
پســـر جـــوان که متهـــم اســـت دختر تنهـــا را به 

خاطـــر ســـرقت طالهایش بـــه قتل رســـانده در 

دادگاه بـــا ابـــراز پشـــیمانی خواهان بخشـــش از 

ســـوی اولیای دم شـــد.

دختـــر تنها قربانی سرقت   
طالهایش شد
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  پنجشنبه
  29 دی 1401، سال 28 
  شماره 8107، 16 صفحه
  قیمت:  تهران و کرج 5000 تومان

    شهرستان ها 4000 تومان

چاپ اول

 zتیترهایامروز

 بـــــرای مطالعه متــــن کامل این 
خبر و سایــــــر اخبـــــار به این 

نشـــانی مراجـــعه کنید.

3

تأکید رئیس جمهور بر اجرای قانون هوای پاک توسط 
دستگاه های مسئول

مصدومیت ۱۲۰ نفر در زلزله ۵.۴ ریشتری خوی

افزایش آلودگی هوای ۹ کالنشهر و 
کاهش دما تا ۸ درجه

2

2

2  zآبوهوا  zتازهها

بـــا تشـــریح مصوبـــات  ســـخنگوی دولـــت 
جلســـه روز گذشـــته هیـــأت دولـــت گفـــت: 
رئیس جمهور در جلســـه هیـــأت دولت، در 
مـــورد اجـــرای قانـــون هـــوای پـــاک، بـــه همه 
دســـتگاه های مرتبط تأکید جدی داشـــتند.

بـــه گـــزارش ایســـنا، علـــی بهـــادری جهرمـــی 
افـــزود: ایـــن موضـــوع بلندمـــدت اســـت و 
ســـاختارهای الزم در ایـــن زمینه به نوعی به 
نـــگاه جدی تـــری نیـــاز دارد، ولـــی از کارهـــای 

کوتـــاه مـــدت هـــم نبایـــد غافـــل شـــد تـــا بـــا 
ســـرعت هرچه بیشـــتر بتوانیم شاهد بهبود 
وضعیـــت هـــوا باشـــیم. ســـخنگوی دولـــت 
افـــزود: در نـــگاه  بلنـــد مـــدت ، با پیشـــنهاد و 
برنامه ریزی وزارت جهاد کشـــاورزی، نهضت 
و پویش مردمی کاشـــت نهال در دستور کار 
قرار گرفته است. با نگاه به جوانب مختلف 
موضـــوع، این پویـــش می تواند پیش برود تا 
کمـــک بلندمدت تـــری دراین زمینه باشـــد.

معـــاون عملیـــات ســـازمان امـــداد و نجـــات 
جمعیت هالل احمر از اعزام تیم های ارزیاب 
بـــه مناطق متأثـــر از زلزلـــه 5.4 ریشـــتری در 
خـــوی خبـــر داد. تا لحظـــه تنظیم ایـــن خبر، 
 ایـــن زلزلـــه  ١٢٠مصـــدوم برجای گذاشـــته که 
عمدتـــاً در حین فرار دچار آســـیب  شـــده اند.

بـــه گزارش ایســـنا، مرتضـــی مرادی پور گفت: 
امدادگران در ســـطح استان آذربایجان غربی 
بـــه حالـــت آماده بـــاش کامـــل درآمده انـــد. 
ارزیابـــی تیم هـــای امـــداد و نجـــات جمعیـــت 
هـــالل احمـــر همچنـــان ادامـــه دارد و تاکنون 
از پنـــج روســـتایی کـــه ارزیابی شـــده به چهار 
روســـتا خســـارت جـــدی وارد نشـــده ولـــی  در 
یک روســـتا تقریباً به 200 خانه آســـیب جدی 
وارد شـــده اســـت. البته ارزیابی مناطق متأثر 

از زلزلـــه همچنان ادامـــه دارد.
مـــرادی پور از ســـاکنان مناطق متأثـــر از زلزله 
خواســـت که ضمـــن حفظ خونســـردی خود، 

از حضـــور در مناطـــق مســـقف، روی پل هـــا و 
فضاهایـــی کـــه احتمال ســـقوط اشـــیا در آن 

وجـــود دارد، خـــودداری کنند.
گفتنی اســـت در ســـاعت 1۳:۳8 روز گذشته 
زلزلـــه ای بـــه بزرگـــی 5.4 ریشـــتر در عمق 12 
کیلومتـــری از ســـطح زمین شهرســـتان خوی 

در اســـتان آذربایجان غربـــی را لرزاند. 
همچنین بررســـی اطالعـــات مرکز ژئوفیزیک 
دانشـــگاه تهران حاکی از آن است که تاکنون 
پنـــج پس لرزه این مناطـــق را تحت تاثیر قرار 
داده که بزرگترین آن 4.1 ریشـــتر بوده است.

زلزله در ساری
 زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشـــتر سه شنبه 
شـــب ساری و شهرهای همجوار مرکز استان 
مازنـــدران را لرزاند. ایـــن زمین لـــرزه به بزرگی 
4.2 ریشـــتر در عمق 2۳ کیلومتری زمین در 
9 کیلومتری ســـاری، 12 کیلومتـــری جویبار و 

1۳ کیلومتری قائمشـــهر ثبت شده است.

ســـازمان هواشناســـی کشور نســـبت به افزایش آلودگی هوای 9 
کالنشـــهر بویژه تهران وکرج و کاهش دما تا 8 درجه ســـانتیگراد 

هشدار داد.
بـــه گزارش ایســـنا، ســـازمان هواشناســـی کشـــور درباره پایداری 
جو و کاهش کیفیت هوا همراه با رشـــد شـــاخص هشـــدار داد. 
ایـــن وضعیت جـــوی، روز جمعـــه )۳0 دی مـــاه( در تهـــران، کرج، 
تبریز، قم، ســـمنان، اصفهان، مشـــهد، اراک و قزوین، روز شـــنبه 
و یکشـــنبه )1 و 2 بهمن( در تبریز، ســـمنان، اصفهان، اراک، قم، 
قزوین و مشهد و سه شنبه و چهارشنبه )4 و 5 بهمن( در تهران، 
کرج، قزوین، تبریز، اصفهان، مشـــهد، اراک، قم و ســـمنان مورد 

انتظار است.
 ســـازمان هواشناســـی کشور با صدور هشـــدار زردرنگ دیگری 
از نفـــوذ تـــوده هوای ســـرد از پنجشـــنبه تـــا دوشـــنبه )29 دی تا 
۳ بهمـــن( در خراســـان رضـــوی، خراســـان جنوبـــی، سیســـتان و 

بلوچســـتان و کرمـــان خبر داد.
در شرق کشور، کاهش محسوس دما بین 5 تا 8 درجه سانتیگراد 
از پنجشـــنبه و ماندگاری هوای ســـرد تا دوشـــنبه، در جنوب کشـــور 
کاهش محســـوس دما بین 4 تا 6 درجه ســـانتیگراد از پنجشنبه و 
ماندگاری هوای ســـرد تا دوشـــنبه در شـــمال شـــرق کشور، کاهش 
محسوس دما بین ۳ تا 5 درجه سانتیگراد از پنجشنبه و ماندگاری 
هـــوای ســـرد تـــا دوشـــنبه و در غرب، شـــمال غـــرب و مرکز کشـــور، 

ماندگاری هوای ســـرد تا دوشـــنبه را شـــاهد خواهیم بود.
براثر این مخاطرات احتمال افزایش مصرف و اختالل در انتقال 
منابـــع انـــرژی بویژه بـــرق و گاز، یخبنـــدان و لغزندگـــی جاده ها و 

احتمال خســـارت به صنعت کشـــاورزی وجود دارد.
 سازمان هواشناسی کشور همچنین از وزش باد نسبتاً شدید 
تـــا شـــدید از روز جمعـــه تا یکشـــنبه )۳0 دی ماه تـــا 2 بهمن ماه( 
در سیســـتان و بلوچستان، شـــرق خراسان جنوبی، شرق کرمان 

و شـــرق هرمزگان خبر داد.

جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به مدت 6روز در یزد در حال برگزاری است. این 

جشنواره در بخش های ملی، بین المللی، آیینی وسنتی، 
مقاله، کتاب، 90 ثانیه ای و پادکست است. 

بانـوان ایرانی کمتـر به سالمت 
خود توجـــه می کنند

کارشناسان در گفت وگو با »ایران« 
درباره ورود شورای رقابت به بازار 

ارتباطات ثابت اعالم کردند 
 بازار اینترنت ثابت 

رقابتی است و مصداق 
انحصار نیست

  نایب قهرمانی 
هاکی زنان در بازی های 

کشورهای اسالمی
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نهال رایگان در منازل 
تهرانی ها  کاشته می شود

پایانرقابتقصهگوهادربیستوچهارمین
جشنوارهبینالمللیقصهگویی
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گونه هـــای گیاهـــی کـــه در تولیـــد اکســـیژن 
و تلطیـــف هـــوا مؤثرنـــد و گیاهـــان بومی و 
مقـــاوم بـــه کم آبـــی در منـــازل شـــهروندان 

کاشـــته می شـــوند. 

هوایپاکزیرغبار
قوانیناجرانشده

 zخبر

مقـــام معظم رهبـــری روز گذشـــته در 
دیـــدار رئیـــس و جمعـــی از مدیـــران 
ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی و حـــوزه 
هنری، تولیـــد و ارائه محصوالت فاخرِ 
مبتنـــی بـــر فکـــر نـــو و در نظـــر گرفتن 
اقتضائـــات اجتماعی و فرهنگی تبلیغ 
را در عین خشـــیت کامـــل از پروردگار، 
دو وظیفه مهم دستگاه های فرهنگی 

- تبلیغاتـــی خواندند.
بـــه گـــزارش پایگاه اطالع رســـانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله 
خامنه ای ضمن قدردانـــی از اقدامات 
خوبی که در سازمان تبلیغات اسالمی 
انجام گرفته اســـت، با استناد به آیات 
قرآنی، خشـــیت از پـــروردگار به معنای 
»مالحظه، رعایت و مراقبت« را راهبرد 
ضـــروری و همیشـــگی فعـــاالن عرصه 
فرهنـــگ و تبلیغ دانســـتند و افزودند: 
دستگاه ها و عناصر فرهنگی - تبلیغی 
بایـــد کامـــالً مراقب باشـــند کـــه حرف 
خـــدا در هیـــچ شـــرایطی زمیـــن نماند 
و در ایـــن زمینـــه نبایـــد از جنجـــال و 

هوچی گری و اتهامات ترســـید.
ایشـــان توجه به اقتضائـــات اجتماعی 
در تبلیـــغ را نادیـــده گرفتـــن خشـــیت 
الهـــی ندانســـتند و گفتنـــد: کارهـــای 
فرهنگی، لوازمـــی دارد که باید به آنها 

توجـــه کامـــل کرد.
ایشـــان توجـــه بـــه لســـان قـــوم را در 
فعالیت هـــای فرهنگـــی- تبلیغاتـــی از 
جملـــه ایـــن اقتضائـــات برشـــمردند و 
گفتنـــد: زبـــان ارتبـــاط گرفتـــن بـــا یک 
جـــوان و نوجـــوان بـــا زبان حـــرف زدن 
بـــا یـــک غافـــل جاهل یـــا معانـــد فرق 
می کنـــد همچنـــان کـــه بایـــد زبـــان و 
لســـان صحبت و تبلیغ در کشورهای 
دیگـــر بـــا  کار فرهنگـــی - تبلیغـــی در 
داخـــل از جملـــه در مجموعه هـــای 

انقالبـــی تفـــاوت داشـــته باشـــد.
رهبر معظم انقالب اسالمی بازار فکر 
و محصـــوالت نـــو در داخـــل و خارج را 
پررونـــق خواندنـــد و گفتنـــد: بـــا تولید 
فکر نـــو، فرآوری آنها و تبدیل شـــان به 
محصـــوالت فاخـــرِ دارای بســـته بندی 
خـــوب، در این بـــازار پرمشـــتری فعال 

شوید.
ایشـــان با ابراز ناخرســـندی از کم کاری 
ســـازمان  گفتنـــد:  ایـــن عرصـــه  در 
تبلیغـــات و حوزه هنری در عرصه های 
مختلـــف، کار خوِب زیـــاد کرده اند اما 
نـــه بـــه انـــدازه عمر حـــدوداً 40 ســـال 
خـــود، بنابرایـــن بایـــد کار و تـــالش را 

مضاعـــف کرد.

رهبر معظم انقالب در دیدار 
تعدادی از مسئوالن سازمان 

تبلیغات اسالمی:
مالحظه و رعایت 

اقتضائات کار فرهنگی  
تبلیغی راهبردی ضروری 

و همیشگی است

رئیس شورای شهر تهران: 
دختر عضو شورای شهر 

 مبالغ فیش 
33 میلیونی را برگرداند

رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر تهـــران در 
پاســـخ به پرسشـــی درباره موضوع انتشـــار 
فیش حقوقی رئیـــس دفتر یکی از اعضای 
شـــورای شـــهر تهران، گفت: گفته ایم فیش 
حقوقی را بیاورند تا جزئیات را بررسی کنیم 
و متوجه شـــویم چطور به این مبلغ رسیده 

و چـــه میزان معوقات بوده اســـت.

در آخریـــن بـــازی رقابت هـــای هاکـــی روی 
یخ کشورهای اســـامی، تیم ملی دختران 
کشـــورمان با وجود شایستگی های فراوان 
در ضربات پنالتی مغلوب تیم میزبان شد 

و به عنـــوان نایب قهرمانی بســـنده کرد.

همین صفحه


