
  دوشنبه
  26 دی 1401، سال 28 
  شماره 8105، 16 صفحه
  قیمت:  تهران و کرج 5000 تومان

    شهرستان ها 4000 تومان

چاپ اول

 zتیترهایامروز

4

سازمان هواشناسی هشدار داد

برف و باران در جاده های ۱۷ استان کشورتداوم بارش برف و باران در ۱۰ استان

2

 zآبوهوا

وزیـــر نفـــت گفت: دســـتور رئیـــس جمهور 
برای تعطیلی مراکز آموزشـــی و ادارات شهر 
تهران کمک بزرگی به تأمین گاز کشور کرد 
و در این مدت نزدیک 2 و نیم میلیون متر 

مکعب مصرف گاز کاهش یافت.

بـــرف نعمتی اســـت که نویـــد کاهش تنش 
آبـــی و پربـــاری را می دهـــد. شـــادی از بارش 
برف بی جا نیســـت. مضاف بـــر اینکه، حاال 
دیگـــر مـــردم، دیـــدی آگاهانه تـــر بـــه فصل 
زمســـتان و سرما و برف دارند. سهیم بودن 
در ســـپری کردن کـــم دغدغه ایـــن روزهای 
ســـرد و کمک به گرم مانـــدن همه خانه ها 
در تمـــام نقاط کشـــور، خواســـته با ارزشـــی 

اســـت که میســـر است.

بـــا تأمیـــن و تزریـــق بموقـــع اعتبـــارات 
دولتـــی بـــرای نوســـازی و به روزرســـانی 
تأسیســـات گرمایشـــی مدارس کشـــور، 
از بـــروز چالشـــی جدی بـــرای ده ها هزار 
دانش آمـــوز در روزهای ســـرد زمســـتان 

پیشـــگیری شد.

ســـازمان هواشناســـی کشور با 
صـــدور هشـــدار نارنجی رنـــگ 
نســـبت بـــه تـــداوم بارش ها در 
10 اســـتان از فـــردا سه شـــنبه 
در  وقـــوع ســـیل  احتمـــال  و 
جنـــوب  بوشـــهر،  اســـتان   4
خوزســـتان، فـــارس و جنـــوب 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، براثـــر این 
مخاطـــرات، آبگرفتگـــی معابر، 
بیـــن  ســـفرهای  در  اختـــال 
شـــهری و داخل شـــهر، اختال 
در فعالیت های عمرانی، جاری 
شـــدن روان آب، سیابی شدن 
مســـیل ها، باال آمـــدن ناگهانی 
سطح آب رودخانه ها، صاعقه، 
اختـــال در ناوگان حمل و نقل 
و خسارت به صنعت کشاورزی 

دور از انتظـــار نخواهـــد بـــود.

احتمال تأخیر و لغو پروازها 
وجود دارد

در پی تقویت ســـامانه بارشـــی 
از روز گذشـــته و شـــروع بارش 
اســـتان ها،  بیشـــتر  در  بـــرف 
عـــام  ا د  بـــا مهرآ ه  فـــرودگا
کـــرد: بـــه دلیـــل شـــرایط جوی 
فرودگاه هـــای مقصـــد احتمال 
تأخیـــر یا لغو پروازهای خروجی 

از ایـــن فـــرودگاه وجـــود دارد. 
در اطاعیـــه پـــروازی شـــرکت 
فرودگاه هـــا و ناوبـــری هوایـــی 
آمـــده اســـت: براســـاس اعـــام 
ســـازمان هواشناســـی به دلیل 
فعالیـــت ســـامانه بارشـــی در 
کشـــور،  اســـتان های  بیشـــتر 
ز  ا پیـــش   ً حتمـــا مســـافران 
مراجعـــه به فـــرودگاه، از طریق 
شـــماره 1۹۹ در سراسر کشور و 
شـــماره های 02144665525 و 
0214466551۹ ویـــژه فـــرودگاه 
مهرآبـــاد و فـــرودگاه بین المللی 
امـــام خمینـــی)ره( بـــا شـــماره 
0۹6۳۳0 از وضعیت پرواز خود 

آگاه شـــوند.

امدادرسانی به ۱۵ هزار و ۹۲۰ 
در راه مانده

ســـازمان  عملیـــات  معـــاون 
امدادونجات از امدادرسانی به 
15 هزار و ۹20 نفر درراه مانده و 

رهاســـازی 818 دستگاه خودرو 
از برف طی یک هفته گذشـــته 

تا صبـــح دیروز خبـــر داد.
مرتضـــی مرادی پـــور بـــا اشـــاره 
به ناپایـــداری جوی ۳1 اســـتان 
خدمـــات  ئـــه  را ا بـــه  کشـــور 
امدادی از هجدهم تا ســـاعت 
8 صبح بیســـت وپنجم دی ماه 
ایـــن  و گفـــت: در  پرداخـــت 
مـــدت زمـــان، بـــه 2۷ اســـتان 
کشـــور، 142 شهرستان و 288 
منطقه شـــامل ١٢٥ محور، ٢٥ 
شـــهر، ١١٥روســـتا و ٢٣ منطقه 
عشـــایری، امدادرســـانی شـــد.

وی بـــا اشـــاره به ارائـــه خدمات 
بـــه 15 هـــزار و ۹20 نفـــر افزود: 
۳ هـــزار و ســـه نفـــر اســـکان 
اضطـــراری، ۳1 نفـــر بـــه مناطق 
امـــن و ۳8 نفـــر نیـــز بـــه مراکز 
درمانـــی منتقل شـــدند. ۳ نفر 
از هموطنان نیـــز در این مدت 
جـــان خـــود را از دســـت دادند.

کشـــور  راه  پلیـــس  رئیـــس 
بـــاران در  بـــرف و  بـــارش  از 
جاده هـــای 1۷ اســـتان کشـــور 
خبرداد و از مردم خواست که 
از انجام ســـفرهای غیرضروری 
پرهیز کنند. به گزارش ایسنا، 
ســـردار حســـن مؤمنی درباره 
وضعیـــت جـــوی جاده هـــای 
کشـــور گفـــت: دیـــروز بـــارش 
بـــرف و بـــاران را در برخـــی از 
محورهای اســـتان های تهران، 
کردستان، لرســـتان، همدان، 
قزویـــن، البـــرز، زنجـــان، قـــم، 
فـــارس، اصفهـــان، مرکـــزی، 
و  یـــه  کهگیلو  ، ه نشـــا کرما
و  چهارمحـــال  و  بویراحمـــد 
بودیـــم.  شـــاهد  بختیـــاری 
همچنین برای امروز در برخی 
از محورهای استان های ایام، 
خوزســـتان و بوشهر نیز بارش 
بـــاران گـــزارش شـــده اســـت.

وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه الزم 
است در این شرایط رانندگان 
از تـــردد غیرضـــروری پرهیـــز 
کننـــد، افـــزود: همچنیـــن نیاز 
اســـت تـــا راننـــدگان در طـــول 
مســـیر بـــا ســـرعت مطمئنـــه 
رانندگـــی کـــرده و از ســـبقت 
غیرمجاز پرهیز کننـــد. همراه 
داشـــتن زنجیرچرخ و استفاده 

از آن در مســـیرهای برفگیـــر 
الزامی اســـت.

ره  دربـــا مؤمنـــی  ر  ســـردا  
انســـداد  دارای  محورهـــای 
گفـــت: محـــور قدیـــم خرم آباد 
- پلدختـــر تـــا اطـــاع بعـــدی 
مســـدود بوده و تردد از مسیر 
جایگزیـــن آزادراه خرم آبـــاد - 
پـــل زال و محـــور خرم آبـــاد - 
کوهدشـــت انجـــام می شـــود. 
محور ریـــگان – ایرانشـــهر نیز 
همچنـــان مســـدود اســـت. از 
دیگـــر محورهای غیرشـــریانی 
بـــه  نیـــز می تـــوان  مســـدود 
محورهـــای پونـــل - خلخـــال، 
جاســـک – بشـــاگرد، ابهـــر - 
خدابنـــده، الســـم - ارجمنـــد، 
وازک - بلده، ســـروآباد – پاوه، 
ســـی ســـخت – پادنـــا، محـــور 
جدیـــد هشـــتگرد – طالقـــان، 
شمشـــک - دیزین و گنجنامه 

- تویســـرکان اشـــاره کـــرد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت 
الـــزام بـــه ســـفر الزم اســـت 
رانندگان قبل از شـــروع ســـفر 
بـــا شـــماره 120 تمـــاس گرفته 
و با اطـــاع از آخرین وضعیت 
جـــوی و ترافیکـــی جاده هـــای 
کشور مناســـب ترین مسیر را 
برای ســـفر خود انتخاب کنند.

رئیـــس جمهـــور بـــا بیـــان اینکـــه در 
وضعیـــت خـــاص آب و هوایـــی پیش 
آمده با تاش های مســـئوالن اداره گاز 
و البتـــه همراهی و همکاری متعهدانه 
مردم، قطعی گســـترده گاز نداشـــتیم 
و فقـــط در نقاط محدودی متأســـفانه 
گاز قطع شـــد، گفت: تعطیلی ادارات 
و ســـازمان ها راهکار مناسبی نیست، 
امـــا امـــروز موضـــوع اهـــم رســـاندن 
ســـوخت به منازل مردم اســـت و بعد 

بـــه واحدهای تجـــاری و اداری.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهـــوری آیت اللـــه ســـید ابراهیـــم 
رئیســـی روز گذشته با حضور از پیش 
اعـــام نشـــده در شـــرکت ملـــی گاز 
و مرکـــز کنتـــرل شـــبکه گاز کشـــور  از 
نزدیـــک در جریـــان آخریـــن وضعیـــت 
توزیع گاز در سراسر کشور و اقدامات 
صورت گرفته برای پایداری این شبکه 

قـــرار گرفت.
رئیسی سپس در جلسه ویژه کارگروه 
پایـــدار ســـوخت زمســـتانی  تأمیـــن 
شـــرکت کـــرده و از تاش ها و زحمات 
وزیـــر نفت و مســـئوالن شـــرکت ملی 
گاز کـــه با توجه به شـــرایط خاص آب 
و هوایـــی پیش آمـــده در کشـــور برای 
مدیریـــت صحیـــح توزیـــع گاز تـــاش 

زیـــادی کرده انـــد، قدردانـــی کرد.
رئیس جمهور وجه مکمل تاش های 
مســـئوالن اداره گاز را مصرف صحیح 
گاز از ســـوی مردم عنوان کرد و گفت: 
اصـــاح الگوهـــای مصـــرف نیـــاز بـــه 
فرهنگ ســـازی دارد کـــه مســـئولیت 
اصلـــی در ایـــن زمینـــه برعهده رســـانه 
ملی، اصحاب رســـانه و تریبـــون داران 

است.
آیت اللـــه رئیســـی بـــا بیـــان اینکـــه در 
وضعیـــت خـــاص آب و هوایـــی پیش 
آمده با تاش های مســـئوالن اداره گاز 
و البتـــه همراهی و همکاری متعهدانه 
مـــردم قطعی گســـترده گاز نداشـــتیم 
و فقـــط در نقاط محدودی متاســـفانه 
دربـــاره مدیریـــت  گاز قطـــع شـــد، 
اعمال شـــده گفت: تعطیلـــی ادارات و 
سازمان ها راهکار مناسبی نیست اما 
امروز موضوع اهم رســـاندن ســـوخت 
بـــه منـــازل مـــردم اســـت و بعـــد بـــه 

واحدهـــای تجـــاری و اداری.
دکتـــر رئیســـی بـــا تأکیـــد بر ضـــرورت 
مدیریت جـــدی مصـــرف و مواجهه با 
مشترکان پرمصرف در بخش خانگی، 
تجاری و اداری به نحو مقتضی، افزود: 
در موضوع مشترکان پرمصرف نظارت 
بر مصرف سازمان های دولتی اولویت 

بیشتری دارد.
رئیس جمهور حضـــور و اقدام بموقع 
در کنـــار پیش بینـــی صحیـــح و اتخـــاذ 
سیاســـت های پیشـــگیرانه را از دیگـــر 
الزامـــات مدیریت صحیح دانســـت و 
تصریـــح کـــرد: موضـــوع ذخیره ســـازی 
گاز و نفـــت از مســـائل بســـیار مهـــم 
بویژه برای شـــرایط بحرانـــی و غیرقابل 
پیش بینـــی اســـت کـــه متأســـفانه در 
یـــک مقطعـــی مـــورد بی توجهـــی قـــرار 
گرفته و شـــرکت ذخیره ســـازی منحل 
شـــده اســـت. وزارت نفـــت پـــس از 
پایـــان شـــرایط ویـــژه فعلی بایـــد حتماً 
ایـــن موضـــوع را مـــورد توجـــه جـــدی 

قـــرار دهد.

احتماالً تاکنون با مشکات نه چندان عجیب 
در سفر مواجه شد ه اید. تمام این مشکات 
تجربه هایی به شما می دهند تا در سفرهای 

بعدی و در صورت مواجه شدن با آنها یا 
مشابه شان، به روشی صحیح حلشان کنید.

مهنـــدس قالبـــی، ســـارقان مســـلح گاراژهـــای 

پایتخت و خواســـتگار شـــیاد از جمله متهمانی 

هســـتند کـــه در طـــرح رعـــد و کاشـــف پلیـــس 
دستگیر شـــدند.

 پاتک پلیس به مخفیگاه
۱۲6۵ متهم در پایتخت

 کمک تعطیلی تهران
به تأمین گاز کشور

 یونایتد پیروز بازی بزرگ هفته
آسمان قرمز شد
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 به رغم لفاظی های سیاسی 
صورت گرفت

 رشد ۲ رقمی
مبادالت آلمان با ایران

همدلی کنیم تا گرما و لبـخند 
میهمان همه خانه ها شود

تأسیسات گرمایش ۹۱ درصد کالس ها 
استانداردسازی شد

خداحافظی با بخاری های 
نفتی پرخطر در مدارس کشور

2

2

خاطـراتمشترکزمستانی

سفـــــــــرتان
رامدیریتکنید

مشکالت معمول سفر و راه های مقابله با آن

15

دکتر رئیسی در بازدید سرزده از 
شرکت ملی گاز مطرح کرد

تعطیلی راهکار مناسبی 
نیست، اما مهم رساندن 

سوخت به منازل است
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