
مـــرد جوان بعـــد از قتـــل همخانه اش جســـد را 

داخل چمدان گذاشـــت و در بیابان های اطراف 
تهـــران رها کرد.
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به خاطر یک زن
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افزایش قیمت بلیت 
هواپیما تخلف است

سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد
نفوذ هوای سرد به اغلب مناطق کشور تا فردا

2

14

 zآبوهوا  zتازهها

درحالـــیکـــهاخباریمبنیبرافزایشقیمـــتبلیتهواپیما
ازســـویبرخیازایرالینهابهگوشمیرســـد،ســـخنگوی
ســـازمانهواپیماییکشـــوریگفت:ابالغیهافزایشقیمت
بلیتهواپیماصادرنشـــدهاســـتوهرشـــرکتیکهبهاین
کاراقـــدامکنـــد،تخلـــفکردهوبنابـــرقانونباآنهـــابرخورد

میشود.
بـــهگـــزارشایســـنا،میراکبـــررضـــویافـــزود:درصورتـــیکه
مـــردمبـــاافزایـــشقیمـــتبلیـــتمواجـــهشـــدند،حتمـــاً
اعـــالمکنندوســـازمانبهایـــنموضـــوعورودخواهدکرد.
ســـخنگویسازمانهواپیماییکشوریدربارهتصمیمگیری
بـــرایتغییـــرقیمـــتبلیتنیـــزاظهارکرد:ایـــنموضوعدر
دســـتاقـــداماســـتوبحثهایتخصصیبـــرایآنانجام
میشـــود.شرکتهاییدرخواستافزایشقیمتدارندکه

درکمیتـــه،بررســـیودرنهایتابالغمیشـــود.

ســـازمانهواشناســـیبـــاپیشبینی
تـــداومیخبنـــدانوافزایشمصرف
انرژیاعالمکرد:تاروزچهارشـــنبه
و غـــرب در ســـرد هـــوای تـــوده
شـــمالغرب،شمالشـــرق،شـــرق
وجنوبشـــرقوهمچنیـــنمرکـــز،
دامنـــهوارتفاعـــاتالبـــرزمانـــدگار
اســـت.بهگزارشایرنا،بانفوذتوده
هوایسردبهکشـــورانتظارمیرود
دمایهواتاروزچهارشـــنبهبهطور
میانگینبیـــن3تا5درجهکاهش
یابـــد.بـــاادامهســـرمایهـــواانتظار
میرودمصـــرفمنابعانـــرژیبویژه
بـــرقوگازافزایشیابـــدویخبندان
مناطـــق در لغزندگـــیجادههـــا و
تحـــتتأثیـــررخدهـــد.همچنیـــن
صنعـــت بـــه رت خســـا حتمـــال ا
کشـــاورزینیزوجوددارد.ســـازمان
هواشناســـیتوصیهکردهاســـتکه
درمصـــرفمنابـــعانـــرژیمدیریت
وصرفهجویـــیشـــود.تاآخـــرهفتـــه
وزشبادشمالشـــرقیبخشهایی
ازدریـــایعمـــانوخلیـــجفـــارسرا
فـــرامیگیـــردکـــهســـببافزایـــش

ارتفـــاعامـــواجمیشـــود.ســـازمان
هواشناســـیبرایمواجههمناســـب
بـــااینشـــرایطهشـــدارســـطحزرد
صـــادرکـــرد.منطقهاثـــرمخاطرات
جـــویپیـــشرودرتنگـــههرمـــزو
دریـــایعمـــان،مناطـــقســـاحلیو
دورازســـاحلاستانهایهرمزگان
وسیســـتانوبلوچســـتانوشـــرق

خلیـــجفارساســـت.
افزایش آلودگی هوای چهار شهر 

صنعتی
مرکـــز رئیـــس صـــادقضیائیـــان،
ملـــیپیشبینـــیومدیریـــتبحران
گفـــت:  ، هـــوا وضـــع مخاطـــرات
براســـاستحلیلآخریننقشـــههای
دو طـــی هواشناســـی بـــی پیشیا
روزآینـــدهدرارتفاعـــاتالبـــرزرگبار
پراکنـــدهبـــرف،درســـواحلدریـــای
بوشـــهر،  فـــارس، جنـــوب خـــزر،
ارتفاعـــاتزاگرسواقـــعدرکرمان،
یـــزدوغـــربهرمـــزگانافزایشابر
وبـــارشپراکنـــدهرخمیدهـــد.طی
ایـــنمـــدتدرشـــهرهایصنعتیو
پرجمعیـــتتهران،کـــرج،اصفهانو

اراکافزایـــشغلظـــتآالیندههـــای
ا هـــو کیفیـــت هـــش کا  و جـــوی

میشـــود. پیشبینـــی
پیش بینی هوای سرد و خشک تا 

پایان بهمن
رئیـــسمرکزملـــیاقلیمومدیریت
بحـــرانخشکســـالیبـــااشـــارهبـــه
ه دیمـــا طـــی  بارشهـــا میـــزان
ایـــنبارندگـــیدر اظهـــارداشـــت:
رفـــعخشکســـالیهایکشـــورنقش
پررنگـــینداردوتانیمـــهاولبهمن
وبـــهاحتمـــالقـــویتـــاپایـــانآن
بارشهـــاکمتـــرازحدنرمالاســـت
وزمســـتانیســـردوخشـــکمـــورد

انتظـــاراســـت.
احـــدوظیفهدربـــارهمیانگیندمای
هـــواازابتـــدایزمســـتانتاکنـــون
بـــامیانگیـــن افـــزود:درمقایســـه
)1400 تـــا )دوره13۷1 بلندمـــدت
دمـــایهواحدودیکدرجهکاهش
داشـــتهاســـت.امـــاازهفتـــهآینده
وشـــرایطدمایـــی دمـــا افزایـــش
نرمـــالنســـبتبـــهفصلزمســـتان

میشـــود. پیشبینـــی

میزانمصرفبنزیندرزمستانامسالبرخالفسالهای
گذشته،روندیصعودیبهخودگرفتهواحتمالواردات

بنزینبراینوروزراقوتبخشیدهاست؛موضوعیکهعلی
زیار،قائممقاممدیرعاملشرکتملیپاالیشوپخش

فرآوردههاینفتیایران،برآنتأکیددارد...

 زیان تعطیلی اداره ها 
از مدارس کمتر است

اجرای آزمایشی 
»دوراپزشکی« 

در ۲ استان کشور

 نگاهی به بازی های اول هفته جزیره

  لیورپول همچنان در بحران
 توپچی ها پیروز بازی بزرگ
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عرضه دنا، شاهین و 

پژو  ۲07 در بورس کاال 
غیرمجاز است  
عضو ناظر مجلس 

در شورای عالی بورس: 
عرضه خودرو در بورس 

کاال ادامه می یابد

صعود یک پله ای ایران 
در اوپک

انـــرژی از صعـــود  آژانـــس بین المللـــی 
ایـــران بـــه جایـــگاه چهـــارم بزرگ تریـــن 

تولیدکننـــدگان اوپـــک خبـــر داد.

رئیـــس مرکـــز مدیریـــت شـــبکه وزارت 
بهداشـــت دربـــاره اجرای طرح دوراپزشـــکی 
در 2 اســـتان، گفـــت: طبق این طـــرح، قرار 
اســـت وضعیت بیمار ابتدا توســـط پزشک 
مرکز بررسی شود و در صورت لزوم مشاوره 

انجام شـــود.

رهگذرانتهرانی،میزباناجراهایخیابانیجشنوارهتئاترفجر
شـــشنمایـــشمنتخـــبخیابانیعصریکشـــنبه2بهمندردومیـــنروزازچهلویکمینجشـــنوارهبینالمللیتئاترفجربرایعالقمنداناجراشـــد.
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