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 »بسیار سفر باید ...« یا 
»در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟«

چاپ اول

 zتیترهایامروز

مـــرد زندانـــی کـــه از 10 ســـال قبـــل به جـــرم قتل 

مادرزنـــش بـــه قصـــاص محکـــوم شـــده بـــود با 

تـــاش واحـــد صلح و ســـازش دادســـرای جنایی 

تهـــران موفق شـــد از مادر مقتـــول و ۶ فرزند وی 
رضایـــت بگیرد.

قاتل مادرزن بخشیده شد 

 گذشت از قصاص 
به حرمت مقام مادر
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اینیعنیهرکسیمیخواهدازالکچندالیهجهلوتنگ
نظریوتعصبوخودشیفتگیبیرونبیاید،راهینداردجز
اینکهبهسیاحتبپردازدودردیداربااقوام،فرهنگها،

ملیتهاوچشماندازهایطبیعیدیدگاههایخودراتعدیل
کندوتنبهپوستاندازیبدهد.

نگاهیبهسیروسیاحتدرونوبیرون

رنا
:ای
س

عک


 4 نکته از رقابت های فوتبال اروپا

از آغاز ناامیدکننده پاریس 
تا شکست عجیب تاتنهام

رهبر انقاب اسامی در دیدار اعضای شورای مرکزی 
اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا: 

مسأله پیشرفت علمی 
و عبور از مرزهای دانش 

نباید فراموش شود

14

باپایانیافتنرقابتهایجامجهانی2022قطر
باردیگرنگاههادرسراســـرجهانبهمســـابقات
باشـــگاهیاروپـــامعطـــوفشـــد،رقابتهاییکه
امســـالبهعلتبرگزاریجامجهانیبافشردگی

بیشـــتریپیگیریخواهدشد.

رهبرمعظمانقالباسالمیظهرروزگذشته،در
دیداراعضایشورایمرکزیاتحادیهانجمنهای
اسالمیدانشجویاندراروپا،انجمنهایاسالمی
رایکـــیازثروتهـــایجمهـــوریاســـالمیودارای
مأموریـــتهاییمنحصربهفـــردخواندندوتأکید
کردنـــد:اســـتمرارثباتقدم،اثرگـــذاریبرمحیط
پیرامونیوتبیینحرفنویجمهوریاســـالمیاز

کارهایالزمانجمنهایاســـالمیاست.

 zتازهها zآبوهوا

معـــاونهماهنگیامورعمرانیاســـتانداریتهـــراناز
تداومدورکاریکارمندانگروههایحســـاسخبرداد
وگفت:براســـاسمصوباتکارگروهاضطـــرارآلودگی
هوا،دانشگاههاوهمهمقاطعتحصیلیاستانتهران
بجزشهرستانهایدماوندوفیروزکوهنیزدرروزهای
سهشـــنبهوچهارشنبه13و14دیغیرحضوریشد.
بـــهگـــزارشایرنا،عابـــدملکیافزود:بنابهپیشـــنهاد
وزارتبهداشـــت،درمانوآموزشپزشکیوتصویب
کارگـــروهاضطـــرارآلودگـــیهـــوا،بخشـــیازکارمندان
گروههایحساسازجملهخانمهایباردار،کارمندان
خانمکهفرزنددبســـتانیویازیر6ســـالسندارند،
کارمندانیکهباالی50سالسندارند،کارمندانیکه
بیماریهایقلبی،ریویوتنفسی،دیابت،رماتیسم،
فشـــارخونباالوســـرطاندارند،درروزسهشـــنبهو

چهارشـــنبه)13و14دی(دورکارخواهندبود.
ویتصریـــحکـــرد:همهدســـتگاههایدولتیملزمبه
اجرایاینطرحهســـتندودرصورتاجرانشـــدنآن

بـــهدیوانعدالتاداریمعرفیخواهندشـــد.
بـــراســـاسمصوبـــاتکارگـــروهاضطـــرارآلودگـــی
هـــوا،روزهـــایسهشـــنبهوچهارشـــنبه13و14دی،
کودکســـتانهانیـــزدرهمهشهرســـتانهایاســـتان
تهـــرانبجزدماونـــدوفیروزکوهتعطیلاســـت.طبق

مصوبـــاتایـــنکارگـــروه،فعالیتهـــایورزشـــیدر
فضاهایبازممنوعاست.طیاین2روزطرحزوجو
فردازدربمنازلاجرامیشودومجوزروزانهورودبه
محدودهطرحترافیکدراین2روزتوسطشهرداری
تهرانصادرنمیشـــود.ازشـــهروندانتقاضامیشود

ازتـــرددغیرضروریخـــودداریکنند.
اکنونشـــاخصآلودگیهوایتهرانبامیانگین165
درشرایطناسالمقراردارد.همچنین28ایستگاهدر
شـــرایطآلـــودهقـــرارداردکهازاینتعداد،شـــرایط26
ایســـتگاهبهرنگقرمزو2ایســـتگاهبهرنگبنفش

درآمدهاست.

مدارس و دانشگاه های استان تهران  غیرحضوری و دورکاری کارمندان تمدید شد

هشدار زرد و نارنجی سازمان هواشناسی درباره کوالک  و بارش سیل آسا در 9 استان
 آبگرفتگی معابر، سیابی شدن رودخانه ها 

و لغو برخی پروازها پیش بینی می شود
سازمانهواشناسیبااشـــارهبهورودسامانه
بارشـــیبهکشـــورطیروزچهارشـــنبه،درباره
کوالکبرفوبارشهایسیلآسادر9استان

هشدارســـطحزردونارنجیصادرکرد.
روزچهارشـــنبهبانفوذســـامانهبارشـــیبه
کشـــوردراســـتانهایواقعدرشمالغرب،
غـــرب،جنوبغربوشـــمالخلیـــجفارس،
بـــارشبرفوباران،وزشبادشـــدیدموقتی
ودراســـتانهایجنوبیرعدوبرقپیشبینی

میشود.
روزپنجشـــنبهبجزدرجنوبشـــرقکشور
بـــارشرویمیدهـــد. درســـایرمناطـــق
بارشهـــایایـــندوروزدراســـتانهایواقع
دردامنههـــایزاگـــرسمرکـــزیوجنوبـــی

شـــدتدارد.
براســـاساعالمســـازمانهواشناسی،روز
جمعـــه،بارشپراکندهدرنوارغربیکشـــور،
مناطقجنوبی،شمالشرقوارتفاعاتالبرز

پیشبینیمیشـــود.
خلیـــجفـــارسوتنگـــههرمز،چهارشـــنبه
وپنجشـــنبهودریـــایعمـــان،سهشـــنبهو

چهارشـــنبهمـــواجاســـت.
اثراتمخاطـــرات:آبگرفتگیمعابرعمومی،
اختـــاللدرســـفرهایبیـــنشـــهری،اختالل
درترددهـــایداخـــلشـــهریوفعالیتهای
عمرانـــی،ســـیالبیشـــدنرودخانههـــاو
مســـیلها،بـــاالآمـــدنناگهانـــیســـطحآب
رودخانهها،احتمالبرخوردصاعقه،احتمال
تأخیرولغوپروازهاازجملهاثراتمخاطرات

پیشبینیشـــدهاســـت.
توصیه هـــا: آمادگـــینـــاوگانحملونقـــلو
راهداریهـــا،توقفنکردنوترددنداشـــتن
، مســـیلها و  نههـــا رودخا حاشـــیه در
پاکســـازیآبروهـــاوکانالهـــایعبـــورآب
درونشـــهری،پاکســـازیدهانـــهپلهـــا،
پرهیـــزازســـفرهایغیـــرضـــروری،اجتناب
ازفعالیتهـــایکوهنـــوردیوجابهجایـــی
عشـــایرکوچرو،انجاماقداماتپیشگیرانهاز
خســـارتتوســـطشـــهرداریها،راهداریها،
دســـتگاههایامدادیوســـایردستگاههای
اجراییمسئولازجملهتوصیههایسازمان

هواشناســـیطـــیایـــنچندروزاســـت.
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مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران اعام کرد

اجرای طرح های جدید در حوزه 
ترافیک پس از تأیید نهایی

2

  بنیاد مستضعفان 
4 هزار و 800 میلیارد تومان 

مالیات پرداخت

 پرستارانی که در دوره 
کرونا خدمت کرده اند، برای 
استخدام، امتیاز ویژه دارند

سطح اهمیت بهداشتیشاخص  کیفیت هوا

پاک0-50

سالم51-100

ناسالم برای گروه حساس101-150

ناسالم151-200

بسیار سالم201-300

خطرناک301-500

فهیم و درخشان با خاطره های بارانی اش
رشت زیبــــــا،

4۶5 ســـال پیش )به اســـتناد اعام 
کمیســـیون ملی یونســـکو در ایران( 
در دوره صفویـــه روز 12 دی مـــاه، 
رشت، به عنوان مرکز استان گیان 
نامگذاری شـــد. به همین مناسبت 
ســـال 1393 بـــه همـــت گروهـــی از 
اساتید و فرهیختگان گیانی 12 دی 
بـــه عنوان روز رشـــت در تقویم ملی 

کشـــورمان به ثبت رسید.
و  تاریخـــی  بناهـــای  عمارت هـــا، 
زیبای رشـــت، گویای پیشـــینه غنی 
فرهنـــگ و تمـــدن کهـــن این شـــهر 
خـــوش سیماســـت. رشـــت، مرکـــز 
اجتماعـــی،  فرهنگـــی،  سیاســـی، 
اقتصـــادی گیان، در کســـوت یکی 
از قدیمی تریـــن مراکـــز اســـتان ها 
همـــواره بـــه عنـــوان دروازه تمـــدن 
اروپـــا منشـــأ شـــکل گیری بســـیاری 
از تحـــوالت و اولین ها بوده اســـت.
دیـــروز از ســـوی ســـازمان فرهنگی، 
ورزشـــی شـــهرداری  و  اجتماعـــی 
رشـــت، برنامه های مختلفـــی برگزار 
شـــد، ازجملـــه: تـــور رشـــت گردی با 
هدف معرفی بناهای تاریخی شهر، 
اکـــران فیلم هـــای کوتاه رســـیده به 
جشـــنواره ملـــی فیلم کوتاه رشـــت 
بـــرای شـــهروندان و گردشـــگران 
در مرکـــز اســـتان، گشـــایش گالری 
کارآفرینـــی در محلـــه رشـــتیان بـــا 
هـــدف عرضـــه صنایع دســـتی زنان 
سرپرســـت خانوار، برگزاری مسابقه 
نقاشـــی طولـــی و برپایی بـــازار هنر، 
محفـــل انس بـــا قرآن به مناســـبت 
سالروز شـــهادت سرادر شهید حاج 

قاسم ســـلیمانی.
رشت زیبا و ادیب پرور، با مردمانی 
فرهیخته، مملو از ثروت های عظیم 
خـــدادادی و در عیـــن حـــال پـــر از 
کارهـــای نکرده و اقدامـــات برزمین 
مانده اســـت که باید با هوشمندی 
و مدیریـــت کارآمـــد و دلســـوز در 
مســـیر جبـــران کمبودهـــا و نواقص 
تاش شـــود تا همتراز با شهروندان 
فهیم خود به رشد و بالندگی برسد.

 دیروز در روز رشت برنامه های ویژه 
برای شهروندان و گردشگران برگزار شد
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 واردات و ذخیره سازی
5 میلیون تن کاالی اساسی

شـــرکتبازرگانیدولتیایرانباصدوراطالعیهای
اعالمکرد:ازابتدایسالجاریتاپایانآذرباورود
هفتگی6کشـــتیحاملکاالهایاساسیبهبنادر
ایرانوتخلیه،بارگیریوارســـالمحمولههایآنها
بهاقصینقاطکشـــور،5میلیـــونو213هزارتن
کاالبراینگهداریدرمراکزذخیرهســـازیوعرضه

درشـــبکههایتوزیعواردکشورشدهاست.

جیغ بنفش دو ایستگاه آلودگی هوا در تهران


