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با وجود مخالفت های ایران خودرو
دناپالس در بورس کاال 

عرضه می شود

سازمان هواشناسی هشدار نارنجی داد

کوالک برف و لغزندگی در جاده های ۱۸ استان
آغاز قطع گاز بدمصرف ها در بخش خانگی

14

 zآبوهوا  zتازهها

اعضای بدن ستوان یکم شهید »احمد 
کشـــوری نیا« کـــه در تعقیـــب، مراقبـــت 
و درگیـــری با خـــودرو قاچاقچیـــان دچار 

مـــرگ مغزی شـــده بود، اهدا شـــد.

عضو شـــورای شهر تهران از جریمه 120 
میلیاردی جابه جایی درختان در پرونده 
یـــک باغ واقع در محله جماران منطقه 

یک تهران خبر داد.

رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر تهـــران 
درباره حقـــوق 33 میلیونی دختر عضو 
شـــورای شـــهر تهران که دهه هشتادی 
اســـت، گفت: حقوق مـــاه آینده اصاح 
و براســـاس جـــدول پرداخت می شـــود.

ســـازمان هواشناســـی کشـــور بـــا توجه به 
تقویـــت ســـامانه بارشـــی همـــراه بـــا بارش 
بـــرف و مه آلودگی، کاهـــش دید، لغزندگی 
جاده هـــا و کـــوالک بـــرف در 18 اســـتان و 
وقوع سیل در سه استان، هشدار نارنجی  

صـــادر کرد.
بـــه گزارش ایســـنا، این شـــرایط امـــروز در 
کرمانشـــاه، کردســـتان، لرســـتان، همدان، 
مرکزی، قم، قزوین، البرز، تهران، خراسان 
شـــمالی، غـــرب ســـمنان، شـــمال غـــرب 
چهارمحـــال و بختیـــاری، غـــرب اصفهـــان، 
ارتفاعـــات شـــمال خوزســـتان، ارتفاعـــات 
گیـــان و مازنـــدران و شـــمال ایـــام مـــورد 

انتظار اســـت.
براثـــر ایـــن مخاطـــرات احتمـــال اختـــال 
در ســـفرهای بیـــن شـــهری و داخل شـــهر، 
اختـــال در فعالیت هـــای عمرانی، تأخیر و 
احتمـــال لغو پروازها، خســـارت به صنعت 
کشاورزی و اختال در انتقال منابع انرژی 

بویـــژه برق و گاز وجـــود دارد.
پرهیـــز  کشـــور  هواشناســـی  ســـازمان 
از  اجتنـــاب  از ســـفرهای غیرضـــروری، 
فعالیت هـــای کوهنـــوردی و جابه جایـــی 

عشـــایرکوچ رو، انجام اقدامات پیشـــگیرانه 
جهـــت جلوگیـــری از خســـارات احتمالـــی 
توســـط دســـتگاه های اجرایـــی مســـئول را 

توصیـــه می کنـــد.
کوالک زمستان در سراسر کشور و 
امدادرسانی به ۱۴ هزار حادثه دیده

معاون عملیـــات ســـازمان امدادونجات از 
امدادرسانی به بیش از 14 هزار و 6۹5 نفر 
در هفته گذشـــته تا ساعت 6 صبح دیروز 
خبـــر داد و گفـــت: در این مدت، 452 تیم 
عملیاتی شـــامل یک هـــزار و 5۹۹ امدادگر 

حضور داشتند.
مرتضی مرادی پور با اشـــاره به شرایط جوی 
ناپایدار در هفته گذشـــته و تأثیر 31 استان 
کشـــور از آبگرفتگی و کوالک، اظهارداشت: 
در یک هفته گذشـــته، امدادگران جمعیت 
هال احمر به 24 اســـتان و 132 شهرستان، 
263 منطقه شـــامل 12۹ محور، 23 شـــهر، 
100 روستا و 20 منطقه عشایرنشین خدمات 

امـــدادی ارائه دادند.
فشار گاز در خراسان رضوی به مرز 

هشدار رسید، مردم کمک کنند
حســـن افتخـــاری مدیرعامل شـــرکت گاز 

خراسان رضوی گفت: وضعیت فشار گاز 
در این استان نسبت به روزهای گذشته 
بدتـــر شـــده و بـــه مـــرز هشـــدار رســـیده 
اســـت اما تاکنون قطعی گاز نداشـــته ایم 
و جریـــان گاز برقرار اســـت. برودت هوا و 
افزایـــش مصـــرف گاز طبیعی و همچنین 
قطـــع گاز وارداتـــی کشـــور ترکمنســـتان 
موجـــب بـــروز مشـــکاتی در برخـــی از 
خطوط گاز اســـتان شده، اما فعاً جریان 
گاز در سراسر استان نسبتاً پایدار است. 
از مردم درخواست می کنیم در دوره اوج 
ســـرما دســـت کم با خاموش کـــردن یک 
بخـــاری بـــه پایـــداری شـــبکه گاز اســـتان 

کنند. کمک 
 مسافران قبل از حرکت به سمت 

فرودگاه، با اطالعات پرواز تماس بگیرند
شـــرکت فرودگاه ها و ناوبـــری هوایی ایران 
اعـــام کـــرد: با توجـــه به جو ناپایـــداری که 
در کشـــور حاکم اســـت هر لحظـــه امکان 
دارد تـــا پـــروازی کنســـل شـــود بنابرایـــن از 
مســـافران درخواســـت می شـــود تا قبل از 
عزیمـــت به ســـمت فـــرودگاه بـــا اطاعات 

پرواز تمـــاس بگیرند.

مدیرعامـــل شـــرکت گاز اســـتان تهران گفـــت: بـــا افزایش مصرف 
گاز، از روز جمعه گاز یک هزار و 600 مشـــترک بدمصرف در تهران 

قطع شد.
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـیدمحمد هدایی پـــور با اشـــاره بـــه آخرین 
وضعیـــت مصـــرف گاز خانگی در تهران اظهار داشـــت: مصرف گاز 
خانگی تهران 125 میلیون متر مکعب در روز جمعه بوده اســـت. 
اســـتان تهـــران حدود یک ششـــم گاز کشـــور را مصـــرف می کند و 

پرمصرف ترین اســـتان است.
وی خاطرنشـــان کـــرد: تقریباً اوایل آذر  بود که بـــرای حدود 26 هزار 
مشـــترک اخطـــار اعـــام کردیم کـــه در دهـــک یـــازده و دوازده قرار 

داشتند.
بیشترین مصرف گاز در تهران، خراسان رضوی و اصفهان

رئیس مرکز راهبری گاز ایران گفت: با اســـتقرار هوای ســـرد 
بخصوص در اســـتان های شـــمالی، شـــمال شـــرقی و شـــمال 
غربی کشـــور، مصرف گاز افزایش زیادی داشـــته، اما شـــبکه 
پایدار اســـت و قطعی گاز گزارش نشـــده هرچنـــد برای ادامه 

پایـــداری شـــبکه گاز، مردم بایـــد صرفه جویی کنند.
بـــه گـــزارش ایســـنا، غامرضـــا کوشـــکی افـــزود: اســـتان های 
خراســـان رضـــوی، جنوبی و شـــمالی، مازندران و گلســـتان در 
انتهای شـــبکه گاز قرار دارند و با افت فشـــار گاز مواجهند که 
بـــا صرفه جویی در مصـــرف گاز می توان به پایداری گاز کمک 
کرد. بـــا پویـــش یک بخـــاری در هر منزل، با پوشـــیدن لباس 
گـــرم، بســـتن دریچه هـــای کولـــر و بـــا رعایت الگـــوی مصرف 

می تـــوان کمـــک کرد تا گاز پایداری داشـــته باشـــیم.

کم نیست شمار مسافرانی که مشکات دسترسی را تجربه می کنند؛ برای 
مثال افرادی که دارای معلولیت های جسمی یا حسی هستند، افراد مسن 
و شاید کمی ناتوان، زنان باردار، خانواده هایی با کودکان کوچک و افرادی 
که دارای بیماری مزمن یا موقت هستند هر کدام به نحوی با مشکاتی 

در این زمینه روبه رو می شوند. 

عروس خانواده وقتی پس از مرگ همسرش از 

سوی پدر شوهر ثروتمندش طرد شد سناریوی 

سرقت از خانه وی را طراحی و اجرا کرد.

 انتقام میلیاردی عروس
از پدر شوهر ثروتمند

 اهدای اعضای مأمور پلیس شهید 
پس از مرگ مغزی

 آغاز اولین گرنداسلم فصل 2023 
برای دنیای راکت

ملبورن ستاره باران می شود
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 جریمه ۱20 میلیاردی
 جابه جایی درختان باغی 

در جماران تهران
پیش بینی دریافت جریمه 300 میلیارد 

تومانی قطع درخت در سال جاری

 حقوق 33 میلیونی 
دختر عضو شورای شهر 

بررسی می شود
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آبشارگنجنامههمدانیخزدآبشارگنجنامههمدانیخزد

گردشــــگریدسترسپذیر
گردشــــگریعـادالنـه
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این روزها با برودت و سرمای شدید هوا در همدان، آبشار گنجنامه 
یخ بسته و شکل زیبای زمستانی به خود گرفته است. آبشار گنجنامه 
در فاصله پنج کیلومتری شهر همدان واقع شده و با حدود ۱2 متر 
ارتفاع یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری این استان است.


