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دستور ویژه دبیر کل هالل  احمر 
برای بسیج تمامی امکانات برای گذر 

از موج سرما

دبیرکل جمعیت هالل احمر تاکید کرد: تمامی 
امکانات و نیروی عملیاتی هالل احمر برای کمک به 
عبور کشور از موج سرما و حوادث جوی اخیر بسیج 

شده است.
مدیران  از  سلیمانی  یعقوب  ایسنا،  گزارش  به 
کشور  مختلف  استان های  در  احمر  هالل  عامل 
و  جوانان  امدادی،  نیروهای  تمامی  که  خواست 
داوطلبان خود را برای کمک به مردم در سرمای 
گزارش  براساس  کنند.  بسیج  کشور  سابقه  کم 
روابط عمومی هالل احمر، در حال حاضر بیشترین 
مشکالت در استان های خراسان رضوی، شمالی و 
گلستان وجود دارد و در شبانه روز گذشته ۱۵۰۰ 
تخته پتو و ۶۷۵ شعله چراغ والور در دو استان 
توزیع شده است. شب گذشته نیز  ۸۰۰۰  چراغ والور 
از انبارهای هالل احمر خراسان رضوی خارج و در 
اختیار فرمانداری تربت جام قرار گرفته تا بحران 
جمعیت  شود.  برطرف  استان  این  در  گاز  قطع 
هالل احمر در روزهای گذشته عالوه بر رهاسازی 
برپایی  و  جاده ها  در  کوالک  و  برف  از  خودروها 
به  امدادرسانی  در  اضطراری  اسکان  اردوگاه های 
روستاها و مناطق عشایری محصور در برف فعال 

بوده است.

دستگیری آخرین پدرخوانده 
مافیای سیسیل پس از ۳۰ سال

“متئو مسینا دنارو”، آخرین پدرخوانده مافیای 
سیسیل و نفر اول فهرست افراد تحت تعقیب 
پلیس ایتالیا پس از ۳۰ سال گریختن از دست 

پلیس در “پالرمو” دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، گفته می شود که مسینا دنارو 
۶۰ ساله در یک کلینیک خصوصی در پالرمو، مرکز 

سیسیل زندانی شده است.
او متهم به ریاست “کوزا نوسترا”، مافیای بدنام 
سیسیل است. آن طور که گفته می شود او نامزد 
ریاست مافیا پس از مرگ “برناردو پروونزانو” در 
۲۰۱۶ و “سالواتوره )توتو( رینا” در سال ۲۰۱۷ بود.

به گزارش رسانه های ایتالیا او ساعت ۱۰ صبح 
به وقت محلی و در حالی که تحت درمان قرار 
داشت توسط “کارابینیری” )یک واحد نظامی و 
اجرای قانون در ایتالیا( دستگیر شد. گزارش شده 
است که بیش از ۱۰۰ مامور مسلح در دستگیری 
او دخالت داشته اند. جرجیا ملونی، نخست وزیر 
دلیل  به  کشور  این  مسلح  نیروهای  از  ایتالیا 
مافیا  جنایتکار  گروه  عضو  مهم ترین  دستگیری 
تشکر کرد و گفت: این یک پیروزی بزرگ برای 
دلیل جنایت های  به  دنارو  است. مسینا  دولت 
فراوان به طور غیابی به حبس ابد محکوم شده 
و  فالکونه  قتل جووانی  این جرایم شامل  است. 
پائولو بورسیلو، دادستان های ضد مافیا در سال 
شهرهای  در   ۱۹۹۳ سال  بمب گذاری   ،۱۹۹۲
میالن، فلورانس و رم و همچنین دزدیدن پسر ۱۱ 
ساله یکی از اعضای سابق مافیا که می خواست 

علیه آن شهادت بدهد، می شود.
مختلفی  جرایم  به  همچنین  مافیا  رئیس  این 
برای  مخدر  مواد  قاچاق  و  پول شویی  جمله  از 
نوسترا  کوزا  سازمان یافته  جنایت کار  سندیکای 
توتو  دنباله رو  او  متهم است. گفته می شود که 
رینا، رئیس خانواده کورلیونه بود که سال ۱۹۹۳ 
پس از ۲۳ سال فرار از دست پلیس، دستگیر شد.

او که به »U Siccu« )مرد الغر( معروف بود، 
سال ۱۹۶۲ در کاستل وترانو سیسیل به دنیا آمد. 
پدرش یکی از روسای قدرتمند کوزا نوسترا بود و 

متئو هم کسب و کار خانوادگی را ادامه داد.
گرچه مسینا دنارو از سال ۱۹۹۳ تحت تعقیب 
قرار دارد اما در این مدت در مکان های مختلفی 
مخفی می شد و دستوراتش را برای مافیا صادر 
ایتالیا  پلیس  می کرد. هرچند که گفته می شود 
در سال های اخیر با دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از 

اعضای مافیا تا حد زیادی از قدرت او کاسته بود.

سازمان هواشناسی هشدار داد
افزایش آلودگی هوای ۸ کالنشهر

آلودگی  افزایش  به  نسبت  هواشناسی  سازمان 
هوای هشت کالنشهر به ویژه تهران و کرج و لزوم 

مدیریت منابع آالینده هشدار داد.
صدور  با  هواشناسی  سازمان  ایسنا  گزارش  به 
شاخص  افزایش  امکان  از  نارنجی  سطح  هشدار 
آلودگی هوا تا حد بسیار ناسالم به ویژه برای مناطق 
پر تردد و صنعتی و در صورت مدیریت و کاهش 
منابع آالینده ثابت و متحرک شاخص آلودگی هوا 
در حد ناسالم برای گروه های حساس در تهران و 
کرج از دوشنبه تا پنجشنبه )۲۶ تا ۲۹ دی( خبر 

داد. 
در اثر این مخاطره افزایش شاخص آلودگی هوا، 
افزایش غلظت آالینده ها، کاهش کیفیت هوا در 
حد ناسالم و در صورت عدم مهار منابع آالینده 
تا حد  پرتردد  مناطق  به ویژه در  و متحرک  ثابت 

بسیار ناسالم پیش بینی می شود. 
و  آسیب  کاهش  برای  هواشناسی  سازمان 
مخاطرات ناشی از این شرایط جوی کاهش تردد 
صنعتی،  واحدهای  فعالیت  کنترل  و  خودروها 
غیر  تردد  عدم  بر  تاکید  آالینده،  منابع  مدیریت 
ضروری برای تمام افراد، پرهیز از فعالیت فیزیکی 
و ورزشی در فضای باز، اتخاذ تدابیر مدیریتی الزم 
برای جلوگیری از افزایش غلظت آالینده ها تا حد 

بسیار ناسالم را توصیه می کند. 
به گزارش ایسنا این سازمان همچنین با صدور 
هشدار زرد رنگ از پایداری جو وکاهش کیفیت هوا 
همراه با رشد شاخص از دوشنبه تا پنجشنبه )۲۶ تا 
۲۹ دی( در  تبریز ،اصفهان، مشهد، اراک، سمنان 

و قزوین خبر داد. 
بر اثر این مخاطره افزایش شاخص آلودگی هوا 
در حد ناسالم برای گروه های حساس و در صورت 
عدم مهار منابع آالینده ثابت و متحرک به ویژه در 

مناطق پرتردد تا حد ناسالم پیش بینی می شود. 
به توصیه سازمان هواشناسی برای جلوگیری 
هوا  آلودگی  از  ناشی  مخاطرات  و  آسیب ها  از 
مدیریت بهینه در مصرف سوخت های فسیلی، 
کاهش  آالینده،  صنعتی  فعالیت های  کنترل 
تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در 
فضای باز به ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد 
با سابقه بیماری های قلبی و تنفسی در دستور 

کار قرار گیرد. 
به گزارش ایسنا در هشدار نارنجی رنگ سازمان 
هواشناسی پیش بینی می شود که پدیده ای جوی 
اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت های 
برای  نارنجی  هشدار  شود.  سبب  را  احتمالی 
آماده باش دستگاه های مسئول برای مقابله با یک 
پدیده خسارت زا صادر می شود.هشدار زرد رنگ به 
معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد داد 
که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره 
آگاهی  برای  این هشدار  کند.  ایجاد  را  اختالالتی 
مردم صادر می شود تا بتوانند آمادگی الزم را برای 
مواجهه با پدیده ای جوی داشته باشند که از حالت 
معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر 
مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار می گیرند 

تا اگر الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند. 
گفتنی است در پی افزایش آلودگی هوای تهران 
داده  جلسه  تشکیل  هوا  آلودگی  اضطرار  کمیته 

است.

کشف ۲۹.۵ میلیارد ریال ارز 
خارجی توسط پلیس فرودگاه امام

پیشگیری  پلیس  های  فرودگاه  پلیس  فرمانده 
فراجا از کشف ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انواع 
ارز خارجی توسط پلیس فرودگاه امام )ره( خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار محسن عقیلی در این 
باره گفت: ماموران پلیس فرودگاه حضرت امام )ره( 
حین پایش مسافران ورودی به بار دو نفر از آنان  

در خصوص حمل کاالی قاچاق مشکوک شدند.
وی ادامه داد: پس از بررسی و بازرسی دقیق از 
بار یکی از آنان ۲۶ دستگاه گوشی همراه به ارزش 
هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط 

شد.
این مقام ارشد انتظامی درادامه افزود: ماموران 
از  نفر  از دو  پایش  نیز هنگام  در گیت خروجی 
خارجی  کشورهای  مقصد  به  خروجی  مسافران 
ارز  انواع  ریال  میلیون  و ۵۰۰  میلیارد  مقدار ۲۹ 
خارجی کشف و به لحاظ عدم ارائه هر گونه مدارک 

مثبته آن را ضبط کردند.

ورود سامانه سرد از روز سه شنبه هفته گذشته 
در استان خراسان رضوی به خصوص تربت جام 
سرمای بی سابقه ای را تجربه کردند و افت فشار گاز 
و قطع حدود بیش از  ۲۵ هزار مشترک گازی در 
این شهرستان در پی قطع گاز وارداتی و زیر ساخت 
تا  است  تبدیل شده  تراژدی  به یک  های ضعیف 
مردم فهیم و صبور خطه جام برای سومین شب 

متوالی شب و روز سختی را سپری کنند.
گزارش میدانی خبرنگار فارس در تربت جام در 
گفت و گوی چهره به چهره با مردم  این شهرستان 
حکایت از درددلی است که در ادامه این گزارش 

می خوانید.
این  چرا  گفت:  جام  تربت  شهروندان  از  یکی 
شهرستان مرزی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
به عنوان شاهراه ارتباطی و مرکز ثقل داد و  ستد 
چندین شهر،  به ویژه دو کشور همسایه افغانستان 
انتهای خط  در  باید  چرا  دارد،  قرار  ترکمنستان  و 
انتقال گاز آنهم با زیر ساخت ضعیف و  ۱۰ اینچ 

ظرفیت باشد؟
 مردم در تربت جام سهم اندکی از »هر خانه، یک 

اتاق گرم« دارند
دیگر شهروندان تربت جامی با اشاره به تبعیض 
در نحوه قطعی گاز در مناطق مختلف، گفت:  در 
روز نخست گاز 4 روستای حاشیه شهر قطع شده 
بعد اعالم کردند که از نقاط حاشیه نشین شروع 
و به تدریج مرکز شهر هم قطع می شود اما طی 
شب و روز گذشته این رقم در مناطق کم برخوردار 

و حاشیه نشین به ۲۵ هزار مشترک رسید.
وی افزود: مردم با تناقض گویی برخی مسئوالن 
پاسخگویی  عدم  در  وکیل  و  وزیر  از  اعم  متولی 
نیز  و  گرمایشی  وسایل  ناعادالنه  توزیع  مناسب، 
سوخت جایگزین و ....مواجه اند به طوری که ۶۰ 
درصد مشترکان گاز و به خصوص حاشیه نشینان 
شهرستان، سهم اندکی از »هر خانه، یک اتاق گرم« 

در این سرمای طاقت فرسا دارند!
فرد دیگری در همین خصوص اضافه کرد: چرا 
اُفت فشار گاز و قطعی برای حاشیه نشینان شهر 
تربت جام باشد ولی خیابان های منتهی به مرکز 
شهر طی این سه روز با توجه به امکانات بیشتر، 

هیچ گونه قطعی نداشتند؟ 
وی افزود: اگر خدای نکرده در پی برودت هوا، 
فردی فوت نماید، مگر خداوند متعال میان مرگ 
حاشیه  باید  که  است  قائل  تفاوتی  غنا  و  فقیر 
نشینان نسبت به مرکز نشینان شاهد تبعیض های 
مختلف دولتمردان و سایر مسئوالن خدمت رسان 

شهری در ادوار مختلف باشند.
تغییر آرایش شبکه گاز، به ضرر مردم تربت جام 

تمام شد!
فرد دیگری با اشاره سفر غیر منتظره وزیر نفت 
به شهرستان تربت جام در رفع مشکل گاز منطقه، 
اطالع رسانی  نحوه  از  اطمینان  برای  گفت: مردم 
مدیران به رسانه ملی و شبکه های اجتماعی محلی 
مراجعه می کنند تا هم درد و دل خود را بگویند و 

هم از  حرف و وعده مسئوالن آگاهی پیدا کنند.
وی ادامه داد: اظهارات و دستور جواد اوجی وزیر 
نفت مبنی بر تقویت ظرفیت شبکه گاز رسانی این 
منطقه و تغییر آرایش در پایداری شبکه گاز رسانی 
مردم  به ضرر  ملی،  رسانه  زنده  برنامه  در  کشور 
شهرستان تربت جام تمام شد! چرا حاال مسئوالن 
متولی به فکر تقویت ظرفیت شبکه گازرسانی باشند 
و چرا وعده به نسیه می دهند؟ ما االن به گاز نیاز 

مبرم داریم.
مردم منطقه عالوه بر برودت هوا، با گاز 

مونوکسیدکربن هم دست و پنجه نرم می کنند
شهروند دیگری با اشاره به اعالم مسئوالن پزشکی 
مبنی بر مراجعه برخی افراد بر اثر مسمومیت ناشی 
از گاز مونوکسیدکربن مراکز درمانی، گفت: کمبود 
وسایل گرمایشی باعث شده مردم برای گرم کردن 
خود و خانواده به خصوص اقشار ضعیف دست به 
ابتکارات جدیدی از جمله درست کردن منقل و... 

روی بیاورند.
وی در همین باره افزود: خیلی از خانواده های 
فقیری را می شناسم که می گفتند پس از استفاده 
از آتش منقل و... با عالئمی از جمله ضعف و بی 
حالی، سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و... به 
مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه داشته اند و در 
بر  عالوه  شهرستان  مردم  گاز،  مشکل  نبود  کنار 
برودت هوا با گاز مونوکسیدکربن هم دست و پنجه 

نرم می کنند.
ازدحام مردم برای خریدبخاری برقی در ساعت یک 

و نیم نیمه شب
دیگر شهروند تربت جامی گفت: عصر روز گذشته 
اعالم کردند که وسایل گرمایشی با قیمت مصوب 
در سه نقطه شهر به فروش می رسد که واقعاً برخی 
از افرادی که با ساختمان فرمانداری مراجعه کردند 
از قشر ضعیف جامعه بودند که توان پرداخت این 

مبلغ را نداشتند اما در میان صفوف مردم همچنان 
چشم انتظار عنایت مسئوالن بودند.

 وی با اشاره به اینکه اگر گاز مردم حاشیه شهر 
قطع شده چرا از همه محالتی که انشعابشان وصل 
است، داخل صف قرار داشتند؟ چرا همین وسایل 
گرمایشی را که در اختیار دولتمران بود توسط گروه 
های جهادی به درب منازل کسانیکه گازشان قطع 

شده، توزیع نکردند.
وی اضافه کرد: در این گرانی های افسار گسیخته، 
بیکاری و حقوق پایین کارگری و مستاجری؛ از کجا 
وسایل گرمایشی ارزان قیمت بخرند؟ به خاطر عدم 
مدیریت صحیح و توزیع ناعادالنه بعد از اینکه توان 
مالی نداشتند از صفوف خرید با نرخ مصوب هم 

کناره گیری کردند.
آخرین کورسوی امید مردم تربت جام

تجارت نیوز هم می نویسد: دیگر حتی گاز برای پر 
کردن کپسول های گاز و پیک نیک هم پیدا نمی شود. 
اهالی فقط ساعات قابل توجهی از روز را در صف 
کپسول و سیلندر گاز می ایستند، ولی در نهایت 

دست خالی به خانه بازمی گردند.
خانواده هایی که توان اقتصادی پایین تری دارند با 
برپاکردن آتش و استفاده همزمان از چند پتو مانع 

انجماد و یخ زدگی خون خود می شوند.
آخرین کورسوی امید آن هایی هم که شرایط مالی 
نسبتا بهتری دارند به وسایل آشپزی مانند فر یا 
توستر است که با آن خانه خود را گرم نگه  دارند. 
اما تالش این افراد هم چندان کارساز نیست و آن ها 

هم درنهایت باید به آتش و پتو پناه ببرند.
آب و نان هم غنیمت شدند

گذشته از توان پایین توستر برای گرم کردن یک 
وضعیت  هم  برق رسانی  اخیر  روز  پنج  در  خانه، 
چندان بهتری نسبت به شرایط گازی شهر نداشته 
و اهالی تربت جام از قطعی مکرر برق خبر داده اند.

در این شهر دیگر حتی آب هم غنیمت به حساب 
می آید. انجماد و یخ زدگی شهر را فرا گرفته و مردم 
حتی برای تر کردن لب خود باید ساعت ها تالش 

کنند.
در نبود گاز، برق و آب، دیگر مردم محتاج نان 
شب هم شده اند. چراکه نانوایی هایی هم سهمیه ای 
از منابع انرژی ندارند که بتوانند پخت انجام دهند. 
فقط گهگاهی به صورت سیار و توسط خودروهای 
شخصی نان به تربت جام آورده می شود؛ آن هم 
با نرخ های آزاد که فقط کفاف سفره چند خانواده 
را می دهد. صف های خرید نیز به گونه ای است که 
گویی مردم برای برنده شدن در التاری گرین کارت 

آمریکا مشغول به بخت آزمایی هستند.
تعطیلی شهر محدود به نانوایی ها نیست. سایر 
کسبه هم دیگر رمق و حتی منابع انرژی الزم برای 
ادامه فعالیت ندارند. مردمی هم که در تأمین آب و 
نان خود مانده اند، دیگر فرصت نمی کنند به سایر 

نیازهای خود فکر کنند.
جنگ برای یک ساعت حیات بیشتر

در این میان شرایط برای خانواده هایی که دارای 
می کنند،  نگه داری  بیمار  افراد  از  یا  نوزاد هستند 

سخت تر هم شده است. آن ها این روزها به جنگ 
با مرگ رفته اند و برای یک ساعت حیات بیشتر با 

مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند.
البته آن هایی هم که به طریقی گاز و نفت به 
روز  نیستند.  میدان  این  پیروز  می آورند  دست 
خبر  تجارت نیوز  به  جام،  تربت  اهالی  یکشنبه، 
دادند که یک خانه در مسکن مهر شهرستان بر اثر 
نشت گاز منفجر شد. همچنین طی روزهای اخیر 
تعداد افرادی که در این شهرستان دچار گازگرفتی 
و استنشاق مونوکسید کربن شده اند حداقل به ۲۰ 

نفر رسیده است.
مصطفی اعتمادی، فعال اجتماعی در تربت جام، 
به تجارت نیوز می گوید: قطعی گاز در این شهرستان 
به پنجمین روز خود رسیده و حداقل در مشاهدات 
میدانی خانه و کسب وکاری را نمی توان یافت که از 

نعمت گاز برخوردار باشد.
روش های  به  مردم  روی آوردن  به  اشاره  با  او 
با  اهالی  اکثر  داد:  توضیح  گرمایشی  جدید 
استفاده از بخاری نفتی سعی می کنند خانه خود 
را گرم نگه دارند. با این حال عده ای هم چاره ای 
بخاری های دست ساز  یا  توستر  از  استفاده  جز 
ندارند. در این روزها مردم حتی در هنگام خواب 
از  از تن خود درنمی آوردند و  پالتو را  کاپشن و 
استفاده از چند پتو شب را به صبح می رسانند. 
دیگر کسی نمی داند که این وضعیت تا چه زمانی 

ادامه می یابد.
وی حضور وزیر نفت در تربت جام طی هفته 
جاری را هم این گونه تشریح کرد: حضور وزیر در 
این شهر تشریفاتی بود. آقای اوجی با خود تعدادی 
چراغ والر نفتی و هیتر برقی به شهر آورد و قرار شد 
که این وسایل با قیمت مصوب در شهرستان عرضه 
شود. این در حالی است که بسیاری از خانواده ها 
به دلیل محرومیت حاکم بر منطقه توان خرید این 

وسایل را ندارند.
۳ وعده وزیر نفت در تربت جام محقق می شود؟

رئیسی  ابراهیم  دولت  نفت  وزیر  شرایطی  در 
وعده تأمین گاز تربت جام را تا سال آینده می دهد 
این  به  گازرسانی  برای  شاید  هم  حاال  همین  که 

شهرستان دیر باشد.
از سوی دیگر، در حالی سهم تربت جام از بودجه 
گاز محدود به ۵۰۰ میلیارد تومان می شود که فقط 
امسال  بودجه  قانون  در  مشهد  بودجه شهرداری 
۲۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد. یعنی ۵۲ برابر 
بودجه گازی تربت جامی ها! برخی نهادهای دیگر 
استان خراسان رضوی و هم جواری  نیز در همان 
بودجه  به مراتب  که  دارند  فعالیت  جام  تربت 
به  از شهرداری دارند و حتی مالیاتی هم  باالتری 

دولت نمی پردازند.
جای  به  قبل  سال ها  از  دولت  نبود  بهتر  آیا 
یا  و  نهادهای عمومی  به  این چنینی  حاتم بخشی 

خاص به فکر تأمین گاز مناطق مرزی برمی آمد؟
 ۵۰۰ مصوبه  اجرای  به  نمی توان  حتی  بسا  چه 
چندانی  اطمینان  هم  نفت  وزیر  تومانی  میلیارد 
چنین  تصویب  می دهد  نشان  تجربه  داشت. 

بودجه هایی در سفرهای استانی مسئوالن اتفاقی 
جایی  به  راه  نهایت  در  آن ها  اکثر  و  است  رایج 
نمی برد. ازجمله آنکه مشخص نیست زمستان سال 
نفت  وزارت  رأس  در  همچنان  اوجی  جواد  آینده 

باشد یا خیر؟
مردم  نماینده  رحیمی،  جلیل  زمینه  همین  در 
اوجی نوشت:  به  توئیتی خطاب  تربت جام، طی 
این تصمیمات برای آینده است و مردم هم اکنون 
او  نیازمند گرما و روشن شدن شعله گاز هستند. 
همچنین نسبت به قطع گاز کل تربت جام و تایباد 

هشدار داد.
با توجه به جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفری تربت 
جام به نظر می رسد، توزیع ۱۷ هزار بخاری نفتی و 
گازی هم راه به جایی نبرد. بخاری هایی که رایگان 
هم نبوده و قیمت مصوب برای آن ها در نظر گرفته 
شده است. طوری که چراغ های والر نفتی ۳۵۰ هزار 
تومان و هیتر برقی ۶۰۰ هزار تومان قیمت گذاری 

شده اند.
برای فروش این بخاری ها زمان و مکان خاص هم 
در نظر گرفته اند تا به راحتی بازار وسایل گرمایشی 
در تربت جام مستعد تبدیل به بازار سیاه و کاسبی 
با جان مردم باشد. در همین زمینه مصلی الغدیر، 
مزار شیخ السالم جامی و میدان باخزر سه محلی 
تعیین شده اند که در ساعت ۱۹:۳۰ در آن ها توزیع 

بخاری صورت می گیرد.
توضیح هالل درباره حواشی توزیع چراغ نفتی در 

تربت جام
مردمی  ارتباطات  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
جمعیت هالل احمر درباره اتفاقات پیش آمده در 
توزیع چراغ والوور نفتی در شهرستان تربت جام 

توضیحاتی ارائه کرد.
درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  موسوی  اشکان 
ازدحام  از  اجتماعی  شبکه های  در  منتشره  ویدئو 
مردم تربت جام و تالش برای ورود به ساختمان 
نفتی، گفت: طبق  برای گرفتن چراغ  احمر  هالل 
درخواست شرکت گاز استان خراسان رضوی مقرر 
شد که جمعیت هالل احمر  ۸۰۰۰ عدد والوور نفتی 
تحویل  تربت جام  فرمانداری  و  بحران  ستاد  به  را 

دهد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰۰ عدد از این چراغ های والوور 
تحویل داده شد، گفت: مقرر شد ۲۰۰۰ چراغ دیگر 
هم تحویل شود و در همین راستا نیز یک تریلی 

بارگیری شده و به تربت جام رفت.
موسوی افزود: وقتی تریلی به شهر رسید، وارد 
درباره  تصمیم گیری  تا  شد  احمر  هالل  شعبه 
مسئوالن  ازسوی  والورها  توزیع  نحوه  و  ترخیص 

فرمانداری و ستاد بحران انجام شود.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری و نحوه توزیع این 
وسایل گرمایشی برعهده هالل احمر نیست، گفت: 
متاسفانه برخی از شهروندان برای گرفتن چراغ وارد 
شعبه شدند و اتفاقاتی پیش آمد. اما الزم است 
ارتباطی  آن  توزیع  نحوه  و  توزیع  که  بدانند  مردم 
به هالل احمر نداشت و این جمعیت صرفا تامین 

کننده والورها بوده است.

قطعی گاز طی روزهای گذشته مردم بخش های از استان خراسان شمالی را با مشکالت فراوان روبه رو کرده است

مصائب تربت جام در زمستاِن سخت
با قطع گاز ۲۵ هزار مشترک در تربت جام، مردم این منطقه ساعات سختی را در حالی سپری می کنند که با تناقض گویی برخی مسؤوالن متولی، توزیع 

ناعادالنه وسایل گرمایشی و نیز سوخت جایگزین مواجهند.

کمبود وسایل 
گرمایشی باعث 
شده مردم برای 
گرم کردن خود 

و خانواده به 
خصوص اقشار 
ضعیف دست 

به ابتکارات 
جدیدی از 

جمله درست 
کردن منقل و... 

روی بیاورند

معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، 
گفت: در طرح جدیدی که طی سه هفته گذشته اجرایی 
دوربین ها،  از  استفاده  با  و  مکانیزه  شکل  به  کرده ایم 
تخلفات احصا می شود و اگر کسی پوشش پالک را انجام 
اعمال  شناسایی،   قابل  پلیس  سامانه های  با  باشد  داده 

قانون و جریمه است.
با  رابطه  در  رازقی  محمد  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
تخلفات پالک خودرو،  گفت: اگر تخلفات را دسته بندی 
پالک  ناحیه  از  تخلف  شامل  تخلفات  از  بخشی  کنیم، 
می کنند،  حرکت  پالک  فاقد  که  خوردوهایی  می شود. 
خودروهای تک پالک، آنهایی که پالک خودرو را مخدوش 
رانندگی  و  راهنمایی  نظر  از  پوشانده اند؛  را  آن  یا  کرده  
تخلف محسوب می شود و برابر قانون انواع مختلف این 

تخلفات تا ۶۰ هزار تومان اعمال قانون دارد.
و  پالک  این مخدوشی های  از  بخشی  البته  افزود:  وی 
دستکاری در ارقام پالک وسیله نقلیه برابر با ماده ۷۲۰ 
قانون مجازات اسالمی، به هر شکلی جرم است و قاضی 
می تواند پس از تشکیل پرونده و ارسال به دادسرا، راننده 

مجرم را تا یک سال به زندان بفرستد.
وی تاکید کرد: ما در مناطقی که فراوانی این تخلف زیاد 

است مانند ورودی های محدوده طرح ترافیک، ورودی طرح 
کاهش آلودگی هوا و جاهایی که دوربین وجود دارد متاسفانه 

این معضل ترافیکی و این ناهنجاری را مشاهده می کنیم.
بر  تاکید  با  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  عملیات  معاون 
قرمزهای  خط  جزو  خودرو  پالک  حوزه  تخلفات  اینکه 
پلیس راهور است، اظهار کرد: ما به محض مشاهده این 

تخلفات، اعمال قانون انجام داده و برخورد می کنیم.
گفت:  باره  این  در  پلیس  جدید  طرح  به  بااشاره  وی 
کرده ایم  اجرایی  گذشته  هفته  که طی سه  این طرح  در 
به شکل مکانیزه و با استفاده از دوربین ها تخلفات احصا 
می شود و اگر کسی پوشش پالک را انجام داده باشد با 
سامانه های پلیس قابل شناسایی است. پوشش دو یا سه 
رقم از پالک یا پوشاندن حرف روی پالک با سامانه های 
پلیس قابل تشخیص است که این وسیله نقلیه پالکش 

چیست و متعلق به چه کسی است.
خودرو  وضعیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  رازقی  سرهنگ 
این  خودور  نوع  و  کاربری  رنگ،  از  اعم  آن  و مشخصات 
تشخیص صورت گرفته و اعمال قانون در نظر گرفته می شود. 
کار جدیدی که برای تخلفات در نظر گرفته شده است این 
است که راننده باید در کالس های آموزشی _ توجیهی شرکت 

کند. در مورد جرایم هم که اعزام به دادسرا و سایر روند 
حقوقی_قضایی که ذکر کردم رخ می دهد.

وی درباره متخلفین پالکی که از شرکت در کالس های 
با عدم مراجعه،  بیان کرد:  آموزشی خودداری می کنند، 
در  و  شده  ثبت  نقلیه  وسیله  بر  خدمات  منع  شکایت 
سوابق او می ماند و اگر بعدا برای دریافت خدمت )نظیر 
مراجعه  راهور  پلیس  به  پالک(  تعویض  یا  شماره گذاری 
ایران  از  نقطه ای  هر  و  می شود  دچار مشکل  قطعا  کند 
باشد به راهنمایی و رانندگی تهران ارجاع داده می شود تا 
در این کالس ها شرکت کند و بعد شکایت از وسیله نقلیه 

برداشته شود.
پالک  ثبت شده  تخلفات  تعداد  درباره  رازقی  سرهنگ 
خودرو طی سه هفته گذشته، تصریح کرد: در این مدت 
شده اند  قانون  اعمال  پالک  پوشش  تخلف   ۳۵۰۰ حدود 
و حدود ۷۰۰ نفر هم در این کالس های آموزشی شرکت 

کرده اند.
خاتمه  در  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  عملیات  معاون 
خودروها  پالک  رانندگی  و  راهنمایی  دوربین های  گفت: 
را ثبت می کنند و در سامانه مشخص ما بر مبنای سایر 
مشخصات خودرو، پالک اصلی تشخیص داده می شود..

معاون پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد
و از۶۰ هزارتومان تا یکسال حبس جریمه دستکاری پالک خودر


