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سازمان هواشناسی اعالم کرد

کاهش دما در شرق کشور تا ۸ درجه

 zآب و هوا

ســـازمان هواشناســـی از کاهش دما 
تـــا 8 درجـــه در نیمه شـــرقی کشـــور 
خبـــر داد و بـــرای خراســـان رضـــوی، 
و  سیســـتان  بـــی،  جنو ســـان  خرا
بلوچســـتان و کرمـــان، یخ بنـــدان و 
لغزندگـــی جاده هـــا هشـــدار صـــادر و 
اعـــالم کرد: ماندگاری هوای ســـرد در 
کشور تا روز دوشـــنبه تداوم دارد. به 
گـــزارش ایرنـــا، اســـتان های خراســـان 
رضوی، خراســـان جنوبی، سیستان و 
بلوچستان و کرمان بیشترین کاهش 
دما را تا روز دوشـــنبه تجربه خواهند 
کرد. ســـازمان هواشناسی از افزایش 
مصـــرف و اختـــالل در انتقـــال منابع 
انـــرژی بویـــژه بـــرق و گاز، یخ بنـــدان و 
لغزندگی جاده ها و احتمال خســـارت 
بـــه صنعـــت کشـــاورزی خبـــر داد و 

هشـــدار زرد صـــادر کرد.

هشدار برای آلودگی هوا
سازمان هواشناسی در اطالعیه ای 

دربـــاره افزایـــش آلودگی هـــوا در 9 
شـــهر از جمله تهران، کرج، تبریز، 
قـــم، ســـمنان، اصفهـــان، مشـــهد، 
اراک و قزویـــن بـــه ســـطح ناســـالم 
برای تمام گروه های ســـنی هشدار 
صادر کرد. بر اســـاس نقشـــه های 
همدیـــدی و آینده نگـــری ســـازمان 
تـــا روز چهارشـــنبه  هواشناســـی 
آلودگـــی هوا در شـــهرهای صنعتی 

و پرجمعیـــت ادامـــه دارد.

جدیدترین وضعیت ترافیکی 
راه های کشور

رئیـــس مرکـــز اطالعـــات و کنتـــرل 
ترافیک راهور با اشاره به وضعیت 
جوی محورهـــای مواصالتی گفت: 
در تمـــام جاده هـــای کشـــور جـــوی 
آرام گزارش شـــده و بارندگی وجود 
نـــدارد امـــا کماکان برودت شـــدید 
غالـــب جاده هـــای  پدیـــده  هـــوا 
کوهســـتانی است. سرهنگ احمد 

شـــیرانی بـــا اشـــاره بـــه محدودیت 
تـــردد بـــا تغییـــر مســـیر در برخـــی 
از محورهـــا گفـــت: محـــور قدیـــم 
خرم آبـــادـ  پلدختر تـــا اطالع بعدی 
مســـدود بـــوده و تـــردد از مســـیر 
جایگزیـــن آزادراه خرم آبـــاد ـ پـــل 
زال و محـــور خرم آباد ـ کوهدشـــت 
انجام می شـــود. محورهای شهداد 
ـ نهبندان، ریگان ـ ایرانشـــهر، پونل 
ـ خلخـــال، چاهـــانـ  زرآبـــاد، الســـم 
ـ ارجمنـــد، وازک ـ بلـــده، ســـروآباد 
ـ پـــاوه، سی ســـختـ  پادنـــا، جدیـــد 
هشـــتگرد ـ طالقـــان و گنجنامـــه ـ 
تویســـرکان تا اطالع ثانوی مسدود 
اســـت. مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای فارس نیز اعالم کرد: 
محـــور جـــم – فیروزآبـــاد از دیـــروز 
اول بهمن تا 15 اســـفند امسال به 
منظـــور عملیـــات اجرایـــی تثبیت، 
لکه گیـــری  و  آســـفالت  روکـــش 

مســـدود است.
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اجرای طرح احراز هویت دومرحله ای در دفاتر اسناد رسمی

منفی بودن بارش ها در ۲۵ استان کشور

 zتازه ها

معـــاون امور اســـناد ســـازمان ثبت 
اســـناد و امـــالک کشـــور گفـــت: 
هرگونـــه ارائـــه خدمـــات در دفاتـــر 
اســـناد رســـمی منـــوط به داشـــتن 
حســـاب کاربـــری »ثنـــا« و تصدیـــق 
الکترونیکـــی اســـت. بـــه گـــزارش 
ایســـنا، صفدر کشـــاورز افـــزود: در 
دفاتر اســـناد رســـمی نه تنهـــا احراز 
هویـــت افـــراد از طریق شناســـنامه 
و کارت ملـــی بلکـــه در مرحله دوم 
بـــا تصدیـــق  هـــم احـــراز هویـــت 
الکترونیکی از طریق ارسال پیامک 
انجـــام می گیـــرد. وی بـــا اشـــاره بـــه 
اجرایـــی شـــدن ایـــن طـــرح در 2۷ 

اســـتان کشـــور کـــه امنیـــت احـــراز 
هویـــت را افزایـــش و امـــکان جعل 
و کالهبـــرداری را کاهـــش می دهد، 
گفـــت: این طرح از روز گذشـــته در 
650 دفتـــر اســـناد رســـمی اســـتان 
تهـــران آغـــاز و تـــا 22 بهمـــن مـــاه، 
باقیمانـــده دفاتـــر اســـتان تهـــران 
گیـــالن، مرکـــزی،  اســـتان های  و 
لرســـتان و البـــرز تحـــت پوشـــش 
این طـــرح قـــرار می گیرنـــد. معاون 
امـــور اســـناد ســـازمان ثبت اســـناد 
و امـــالک کشـــوردر توضیـــح احـــراز 
هویت اظهار کرد: در زمان اخذ اثر 
انگشـــت از اصحاب سند، پیامکی 

حـــاوی یـــک کــــد تأییـــد از طریـــق 
ســـامانه ثبـــت الکترونیـــک اســـناد 
بـــه شـــماره تلفـــن همراه شـــخص 
ارســـال شـــده و شـــخص بایـــد کد 
دریافتـــی را بـــه مســـئول اخـــذ اثـــر 
انگشـــت در دفترخانـــه اعالم کند. 
در صـــورت تطابـــق کد اظهار شـــده 
از ســـوی شـــخص با کد ارسالی در 
پیامک توسط ســـامانه، اجازه اخذ 
اثـــر انگشـــت شـــخص در ســـامانه 
داده می شـــود و اگـــر احـــراز هویت 
دو مرحلـــه ای حتـــی بـــرای یکـــی از 
اصحاب ســـند انجام نشود، ثبت و 
تأیید نهایی آن ممکن نخواهد بود.

بررسی جدیدترین گزارش شرکت 
مدیریت منابع آب ایران از میزان 
بارش هـــا در 31 اســـتان کشـــور 
نشـــان می دهـــد کـــه در اغلـــب 
استان ها شـــاهد کاهش بارش ها 
در ســـال آبـــی جـــاری نســـبت بـــه 

ســـال گذشـــته و آمـــار متوســـط 
درازمدت )54 ســـاله( هستیم. به 
گـــزارش تســـنیم، بارش هـــای 25 
استان کشـــور از ابتدای مهرماه تا 
23 دی ماه سال جاری، نسبت به 
میزان متوســـط بارش ها در مدت 

مشـــابه درازمـــدت، منفی اســـت. 
بیشـــترین افـــت بارش هـــا را در 
اســـتان های قزوین، قم و همدان 
به ترتیـــب با 66.9 درصـــد، 63.2 
درصـــد و 5۷.6 درصـــد کاهـــش، 

شـــاهد هستیم.

مرد متأهل وقتی اصرارهای دختر جوان را برای 

ازدواج بـــا خـــودش دیـــد، او را به قتل رســـاند و 

جســـدش را در بیابان رها کرد.

دختر جوان قربانی عشق
به مرد متاهل شد
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 zتیترهای امروز
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ضرورت افزایش بودجه 
طرح دارو یاری برای جلوگیری 

از کمبود دارو

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
خبر داد

رفع فیلترینگ برخی 
پلتفرم ها در روزهای آینده

 امریکا در فکر جبران نتیجه ۲019
جنگ ستارگان در ماالگا

هزینه صدور کارت سوخت 
100  هزار تومان شد
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تاکنون هزینه صدور کارت سوخت المثنی 
۱۰ هـــزار تومان بود، اما ایـــن رقم بتازگی به 

۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته اســـت.

وزیر ارتباطـــات و فناوری اطالعات در جمع 
خبرنگاران گفـــت: محدودیت پلتفرم هایی 
کـــه قابلیت رفـــع دارنـــد، برداشـــته خواهد 
شـــد و در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی 

در این باره خواهیم داشـــت.

صنعت  استخراج 
رمـز ارز و فرصت هایی  که

از دست  می رود
اجرا نشدن مصوبه ایجاد نیروگاه های 

خودتأمین، یعنی فرصت سوزی برای تولید  
2هزار مگاوات برق، درآمدزایی یک میلیارد 

دالری و توسعه فعالیت های قانونی

جمعه بازار 
کـتــاب

میدان انقالب مرکز پخش عمده کتاب است. روزهای جمعه در 
حدفاصل دانشگاه تهران  تا میدان انقالب دستفروشان بساط 

کتاب های خود را برای فروش پهن می کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد


