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چاپ اول

 zتیترهایامروز

چیدمان هر خانه نشانه سلیقه و بازتابی 
از روح و جوهره صاحبخانه است پس 

ضروری است برای انتخاب مبلمان دقت 
بیشتری داشته باشیم زیرا به شکلی واقعی 

شخصیت ما را نشان می دهد. 

ســـازمان هواشناســـی بـــا اعـــام ورود ســـامانه بارشـــی 
جدید به کشـــور درباره بارش شدید برف در 12 استان 
و احتمـــال کـــوالک، کاهش دمـــا و آب گرفتگـــی معابر 

هشدار داد.
براســـاس تحلیل نقشـــه های همدیـــدی و آینده نگری 
ســـازمان هواشناســـی، امـــروز بارش ها در نوار شـــمالی 
کشـــور و برخی مناطق غرب که از روز گذشـــته شـــروع 
شـــده، ادامه دارد و با ورود ســـامانه بارشـــی به جنوب 
غـــرب در اســـتان های خوزســـتان، بوشـــهر، چهارمحال 
و بختیـــاری، کهگیلویـــه و بویراحمـــد، شـــمال و غـــرب 
فـــارس، جنـــوب و غـــرب اصفهـــان بـــارش بـــرف و باران 

روی می دهـــد.
فردا سه شنبه بارش ها در شمال غرب کاهش می یابد 
و در اردبیـــل، گیـــان، مازنـــدران، گلســـتان و ارتفاعات 
البـــرز ادامـــه دارد. در جنوب غرب، غرب، مرکز، شـــرق، 
شـــمال شرق و شمال اســـتان  سیستان و بلوچستان، 
ارتفاعات هرمزگان و اســـتان کرمان بارش برف، باران و 
وزش باد شدید پیش بینی می شود. در فارس، بوشهر 
و کرمان بارش ها از شـــدت بیشـــتری برخوردار اســـت. 
روز چهارشـــنبه در برخی مناطق یزد، اصفهان، کرمان، 
خراســـان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان بارش 
پراکنده روی می دهد، ضمن اینکه در شمال آذربایجان 
شرقی، اردبیل،  گیان، غرب مازندران و شمال خراسان 

رضوی، بارش پیش بینی شـــده اســـت. پنجشـــنبه نیز 
بارش ها به گیان و شـــرق اردبیل محدود می شـــود.

 در شـــرایط بـــارش بـــرف و بـــاران توصیـــه می شـــود 
رانندگان از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. در 
شرایط زمســـتانی الزم است رانندگان حتماً تجهیزات 
زمســـتانی و بخصوص زنجیـــر چرخ به همراه داشـــته 
باشند و از آن در جاده ها و گردنه های برفگیر استفاده 
کنند. پربودن باک خودرو در آغاز سفر و همراه داشتن 
مـــواد غذایـــی کافی و لباس گـــرم نیز از دیگـــر مواردی 
اســـت که برای ســـفر در ایام زمستان توصیه می شود. 
هنگام بارش برف و باران رانندگی با ســـرعت مطمئنه، 
رعایـــت فاصلـــه طولـــی و پرهیز از ســـرعت و ســـبقت 
غیرمجاز هشدار همیشگی پلیس به رانندگان است.

 محورهـــای دارای ممنوعیـــت تـــردد: محـــور قدیـــم 
خرم آبـــاد- پلدختـــر، فعـــاً مســـدود و تـــردد از مســـیر 
جایگزیـــن آزادراه خرم آبـــاد- پـــل زال و محـــور خرم آباد- 
کوهدشت انجام می شود. محورهای ریگان- ایرانشهر، 
پونل- خلخال، جاسک- بشاگرد، شمشک به دیزین و 

فنـــوج- اســـپکه تا اطاع بعدی مســـدود اســـت.
 رانندگان و مســـافران پیش از شـــروع ســـفر حتماً با 
شـــماره تلفـــن 120 تماس بگیرند و با اطـــاع از آخرین 
وضعیت جوی و ترافیکی جاده ها مناســـب ترین زمان 

و مســـیر را برای انجام ســـفرهای خود انتخاب کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهـــران با اشـــاره به رصد ایمنی ســـاختمان ها در 
پایتخـــت گفـــت: 16 هزار ســـاختمان زیر ذره بین 

ســـازمان مدیریت بحران قرار گرفته اســـت.
بـــه گـــزارش مهـــر، علـــی نصیـــری افـــزود: اینکـــه 
تصمیـــم گرفتـــه شـــده ایمنـــی چنـــد بازارچـــه، 
ساختمان مســـکونی، تجاری، اداری و شهرک ها 
به تفکیک تعیین تکلیف شود، نشان از این دارد 
که این دوره از مدیریت شهری نسبت به برخورد 
بـــا ناایمنی ها و متروپل ها و پاســـکوهایی که در 
شـــهر وجـــود دارد، عزمش را جزم کرده اســـت تا 
قبـــل از وقـــوع حادثه آنهـــا را تعیین تکلیف کند.
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کشف جسد دختر 14 ساله در حیاط خانه شان 

که به شـــکل مرمـــوزی جان باخته بـــود، معمای 

تازه ای مقابل بازپرس جنایی پایتخت گشـــود.
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 با اشباع خیابان ها از خودرو 
تکلیف آلودگی معلوم است

با اشباع خیابان ها از 
خودرو  تکلیف آلودگی 

معلوم است

کمبود 100 هزار پرستار در 
بیمارستان های کشور

 مسئوالن به قول خود
درباره استخدام 

پرستاران عمل کنند

بالی مدرک گرایی 
گریبانگیر بازار کار ایران 
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سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبرداد

بارش شدید برف در 1۲ استان
1۶ هزار ساختمان در تهران زیر ذره بین 

سازمان مدیریت بحران
می خواهیم با ناایمنی و 

متروپل ها و پالسکوها قبل 
از وقوع حادثه برخورد کنیم

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: 
حداقـــل نیاز بیمارســـتان های کشـــور به 
نیروهای گروه پرســـتاری 100 هزار نیروی 
جدید است تا نیاز حداقلی مراکز درمانی 

جبران شود.

شناسنامه های جلد قرمز 
را تعویض کنید
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معاون وزیر و رئیس ســـازمان ثبت احوال 
کشـــور گفـــت: درخواســـت تعویـــض 
شناســـنامه بـــرای شناســـنامه های جلد 
قرمـــز با توجـــه به ضـــرورت تعویض این 

شناســـنامه ها، دریافـــت می شـــود.

 بررسی فرضیه قتل
در پرونده مرگ دختر 14 ساله
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 دومین شگفتی فصل ۲0۲3 رخ داد
  شماره یک محو شد

براســـاس اعام مدیر کل حفاظت محیط 
فریدونکنـــار  بـــازار  مازنـــدران،  زیســـت 
به عنـــوان یکـــی از اصلی تریـــن بازارهـــای 
مازندران بـــرای فروش پرنـــدگان، تعطیل 
شـــد تـــا بـــه خریـــد و فـــروش پرنـــدگان 
به صورت زنده و کشـــتار پایان داده شود.

عطاءاللـــه کاویـــان در گفت و گـــو بـــا ایلنـــا 
اظهـــار کـــرد: محیـــط زیســـت متعلـــق به 
همـــه اســـت و همـــه بایـــد در نگهـــداری 
جاندارانـــش تاش کننـــد و دغدغه حفظ 

محیط زیســـت داشـــته باشـــند.
زیســـت  محیـــط  ظـــت  حفا کل  مدیـــر 
مازنـــدران گفـــت: با تعطیلی بـــازار فروش 
پرندگان در فریدونکنار، اصلی ترین محل 
عرضـــه اصلـــی پرندگان زنده و کشـــتار در 
مازنـــدران تعطیـــل و بـــه فـــروش پرندگان 
پایـــان داده شـــد. در ســـالیان گذشـــته 
بـــا وجـــود ممنـــوع بـــودن صید و شـــکار، 
فعالیـــت بازار فروش پرندگان فریدونکنار 
به صـــورت غیرقانونـــی انجام مـــی شـــد و 
هـــزاران بـــال پرنـــده در ایـــن بـــازار عرضه 
می شـــد که بـــه خریـــد و فروش هـــا پایان 
داده شـــد تـــا پرنـــدگان از زندگـــی طبیعی 

برخوردار باشـــند.
وی بـــا اعـــام اینکـــه بـــا تعطیلـــی بـــازار 
پرنـــدگان فریدونکنـــار، خریـــد و فـــروش 
کـــم  باالیـــی  بســـیار  حـــد  تـــا  پرنـــدگان 
شـــد، خاطرنشـــان کـــرد: گشـــت و پایش 
به صـــورت جـــدی در دســـتور کار اســـت و 
امیدواریـــم بـــا اســـتمرار این طـــرح، برای 
همیشـــه جلـــوی قاچـــاق پرنـــدگان گرفته 
شـــود و به خرید و فـــروش پرندگان پایان 

داده شـــود.
یســـت  ز محیـــط   ظـــت  حفا یـــرکل  مد
مازندران گفـــت: در همین مدت با پایش 
و رصدهای انجام شـــده، باندهای قاچاق 
کشـــف و پرندگان کشف شـــده در تاالب 

میانکاله رهاســـازی شـــدند.
ایـــن ادعـــای محیـــط زیســـت اســـتان در 
حالی اســـت کـــه بســـیاری از شـــهروندان 
مازنی همچنان از خرید و فروش پرندگان 
در برخی از شـــهرهای استان و زنده گیری 
ایـــن نـــوع پرنـــدگان کمیاب و کشـــتار آنها 

خبـــر می دهند.
یـــک شـــهروند طرفـــدار محیـــط زیســـت 
اســـتان که نخواســـت نامـــش در گزارش 
بیایـــد در ایـــن زمینه گفت: سال هاســـت 
از  پرنـــدگان مهاجـــر در زمســـتان  ایـــن 
نقـــاط دور و نزدیـــک بـــه ایـــران می آینـــد 
تـــا در تاالب هـــای اطـــراف فریدونکنـــار 
را  و ســـواحل دیگـــر اســـتان، زمســـتان 
نام شـــان در  کـــه  پرندگانـــی  بگذراننـــد. 
 IUCN لیســـت در معرض خطر ســـازمان
هم قـــرار دارد و طبق مفاد آیین نامه های 
کنوانســـیون های جهانی کـــه ایران هم در 
آن عضویت دارد، مســـئولیت حفاظت از 

آنهـــا با دولـــت ایران اســـت.
ایـــن دوســـتدار محیـــط زیســـت اضافـــه 
کرد: باالخره اداره محیط زیســـت استان 
هرچنـــد بســـیار دیر، اقداماتـــی انجام داد 
امـــا متأســـفانه همچنـــان می تـــوان ایـــن 
نوع پرنـــدگان را به صورت زنده یا کشـــتار 
در گوشـــه و کنـــار بازارهـــای روز مازندران 

پیـــدا کرد.

 zخبر

 بازار فروش پرندگان  
در مازندران تعطیل شد

 مبلمان های انتـــزاعی سازگار 
با محیط زیست بخریم

گازرســــانیگازرســــانی

کردستــــانکردستــــان
بهمناطقروستاییبهمناطقروستایی
وصعــبالعبـــــوروصعــبالعبـــــور
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برای گازرسانی به منطقه هورامانات 
استان کردستان، زمیِن مسیر عبور 
لوله هـــای گاز، از جنـــس ســـنگ 
بســـیار محکـــم بـــوده کـــه عملیات 
حفاری برای دفن لوله هـــای گاز را با 
دشـــواری های فراوانی روبـــه رو کرده 
که مشابه آن کمتر در جا های دیگر 
ایران مشاهده می شود. با این حال 
تالش برای گازرسانی به این منطقه 
ادامه دارد. در حال حاضر، 3۲ شهر 
و یـــک هزار و ۵0۲ روســـتای اســـتان 
کردستان با ضریب نفوذ صددرصد 
در جمعیـــت شـــهری و ۹۸.۵ درصد 
در جمعیت روستایی تحت پوشش 
گاز طبیعـــی هســـتند. تصاویـــر این 
گـــزارش در بـــازه زمانـــی ســـال جاری 
و روســـتا های مختلفـــی از اســـتان 

کردســـتان به ثبت رســـیده است.
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