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ســـارق حرفـــه ای بـــرای رســـیدن به پول بیشـــتر 
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اما همیشه در بهترین شرایط و ایده آل ترین لحظات، فاجعه 
می تواند خودش را نشان دهد. اگر قبل از وقوع فاجعه هر 

کسی این خانواده را می دید با خودش می گفت 
چه زندگی عاشقانه و خوبی دارند ولی بروز یک حادثه 

ناگهانی، همه چیز را تغییر می دهد. 

 دو فیلم از سینمای اسکاندیناوی که با نگاهی روانشناسانه 
بحرانی ترین لحظات زندگی آدم ها را به تصویر می کشد

وزیـــر نیرو با تأکید بر اینکـــه پروژه های مهار آب 
پروژه های ســـنگین و ابرپروژه برای حل مشکل 
آب در کشور به شـــمار می رود، گفت: طرح های 
مهـــار آب در غـــرب کشـــور و صدهـــا کیلومتـــر 
خطـــوط انتقـــال و تونل در کشـــور در حـــال اجرا 

هستند.
به گزارش تســـنیم، علی اکبر محرابیان، در آیین 
افتتاحیـــه هجدهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی 
تخصصی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 
ایـــران افـــزود: دولت عـــزم خود را بـــرای به پایان 
رســـاندن ایـــن پروژه ها بـــا اختصـــاص اعتبارات 
بـــاال جـــزم کـــرده اســـت، چرا کـــه آب بـــه عنوان 
مهمتریـــن عنصـــر اجـــرای پروژه هـــا و طرح های 

توســـعه کشور محســـوب می شود.
محرابیـــان گفـــت: بـــا بررســـی ســـرانه آب قابـــل 
برنامه ریـــزی در 50 ســـال گذشـــته، ســـرانه آب 
قابـــل مدیریـــت و تجدیدپذیر بشـــدت کاهش 
یافته و ســـرانه آبی که در اختیـــار هر ایرانی قرار 
می گیـــرد از حدود 6500 مترمکعب در ســـال به 
حدود 1200 مترمکعب رســـیده اســـت، بنابراین 
بـــرای مدیریت منابع آب به روش های نوین نرم 

  فزاری و ســـخت افزاری نیـــاز داریم.
محرابیان اظهار داشـــت: شـــاخص برق رســـانی 
در کشـــور از ســـوی دولـــت در مناطـــق شـــهری 
100 درصـــد و در مناطق روســـتایی 99.7 درصد 
اســـت و امکان برق رســـانی به نقـــاط باقیمانده 
کـــه بیشـــتر مناطقـــی اســـت که عشـــایر حضور 
دارند، وجود ندارد بنابراین اســـتفاده از پنل های 
خورشـــیدی برای این مناطق در حال اجراست.

وی افـــزود: بیـــش از یکصد پـــروژه تصفیه خانه، 
شـــبکه و خطـــوط انتقـــال فاضالب در سراســـر 
کشـــور در دســـت اجراســـت که پیشـــرفت آنها 
کند اســـت بنابراین با اصالح شـــیوه، بخشنامه 
و سیاســـتگذاری در موضوع پســـاب، امیدواریم 
اجرای طرح های تصفیه فاضالب و اســـتفاده از 

آب هـــای غیر متعارف در کشـــور ســـرعت گیرد.
محرابیـــان بـــا بیـــان اینکـــه 60 هـــزار روســـتا در 
کشـــور وجـــود دارد، گفـــت: با تکمیل آبرســـانی 
بـــه 16 هزار روســـتا در طرح جهاد آبرســـانی، 95 
درصد روســـتاها در سه سال آینده از آب پایدار 
برخوردار خواهند شد. طرح جهاد آبرسانی در 10 

هزار روســـتای کشـــور در حال اجراست.

 zتازهها zآبوهوا

مـــا  هـــدف  گفـــت:  تهـــران  شـــهردار 
ســـاماندهی دستفروشـــان اســـت زیـــرا 
دستفروشـــی اصالً جرم نیست و برخی 
افراد برای تأمین معیشـــت از این طریق 

کوشـــش می کننـــد.
بـــا  گفت و گـــو  نـــی در  کا زا علیرضـــا 
خبرنـــگار ایرنـــا دربـــاره برخـــی برخوردها 
با دستفروشـــان بویژه در ایســـتگاه های 
مترو، تصریح کرد: از نگاه من به عنوان 
شهردار تهران، دستفروشی جرم نیست 
بلکه یک شـــغل اســـت، اما برخی افراد 
به شـــکل نامتعارف و غیرهدایت شـــده 

مشـــغول به این کار هســـتند.
وی افـــزود: مدیریـــت شـــهری حـــق دارد 
کـــه این افراد را ســـاماندهی کنـــد و این 
اقـــدام در راســـتای افزایـــش کیفیـــت و 
نظم بخشی به معابر شهر انجام خواهد 

شـــد. بـــه عنـــوان مثـــال فـــردی در مترو 
مشـــغول عرضـــه مـــواد غذایـــی اســـت 
کـــه نخســـت، بایـــد هویت آن شـــخص 
شناســـایی شـــود تا بتوانیـــم روی کاالی 
عرضه شـــده نظارت داشـــته باشیم. به 
همین منظور ســـاماندهی دستفروشان 
مـــورد تأکید و شـــهرداری تهـــران مکلف 
اســـت خدماتی به این افـــراد ارائه دهد.

افـــراد  ســـاماندهی  دربـــاره  زاکانـــی 
بی خانمـــان و معتـــادان متجاهـــر در 
فصـــل زمســـتان نیـــز گفت: اکنـــون غیر 
از گرمخانه هـــا به ســـه هزار نفر خدمات 
ارائـــه می کنیـــم و در یاورشـــهرها نیـــز 2 
هـــزار نفر جای خالی داریم که در نتیجه 
می تـــوان اعـــالم کـــرد شـــهرداری تهـــران 
می توانـــد بـــه پنـــج هـــزار نفـــر خدمـــات 

ارائـــه دهد.

بـــر اســـاس الیحـــه بودجـــه 1402 حداقـــل 
حقـــوق کارمنـــدان دولت در ســـال آینده 7 

میلیون تومان پیشـــنهاد شـــد.
به گزارش تســـنیم، اخبـــار دریافتـــی درباره 
الیحـــه بودجه 1402 نشـــان می دهد دولت 
برای ســـال آینده کـــف حقوق کارمنـــدان را 
7 میلیـــون تومان در نظر گرفته اســـت. بر 
اســـاس برنامه دولت، برای افزایش حقوق 
کارکنـــان متوســـط افزایـــش 20 درصـــدی 
در نظـــر گرفته شـــده اســـت. پیـــش از این 
رئیس ســـازمان امـــور اداری و اســـتخدامی 
بـــا ابـــراز اینکـــه »در بودجـــه 1402 شـــاهد 
افزایـــش حقـــوق 20 درصـــدی کارمنـــدان 
هســـتیم«، گفتـــه بـــود: ســـه ســـناریو برای 

مدل های مختلف این افزایش لحاظ شده 
اســـت. همچنان مدل دقیق ایـــن افزایش 
مشخص نیســـت و در نهایت باید دید که 
در مجلس چه تصمیمی در این خصوص 

گرفته می شـــود.

 زاکانی: دستفروشی جرم نیست
اما نیاز به ساماندهی دارد

 پیشنهاد حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی 
برای کارمندان دولت 

هشدار نارنجی سازمان هواشناسی 
آلودگی بر هوای تهران و کرج خیمه زد
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ســـازمان هواشناســـی کشـــور با هشـــدار دربـــاره افزایش غلظت 
آالینده هـــای جـــوی از دیـــروز در تهـــران و کـــرج، کاهـــش تـــردد 

خودروهـــا و پرهیـــز از تـــردد غیرضـــروری را توصیـــه کرد.
ســـازمان هواشناســـی کشـــور بـــا صدور هشـــدار آلودگی ســـطح 
نارنجـــی و بـــا اشـــاره بـــه پایـــداری جو همـــراه بـــا افزایش غلظت 
آالینده هـــای جوی از دیـــروز جمعه تا فردا یکشـــنبه )11 دی ماه( 
از ســـکون هـــوا و کاهش کیفیت هوا در تهـــران و کرج خبر داد.  
بـــر ایـــن اســـاس، افزایـــش شـــاخص های آلودگی هـــوا و غلظت 
آالینده هـــا، کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناســـالم برای تمام 
گروه ها و در صورت مهار نشـــدن منابع آالینده ثابت و متحرک 
در مناطـــق پرتردد، تا حد بســـیار ناســـالم پیش بینی می شـــود. 
در ایـــن شـــرایط، ســـازمان هواشناســـی کشـــور، کاهـــش تـــردد 
خودروهـــا و کنتـــرل فعالیت واحدهای صنعتـــی، مدیریت منابع 
آالینـــده، تأکیـــد و بر جلوگیـــری از تـــردد غیرضروری بـــرای تمام 
گروه هـــا، پرهیـــز از فعالیـــت فیزیکـــی و ورزشـــی در فضـــای باز و 
اتخـــاذ تدابیـــر مدیریتـــی الزم برای جلوگیـــری از افزایش غلظت 

آالینده هـــا تـــا حد بســـیار ناســـالم را توصیه مـــی کند.
هشـــدار نارنجـــی  ســـازمان هواشناســـی، هنـــگام بـــروز پدیده ای 
جوی با اثرات منفی و خســـارت های احتمالـــی و برای آماده باش 

دســـتگاه های مســـئول صادر می شـــود.
هوای چهار شهر خوزستان و تبریز ناسالم است

هـــوای تبریـــز و چهار شـــهر خوزســـتان بر اســـاس اعالم ســـامانه 
پایـــش هوای کشـــور »ناســـالم« اعالم شـــد.

هواشناســـی خوزســـتان پیـــش بینـــی افزایـــش آالیندگی هـــوا تا 
اواســـط هفته در برخی شـــهرهای اســـتان را اعالم کرده اســـت. 

آخرین وضعیت راه های کشور
مرکـــز مدیریت راه های کشـــور آخرین وضعیت راه های کشـــور 

را اعالم کرد.
محـــور قدیـــم خرم آباد - پلدختر تا اطالع بعدی مســـدود بوده 
و تـــردد از مســـیر جایگزیـــن آزادراه خرم آباد - پـــل زال و محور 

خرم آباد - کوهدشـــت انجام می شـــود.
محور ریگان – ایرانشهر مسدود است.

محورهای الســـم - ارجمنـــد، وازک - بلده، ســـروآباد – پـــاوه، 
ســـی ســـخت – پادنا، جدید هشـــتگرد – طالقان و گنجنامه - 

تویســـرکان در حال حاضر مســـدود اســـت.

نیمی از گاز تولیدی کشور صرف 
گرمایش خانگی می شود

مدیرعامل شـــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
گفـــت: افـــزون بر نیمـــی از گاز تولیدی کشـــور 
صـــرف گرمایـــش و دیگـــر مصـــارف خانگـــی 

می شـــود.
مهـــدی حیـــدری دیـــروز در جمـــع خبرنـــگاران 
افـــزود: هـــم اینـــک روزانـــه یـــک میلیـــارد 
مترمکعب تولید گاز کشـــور است که مصرف 
بیـــش از نیمـــی از آن برای تولیـــد گرما و دیگر 
مصارف خانگی، نامطلوب و خطرناک اســـت. 
ایـــن میزان یعنـــی تولیـــد روزانه یـــک میلیارد 
مترمکعـــب، یـــک عـــدد بـــزرگ و قابـــل توجه 
اســـت و در هیـــچ جـــای دنیـــا چنیـــن رقمـــی 

وجود نـــدارد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: هـــم وزیـــر نفـــت و هم 
مدیرعامـــل شـــرکت نفـــت همت ویـــژه ای در 
زمینه تأمین گاز دارند و لحظه به لحظه تولید 
گاز در کشـــور را پایـــش می کننـــد تا مـــردم در 
سرمای زمســـتان با کمبود گاز مواجه نشوند.

در ایـــن زمینـــه، هـــم در زمینه حفـــظ تولید و 
هم در بحث افزایش و نگهداشـــت حداکثری 
تولید گاز، فعالیت و کوشش مضاعف داریم.

طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه

بزرگترینپروژهزیست
محیطیانتقالآبکشور

عملیات اجرایی طرح انتقال آب از 
سد کانی سیب پیرانشهر به دریاچه 
ارومیه به عنوان بزرگترین پروژه 
زیست محیطی انتقال آب کشور 
از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. در 
این طرح که ۹۷ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است، تونلی به طول 
۳۶ کیلومتر حفر شده تا ساالنه 
۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به 
دریاچه ارومیه برسد.

2

رئیس جدید بانک مرکزی خبر داد
 تثبیت نرخ دالر نیمایی 

روی 28 هزار و 5۰۰ تومان
دغدغه رئیس جمهور، معیشت مردم است

هیـــأت دولـــت بـــا اســـتعفای علـــی صالح آبـــادی 
از ریاســـت بانـــک مرکـــزی موافقـــت کـــرد و بـــه 
محمدرضـــا فرزیـــن به عنـــوان رئیـــس کل جدید 

بانـــک مرکـــزی رأی اعتمـــاد داد.
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سخنگوی وزارت بهداشت:
احتمال ورود موج هشتم کرونا 

در کشور تقویت شد
بـــا مشـــاهده ســـه مـــورد ابتال بـــه زیرســـویه های 
جدید اُمیکرون با نام های BQ1 و XBB در کشور، 
احتمال ورود موج هشـــتم کرونا به کشور تقویت 

شده است.


