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چاپ اول

 zتیترهایامروز

باید خیلی خوشحال و خوش شانس باشیم که در 
زمانه ای زندگی می کنیم که آدم هایی مثل آلن دوباتن 
در آن زیست و فعالیت می کنند و کتاب می نویسند. 

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان 
هواشناسی، گفت: از روز دوشنبه به دلیل ورود سامانه بارشی فعال به کشور 
در اکثر نقاط کشـــور از جمله تهران و ســـایر کالنشهرها بارندگی و باد خواهیم 
داشـــت و دمای هوا به شـــکل محسوســـی در نیمه غربی و شـــمالی کاهش 

خواهد داشت.
صادق ضیاییان درباره وضعیت آلودگی هوای تهران و کالنشـــهرها گفت: طی 
امـــروز و فـــردا وزش بـــاد در پایتخـــت را شـــاهد خواهیم بود و از روز سه شـــنبه 
بارش هـــا را در تهران خواهیم داشـــت؛ بر این اســـاس انتظـــار داریم این هفته 
آلودگـــی هـــوا با شـــدت کمتری نســـبت به هفته گذشـــته در تهـــران رخ دهد. 
برای ســـایر کالنشـــهرها نیـــز به دلیل بـــارش باران، شـــدت آلودگـــی کمتری را 

انتظار داریم.
آماده باش نیروهای هالل احمر قشم برای مواجهه با سیل و آبگرفتگی

بـــا توجـــه به رگبار شـــدید باران، رعد و برق، تندباد لحظه ای و هشـــدار ســـطح 
نارنجی اداره کل هواشناســـی استان هرمزگان مبنی بر تقویت توده بارشی در 
مناطق دریایی و مواج شـــدن دریا در آب های محدوده جزیره قشـــم، نیروهای 
امـــدادی این جمعیت در حالت آماده باش برای مواجهه با ســـیل و آبگرفتگی 
احتمالی قرار دارند. احمدنور سرودی، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
قشـــم با بیان اینکه قشـــموندان می  توانند در صـــورت بروز حـــوادث در رابطه 
با آبگرفتگی و جاری شـــدن ســـیل، با شـــماره 112 تماس بگیرند، توضیح داد: 
طبق اعالم اداره هواشناسی قشم ،  امروز یکشنبه تا بامداد دوشنبه نوزدهم 
دی ماه با افزایش ســـرعت بادهای شـــمال غربی ، خلیج فارس، تنگه هرمز و 

بخش هایـــی از دریای عمان متالطم پیش بینی می  شـــود.
مسیر خلخال- پونل تا اطالع ثانوی مسدود شد

معـــروف خســـروی، رئیـــس اداره راهـــداری و حمل و نقل جاده ای شهرســـتان 
خلخال اعالم کرد: به دنبال بارش های برف روزهای گذشـــته و احتمال ریزش 
بهمن در طول مسیر کوهستانی و برف و بهمن گیر خلخال به پونل این مسیر 
تا اطالع ثانوی مســـدود اعالم شـــده و هم اکنون مســـیر جایگزین برای تردد 
خودروها به اســـتان گیالن از ســـمت خلخال و بالعکس از مســـیر راه ارتباطی 
خلخال به اســـالم صورت می گیـــرد. اداره کل راهـــداری و حمل و نقل جاده ای 
مشگین شهر نیز اعالم کرد: به دلیل بارش برف،  جاده هریس - مشگین شهر 

مســـدود شـــده و تردد در این مسیر تا اطالع ثانوی مقدور نیست.

سرپرســـت شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینـــی)ره( با اشـــاره بـــه جزئیـــات آمار 
جابه جایـــی مســـافران در 9ماهـــه ســـال 
1401 از افزایـــش 88 درصـــدی تعـــداد 
مســـافر خبـــر داد و گفـــت: پروازهـــای 
خارجـــی نیـــز 66 درصـــد رشـــد داشـــته 

است.
به گـــزارش ایرنا از دفتـــر امور بین الملل 
شـــهر فرودگاهی امام خمینی، »ســـعید 
چلنـــدری« افزود: در 9ماهه ســـال 1401 
بیـــش از 5 میلیـــون و ۳00 هزار مســـافر 
اعـــزام و پذیـــرش شـــده اند. از این تعداد 
حـــدود 2 میلیـــون و 61۷ هـــزار مســـافر 
ورودی و 2 میلیـــون و 690 هزار مســـافر 

هـــم خروجـــی بوده اند.
چلنـــدری تعداد پروازهای 9ماهه 1401 را 
بیـــش از ۳5 هزار و 400 پرواز عنوان کرد 

و گفت: تعداد پروازها به نســـبت ســـال 
قبل 66 درصد افزایش داشته است که 
از این تعداد 1۷ هزار و ۷04 پرواز ورودی 
و 1۷ هـــزار و ۷05 پرواز خروجی بوده اند.

سرپرســـت شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( خاطرنشـــان کـــرد: مقدار بار 
همراه مسافر در 9ماهه سال 1401 برابر 
با ۳۷5 تن بوده اســـت که این میزان در 

مقایسه با ســـال قبل 61 درصد افزایش 
داشته است.

شـــرکت های  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
هواپیمایـــی ماهـــان، ایران ایـــر و ترکیش 
بیشـــترین حجـــم پروازهـــا را میـــان ۳۳ 
شـــرکت داخلی و خارجـــی انجام داده اند 
و بیشترین مسافر به مقاصد استانبول، 

نجـــف و دوبـــی جابه جا شـــده اســـت.
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درگیری بر ســـر قیمت چند ســـیخ جگـــر، باعث 

شـــد مـــرد فروشـــنده دســـت بـــه چاقـــو شـــود و 

جنایتـــی ناخواســـته را رقـــم بزند. 
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مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو:

مشکلی در تأمین داروهای 
اختصاصی کرونا نداریم

نگاهی به علل نوسانات قیمت گوشت قرمز 
در گفت وگو با کارشناسان و مسئوالن

رئیس اتحادیه فروشندگان 
 گوشت گوسفندی: 

 کشتار دام های مولد 
علت گرانی است

بررسی عملکرد کارگروه 
اضطرار آلودگی هوای 

پایتخت در سازمان بازرسی
معاونت سیاســـی و قضایی سازمان بازرسی 
کل کشور به منظور بررسی عملکرد کارگروه 
اضطـــرار آلودگـــی هوا، هیـــأت بازرســـی را به 

اســـتانداری تهران اعزام کرد. 
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آلن دوباتن در کتاب  »هنر سیروسفر« 
چه چیزهایی به ما می آموزد؟

 zآبوهوا  zتازهها

برداشتبرداشت

مازندرانمازندران
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رئیس مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی خبرداد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه رشد ۶۶ درصدی پروازهای خارجی از فرودگاه امام خمینی)ره(

بتازگی قیمت گوشـــت قرمز در کشـــور روند 
افزایشـــی بـــه خـــود گرفتـــه اســـت. قیمـــت 
گوشت گوسفندی به حدود ۳00 هزار تومان 
و گوشت گوساله به بیش از 200 هزار تومان 
رسیده و این موضوع گالیه مردم را به دنبال 
داشـــته است؛ مســـئوالن اما معتقدند که با 
توزیع گوشـــت منجمد در بـــازار، قیمت این 
کاالی اساســـی ســـبد خانوار مردم، در هفته 

جاری رونـــد نزولی به خـــود خواهد گرفت.

طالینارنجـــــــــیطالینارنجـــــــــی
برداشت پرتقال در باغ های مرکبات برداشت پرتقال در باغ های مرکبات 
مازندران که از اواســـط پاییز با کامل مازندران که از اواســـط پاییز با کامل 
شـــدن قنـــد این میوه پاییزی شـــروع شـــدن قنـــد این میوه پاییزی شـــروع 
شـــد بـــه مـــدت شـــش مـــاه ادامـــه شـــد بـــه مـــدت شـــش مـــاه ادامـــه 
خواهـــد داشـــت.عمده تأمین کننده خواهـــد داشـــت.عمده تأمین کننده 
پرتقـــال کشـــور، اســـتان مازنـــدران پرتقـــال کشـــور، اســـتان مازنـــدران 
اســـت و باغداران مازندرانـــی افتخار اســـت و باغداران مازندرانـــی افتخار 
رتبه نخست تولید مرکبات در کشور رتبه نخست تولید مرکبات در کشور 
را دارند. اســـتان مازنـــدران را دارند. اســـتان مازنـــدران ۱۱۵۱۱۵ هزار  هزار 
هکتـــار بـــاغ مرکبات دارد کـــه از این هکتـــار بـــاغ مرکبات دارد کـــه از این 
میـــزان حدود میـــزان حدود ۳۰۳۰ هزار هکتار مربوط  هزار هکتار مربوط 
بـــه نارنگی اســـت که آغاز برداشـــت بـــه نارنگی اســـت که آغاز برداشـــت 
زودرس ایـــن میوه از اوایل پاییز بود.زودرس ایـــن میوه از اوایل پاییز بود.

ســهمیه بندی آب در تهــران وجــود 
بــرای  نــدارد و برنامه ریزی هایــی 
جلوگیری از رســیدن به آن مرحله 

در دســتور کار اســت.
مدیرعامــل  جعفــری،  تابــک  ا
آبفــای کشــور بــه مهــر گفــت: بــا 
توجــه بــه کاهــش بارندگی هــا در 
چنــد مــاه اخیــر و خشکســالی 
گذشــته،  ســال  چنــد  شــدید 
ه  ر بــا ر د یــی  نی ها نه ز گما

جیره بنــدی آب وجــود دارد امــا 
بــا توجــه بــه مدیریــت مصــرف 
نرم افــزاری و ســخت افــزاری در 
تهــران شــاهد جیره بنــدی آب 

نخواهیــم بــود.
برنامه ریزی هــای  بــا  افــزود:  وی 
یــر  وز ه  همــرا کــه  میان مدتــی 
انجــام شــده اســت، تهــران بــرای 
کوتاه مــدت و بلندمــدت مشــکلی 

نخواهــد داشــت.

»حسین دلیریان«، سخنگوی سازمان فضایی 
ایـــران در حســـاب کاربـــری خـــود در توئیتـــر 
نوشـــت: بررســـی تصاویر ماهواره ای مربوط به 
۳ دریاچه طشک، بختگان و مهارلو در استان 
فـــارس نشـــان می دهـــد کـــه ســـطح آب ایـــن 
دریاچه هـــا تا حد خوبی افزایش یافته اســـت. 
وی در ادامه نوشـــت: سطح آب دریاچه زیبای 
مهارلو در پایان آذر 1401 به نســـبت آذر ســـال 

1400، رشـــدی 6 برابری داشـــته است.

سطح آب دریاچه های بختگان، آب تهران سهمیه بندی نمی شود
مهارلو و طشک افزایش یافت

واریز پاداش مشترکان خوش 
مصرف گاز تا پایان دی
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بارهـــا اعـــالم شـــده اســـت کـــه هـــر کـــدام از 
مشـــترکان حـــوزه گاز یـــک درصـــد کاهـــش 
مصـــرف داشـــته باشـــند، ۳ درصـــد تخفیف 
در هزینـــه مصرف گاز دریافـــت می کنند که 
برنامه  داریم این مقدار تخفیف تا پایان ماه 
جاری به حســـاب مشـــترکان گاز واریز شود. 

جنایت به خاطر چند سیخ جگر
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  نگاهی به ستاره های درگذشته 
دنیای فوتبال از 2۰2۰ تا 2۰2۳

اشک های بی پایان 
مستطیل سبز


