
مرد رمال که به بهانه حل مشکالت زندگی زن 

جوان در اقدامی عجیب شوهر وی را با شلیک 

گلولـــه به قتل رســـانده بود از ســـوی کارآگاهان 

پلیس آگاهی غرب اســـتان تهران دستگیر شد.

 نسخه مرگبار مرد رمال
برای زندگی زن جوان 
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  دوشنبه
  3 بهمن 1401، سال 29 

  شماره 8111، 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.
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هر ساله با فرارسیدن فصل زمستان جمعیت زیادی از 
قوهای مهاجر به تاالب سرخرود در وزرامحله شهرستان 

محمودآباد در استان مازندران پرواز می کنند.

بیماران خاص پوشش 
بیمه ای رایگان را از سامانه 

شهروندی دریافت کنند

ارجاع کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ به 

کمیسیون های تخصصی

 آنچه پس از سال ها در لیگ آلمان 
مشاهده کردیم 

بوندس لیگا دیگر 
یک  طرفه نیست

میهمانان
تاالبسرخرود
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»روئین«پایتختنساجیسنتیایران  zخبر

رئیس جمهـــور، بهبود معیشـــت مردم، 
عدالـــت در پرداخت هـــا، کاهـــش تورم، 
صرفه جویـــی در هزینه هـــا، حمایـــت از 
بازار ســـرمایه، افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتـــی از طریق مودیـــان جدید، توجه 
به بهداشـــت و درمـــان و مهم تر از همه 
و محوری تریـــن نکتـــه توجـــه بـــه رشـــد 
اقتصـــادی و موضـــوع مهـــم اشـــتغال را 
از محورهـــای مدنظـــر در تدویـــن الیحه 

بودجه 1402 دانســـت.
به گزارش پایگاه اطالع رســـانی ریاســـت 
جمهـــوری، آیت الله دکتر ســـید ابراهیم 
رئیســـی کـــه روز گذشـــته برای دفـــاع از 
الیحـــه بودجه 1402 در مجلس شـــورای 
اســـالمی حضـــور یافـــت، گفـــت: دولت 
مردمی تالش کرد ســـال 1401 را با رشـــد 
اقتصـــادی دنبـــال کنـــد و امـــروز شـــاهد 
آن هســـتیم کـــه بـــا تـــالش بخش هـــای 
مختلـــف دولـــت بـــه رشـــد 4درصـــدی 

دســـت یافته ایم.
آیت الله رئیسی افزود: در الیحه بودجه 
ســـال 1402 تالش شـــده سیاســـت های 
کلـــی برنامه هفتم، ســـند ملـــی آمایش 
ســـرزمینی برای اجرای عدالت در توزیع 
امکانـــات و ســـند تحول دولـــت مردمی 

مـــورد تأکید و توجه قـــرار گیرد.
رئیس جمهور افزود: سعی شده از درج 
احکام غیرمرتبط با بودجه در این الیحه 
اجتناب شـــود و احکام دائمی به صورت 
جداگانـــه مطـــرح شـــده و فقـــط احـــکام 
ســـنواتی در الیحـــه بودجه 1402 باشـــد. 
شـــفافیت و درج همـــه منابع و مصارف 
در سقف بودجه کل کشور نیز از نکاتی 
اســـت که در الیحه بودجه مـــورد تأکید 

قرار گرفته اســـت.
رئیـــس جمهـــور تصریـــح کـــرد: دولـــت 
تـــالش کـــرده در بودجـــه 1402 هماننـــد 
و  درآمدهـــا  بیـــن  مغایرتـــی  امســـال 
هزینه ها نباشـــد، چرا که کسری بودجه 
مورد پســـند دولت و مجلس نیســـت و 
آثار تورمی زیانباری نیز خواهد داشـــت. 
همچنین بـــه حداقل رســـاندن تکالیف 
بانک ها، مدیریت بودجه و بازار سرمایه 
از دیگر نکات بودجه 1402 بوده اســـت.

آیت الله رئیسی با اشاره به پرسش های 
مطرح شـــده دربـــاره چگونگـــی افزایش 
درآمدها و هزینه ها در بودجه سال آتی، 
اظهـــار داشـــت: در منابع بودجـــه 1402، 
40 درصـــد از افزایـــش درآمدها از محل 
شناســـایی فرار مالیاتی و مودیان جدید 
اســـت و افزایش هزینه ها نیز مربوط به 
افزایش حقوق و دستمزدها و همچنین 
افزایـــش پرداختـــی از محـــل هدفمندی 

یارانه ها بوده اســـت.

رئیس جمهور در جلسه دفاع
از الیحه بودجه ۱۴۰۲:

 مغایرت نداشتن 
درآمدها و شفافیت 

هزینه ها از ویژگی های 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ است

پایداری هشدار سطح نارنجی آلودگی اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و افزایش مبلغ جریمه
هوا تا چهارشنبه برای کالنشهرها

 zآبوهوا  zتازهها

جانشـــین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهـــران بـــزرگ از اجرای طـــرح زوج و فرد از در 
منـــازل و افزایش مبلغ جریمـــه آن خبر داد.

ســـرهنگ ابوالفضل موســـوی پور، جانشـــین 
رئیـــس پلیـــس راهنمایـــی و رانندگـــی تهران 
بزرگ گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بـــزرگ برابـــر وظایف قانونی خـــود اقداماتی را 
بـــرای کاهـــش آلودگی هوای پایتخـــت انجام 
می دهد و در شـــرایط اضطرار پلیس آمادگی 
اجـــرای مصوبـــات کارگـــروه اضطـــرار و دیگـــر 
دستگاه های مربوط در این خصوص را دارد.

اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در 
روزهای یکشنبه و دوشنبه

وی بـــا بیـــان اینکه یکی از مصوبـــات کارگروه 
اضطـــرار آلودگـــی هوای شـــهر تهـــران اجرای 
طـــرح زوج و فـــرد از در منـــازل اســـت، گفت: 
بـــر ایـــن اســـاس فـــروش روزانه مجـــوز طرح 
ترافیک از ســـوی شـــهرداری انجام نمی شود 
و همزمـــان با آن طرح زوج و فرد از در منازل 
برای خودروهای ســـواری اجرایی شده است.

بـــه گفته موســـوی پور برابر تصمیمـــات اتخاذ 
شـــده، طرح زوج و فرد از در منازل فردا سوم 
بهمن ماه اجرا شـــده و بر این اســـاس این بار 

تنها خودروهایی که رقم آخر ســـمت راســـت 
پالکشـــان زوج باشـــد، اجـــازه تردد در ســـطح 

شهر را دارند.

افزایش ۸۵ هزار تومانی مبلغ جریمه زوج 
یا فرد

جانشـــین رئیس پلیـــس راهنمایـــی و رانندگی 
تهـــران بـــزرگ دربـــاره اینکـــه برخـــورد پلیس با 
خودروهـــای دارای پـــالک غیر مرتبط با روزهای 
زوج و فـــرد چگونـــه خواهـــد بود، گفـــت: طبق 
قانـــون پلیس اجازه اعمال قانون و جریمه این 
دسته از خودروها را خواهد داشت. در گذشته 
جریمه طرح زوج و فرد 20 هزار تومان بود، اما 
بـــا مصوبه هیأت وزیران این رقـــم به 105 هزار 
تومان افزایش پیدا کرده و بنابراین خودروهای 

غیرمجـــاز 105 هزار تومان جریمه می شـــوند.

ســـازمان هواشناسی کشـــور با تمدید هشدار ســـطح نارنجی، از 
پایـــداری جو و انباشـــت آالینده هـــای جوی تا روز چهارشـــنبه در 

شـــهرهای تهـــران، اراک،  کرج و اصفهـــان خبر داد.
بـــه گزارش ایرنا، رشـــد شـــاخص آلودگـــی هـــوا، افزایش غلظت 
آالینده هـــا، کاهـــش کیفیت هـــوا در حد »ناســـالم« و در صورت 
مهارنشـــدن منابع آالینده ثابت و متحـــرک بویژه مناطق پرتردد 

تا حد »بســـیار ناســـالم« پیش بینی می شـــود.
کاهـــش تـــردد خودروهـــا و کنتـــرل فعالیت واحدهـــای صنعتی، 
مدیریـــت منابـــع آالینـــده، خـــودداری از تـــردد غیرضـــروری برای 
همـــه افـــراد، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشـــی در فضای باز و 
اتخاذ تدابیر مدیریتی الزم از توصیه های ســـازمان هواشناســـی 
بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش غلظـــت آالینده هـــا تـــا حـــد بســـیار 

ناســـالم است.
کاهش دما تا 8 درجه در برخی مناطق و هشدار به کشاورزان

ســـازمان هواشناســـی بـــا اعـــالم اســـتقرار تـــوده هوای ســـرد، به 
کشـــاورزان هشـــدار داد.

ایـــن ســـازمان با اعـــالم کاهش هشـــت درجه ای دمـــا در جنوب 
فارس، جنوب کرمان، هرمزگان و جنوب سیســـتان و بلوچستان 
از احتمال خســـارت به محصوالت کشـــاورزی خبر داد. تســـریع 
در برداشـــت مرکبات و سیب زمینی باقی مانده در استان  کرمان 
و تســـریع در برداشـــت مرکبات استان سیستان و بلوچستان از 

جمله توصیه های هواشناســـی به کشـــاورزان است.

فروش ارز تا سقف
۵۰۰۰ یورو مجاز شد

فـــروش ارز بـــه مردم تا ســـقف ۵۰۰۰ یورو یا 
معـــادل آن به ســـایر ارزها برای صرافی های 
دارای مجـــوز معتبر از بانک مرکزی از محل 

منابع خریداری شـــده، مجاز شد.

بونـــدس لیـــگای آلمان هم پـــس از خواب 
زمســـتانی طوالنی مدتـــی کـــه رفتـــه بـــود 
از جمعـــه شـــب هفتـــه گذشـــته بازهـــای 
نیم فصل دوم خودش را آغاز کرد و االن به 
طور قطـــع می توان گفت فوتبـــال در تمام 

لیگ هـــای معتبـــر اروپا جریـــان دارد.
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روســـتای »روئین« در شهرســـتان اسفراین در استان 
خراســـان شـــمالی را امروز پایتخت ســـنتی نســـاجی 
ایـــران می دانند. مـــردم روئین به زبـــان »تاتی« حرف 
می زننـــد و اغلـــب از طریـــق باغـــداری امـــرار معـــاش 

می کننـــد، امـــا زنـــان روســـتا به رســـم اجداد خـــود از 
400 ســـال گذشـــته، هنـــوز بـــه هنر نســـاجی ســـنتی 
مشـــغول اند. آنهـــا بـــا الیـــاف پنبـــه ای، چادرشـــب، 
دستمال، حوله و پارچه های نخی می بافند. به گفته 

مردم بومی منطقه، چادر شـــب  بافی در این منطقه 
بیش از 200 سال قدمت دارد و به همین دلیل هم 
نام این روستا به عنوان »پایتخت نساجی ایران« در 

فهرســـت میراث ملی به ثبت رســـیده اســـت.

رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی پس از 
تصویـــب کلیـــات الیحـــه بودجـــه ۲۰۴۱ در 
صحـــن مجلـــس، آن را به کمیســـیون های 

تخصصـــی مجلس ارجـــاع داد.

پرتقال های توسرخ  از بازار
حیف و کاش از من

از بازار پرتقال توسرخ خریده ام. قاچ 
می کنم و می چینم شان توی بشقاب و مثل 

تبلیغاتچی ها هیاهویی 
راه می اندازم و همسر 
و پسرم را هم دعوت 

می کنم تا به این 
ضیافت سرخ 

و نارنجی 
بپیوندند...


