خواهد داشت و برای 
نواحی شمال شرق کشـــور کاهش دما رخ می دهد. از 
روز دوشـــنبه با ورود سامانه بارشـــی جدید از جنوب  
غرب کشـــور در این مناطق بارش، آغاز خواهد شـــد. 
در روز سه شـــنبه بـــه غیـــر از شـــمال غرب و جنـــوب  
شـــرق کشـــور در ســـایر مناطـــق بـــارش بـــاران و برف 

پیش بینی می شـــود.
 فـــرودگاه مهرآبـــاد در اطالعیه پـــروازی، از احتمال 

تأخیـــر یـــا کنســـلی تعـــدادی از پروازهـــای خروجـــی 
به دلیـــل شـــرایط نامناســـب جـــوی فرودگاه هـــای 
مقصـــد خبـــر داد و از مســـافران خواســـت تا پیش 
از حرکـــت به ســـمت فـــرودگاه بـــا شـــماره های 199 
یـــا 02161021 تمـــاس گرفتـــه و اطالعات پـــرواز خود 

را دریافـــت کنند.
 ســـرهنگ پیمـــان کرمـــی رئیس پلیـــس راه البرز 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه کاهـــش دمـــا، بـــارش بـــرف و 
یخبندان در محورهای مختلف این اســـتان، همراه 
داشـــتن زنجیر چرخ بویژه در جاده های کوهستانی 

الزامی اســـت.
مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شـــماره تلفن 
88255555 به صـــورت شـــبانه روزی پاســـخگوی 
وضعیـــت راه هـــای کشـــور و آمـــاده امدادرســـانی به 

حادثه دیـــدگان احتمالی اســـت.
 ســـازمان هواشناســـی بـــا صدور هشـــدار ســـطح 
نارنجـــی از فعالیـــت ســـامانه بـــا بارش هـــای شـــدید 
بـــاران، رعدوبـــرق، وزش باد شـــدید موقت، احتمال 
تگـــرگ بـــرای امـــروز )17 دی( در هرمـــزگان و جنوب 

کرمان خبـــر داد.
این ســـازمان همچنین با صدور هشـــدار سطح زرد 
از بـــارش بـــاران، رعدوبـــرق، وزش باد شـــدید موقت 
بـــرای امـــروز در سیســـتان و بلوچســـتان و جنـــوب 

فارس خبـــر داد.

گالری هـــا و نگارخانه هـــای مراکـــز فرهنگـــی 
هنری شـــهر تهران، هفته ســـوم دی با برپایی 
نمایشـــگاه هایی ازجملـــه »آســـمان آبـــی«، 
»فِلـــورآ«، »قـــوم اصیـــل« نمایـــش ســـبک 
زندگـــی اقوام ایرانی، »حس آزاد« و »در مســـیر 
روشـــنایی« میزبـــان عالقه منـــدان هنرهـــای 
تجســـمی هســـتند. به گزارش ایرنا، همچنین 
به مناسبت سومین ســـالگرد شهادت سردار 
حـــاج قاســـم ســـلیمانی، بعضـــی از گالری ها و 
نگارخانه ها همچنان میزبان نمایشـــگاه هایی 
با موضوع این ســـردار شهید هستند، ازجمله 
نمایشـــگاه های »مـــرد میـــدان« و »عقیـــق 
انقالب« در موزه هنرهای معاصر، نمایشـــگاه 
عکـــس »کآرام جانـــم مـــی رود« شـــامل 65 
عکـــس از 37 عـــکاس، در گالری شـــماره یک 
خانه عکاســـان ایران و نمایشگاه منتخب آثار 
نقاشـــی، پوســـتر و نگارگری با عنوان »ســـردار 
دل هـــا« در گالـــری ابوالفضل عالـــی حوزه هنر.

  »دَفَک« در نگارخانه جوان
نمایشـــگاه تجســـمی »دَفَک«، 12 تـــا 26 دی 
در نگارخانـــه جوان انجمن ســـینمای جوانان 
ایران برپاســـت. این نمایشـــگاه مجموعه آثار 
تجســـمی خانواده فـــرخ زاد را دربرمی گیرد که 
پیـــش از این زندگی  هنری شـــان در مســـتند 
»دَفـــک« بـــه کارگردانـــی بهنـــام بیرم ونـــد 
بین المللـــی  جشـــنواره  شـــانزدهمین  در 
»ســـینماحقیقت« بـــه نمایـــش درآمـــده بود. 
هنرمنـــدان خانـــواده فرخ زاد شـــامل هشـــت 
هنرمنـــد بختیـــاری اســـت کـــه آثار تجســـمی 
متفاوتـــی را در ســـبک های مختلـــف و بدون 
تحصیـــالت آکادمیـــک و به طـــور ذاتی خلق 

می کننـــد.
  »آسمان آبی« در خانه کاریکاتور ایران

نمایشـــگاه کارتون »آســـمان آبی« بـــا موضوع 
آلودگـــی هوا و آثار جمعی از هنرمندان ایرانی و 
بین المللی از 14 دی تا 14 بهمن روزهای شنبه 
تا چهارشـــنبه در خانه کاریکاتـــور ایران میزبان 
عالقه منـــدان اســـت. در ایـــن نمایشـــگاه آثـــار 
20 هنرمنـــد ایرانـــی و خارجـــی بـــا موضوع های 
معضالت شـــهری و مســـائل زیست محیطی 

به نمایش گذاشـــته شـــده است.
  »فِلورآ« در فرهنگسرای ارسباران

نمایشـــگاه عکس »فلورآ« شـــامل آثار عرفان 
جلیلوند منتخبی از چند ســـفر کوتـــاه وی به 
چنـــد نقطـــه از طبیعت زیبـــای ایـــران از 14 تا 

18 دی
  »فالمینگو« در نگارخانه آفرینش نور

عنـــوان  بـــا  نقاشـــی  گروهـــی  نمایشـــگاه 
»فالمینگـــو« شـــامل آثـــار جمعـــی از بانـــوان 
هنرمند به سرپرســـتی فاطمه ســـیدرضی، از 
11 تا 27 دی در نگارخانه آفرینش نور مجتمع 

فرهنگـــی هنـــری نـــور برپاســـت.«
  »حس آزاد« در نگارخانه گلستان

نمایشـــگاه »حس آزاد«، آثار نقاشـــی گروهی 
از هنرمنـــدان نقـــاش بـــا موضـــوع آزاد از 12 تا 
21 دی در نگارخانـــه فرهنگســـرای گلســـتان 
برپاســـت. آثار این نمایشـــگاه با تکنیک های 
رنـــگ و روغـــن و آکرولیـــک و در ابعـــاد متنوع 

خلق شـــده است.
  نمایش زندگی اقوام ایرانی روی بوم نقاشی

تصاویـــری از ســـبک زندگـــی اقـــوام اصیـــل 
ایرانی در نمایشـــگاه آثار نقاشـــی مینو امینی 
بـــا عنـــوان »قـــوم اصیـــل« از 17 تـــا پایـــان دی 
ماه، در نگارخانه فرهنگســـرای بهمن میزبان 

عالقه منـــدان اســـت.
  »کودکان دیروز« در موزه عکسخانه شهر

»کـــودکان  تاریخـــی  عکـــس  نمایشـــگاه 
دیـــروز« به مناســـبت گرامیداشـــت یکصد و 
هشـــتادمین سال ثبت نخســـتین عکس در 
ایـــران تـــا ششـــم بهمـــن در موزه عکســـخانه 

شـــهر برپاســـت.
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مـــرد افغانســـتانی کـــه بـــرای انتقـــام خونیـــن از 

هم والیتـــی خـــود از راه غیرقانونـــی بـــه ایـــران 

آمـــده بـــود یک هفتـــه پـــس از ارتـــکاب جنایت 
دســـتگیر شد.

در تمـــاس یـــک زن بـــا ســـامانه ۱۱۰ پلیـــس و 

ســـفارش پیتزا، با هوشـــیاری اپراتـــور و اطمینان 

از مشـــکل ایجـــاد شـــده بـــرای ایـــن شـــهروند، 

بســـرعت تیم عملیات کالنتـــری ۱۶۷ دولت آباد 

بـــه مقصـــد اعـــالم شـــده، اعزام شـــدند.

سفر به ایران برای انتقام 
عشق نافرجام

درخواست کمک یک زن در »ری« 
 

از پلیس با ترفند  سفارش پیتزا
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موتورسیکلت های تهران برقی می شوند

 ۲۰ دستگاه در حل
مشکل آلودگی هوای 

تهران نقش دارند 

پرداخت مستمری 
 بیمه شدگان زن متوفی

به بازماندگان 

 تحویل ندادن کاال 
به بهانه گران شدن ارز، 

تخلف است

 الزام بانک های
 خصوصی  و دولتی 

به رعایت  نرخ سود قانونی

مصدومیت اسطوره 
بسکتبال

شـــورای هماهنگـــی بانک ها و کانـــون بانک های 
خصوصـــی در اطالعیـــه ای مشـــترک بـــر لـــزوم 
رعایـــت نـــرخ ســـود قانونـــی از امـــروز 17 دی ماه 

تأکیـــد کردند.
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 zخبر

گالری گردی در پایتخت

ضد حمله ایالن ماسک به دولت امریکا:

هوای دلتان را تازه کنید

پلیس باید در فوت مهسا امینی 
عذرخواهی می کرد

بـــارش بـــرف کـــه از هفته گذشـــته در کشـــور آغاز شـــده و همچنـــان در بســـیاری از مناطق 
ادامـــه دارد، چهـــره پایتخت و بیشـــتر شـــهرهای کشـــور ازجمله همـــدان، تبریـــز، ارومیه را 
ســـپیدپوش کـــرد. بـــارش بـــرف در اغلـــب نقاط کشـــور ضمن خوشـــحالی مـــردم، نگرانی ها 
از احتمـــال خشکســـالی و کم آبـــی گســـترده در ســـال آینـــده را تا حـــدی رفع کرد امـــا نباید 
فرامـــوش شـــود کـــه منابع آبی در کشـــور بخصـــوص در تهران همچنـــان در وضعیت  قرمز 
قرار دارد و درحال حاضر فقط 14 درصد ظرفیت ســـدهای تهران پر اســـت. شـــرایط ذخایر 
آبـــی ســـدهای پنجگانـــه تهـــران به عنـــوان منابع اصلـــی تأمیـــن آب این کالنشـــهر، با وجود 

بارش هـــا، در وضعیـــت ناپایدار قـــرار داد.
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باران و برف این هفته در کشور می ماند

محمدباقر قالیباف:

رئیـــس اداره امـــور بازمانـــدگان ســـازمان 
تأمیـــن اجتماعـــی گفت: برقراری مســـتمری 
فرزنـــدان واجـــد شـــرایط بیمه شـــدگان زن 
متوفـــی بـــا رعایـــت ضوابـــط مقـــرر از تاریـــخ 
تصویـــب قانون »پرداخـــت مســـتمری بـــه 
فرزندان زنان متوفی مشـــمول قانون تأمین 
اجتماعی و ســـایر صندوق های بازنشستگی 

مصوب« بالمانـــع خواهـــد بـــود.


