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    شهرستان ها 4000 تومان
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تداوم آلودگی هوای شهرهای صنعتی تا پنجشنبهگاز تمام ۱۷ هزار مشترک تربت جامی وصل شد
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 zآبوهوا  zتازهها

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
گفـــت: گاز همـــه 17 هـــزار مشـــترک 
شهرســـتان تربت جـــام کـــه به دلیـــل 
افـــت فشـــار دچـــار قطـــع شـــده بـــود 
بـــه حالـــت عـــادی و وصـــل به شـــبکه 

بازگشـــته اســـت.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، حســـن افتخـــاری 
اظهارداشـــت: برای هرچه زودتر وصل 
شـــدن گاز مشـــترکان، 50 گـــروه کاری 
از شـــهرهای تربت حیدریـــه، فریمان و 
خـــود شهرســـتان تربت جـــام و دولـــت 
آبـــاد فعالیـــت کردند. عملیـــات وصل 
گاز مشـــترکان در تربت جـــام از عصـــر 
دوشـــنبه آغـــاز شـــد و تـــا ســـاعت یک 
بامـــداد سه شـــنبه ادامـــه داشـــت و با 
توجـــه به اینکه وصل مجـــدد گاز باید 
خانه به خانه انجام شود و بعداز نیمه 
شـــب بیشـــتر مـــردم خـــواب هســـتند 
عملیات وصل گاز متوقف و از ساعت 

6 صبـــح سه شـــنبه دوباره آغاز شـــد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
بـــا تشـــکر از صبـــر و بردباری مـــردم و 

همراهـــی دیگر مشـــترکان در مصرف 
بهینـــه گاز اظهار داشـــت: بـــا توجه به 
ورود موج ســـرما و برودت هوا تا نیمه 
بهمـــن ماه، همچنان نیازمند همراهی 
مردم برای تأمین پایدار گاز هســـتیم.

افتخـــاری افـــزود: در چالـــش فعلـــی 
رئیس جمهـــور  حضـــور  بـــر  عـــاوه 
در ســـتاد شـــرکت ملـــی گاز ایـــران، 
عالی تریـــن مقـــام وزارت نفـــت نیز در 
محـــل شهرســـتان تربت جـــام حاضر 
شـــد و دســـتورات حمایتـــی را صـــادر 
کـــرد و حضـــور میدانـــی وزیـــر نفـــت 
قوت قلب بسیار خوبی برای کارکنان 

صنعـــت گاز در اســـتان شـــد.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحـــران مخاطـــرات وضع هـــوا از تداوم 
آلودگـــی هـــوای شـــهرهای صنعتـــی تـــا 
پنجشنبه و بارش برف و باران در نقاط 

مختلف کشـــور خبر داد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، صـــادق ضیاییـــان 
اظهـــار داشـــت: امـــروز چهارشـــنبه در 
اســـتان های خراســـان جنوبی، کرمان، 
یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
بـــارش بـــرف و باران، رعدوبـــرق و وزش 
باد شـــدید موقت پیش بینی می شود. 
فردا پنجشنبه نیز در جنوب سیستان 
و بلوچســـتان رگبـــار و رعدوبـــرق رخ 
خواهـــد داد. بـــرای روز جمعـــه بـــارش 
پراکنده در خراسان شمالی پیش بینی 
بـــه  نســـبت  می شـــود. هواشناســـی 
جاری شـــدن روان آب، ســـیابی شدن 
مســـیل ها، باال آمـــدن ناگهانی ســـطح 
آب رودخانه هـــا، آب گرفتگـــی معابـــر، 
اختـــال در ســـفرهای بین شـــهری و 
داخل شـــهر، اختـــال در فعالیت های 

عمرانـــی، صاعقـــه، اختـــال در ناوگان 
حمل ونقـــل و خســـارت بـــه صنعـــت 

کشـــاورزی هشـــدار صـــادر کرد.
بارش برف و باران در جاده های ۷ استان

تـــردد  کاهـــش  روز  چنـــد  از  بعـــد 
برون شـــهری به دلیل یخبندان و بارش 
بـــرف، مرکز مدیریت راه هـــا از افزایش 
تـــردد طـــی دو  روز گذشـــته خبـــر داد و 
وضعیـــت جـــوی جاده هـــای 7 اســـتان 
را همچنـــان برفـــی و بارانـــی اعام کرد. 
گـــزارش ایـــن مرکـــز از آخرین وضعیت 
جـــوی راه هـــا، حاکـــی از بـــارش بـــرف و 
باران در برخی از محورهای استان های 
اصفهـــان، فـــارس، کرمـــان، چهارمحال 
و بختیـــاری، کهگیلویـــه و بویراحمـــد، 

خوزســـتان و بوشـــهر است.
امدادرسانی به بیش از ۲۶ هزار نفر 

متأثر از عملیات جوی
معاون عملیات ســـازمان امدادونجات 
جمعیـــت هال احمر کشـــور، با اشـــاره 
به تأثر ۳1 اســـتان کشور از آبگرفتگی و 

کوالک گفت: از تاریخ 18 دی تا ساعت 
6 صبـــح دیـــروز، بـــه 2۹ اســـتان، 188 
شهرســـتان، ۳64 منطقه، 1۳۹ محور، 
۳6 شـــهر، 15۹روســـتا و ۳0 منطقـــه 
عشایرنشـــین امدادرسانی شده است. 
مرتضـــی مرادی پـــور از امدادرســـانی به 
26 هـــزار و ۳۹0 نفـــر متأثـــر از بـــرف و 
کـــوالک در 10 روز گذشـــته خبـــر داد و 
گفـــت: 42 نفر از آنان بـــه مناطق امن 
و 47 نفـــر نیز بـــه مراکز درمانی منتقل 
شـــدند. ۳ نفر از هموطنان نیز به دلیل 
ســـیل در شهرستان فســـا و ریزش آوار 
در شهرســـتان منوجان، جان خود را از 
دســـت دادند. در این مـــدت ۳ هزار و 
841 نفر از اســـکان اضطراری بهره مند 
شـــدند. وی افزود: در ایـــن مدت هزار 
و 156 خـــودرو از بـــرف رهاســـازی و آب 
تجمیع شـــده در 122 خانه مســـکونی 
نیز تخلیه شـــد. این در حالی است که 
امدادرســـانی به اســـتان های خراســـان 

رضـــوی، فارس و بوشـــهر ادامه دارد.

ایجاد فضایی لطیف و مواج با الهام از آرامش اقیانوس در 
آپارتمان، رؤیایی نیست؟ شاید با نزدیک شدن به ماه های پایانی 

سال به فکر تغییر دکوراسیون منزل افتاده باشید و با 
دیدن طراحی های مدرن موّاج، غواصی در میان 

امواج خانه خود را ترجیح دهید!

دولـــت سیــــــزدهم در اجرای قــانون 
هوای پاک جدی است

هوا با اجرای نصفه و نیمه قوانین 
ـ نمی شود و برنامه ها پاکـــــ

  چند نکته از 
ال کالسیکوی خاورمیانه ای

 اولین جام فصل 
برای ژاوی و رفقا

رئیس سازمان غذا و دارو درباره 
مصرف باالی داروهای بیهوشی در 

کشور هشدار داد
پزشکان جراحی های  

غیرضروری را مدیریت کنند
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رئیس سازمان هواپیمایی:
نحوه استرداد وجه بلیت 

هواپیما  بسته به نحوه خرید 
متفاوت است

امواجدریارادراتاقتانحسکنید
دکوراسیون مواج
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رئیـــس ســـازمان هواپیمایی با بیـــان اینکه 
شرایط و زمان استرداد وجه بلیت هواپیما 
بســـته به نوع خرید متفاوت اســـت، گفت: 
بارها تأکید شد که مسافران از مراکز معتبر 
و به طور مســـتقیم از ســـایت شـــرکت های 
هواپیمایی بلیت خریـــداری کنند تا هنگام 
ابطال پروازهـــا در کوتاه ترین زمان، وجه به 

آنها بازگردانده شود.

مـــرد جـــوان که به اتهـــام آتش زدن همســـرش 

بازداشـــت شـــده در تازه ترین اظهاراتش مدعی 

شـــد کـــه قلیان کشـــیدن همســـرش منجـــر به 

آتش ســـوزی خانـــه و مرگ وی شـــده اســـت.

تناقض گویی شوهر، معمای 

مرگ زن جوان را پیچیده کرد
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جشنوارهآدمبرفیدراراک
بارش برف و برودت هوا در روزهای اخیر، اراک را سفیدپوش کرده و 

باعث تعطیلی ادارات و مدارس )در روز یکشنبه 25 دی( شد. مردم  
در دره گردو اراک حضور یافته و جشنواره آدم برفی برگزار کردند. 


