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چرا همیشه فکر می کنیم سرمان کاله رفته است؟
مصطفی داننده

آوارگانمیانماری در  به  به  دوستان هالل احمر تعریف می کردند وقتی 
اردوگاهی در بنگالدش کمک می کردند و این آورگان، برای دریافت کمک 
چنان صف ایستاده بودند که گویی آنها را با شاقول مرتب کرده اند. این 
تجربه برای اعضای هالل احمر ایران در ترکیه و چند کشور آفریقایی تکرار 

شده است.  
آنها می گفتند در همان اردوگاه، ما یک میانماری را ندیدیم که برای 
دوبار، آذوقه و کمک دریافت کند. این رفتار اما در برخی مناطق سیل زده 
ایران قابل مشاهده نیست. در برخی مناطق سیلزده دیده شده برخی 
به نام سیلزده، تالش می کنند بیشترین حجم از کمک ها را دریافت 
از چادرها دیواری  با هم رقابت دارند. در برخی  این زمینه  کنند و در 
از کنسروساخته شده است. بخشی از خانواده ها چندین بسته غذایی 
ماهانه دریافت کرده اند و همچنان مشتاق هستند که کمک های بیشتری 

را به محل زندگی خود ببرند.
این رفتارها نشانه چیست؟ چرا آوارگان میانماری، به اندازه نیاز خود 
کمک دریافت می کنند اما برخی سیل زدگان ایرانی، بدون توجه به نیاز 
واقعی خود کمک ها را می گیرند ولو این که هیچ وقت از آنها استفاده 

نکنند.
راز این را می شود در بی اعتمادی جستجو کرد. بخشی از مردم بر این 
باور هستند که اگر دیر بجنبند سرشان کاله خواهد رفت. درجریان گرانی 
کاالها در سال گذشته به خوبی شاهد این رفتار بودیم. بخشی از مردم با 
سرعت برق و باد به فروشگاه ها می رفتند و کاالهای مختلف مثل رب و 

پوشک را می خریدند تا در آینده کاله سرشان نرود.
االن هم بخشی از مردم سیل زده بر این باور هستند که اگر این کاالها 
را نگیرند، دیگران آنها را می برند و دست آنها خالی می ماند و این حاصل 

یک تجربه تاریخی در ایران است.
همیشه فکر می کنیم اگر از این امکان ها استفاده نکنیم، فرد دیگری از 
آن استفاده خواهد کرد و سر ما بی کاله می ماند. در مواقع این چنینی به 
هم نوع های خود چندان فکر نمی کنیم. فکر نمی کنیم وقتی ما چندین 
بسته کمک را دریافت می کنیم شاید به دیگران حتی یک بسته هم نرسد. 
شاید وقتی ما تمام پوشک ها را بخریم شاید به بچه های دیگر پوشک نرسد.

در این نوشتار قصد محکوم کردن خانواده هایی که از کنسرو پشته 
ساخته اند را نداریم. شاید آنها بگویند که حق دارند. شاید آنها دیده اند اگر 
نجبند سرشان کاله می رود و این نشان بی اعتمادی در جامعه ماست و 

باید فکری به حال آن کنیم.
باید بی اعتمادی را محکوم کنیم. باید به این فکر کنیم چرا به اینجا 
رسیده ایم و بخشی از مردم به هم و به حکومت اعتماد ندارند. چرا فکر 

می کنند اگر این کمک ها را نگیرند ممکن است در جایی دیگر خرج شود.
چه اشکال دارد هالل احمر بگوید کمک های دریافتی مردم در کجا خرج 
شده است. شفاف سازی اولین گام اعتمادسازی است. در زمان جنگ به 
مردم هرچه در توان داشتند با فراغ بال به جبهه ها کمک می کردند چون 
می داستند کمک های شان دقیقا به دست رزمنده ها می رسد. در جبهه ها 
نیز همه به انداز نیاز خود از این اقالم اهدایی استفاده می کردند چون 

می دانستند هم رزمان شان هم به این کاالها احتیاج دارند.
ما احتیاج به یک اعتمادسازی بزرگ درجامعه داریم. اگر این اعتمادسازی 

شکل نگیرد؛ بی اعتمادی انسانیت را قربانی خواهد کرد.

 ابتکار:
یک چهارم زنان، تحصیالت دانشگاهی دارند

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: انتظار داریم شاهد 
حضور بیشتری از زنان اندیشمند و مدیر در آموزش عالی و حوزه علوم 

باشیم.
علم  و  زن  ملی  جشنواره  اختتامیه  مراسم  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  حضور  با  دوشنبه  امروز  صبح 
جمهور و معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
غالمرضاغفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، محمود نیلی 
احمدآبادی رییس دانشگاه تهران در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران 

برگزار شد.
معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این 
جشنواره به توجه دولت به نقش زنان در حوزه علم و دانش اشاره کرد و 
گفت: شخصیت جهانی پرفسور مریم میرزا خانی با  تحول نگرشی که در 

علوم ریاضی ایجاد کرد یک شخصیت فارغ از جنسیت است.
وی ادامه داد: در چهلمین سالگرد انقالب چهل شاخصه جامعه زنان 
را بر مبنای آمار استخراج کردیم و بر اساس این آمار، تحوالت حوره زنان 
واقعا چشمگیر بوده، اما در بین همه این پیشرفت ها قله پیشرفت های زنان 
در حوزه آموزش عالی بوده است. معاون رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده گفت: امسال برخی از دختران توانستند تا ۶۰ درصد ورودی کنکور 
را از آن خود کنند. عالوه بر این یک چهارم زنان در جامعه ما تحصیالت 
دانشگاهی دارند و نیمی از دانشجویان جوان ما دختران و حدود ۲۷ درصد 
هیات علمی ما زنان هستند. ابتکار در پایان اظهار داشت: کماکان این 
انتظار را داریم که حضور بیشتری از زنان اندیشمند و مدیر را در آموزش 

عالی و حوزه علوم شاهد باشیم.

۵کشته و ۳۰ زخمی براثر واژگونی اتوبوس
سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن ۳۵نفر بر اثر واژگونى 

یک دستگاه اتوبوس در لرستان خبر داد.
مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت: 
یک مورد واژگونى اتوبوس در محور درود _خرم آباد حدود ساعت ٢١ به 
سامانه اورژانس کشور اطالع داده می شود. وی با بیان اینکه ۸ آمبوالنس 
و یک اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: تاکنون براثر 
این حادثه ٥ نفر جان خود را از دست داده  و حدود ٣٠ نفر نیز مصدوم 
شده اند. سخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی متعاقباً 

اعالم خواهد شد.

یادداشت

اخبار
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رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران با اشاره به وجود چاقوکشی و درگیری های منجر به 
قتل در تهران سر جای پارک از سهل انگاری شهرداری در 

ساماندهی پارک های حاشیه ای انتقاد کرد.
محمد علیخانی )رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران( در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره 
پارک های حاشیه ای اظهار کرد: در بودجه سال ۹۸ حداقل 
ساماندهی  است  قرار  حاشیه ای  پارک  فضای  هزار   ۲۰۰
شود. البته در سال ۹۷ هم برای پارک حاشیه ای در بودجه 
برنامه دیده شده بود، اما متاسفانه سهل انگاری شد و به 

زیان شهرداری تمام شد.
شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رییس 
شهر تهران با بیان اینکه سر جای پارک در شهر تهران 
درگیری های منجر به قتل داریم، گفت: یعنی درخصوص 
هوا  آلودگی  و  ترافیک  بحث  فقط  حاشیه ای  پارک های 
مطرح نیست؛ بلکه سر جای پارک مردم دعوا می کنند و 
چاقوکشی و درگیری فیزیکی رخ می دهد؛ تاجایی که حتی 

قتل نیز اتفاق می افتد.
وی تاکید کرد: ساماندهی جای پارک می تواند به حل 
به  بین مردم کمک کند و هم  معضالتی مثل درگیری 
مصرف  کاهش  و  ترافیک  کاهش  هوا،  آلودگی  کاهش 
سوخت بیانجامد. وقتی افراد بتوانند جای پارک خود را از 
طریق برنامه هایی که در تلفن های همراه نصب می شوند 
رزرو کنند، دیگر نیازی نیست تا یک منطقه را ده دور 

بچرخند تا جای پارک پیدا کنند.
الزام  وجود  با   ۹۷ سال  اینکه  به  اشاره  با  علیخانی 
شهرداری به ساماندهی پارک های حاشیه ای در این زمینه 
سهل انگاری صورت گرفت، گفت: در این سال ۹۰۰ میلیارد 
تومان از این محل بودجه دیده شده بود، اما متاسفانه 
یک ریال درآمد از این محل نداشتیم. در سال ۹۸ این 
بودجه را کاهش دادیم تا بتوانند آن را اجرا کنند؛ بنابراین 
۲۰۰ هزار پارک حاشیه ای با پیش بینی حدود ۶۰۰ میلیارد 
تومان درآمد در بودجه دیدیم. هرچند که اگر تالش کنند 
می توانند این آمار را افزایش دهند، چراکه طبق مطالعات 
چیزی حدود یک میلیون فضای پارک حاشیه ای اعم از 

اصلی و فرعی در شهر تهران داریم.
وی افزود: همین االن اگر بخواهند در هریک از مناطق 
۲۲ گانه ۱۰ هزار فضای پارک ساماندهی کنند، می توانند 
حال  در  اکنون  کنند.  ایجاد  پارک  فضای  هزار   ۲۲۰
ساماندهی بخشی از منطقه ۲ در زمینه پارک حاشیه ای 
ایجاد  حاشیه ای  پارک  هزار  آن ۱۵  پی  در  که  هستند، 
می شود و این نشان می دهد هر منطقه ظرفیت باالیی 

برای پارک حاشیه ای دارد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
اینکه همه جا نمی شود، پارک حاشیه ای  بیان  با  تهران 
ایجاد کرد، گفت: به طور مثال در بزگراه ها پارک ماشین 
پارک  می توان  اصلی  خیابان های  در  اما  است،  ممنوع 

حاشیه ای را ساماندهی کرد.
از  بعضی  حاضر  حال  در  گفت:  ادامه  در  علیخانی 
ترافیکی  موانع  با  دولتی  اماکن  و  مغازه ها  رستوران ها، 
پارک خیابان  یا تخته فضای  یا میز، صندلی  کله قندی 

پارک  به جای  تبدیل  را  را اشغال و فضای عمومی شهر 
اختصاصی خود کرده اند؛ این اقدامات غیرقانونی است و 
باید با ساماندهی اصالح شود. می توان قیمت این فضاهای 
پارک را برای یک سال محاسبه کرد و به همان مغازه ها یا 
اماکن اجاره داد، اما اکنون هرکس به صورت سرخود کار 

خود را انجام می دهد.
معاونت حمل ونقل خود را سرگرم مسائل پرحاشیه 

می کند
وی اضافه کرد: به طور مثال در خیابان سورنا که در 
آن لوازم ماشین نصب می کنند، هیچ فضای پارکی پیدا 
نمی شود. همه فضای پارک در اشغال مغازه هاست و اصال 
اجازه پارک ماشین به مردم نمی دهند. مغازه دارها از اول 
صبح در کنار خیابان مانع می گذارند و فقط به مشتری 
خود اجازه پارک می دهند. این از ناتوانی شهرداری است 

که در شهر اینطور هرج و مرج وجود دارد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهر تهران 
نیاز زیادی به ساماندهی پارک های حاشیه ای دارد، گفت: 
ما حداقل را لحاظ کردیم که ۲۰۰ هزار جای پارک برای 
سال ۹۸ در نظر گرفتیم. اگر واقعا در این راستا همت 
وجود داشته باشد و معاونت حمل و نقل و ترافیک قوی 
فعالیت کند، می تواند از محل پارک حاشیه ای ساالنه ۱۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند و کمک بسیار بزرگی 

به شهرداری کند.
شناخت  عدم  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  علیخانی 
موضوع باعث می شود، معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری در زمینه ساماندهی پارک حاشیه ای سهل انگاری 

کند، گفت: هنوز چندان اهمیت پارک حاشیه ای را درک 
نکرده اند و متوجه آن نیستند. خودشان را سرگرم مسائل 
پرحاشیه می کنند؛ به طور مثال به تازگی تاکسیران های 
و  کردند  اعتراضی  تجمع  شهر  شورای  مقابل  فرودگاه 
علتش این بود که به آنها گفته شده بود باید هزینه ورود 
این  این دلیل که  به طرح ترافیک را پرداخت کنند. به 
تاکسی ها مربوط به فرودگاه امام خمینی هستند و مربوط 

به تاکسیرانی نیستند.
پارک حاشیه ای برای شهرداری تهران یک درآمد کالن 

محسوب می شود
وی ادامه داد: چه فرقی می کند که تاکسی ها مربوط به 
کدام ارگان یا سازمان باشند؟ ورود تاکسی به طرح رایگان 
است؛ چه تاکسی فرودگاه باشد چه جای دیگر. تعداد 
تاکسی های فرودگاه ۷۰۰ عدد است؛ فرض کنیم از کلیه 
این تاکسی ها هزینه ورود به طرح بگیریم؛ مگر مجموع آن 
چقدر می شود که این حجم دعوا و اعتراض ایجاد کنیم؟ 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کار اصلی را رها 
می کند و به کارهایی می پردازد که باعث اعتراض رانندگان 
مینی بوس، رانندگان تاکسی و ... می شود و وقتی نگاه 
می کنیم، می بینیم قرار است در نهایت درآمدی اندک به 
شهرداری برسد. ضمن اینکه اصال نباید از وسایل نقلیه 
را  قانون  به طرح دریافت کرد؛ چرا  عمومی هزینه ورود 

تفسیر می کنند؟!
علیخانی با تاکید بر اینکه یک دسته مسائل حاشیه ای 
بر مسائل اصلی غلبه کرده است، اظهار کرد: همین پارک 
حاشیه ای یک مساله اصلی در شهر تهران است و برای 

شهرداری یک درآمد کالن محسوب می شود. کل بودجه 
ساالنه شهرداری حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است. این 
در حالی است که در سال می توان از یک قلم مثل پارک 
حاشیه ای ۱۰ هزار میلیارد تومان در تهران کسب درآمد 
کرد. اکنون تمام دنیا به این سمت رفته است. در تمام 
دنیا هم از عوارض تردد و هم از عوارض پارک حاشیه ای 

درآمد کسب می کنند.
به گفته رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر تهران، پارک حاشیه ای در محدوده طرح ترافیک و 
مرکز شهر گران تر است و هرچه به حاشیه برویم، ارزان تر 
می شود و در این زمینه جدول قیمت وجود دارد. قیمت 
پارک حاشیه ای در سال ۹۷ به پیشنهاد کمسیون عمران و 

حمل و نقل افزایش پیدا کرد و قیمت هم ابالغ شد.
وی با بیان اینکه آخرین تعرفه پارک حاشیه ای مربوط به 
سال ۱۳۹۳ است و از آن سال تا سال ۹۷ تعرفه تغییری 
نداشت، گفت: این تعرفه باید سال به سال مثل نرخ های 
دیگر افزایش می یافت. ما ساالنه ۱۲ و نیم درصد به این 
نرخ اضافه کردیم و در مجموع ۵۰ تا ۶۰ درصد به این نرخ 
اضافه شد. البته از آنجا که رقم ها ساعتی در حد ۲۰۰ تا 
۳۰۰ تومان یا کمی  بیشتر بود، با وجود افزایش نرخ، قیمت 

آن زیاد نشده است.
علیخانی افزود: تاکنون پارک حاشیه ای به جز منطقه ۲ 
در مناطق دیگر ساماندهی نشده است و باید به سرعت 
در سایر مناطق فعال شود. هرچه دیرتر در این راستا اقدام 
درآمدی شهرداری سهل انگاری  منابع  شود، در حصول 

شده و از سوی دیگر شهر در بالتکلیفی می ماند.

چرا امسال سازمان جنگل ها با نیروهای حفاظتی جنگل  قرارداد نبست؟
سازمان جنگل ها اخیرا تصمیم به عدم تمدید قرارداد با نیروهای حفاظتی 
شرکت های بهره بردار در جنگل های شمال کشور گرفته است. رییس شورای 
عالی جنگل ها با رد این نظر که این سازمان با تعدیل نیرو قصد تعطیلی 
طرح های حفاظت از جنگل را دارد، گفت: سازمان جنگل ها به هیچ عنوان 
قصد تعطیلی طرح های حفاظتی را ندارد بلکه اولویت این سازمان انعقاد 
قراردادهای حفاظتی با شرکت هایی است که نیروهای توانمندتری دارند و به 

تعهدات حفاظتی خود پایبند هستند.
کامران پورمقدم در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه قراردادهای حفاظتی 
سازمان جنگل ها باید به شکل گسترده تری ادامه پیدا کند، اظهار کرد: پیش 
از این حدود تنها یک میلیون هکتار از مجموع دو میلیون هکتار جنگل های 
شمال کشور تحت پوشش طرح های بهره برداری و جنگلداری بود. این به 
معنی آن است که حفاظت بخشی از جنگل های شمال برعهده شرکت های 
خصوصی بهره بردار و بخشی دیگر تحت حفاظت مستقیم سازمان جنگل ها 
بود. وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال سازمان جنگل ها تصمیم گرفت که 
پس از اجرای جدی طرح تنفس، تمام مساحت جنگل های شمال کشور را 
به صورت یکپارچه تحت پوشش قراردادهای حفاظتی قرار بدهد، تصریح کرد: 
بنابراین نه تنها حفاظت از جنگل ها تعطیل نخواهد شد بلکه این کار در سال 

۹۸ به صورت گسترده تری به اجرا در خواهد آمد.
رییس شورای عالی جنگل با بیان اینکه صحبت هایی که در مورد تعطیلی 
حفاظت از جنگل ها با عدم انعقاد قرارداد با نیروهای حفاظتی شرکت های 
بهره بردار مطرح می شود سوءتفاهم است، گفت: سازمان جنگل ها تصمیم 
گرفته است که بر اساس یک سری تشریفات قانونی، شرکت هایی که توانایی 
حفاظت از جنگل را دارند -از جمله شرکت هایی که مجریان سابق طرح های 

جنگلداری بودند- انتخاب کند و با این شرکت ها قرارداد ببندد.
پورمقدم با این ادعا که متاسفانه برخی شرکت های بهره بردار در شمال کشور 
تصور می کنند که چون پیش از این با سازمان جنگل ها قرارداد داشتند باید از 
این موقعیت برای انعقاد قراردادهای جدید سوءاستفاده کنند،گفت: قرارداد 
سازمان جنگل ها برای حفاظت تا سال گذشته تنها در سطح یک میلیون هکتار 
از جنگل های شمال بود اما امسال قراردادهای حفاظتی در سطح دو میلیون 
هکتار گسترش پیدا می کند و این موضوع نه تنها کاهش اشتغال قرق بان ها و 
جنگلبانان کارآمد را در پی ندارد بلکه برای حفاظت از سطوح بیشتری از جنگل 

نیاز به نیروهای بیشتری داریم.

رییس شورای عالی جنگل اضافه کرد: متاسفانه با ارزیابی های صورت گرفته 
متوجه شدیم که طی سال گذشته پرداخت هایی که برای حفاظت از جنگل 
به نیروهای حفاظتی شرکت ها صورت می گرفت متناسب با زحمت این نیروها 
نبود و بخشی از پرداخت هایی که باید مستقیم به دست نیروهای حفاظتی 
می رسید به دلیل هزینه های باالی شرکت های بهره بردار در محل های دیگری 

صرف می شد.
وی با تاکید بر اینکه تالش می کنیم اعتبارات دولتی برای حفاظت از جنگل ها 
به دست نیروهای حفاظتی و جنگلبانان برسد، تصریح کرد: سازمان جنگل ها 
تا زمانی که طرح تنفس اجرا می شود به هیچ  عنوان قراردادهای بهره برداری 
نخواهد داشت همچنین تالش می کنیم که از ظرفیت نیروهای حفاظتی و 

کارآمد استفاده کنیم.
رییس شورای عالی جنگل با اشاره به اینکه به صورت جسته گریخته مطلع 
می شدیم که مواردی از قاچاق چوب و قطع غیر مجاز درختان در جنگل های 
شمال کشور مشاهده شده است، گفت: اگر قرارداد حفاظتی با شرکت های 
بهره بردار بسته می شود باید آن شرکت ها تمام تالش خود را برای حفاظت از 
جنگل به کار ببندند و به تعهدات خود پایبند باشند. اگر شرکت های بهره بردار 
قراردادهای حفاظتی خود را صرفا برای تامین نیازهای مالی خود منعقد کنند، 
سازمان جنگل ها در مقابل ترجیح می دهد که با  شرکت های توانمندتر فرایند 

حفاظت از جنگل را ادامه دهد.
پورمقدم در پایان با تاکید بر اینکه شرکت های طرف قرارداد سازمان جنگل ها 
باید در مقابل حریق، آفات و امراض و قاچاق چوب مسئولیت پذیر باشند، 
تصریح کرد: سیاست سازمان جنگل ها به هیچ عنوان تعدیل یا اخراج نیرو 

نیست بلکه اولویت به کارگیری نیروهای توانمند حفاظتی است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی:
تراز دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یافته است

مدیردفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: 
تراز دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یافته است.

افزایش  به  اشاره  با  ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فرهاد سرخوش 
بارندگی ها و رهاسازی آب از سدها و رودخانه های استان به دریاچه ارومیه 
افزود: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۴۷ است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۷۳ سانتی متر و نسبت به اول مهر سال گذشته یک متر و ۲۰ 

سانتی متر افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۹۴۴ کیلومتر مربع است 
گفت: وسعت دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۶۸ 
کیلومتر افزایش داشته است. سرخوش با بیان اینکه حجم آب فعلی موجود 

در دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون مترمکعب است تصریح کرد: حجم آب دریاچه ارومیه سال گذشته یک میلیارد 
با ۹۹۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به سال گذشته یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب و نسبت به مهر سال 
گذشته ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون مکعب افزایش یافته است. مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان 
غربی با بیان اینکه با افزایش بارش ها این دریاچه جانی دوباره یافته است افزود: با توجه به افزایش حجم آب دریاچه و 
کاهش درصد شوری در سال جدید شاهد بازگشت حیات آرتمیای دریاچه هستیم که امید است با شروع تخم گذاری 

تعداد این سخت پوست دریاچه به حد نرمال خود در گذشته برسد.

ورود سامانه بارشی از غرب کشور
کاهش دما در روزهای آتی

بنا بر اعالم سازمان هواشناسی کشور فردا دوم اردیبهشت یک سامانه 
بارشی از غرب کشور وارد ایران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و بنا بر اعالم سازمان هواشناسی کشور، امروز 
اول اردیبهشت، در نوار شمالی بارش پراکنده رخ می دهد. بعدازظهر امروز 
در نواحی مرکزی خلیج فارس، جنوب استان های فارس، کرمان و بوشهر، 
غرب هرمزگان، دامنه های زاگرس در شمال غرب و غرب، دامنه های جنوبی 
البرز در استان های زنجان، قزوین، البرز و تهران افزایش ابر و رگبار پراکنده، 

گاهی وزش باد پیش بینی می شود.
از روز سوم اردیبهشت گستره فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب، 
غرب سواحل دریای خزر، نوار شرقی و جنوب کشور خواهد بود. بعدازظهر 

همین روز گستره بارش تنها شرق سواحل دریای خزر و نوار شرقی کشور را در برمی گیرد و در اواخر وقت، این سامانه از 
شرق کشور خارج می شود. همچنین شدت بارش در شرق استان های گلستان و مازندران را مشاهده خواهیم کرد و در 
این روز در نواحی مرکزی و نیمه شرقی کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود و در شرق احتمال خیزش گرد و خاک 

وجود دارد.
در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه در سواحل شمالی، شمال شرق و شرق کشور کاهش دما بین ۵ تا ۷ درجه و 

در مناطق مرکزی بین ۳ تا ۵ درجه پیش بینی می شود.

 چاقوکشی و درگیری های منجر به قتل در تهران سر جای پارک
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