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چاپ اول

 zتیترهایامروز

مرکـــز مدیریـــت راه هـــای کشـــور از بـــارش 
بـــرف و باران در جاده های 20 اســـتان خبر 
داد و از مســـافران خواســـت  برای تردد از 
جاده هـــای کوهســـتانی حتمـــاً زنجیرچرخ 

همراه داشـــته باشند.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، مرکز مدیریـــت راه های 
کشـــور، وضعیـــت برخـــی از جاده هـــای 
اســـتان های آذربایجان شـــرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، البرز، اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری، فارس، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، مازندران، همدان، یزد، کهگیلویه 
و بویراحمـــد، کرمـــان، لرســـتان و مرکزی را 
برفـــی و بارانـــی اعـــام کـــرد. همچنیـــن در 
اطاعیـــه مرکـــز مدیریـــت راه های کشـــور 
بـــارش باران و بـــرف در برخی از محورهای 
اســـتان های خوزستان، خراســـان جنوبی، 

گیان و بوشـــهر گزارش شـــده اســـت.
بـــارش برف و بـــاران که از صبـــح دیروز در 
جـــاده چالـــوس، هـــراز، فیروزکـــوه و آزادراه 
قزوین - رشـــت آغاز شـــده اســـت، تا امروز 

ادامه خواهد داشـــت.
اطالعیه فرودگاه مهرآباد درباره 

پروازهای خروجی
فـــرودگاه مهرآبـــاد در اطاعیـــه پـــروازی از 
احتمال تأخیر یا کنسلی پروازهای خروجی 
به دلیل شـــرایط جوی فرودگاه های مقصد 
خبـــر داد و اعـــام کـــرد: مســـافران قبل از 
حرکت به ســـمت فرودگاه با شـــماره های 

1۹۹ و 02161021 تمـــاس گرفته و از آخرین 
وضعیـــت پـــرواز خـــود مطلـــع شـــوند. در 
ایـــن اطاعیـــه آمـــده اســـت: در صـــورت 
مســـاعد بـــودن وضعیت هـــوای فـــرودگاه 
مقصـــد، پروازهـــا مطابـــق برنامـــه روزانـــه 

انجـــام می گیرد.
هشدار هواشناسی به کشاورزان

بـــا نفـــوذ تـــوده هـــوای ســـرد بـــه کشـــور و 
گســـترش آن بـــه اســـتان های جنوبـــی، 
ســـازمان هواشناســـی کشـــور، هشـــدار 
جداگانه ای با ســـطح نارنجـــی برای بخش 

کشـــاورزی صـــادر کـــرد.
 براســـاس ایـــن هشـــدار به طـــور میانگین 
دمای هوای اســـتان های ایام، خوزستان، 
بوشـــهر، جنـــوب فـــارس، جنـــوب کرمان و 
سیســـتان و بلوچســـتان امروز چهارشنبه، 
پنجشـــنبه و جمعـــه بیـــن 8 تـــا 10 درجـــه 
می شـــود  توصیـــه  بـــد.  می یا کاهـــش 
کشـــاورزان اســـتان های کرمان و سیستان 
و بلوچســـتان نســـبت به ســـرعت بخشی 
در برداشـــت پرتقـــال و محافظت از مزارع 
ســـیب زمینـــی اقـــدام کننـــد. همچنیـــن 
کشـــاورزان ایام در برداشت ذرت دانه ای 
و گل نرگس تسریع کنند. سرعت بخشی 
در برداشت گوجه فرنگی در استان بوشهر 
و محافظـــت از صیفی جـــات در شـــمال 
اســـتان خوزســـتان در برابـــر کاهـــش دمـــا 

توصیه شـــده اســـت.
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مـــرد جـــوان کـــه به خاطـــر ارثیـــه فامیلـــی دایـــی 

ثروتمنـــدش را با کمک همکالســـی قدیمی اش 

کشـــته بـــود، بعـــد از فرار بـــه ترکیـــه در تماس با 

مـــادرش راز ایـــن جنایـــت را برمـــال کرد.

با وجود خشکسالی 
 تولید زعفران در کشور 

20 درصد افزایش یافت

خداحافظی گرت بیل از دنیای فوتبال

پایان راه شاهزاده
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عکاسان نشنال جئوگرافی 
چگونه از مناظر برفی عکاسی می کنند؟

 zآبوهوا  zتازهها

مرکز مدیریت راه های کشور اعالم  کرد

بارش برف و باران در جاده های 20 استان

جزئیات راه اندازی مدارس 
غیردولتی بدون »شهریه«

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آمـــوزش و پرورش از طراحی الگوی 
ایجاد مدارس مردمـــی از طریق واگذاری 
مدارس دولتـــی و غیردولتی به گروه های 
مردمی خبر داد و گفت: باید یک درصد 

از مدارس ما »مدارس مردمی« باشـــد.

رئیس سازمان استاندارد 
از مردم عذرخواهی کرد

 تمام تکالیف هوای پاک 
اجرایی می شود

رئیس سازمان ملی استاندارد از کاهش 
کم فروشـــی و همچنیـــن احتمـــال توقف 
تولید خودروهای بیشتر خبر داد و گفت: 
در یـــک ســـال گذشـــته تولید 5 خـــودرو 

متوقف شـــده است...

 سناریوی هولناک
 2 همکالسی برای قتل دایی
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مدیر مرکز دیسپچینگ )مدیریت و توزیع انرژی( شرکت 
ملی گاز ایران گفت: پایداری سرما و برودت هوا در چند 
روز اخیر منجر به صدور هشدار سطح باال برای مصرف 

گاز در سطح کشور شده است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا جوالیی با بیان اینکه شدت 
بـــرودت هـــوا و کاهـــش دما در بیشـــتر نقاط کشـــور در 
روزهـــای آینـــده وجـــود دارد، اظهار داشـــت: دمای فعلی 
شـــهر مشـــهد منفی چهـــار درجـــه ســـانتیگراد اســـت و 
ایـــن عـــدد در روزهای آینـــده به کمتر از منفـــی 10 درجه 
ســـانتیگراد هـــم خواهـــد رســـید. اقدامات پیشـــگیرانه 
خوبی در اســـتان خراسان رضوی پیش بینی شده است 
امـــا بـــا توجه به بـــرودت هوا و پایداری ســـرما تا اواســـط 
هفتـــه آینـــده در کشـــور کـــه منجر به اســـتفاده بیشـــتر 
گاز توســـط مصرف کننـــدگان خواهـــد شـــد، الزم اســـت 

مدیریـــت مصرف گاز بـــرای پایداری شـــبکه انتقال، مد 
نظر قـــرار گیرد.

مدیر مرکز دیســـپچینگ شـــرکت ملی گاز ایران تصریح 
کرد: قطع گاز و ورود دوباره آن به خطوط انتقال همچون 
انتقال برق در لحظه نیست و بعد از قطع گاز الزم است 
تا فشـــار مـــورد نیاز برای انتقال گاز و پایـــداری آن فراهم 
شـــود کـــه این امر زمانبر اســـت و به همیـــن دلیل نباید 
شبکه انتقال گاز، قطع شود. از سوی دیگر، دوره سرما 
که از دیروز در بیشـــتر نقاط کشور آغاز شده، نسبت به 
دوره های گذشته بسیار طوالنی تر است. تاکنون تجربه 
ماندگاری ســـرمای طوالنی مـــدت را تجربه نکرده ایم اما 
برنامه هایـــی بـــرای جایگزینی گاز یا ســـوخت های دیگر 
برای مصرف مردم در دســـت آماده ســـازی اســـت چون 

احتمال افـــت گاز در روزهای آینده وجود دارد.

در پـــی بارندگی هـــای اخیـــر خانـــه تاریخـــی »مجبول« 
در شهرســـتان دزفـــول بـــه علـــت قدمـــت ســـاخت و 
سســـت بودن ســـازه دچار فرســـایش شـــده و به طور 
کامـــل فروریخـــت. ریزش کامل این ســـازه مســـیر اثر 
تاریخی »پا بچیلون« دزفول را مســـدود و مشـــکاتی 
بـــرای اهالـــی ایجاد کـــرده اســـت. »پا بچیلـــون« )پا 
بچیلـــون، بنـــدار بچیلـــون( دزفول بهمن مـــاه 1۳88 با 
شـــماره 2۹1۷8 در زمـــره آثـــار ملـــی میـــراث فرهنگی 
ثبت شـــده اســـت. مجموعـــه تاریخی »پـــا بچیلون« 
دزفول یکی از آثار شـــاخص و قدیمی این شهر است 
کـــه ارتفاعات شـــهر را بـــه رودخانه دز وصـــل می کند.

مدیر مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:

هشدار مصرف گاز در سطح کشور صادر شد

ریزش خانه تاریخی »مجبول« در دزفول
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عکاسی از برف؛
سخت اما لذتبخش

مناظر برفی، کوالک، قطرات ریز یخ و بارش برف زیر 
نورهای روشن شهر در فصل زمستان، حس و حال 
عکاسی را بیشتر از هر زمان دیگری جذاب می کند، 

اما عکاسی از برف سختی هایی دارد. در اینجا از تجربه 
عکاسان نشنال جئوگرافی در عکاسی از برف می خوانیم. 

بارش برف در بیشتر استان های کشور ازجمله ارتفاعات گیالن 
ادامه دارد. ارتفاع برف در گردنه کوهستانی حیران آستارا که از چند روز 

گذشته آغاز شده به بیش از ۶0 سانتی متر رسیده است.
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فرسودگی ۷0 درصد 
بیمارستان های کشور
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