تأخیر ،جرایم رانندگی را  2برابر میکند

دوشنبه  7بهمن 1398
وطنامروز شماره 2853

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت :رانندگان از تاریخ صدور قبض یا ابالغ جریمه  60روز وقت دارند مبلغ جریمه را پرداخت کنند ،در غیر
اینصورت جریمه  2برابر میشود .سرهنگ احمد کرمیاسد در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت :بحث  2برابری مبلغ جریمه برای تمام تخلفات رانندگی
است ،لذا رانندگان ملزم هستند حداکثر ظرف  60روز نسبت به پرداخت آن اقدام کنند .سردار کرمیاسد اعالم کرد :اص ً
ال بخشودگی جرایم در دستور نیست.

اجتماعی

آژیر

آمار تلفات ویروس مرگبار چینی رو به افزایش است

جانگیر 2020

هواپیمای تهران -استانبول در مهرآباد فرود آمد

نقص فنی پرواز تهران -گرگان را
لغو کرد

نقص فنی ،سبب لغو پرواز گرگان به تهران شد .سخنگوی
س��ازمان هواپیمایی با اعالم ای��ن خبر گفت :این هواپیما
ساعت ۱۳قصد پرواز از گرگان به سمت تهران را داشت که
خلبان قبل از حرکت ،متوجه نقص فنی در سیستم هواپیما
شد و از پرواز خودداری کرد .رضا جعفرزاده در گفتوگو با
«وطن امروز» افزود :این هواپیما متعلق به ش��رکت آرجی
قشم ایر بود و  ۸۵مسافر داشت .او گفت :مسافران این پرواز
با هواپیمای جایگزین به مقصد رسیدند و هواپیما هم در
فرودگاه گرگان در حال بررس��ی و رفع مشکل فنی است.
وی افزود :در هفته  ۷۶پرواز از فرودگاه گرگان انجام میشود
که بیش��ترین این پروازها در مسیر گرگان به تهران است.
همچنین شنبهشب نیز پرواز ش��ماره  ٩٧١٦ایران ایرتور
تهران -استانبول دقایقی بعد از پرواز دچار نقص فنی شد
اماتوانستباموفقیتبهزمینبنشیند.خوشبختانههیچیک
از مسافران در این فرود اضطراری آسیب ندیدند .این هواپیما
«ایرباس  »306و متعلق به هواپیمایی «ایران ایرتور» بود.

امداد

افزایش تلفات زلزله در ترکیه

بنا بر اعالم رسانههای داخلی در ترکیه ،نیروهای امداد و نجات
در مناطق زلزلهزده این کشور در تالش برای نجات افرادی
هستند که در میان آوار حبس شدهاند .به گزارش ایسنا ،در
پی وقوع زلزله 6/8ریشتری که شرق ترکیه را لرزاند دستکم
 ۲۹تن جان خود را از دست دادهاند .همچنین بیش از ۱۴۰۰
نفر مصدوم شدهاند که  ۳۴نفر از آنان در بخش مراقبتهای
ویژه تحت درمان قرار دارند ،هرچند وضعیت جسمی آنان
وخیم گزارش نش��ده است .برآوردها حاکی از آن است که
بی��ش از  ۲۰نفر نیز در میان آوار گرفتار ماندهاند و این در
حالی است که تاکنون بیش از  ۴۰نفر نجات پیدا کردهاند.

شهر

رقم جدید بدهی دولت به شهرداری
تهران اعالم شد

عضو ش��ورای شهر تهران مدعی شد
دول��ت  69ه��زار میلی��ارد تومان به
شهرداری تهران بدهکار است!
مجی��د فراهان��ی در گفتوگو با
تسنیم ،با اشاره به مطالبات مدیریت
ش��هری در حوزه حملونقل عموم��ی از دولت ،اظهار کرد:
طبق نظرسنجیهای انجام شده «ترافیک» و «آلودگی هوا»
از مهمترین چالشهای مردم ش��هر تهران است که در این
بین مهمترین و بهترین راهحل برای کاهش توأمان ترافیک
و آلودگی هوا مانند دیگر ش��هرهای دنیا ،گس��ترش شبکه
حملونقل عمومی است .وی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر
دولت متعهد بود به ازای هر لیتر بنزینی که فروخته میشود
« 10سنت» بابت گسترش حملونقل عمومی بپردازد ولی
در این زمینه نی��ز وزارت نفت تکلیف قانونی خود را انجام
نداده است 2 .سال پیش هم که در دولت مصوب شد 19
هزار دستگاه اتوبوس به کالنشهرها اختصاص پیدا کند اما
ارائه سهم تهران که شامل بیش از  2هزار دستگاه اتوبوس بود
محقق نشد .وی درباره اینکه همسو بودن مدیریت شهری و
دولت این انتظار را در مردم ایجاد کرد که پرداخت مطالبات
مدیریت شهری از سوی دولت بهتر انجام شود ،گفت :دولت
به جهات مختلف از نظر مالی تحت فش��ار قرار دارد و اصال
منابعی ندارد که بخواهد به حوزه حملونقل اختصاص دهد.
در واقع فقدان منابع باعث شده مسأله حملونقل عمومی
در حاشیه قرار بگیرد .در چنین شرایطی اگر مدیریت شهری با
دولت همسو نبود شرایط بدتر از این میشد .فراهانی در پایان
گفت :در حال حاضر مجموع بدهی دولت به شهرداری تهران
طبق جدولی که متعلق به  3ماه پیش است و شهرداری آن
را تنظیم کرده 69 ،هزار میلیارد تومان اس��ت که البته باید
این نکته را درنظر داشت که ساالنه  30درصد به بدهیهای
بانکی جریمه دیرکرد تعلق میگیرد.
فرمانداری تهران با مصوبه شورای شهر تهران
دوباره مخالفت کرد!

اصرارعجیبشورایشهر«نامگذاری»
برحذفنامتختی!

فرمان��داری تهران ب��ار دیگر مصوبه
شورای ش��هر تهران درباره تغییر نام
خیابان تختی در منطقه یک را رد کرد.
پیرو اعتراض تعدادی از قهرمانان
کشتی المپیک و جهان به فرمانداری
تهران درباره مصوبه شورای اسالمی شهر تهران که به علت
انفعال در انجام وظایف و همچنین تصویب مصوبات فراوان
نامگذاری خیابانها به شورای شهر «نامگذاری» معروف شده،
فرمانداری به این مصوبه واکنش نشان داد .در پی مصوبهای
مبنی بر تغییر نام خیابانی در منطقه یک که چند دهه به نام
جهانپهلوان غالمرضاتختی است ،فرمانداری تهران با پذیرش
اعتراض قهرمانان ملی کشتی ایران ،مصوبه شورای شهر تهران
را در اینباره نپذیرفت اما مجددا ً تعدادی از اعضای شورای
اسالمی شهر تهران با تصویب مصوبه قبلی ،بر تغییر نام خیابان
آقا تختی پافشاری کردند که این تصمیم بار دیگر با اعتراض
جمعی از عنوا نداران کشتی همراه شد .در پی پافشاری دوباره
شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان تختی در منطقه
یک تهران ،فرمانداری تهران برای بار دوم نیز درخواست این
شورا را رد کرد تا موضوع به هیأت حل اختالف ارجاع شود.
فرمانداری تهران درباره دالیل رد دوباره مصوبه شورا تاکید
کرده که این مصوبه با توجه به جایگاه ملی و بینالمللی پهلوان
تختی و اعتراض پیشکسوتان کشتی مورد قبول نیست.

رئیس اداره مراقبت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت در گفتوگو
با «وطن امروز» :ورود موادغذایی همراه مسافر از چین و کشورهای
جنوب شرق آسیا به ایران ممنوع شد
اسداهلل خسروی
خبرنگار

عرفانی آخرین آمار قربانیان ویروس کرونا را  56نفر اعالم
ک��رد و اف��زود :از آنجایی که این وی��روس همچون ویروس
سرماخوردگی خیلی سریع انتقال مییابد ،باید آمادگی الزم
را داشت که اکنون پایگاههای مراقبت بهداشتی در فرودگاهها
و مبادی ورودی مرزی آبی و خاکی مسقر شدهاند.

همه فرودگاهها ،بنادر و مرزهای کش��ور برای جلوگیری
از ورود ویروس مرگبار کرونا مجهز به سیست م کنترلکننده
این بیماری شدهاند تا عالوه بر پایش مسافران چینی ،مواد
■■بررسی بیماری کرونا توسط سازمان جهانی بهداشت
اثرگ��ذاری بیماری کرونا بر س�لامت جوامع بش��ری تا
غذایی همراه آنها نیز مورد آزمایش و بررسی دقیق قرار گیرد.
حدی اس��ت که سازمان جهانی بهداش��ت نیز برای مقابله
به گزارش «وطن امروز» ،هراس دنیا از ویروس کرونا باعث
با آن وارد عمل ش��ده است .رئیس مرکز بیماریهای واگیر
شده است همه کشورهای دنیا برای مراقبت از شهروندانشان
تمهیدات الزم را بیندیشند ،چرا که این بیماری از طریق تردد
وزارت بهداشت گفت :سازمان جهانی بهداشت در جلسهای
مسافران به چندین کشور دنیا راه یافته
جوانب بیماری کرونا را بررسی کرده است.
اس��ت؛ بیماری کش��ندهای که همچنان عرفان�ی :از آنجای�ی ک�ه ویروس محمدمهدی گویا در رابطه با مهار ویروس
جان چینیها را میگیرد و اثرات آن حتی کش�نده کرون�ا همچ�ون ویروس کرون��ا و ایجاد پایگاه مراقبت بهداش��تی
اقتصاد دنیا را هم درگیر خود کرده است .سرماخوردگی خیلی سریع انتقال مرزی در فرودگاه امام خمینی(ره) بیان
رئی��س اداره مراقب��ت بیماریه��ای مییابد ،باید آمادگی الزم را داشت ،ک��رد :این پای��گاه یک پای��گاه مراقبتی
واگیردار وزارت بهداش��ت درباره اقدامات اینرو پایگاههای مراقبت بهداشتی بهداشتی شبانهروزی است .این بیماری
وزارت بهداش��ت برای جلوگیری از ورود در فرودگاهه�ا و مب�ادی ورودی در حال حاضر نیازی به قرنطینهس��ازی
این ویروس به کش��ور ب��ه «وطن امروز» مرزی آبی و خاکی مس�قر شدهاند ن��دارد و فع�لا در چند کش��ور محدود
گفت :با استقرار سیس��تمهای مراقبتی تا با غربالگری و انجام آزمایشات از مش��اهده شده است .همانطور که اشاره
مجهز و نیروهای متخصص در فرودگاهها مسافران مانع از ورود این ویروس شد سازمان جهانی بهداشت در جلسهای
که  ۲شب قبل داشت ،جوانب این موضوع
و مرزهای آبی و خاکی تمام مسافران مورد
به کشور شویم
را بررسی کرده و ش��رایط اضطرار اعالم
آزمایش قرار میگیرند و در صورت هرگونه
نکرده اس��ت .وی افزود :پایگاه ما اطالعرسانی مىکند و اگر
مورد مش��کوکی فورا اقدامات الزم چون غربالگری ،آزمایش
افرادى مشکوک به عالئم این بیماری باشند به آنجا مراجعه
و ایزوله و همچنین معرفی فرد بیمار به بخشهای مشخص
کنند .اگر الزم باشد از آنها نمونهبرداری میشود و در صورت
شده برای جلوگیری از انتشار این ویروس انجام میشود.
نیاز به بیمارستانها برای بستری شدن هدایت مىشوند.
حس��ین عرفانی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ
■■کروناویروس چه نوع بیماری است
موردی از این ویروس در کشور مشاهده نشده است ،افزود:
واژه «کروناویروس» از کلمه التین « »Coronaیا کلمه
از آنجایی که ویروس کرونا به خارج از مرزهای چین راه یافته
یونانی « »Κορώνηبه معنی تاج یا هاله گرفته شده است.
و چندین کشور را درگیر این بیماری کرده است ،حساسیت
این واژه به مشخصه ظاهری ویریونها (شکل عفونی ویروس)
به افزایش مراقبتها تا جایی است که حتی مواد غذایی خام
که در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده میشود ،اشاره دارد
و ...همراه مس��افران چینی و کش��ورهای جنوب شرق آسیا
که حاش��یهای از س��طح ب��زرگ و پیازدار داش��ته و یادآور
نیز مورد بررس��ی دقیق قرار میگی��رد .همچنین اقدامات
تصویری از یک تاج سلطنتی یا تاج خورشیدی است .نسخه
انجامش��ده شامل بازگشت و قرنطینه تعدادی از هموطنان
ویروس��ی شایع ش��ده در چین نیز یکی از سویههای جدید
که در ووهان چین به س��ر میبرند و تمایل به بازگش��ت به
کروناویروسهاست که با عنوان  nCoV2019نامگذاری شده
کشور را دارند نیز میشود.
است .کروناویروسها در بدن انسان موجب بروز عفونتهای
وی افزود :بهدنبال اقدامات انجام ش��ده برای پیشگیری،
تنفسی و بیماریهایی شبیه سرماخوردگی و در موارد حادتر
کنت��رل و مدیریت بیماری کرونا در تعامل با دس��تگاههای
ذاتالریه میشوند.
ذیرب��ط ،مقرر ش��د از ورود هرگونه ماده غذایی یا فرآورده
■■نحوه چکاپ مسافران چین هنگام ورود به کشور
غذای��ی همراه مس��افر از چین به داخل کش��ور جلوگیری
همه مس��افران هوایی ،آبی و زمینی ب��رای جلوگیری از
شود .البته این روند در گذشته نیز بود اما اکنون بررسیها
ورود این ویروس مرگبار غربالگری میشوند .معاون بهداشت
سختتر شده است.

سیل

گروه اجتماعی :سیلزدگان سیستان
و بلوچستان همچنان به خدمترسانی

احتیاج دارند.
مرتضی س��لیمی ،رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت
هاللاحمر در گفتوگو با «وطنامروز» درباره آخرین وضعیت
سیل در سیستانوبلوچستان گفت :از زمان وقوع سیل 1125
شهر و روستا و محورهای کوهستانی مورد بازبینی قرار گرفته
و خدمترسانی در این نقاط انجام شده است.
وی افزود :در استان سیستانوبلوچستان  2مورد فوتی
گزارش شده که یک نفر به علت غرقشدگی در شهر سرباز
و دومین قربانی در شهرستان کنارک به علت ریزش آوار
بوده اس��ت ،البته در هرم��زگان هم  2مورد فوتی گزارش
شده است.
سلیمی با اشاره به خدمترسانی ارگانهای نظامی گفت:
برای امدادرس��انی به بالگرد احتیاج داشتیم که  2بالگرد
هاللاحمر و  7بالگرد س��پاه و ارتش به یاری سیلزدگان
آمدند .در مجموع س��ازمان ام��داد و نجات هاللاحمر به
 156هزار س��یلزده مع��ادل  35هزار خانوار در اس��تان
سیستانوبلوچستان کمک کرد.
وی با اش��اره به آواره ش��دن تعداد بس��یاری از مردم
س��یلزده گف��ت :در اس��تان سیستانوبلوچس��تان و در
شهرس��تانهای فنوج ،دلگان و قصرقند  3اردوگاه اسکان
اضطراری ایجاد کردیم تا تکلیف سیلزدگانی که سرپناه
آنها در سیل از بین رفته مشخص شود .سلیمی در پایان
گفت :امدادرس��انی به سیلزدگان سیستانوبلوچستان تا
رفع کامل مشکالت مردم این استان ادامه خواهد یافت که
برای تحقق این امر به همکاری همه نهادها احتیاج است.
■■خس�ارت  ۲۹میلیارد تومانی س�یل به بخش عشایری
سیستانوبلوچستان

مدی��رکل ام��ور عش��ایر سیستانوبلوچس��تان گفت:
بارندگیه��ای اخیر در سیستانوبلوچس��تان بیش از ۲۹

وزارت بهداش��ت در جریان بازدید از دفتر مراقبت بهداشت
مرزی واقع در فرودگاه امام خمینی(ره) گفت :تمام مسافران
ورودی به فرودگاههای بینالمللی کشور از مبدأ چین ،تحت
ارزیابی قرار میگیرن��د و تاکنون موردی از کروناویروس در
کشور مشاهده نشده است .دکتر علیرضا رئیسی گفت :برای
غربالگری ورودی مسافران از دستگاههای تبسنج استفاده
میشود .با توجه به عالئم بیماری از جمله بیماریهای تنفسی
که بیشتر با تب ،تنگی نفس و سرفه مشخص هستند ،در بدو
ورود مسافران ورودی از چین مورد ارزیابی قرار میگیرند .وی
افزود :در این فرودگاه مس��افران گروه هدف ،یعنی مسافران
کشور چین که از طرف سازمان جهانی بهداشت به ما اعالم
ش��ده است ،هنگام ورود با دس��تگاههایی مثل تبسنج که
یک دس��تگاه خیلی ساده برای غربالگری اولیه هست ،تست
میشوند و چنانچه مسافری تب ،سرفه و تنگی نفس داشته
باشد ،مورد ارزیابی بیشتر قرار میگیرد .معاون بهداشت وزارت
بهداش��ت ادامه داد :افراد را بر اساس شدت بیماری و عالئم
آن از بقیه جدا میکنند ،توضیحات الزم را به آنها میدهند
و همکاران ما آنها را به پزشکی که در فرودگاه مستقر است،
ارجاع میدهند .مانند همین اقدامات به مناسبتهای مختلف
مثل برنامه حج ،اربعین یا احیانا اگر نوعی بیماری در جایی از
دنیا شیوع پیدا کرده باشد ،برای مسافران انجام میشود .وی
ادامه داد :اگر عالئم بیمار خیلی خفیف باشد و نگرانکننده
نباش��د ،ضمن اینکه این افراد در سامانه ثبت میشوند ،تا 2
هفته از طریق محل اسکانش��ان اگر هتل باشد یا هر جای
دیگر ،تحت مراقبت قرار میگیرند .ضمن اینکه آموزشهای
خودمراقبت��ی هم به آنها داده میش��ود .اگر چنانچه عالئم
هش��دار در فرد طی اقامت پیدا ش��د ،میتواند مراجعه کند

افزایش قربانیان کروناویروس به  ۵۶نفر

با افزایش تلفات کروناویروس در چین ،رئیسجمهوری این کشور نسبت به وخامت اوضاع هشدار داد .این بیماری
تاکنون جان  56نفر از چینیها را گرفته اس�ت .همچنین تاکنون ابتالی نزدیک به  2هزار نفر به این ویروس کش�نده
تایید شده است .پس از تایید گزارشهایی از فوت  ۱۳بیمار در استان «هوبئی» ،رئیسجمهوری چین گسترش فزاینده
این بیماری را «وضعیتی وخیم» توصیف کرد .در شهر شانگهای اولین مورد فوتی بر اثر ابتال به کروناویروس تایید شد.
همچنین در استان «هوبئی» گزارشها از ابتالی  ۳۲۳نفر دیگر به این بیماری حکایت دارد .در استان «هنان» نیز یک
نفر بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دس�ت داده اس�ت .منش�أ این ویروس ش�هر «ووهان» در استان «هوبئی»
اعالم شده که به دیگر شهرهای چین از جمله پکن گسترش پیدا کرده است .همچنین دولت چین از شناسایی  5مورد
ابتال به این ویروس در هنگکنگ ،ماکائو و تایوان خبر داد .به گزارش اس�کای نیوز ،در کرهجنوبی ،ژاپن ،س�نگاپور،
تایلند ،ویتنام ،نپال ،اس�ترالیا ،مالزی ،فرانس�ه ،ایاالت متحده و کانادا هم مواردی از ابتال به این کروناویروس گزارش
شده است.

آخرینوضعیتسیالبدرجنوبشرقکشور

 35هزار خانوار سیستان و بلوچستانی درگیر سیل
میلیارد تومان به بخش عشایری
جنوب استان خسارت وارد کرده
است.
حمید طوق��ی در گفتوگو با
تسنیم ،با اشاره به خسارتهای
واردشده به عشایر طی سیل اخیر
در سیستانوبلوچس��تان اظهار
داشت :میزان خسارت سیالب به
ایلراهها و زیرساختهای عشایری و وسایل زندگی عشایر
بیش از  29میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرکل امور عشایر سیستانوبلوچستان گفت :جاری
ش��دن س��یل و طغیان رودخانهها در مناطق عش��ایری
سیستانوبلوچستان در بخشهای دام ،کشاورزی ،خدمات
عشایری و ...خسارت زیادی وارد کرده که میتوان به تلف
ش��دن  4100رأس دام و خسارت به بیشاز  700هکتار
از اراضی کشاورزی عشایر اشاره کرد.
همچنین مدیرعامل جمعیت هاللاحمر سیس��تانو
بلوچستان گفت :با شروع امدادرسانی به مناطق سیلزده
جنوب استان تاکنون به  ۱۶۱هزار و  ۵۲۴نفر آسیبدیده
امدادرسانی شده است.
رسول راشکی اظهار داشت :امدادرسانی و ارائه خدمات
به مناطق س��یلزده جنوب اس��تان از زمان بارندگیهای
روز جمعه  21دیماه تاکنون با استفاده از تمام امکانات و
نیروهای امدادی در حال انجام است.
نوبلوچس��تان
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر سیستا 
گفت :تا این لحظه به  161هزار و  524نفر آس��یبدیده
توس��ط نجاتگران جمعیت هاللاحمر استان امدادرسانی

تا اقدامات بعدی برای او انجام ش��ود .معاون بهداشت وزارت
بهداش��ت تصریح کرد :اما اگر فردی عالئم شدیدتری داشته
باشد ،توسط پزشک و آمبوالنس مستقیما به بیمارستانی که
از قبل تعیین شده ارجاع داده میشود .آن بیمارستان دارای
اتاقهای ایزوله تنفسی است و فردی که دچار بیماری شدید
هست تحت مراقبت قرار میگیرد .رئیسی گفت :به طور خاص
برای بیماری کروناویروس  2نوبت تست «پیسیآر» به فاصله
 ۲۴ساعت انجام میدهیم .اگر هر دو تست منفی باشد ،به این
معنی اس��ت که فرد دچار این نوع بیماری نیست و میتواند
ترخیص شود ولی همچنان تحت مراقبت قرار دارد .رئیسی
افزود :خوشبختانه در کشور تاکنون هیچ گزارشی از بیماری
کروناویروس نداشتهایم .اینکه افراد با عالمت تب یا سرفه را
تحت معاینه قرار میدهیم ،فقط به خاطر رعایت احتیاط است،
اگرنه وجود این عالئم در فرد لزوما نشاندهنده کروناویروس
نیست .وی ادامه داد :در تمام فرودگاههای بینالمللی کشور
تیمه��ای آماده بهداش��ت مرزی حضور دارند اما بر اس��اس
دستورالعمل بهداشت جهانی ،بر چکاپ مسافرانی تاکید شده
که از چین وارد کشور میشوند .سازمان بهداشت جهانی حتی
محدودتر کرده و گفته هر مس��افری را که از شهر «ووهان»
چین میآید کنترل کنید ولی در کشور ما تمام مسافرانی که
از چین میآیند مورد چکاپ قرار میگیرند .وی افزود :از ۱۵
ژانویه  ۲۰۲۰کش��ور چین چکاپ خروج برای مسافران قرار
داده و به افرادی که عالئم داشته باشند اجازه خروج نمیدهد.
افراد بیماری هم که دیده ش��دهاند در سایر کشورها ،قبل از
 ۱۵ژانویه از چین خارج شدهاند .ما هم به تمام دانشگاههای
علوم پزش��کی کشور طی دستورالعملی اعالم کردهایم تمام
افراد مشکوک را مورد ارزیابی و آزمایش قرار دهند.

صورت گرفته اس��ت ک��ه  5هزار و
 158نجاتگ��ر در قالب هزار و 333
تیم عملیاتی در امر امدادرسانی به
س��یلزدگان جنوب اس��تان دخیل
بودهاند.
وی عنوان کرد :در این مدت 16
هزار و  383نفر در چادرهای امدادی
این جمعیت اسکان اضطراری داده
ش��دهاند و به کمک نیروه��ای هاللاحمر تعداد  3هزار و
 555دس��تگاه چادر امدادی 7 ،هزار و  546تخته موکت،
 15هزار و  53تخته پتو و  10هزار و  354کیلوگرم نایلون
در بین آسیبدیدگان توزیع شده است.
نوبلوچستان
مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانسیستا 
با اش��اره به اینکه هزار و  125روس��تا و  15شهرس��تان
درگیر س��یالب بودهاند ،خاطرنشان کرد :از ابتدای شروع
نوبلوچستان
امدادرسانی به مناطق سیلزده جنوب سیستا 
تاکنون  200سورتی پرواز توسط  2فروند بالگرد جمعیت
هاللاحمر در مناطق آسیبدیده و صعبالعبور توزیع اقالم
صورت گرفته است.
راشکی بیان کرد :از ابتدای شروع امدادرسانی در مناطق
سیلزده تاکنون اقالم ضروری زیادی از جمله روغن ،چای،
حبوبات ،قند و شکر ،والور ،فانوس ،آب معدنی و نان بین
سیلزدگان توزیع شده و امدادرسانی در مناطق آسیبدیده
با قوت همچنان ادامه دارد.

■■وزی�ر نیرو ۵۳ :ه�زار خانوار در  ۳اس�تان تحت تأثیر
سیالب قرار گرفتند

وزیر نیرو با بیان اینکه  ۵سد سیستانوبلوچستان آبگیری

گزارش تصویری آبگرفتگی معابر و سرریز فاضالب به منازل در خوزستان  /عکس :ایرنا  -علی معرف

کامل شد ،گفت ۵۳ :هزار خانوار در سیستانوبلوچستان،
کرمان و هرمزگان تحت تأثیر سیالب قرار گرفتند.
رض��ا اردکانی��ان گف��ت :نموداره��ا نش��ان میده��د
ک��ه از مه��ر ت��ا ش��هریور ب��ارش تجمع��ی در اس��تان
سیستا نو بلو چس��تا ن د ر خش��کتر ین س��ا ل
( )96-97حدود  20میلیمتر و پربارشترین سال ()92-93
بارش تجمعی حدود  120میلیمتر بوده اما بارش امس��ال
تا دیم��اه نزدیک  140میلیمتر بود که باالترین عدد در
 50سال اخیر است.
وزیر نیرو گفت :این آمارها حاکی از بارش وسیع است و
با وجود اینکه سال قبل هم ترسالی بود بارش امسال از اول
مهر تا  20دی در استان سیستانوبلوچستان  45برابر سال
گذش��ته بود .خساراتی هم در معابر ،آبگرفتگی جادههای
روستایی و قطع برق در تعدادی از روستاها داشتیم و البته
در برخی از روستاها هم سیستم برقرسانی بهصورت دستی
قطع شد تا کسی دچار برقگرفتگی نشود.
اردکانیان اضافه کرد :در استان سیستانوبلوچستان 11
شهر و  310روستا ،در استان کرمان  66روستا و در استان
هرمزگان یک ش��هر و  242روستا خسارت دیدند که در
مجموع  53هزار خانوار تحت تأثیر سیالب قرار گرفتند و
ما در زمان معقولی توانس��تیم وضع را به شرایط مطلوب
برس��انیم ،به این ترتیب که در بخش برق  877روستا در
روزهای نخست برقدار شدند.
وی گفت :در استان سیستانوبلوچستان قبل از سیالب
اخیر نیز مشکل آبرسانی داشتیم و تعدادی از روستاها با
تانکر سیار آبرسانی میشدند .همزمان با سیالب برنامهای
داش��تیم که آبرسانی به  216روس��تا افتتاح شود که در
تعدادی از اینها که از ش��بکه تأمین س��د زیردان استفاده
میکردند آبرس��انی متوقف شده بود که البته وضع عادی
شده اس��ت .اکنون هر  5سد استان سیستانوبلوچستان
آبگیری کامل و  2سد هم سرریز شده است.

