تخلف بیمارستانها در ارجاع بیماران بستری

پنجشنبه  24بهمن 1398
وطنامروز شماره 2865

مشکالت نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بیمارستانها از سوی بیمهها باعث شده بیماران بستری برای تهیه داروها و لوازم مصرفی مورد نیاز به خارج
از بیمارستان ارجاع شوند .ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت بهداشت درباره موضوع ارجاع بیماران بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات
پزشکی ،به مهر گفت :هیچ بیمارستانی حق ندارد بیمار بستری را برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع دهد.

اجتماعی

آبوهوا
پیشبینی وضعیت آب و هوای چند روز آینده کشور

سامانه بارشی جدید
در راه است

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی گفت :روز شنبه
( ۲۶بهمنماه) در بیش��تر مناطق
کش��ور جوی پایدار حاکم خواهد
بود و از روز یکشنبه ( ۲۷بهمنماه)
سامانه بارشی جدیدی از سمت شمال غرب و غرب وارد
کش��ور میشود .به گزارش موج ،صادق ضیاییان درباره
وضعیت آب و هوای کش��ور در چند روز آینده گفت :از
روز پنجشنبه (امروز  ۲۴بهمنماه) برای بخشهایی از
استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل،
زنجان ،کردستان ،کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی در
استانهای قزوین ،البرز ،تهران ،گیالن و مازندران بارش
برف پیشبینی میش��ود .وی با اشاره به اینکه طی روز
جمعه ( ۲۵بهمنماه) برای بخشهایی از اس��تانهای
مازندران ،گلس��تان ،خراسان شمالی و شمال خراسان
رضوی بارش پراکنده باران و برف دور از انتظار نیست،
گفت :روز شنبه ( ۲۶بهمنماه) در بیشتر مناطق کشور
ج��وی پایدار حاکم خواهد بود و از روز یکش��نبه (۲۷
بهمنماه) سامانه بارشی جدیدی از سمت شمال غرب و
غرب وارد کشور میشود.
مدیر پیشبینی و هش��دار سازمان هواشناسی گفت:
با توجه به افزایش نسبی دما در استانهای ساحلی خزر
خطر سقوط بهمن در جادههای کوهستانی و رشتهکوه
البرز دور از انتظار نیست.

مرزبانی
سردار رضایی خبر داد

نامگذاری یگانهای مرزی کشور
به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

فرمانده مرزبان��ی ناجا از نامگذاری
تعدادی از یگانهای مرزی کش��ور
به نام س��پهبد ش��هید حاج قاسم
سلیمانی به مناسبت اربعین شهادت
این مجاهد اسالم خبر داد .به گزارش
«وط��ن امروز» ب��ه نقل از پایگاه خبری پلیس ،س��ردار
قاسم رضایی با اعالم این خبر ،اظهار داشت :به مناسبت
لویکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
چه 
ایران و به پاس تجلیل از س��الها مجاهدت و ایثارگری
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در اربعین شهادت
این ش��هید بزرگوار و همرزمانش در جبهه مقاومت۱۶ ،
پاسگاه مرزی ۵ ،گردان آموزشی مراکز آموزش مرزبانی
و ستاد مرزبانی نیروی انتظامی به نام این شهید بزرگوار
تغییر نام پیدا کرد .وی با اشاره به خدمات بزرگ و ارزنده
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی برای مردم کشورمان
و حضور در جبهههای حق علیه باطل ،افزود :نامگذاری
برخی پاسگاههای مرزی به نام این شهید بزرگوار ،کمترین
اقدام مرزبانان برای قدرشناسی از خانواده ارزنده این سرباز
والیت است.

جامعه

تدابیر ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی
برای مراسم اربعین سردار دلها

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تدابیر
ویژه این شرکت برای مراسم اربعین
شهید سپهبد قاس��م سلیمانی را
اعالم ک��رد .به گ��زارش فارس ،به
مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مصالی بزرگ حضرت
امام خمین��ی(ره) ،اتوبوس��رانی تهران ب��رای رفاه حال
ش��رکتکنندگان در این مراس��م ،از س��اعت  17امروز
ضمن تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل مراس��م
در تهران ،به ش��رح زیر اقدام به جابهجایی شهروندان به
صورت رایگان میکند:
سامانه  :1چهارراه تهرانپارس -پایانه شمشیری
سامانه  :2پایانه خاوران -شهرک شهید بروجردی
سامانه  :3شهرک شهید محالتی -میدان نبوت
سامانه  :4بازار دوم نازیآباد
سامانه  :5فلکه دوم صادقیه -تهرانسر
سامانه  :6میدان شهرری
همچنین ناوگان اتوبوسرانی تهران شرکتکنندگان در
مراس��م اربعین «سردار دلها» را پس از پایان مراسم به
مبادی اولیه بازمیگرداند.

مساعدت ۳۲۰میلیون تومانی
راهپیمایان  ۲۲بهمن به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد اس��تان تهران از مساعدت ۳۲۰
میلیون تومانی راهپیمایان  ۲۲بهمن برای امور نیازمندان
خبر داد .به گزارش ایسنا ،سیدابوالفضل پرپنچی با بیان اینکه
 ۳۶۰پایگاه کمیته امداد استان تهران در مسیر راهپیمایی
تهرانیها برای دریافت کمکهای راهپیمایان مستقر شدند،
ادام��ه داد :حضور راهپیمایان در پایگاههای کمیته امداد
اس��تان تهران مستقر در مسیر راهپیمایی چشمگیر بود.
وی خاطرنشان کرد :این کمکها برای هموطنان سیلزده
نوبلوچستان ،تامین پوشاک سال نوی ایتام و
در سیستا 
نیازمندان و دیگر امور نیازمندان دریافت شده است که بر
اساس نیت کمککنندگان در کمترین زمان هزینه میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران ضمن تقدیر و تشکر از
مردم خیر و همیشه در صحنه تهران که در راهپیمایی ۲۲
بهمنماه  ۹۸نیز حماسهای دیگر خلق کردند ،بیان کرد:
در راهپیمایی امسال بیش از  ۳۲۰میلیون تومان به صورت
نقد دریافت شد که نسبت به سال گذشته که  ۱۱۶میلیون
تومان بود ،بیش از دوبرابر رشد داشته است.

باوجودپیشبینیسازمانهواشناسیبازهمحوادثجویمدیریتبحرانرا
غافلگیرکرد؛  21استانکشوردرگیرحوادثجوی شدهاند

سرتدبیرزیر برف
برف و بوران در شمال کشور تاکنون 8کشته و 155مصدوم برجای گذاشته
وبسیاریازراههایمواصالتیهمچنانمسدوداست
ش شدید
گروه اجتماعی :وضعیت در گیالن بحرانی است؛ برق بسیاری از مشترکان به علت بار 
برف قطع است ،راه بسیاری از روستاها همچنان مسدود است و آمار قربانیان رو به افزایش است
و در چنین وضعیتی در این استان زلزله هم آمد! به گزارش «وطن امروز» ،برف در استان گیالن
 7قربانی و در اردبیل یک قربانی گرفته اما شنیدههای خبرنگار ما حاکی است آمار قربانیان
برف اخیر رو به افزایش است ،چرا که هنوز نیروهای امدادرسانی موفق نشدهاند به بسیاری از
روستاهای بحرانزده برسند و آمار قربانیان را بهروزرسانی کنند.

یکی از اهالی شهرستان رودبار گیالن در تماس با خبرنگار ما
اعالم کرد ارتفاع برف در برخی نقاط این شهرستان به قدری زیاد
است که برخی روستاها عمال دفن شدهاند و آخرین وضعیت این
روستاها نامشخص است .وی اعتقاد دارد تلفات انسانی بحران برفی
اخیر بسیار بیشتر از آمار اخیر خواهد بود ،چراکه وضعیت راههای
مواصالتی برای امدادرسانی بسیار بدتر از حد تصور است.
ارس�لان زارع ،اس��تاندار گیالن اعالم کرده در مسیر قزوین-
رودبار -رشت همچنان ترافیک سنگین است و اوضاع عادی نشده
اس��ت .به گفته وی اقدامات رهاسازی خودروهای گرفتار در برف
سهشنبهشب گذشته پایان یافته اما ترافیک این مسیر بهصورت
سنگین بوده و اکیپهای فنی که از استان قزوین به گیالن آمدهاند،
وارد شهرستان رودبار شدهاند.
زارع یکی از دالیل قطعی برق در شهرستانهای شرقی استان
گیالن را پارگی کابلهای برق فشارقوی ،متوسط و ضعیف دانست
و از اعزام اکیپهای امداد و شناسایی مناطقی که قطعی برق در
آنجا وجود دارد از طریق بالگرد خبر داد و گفت :اکیپهای موردنظر
که از استان مازندران وارد گیالن میشوند ،بهصورت شهر به شهر
به شهرستانهای رودسر ،لنگرود و الهیجان میروند.
■■قطعی برق؛ مشکل اساسی

وضعیت برق در گیالن به قدری بحرانی اس��ت که  ۸اکیپ از
استانهای مازندران و مرکزی شامل  ۴۰نیروی انسانی به گیالن
اعزام شدهاند.
مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقهای گیالن دی��روز در جمع
خبرنگاران با ابراز تاس��ف از قطع برق تعدادی از مشترکان اظهار
داشت :هماکنون پستهای فش��ار قوی در آستانه ،صومعهسرا و
کوچصفهان وارد مدار شده است و با رسیدن اکیپهای عملیاتی
از مازندران و مرکزی در تالشیم خطوط برق در سایر نقاط را نیز
به مدار بیاوریم .عظیم بلبلآبادی بهعلت قطع شدن جریان برق
در برخی نقاط گیالن اش��اره کرد و بیان داشت :عمده مشکل در
این باره مسدود بودن راهها و جادهها و عدم دسترسی به دکلهای
فش��ار قوی بود که با برطرف شدن این مشکل در کمترین زمان
خطوط از مدار خارج شده را برقرار میکنیم .وی با درخواست از
مردم گیالن جهت داشتن صبر و شکیبایی بیشتر برای برقراری
جریان برق در نقاط مش��کلدار تصریح کرد :حجم بارش برف و
گستردگی خرابی تجهیزات و تاسیسات برق زیاد بود ،لذا از مردم
میخواهیم با شکیبایی بیشتری با ما همکاری کنند تا بتوانیم برق
نقاط مشکلدار را تا ساعات آینده وصل کنیم.

■■مسؤوالن کمکاری نکنند

وضعیت بحرانی گیالن موجب شده ستاد بحران این استان به
صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به هموطنان
باشد اما برخی بیتدبیریها موجب افزایش مشکالت
مردم شده اس��ت .با وجود هشدارهای بسیار سازمان
هواشناس��ی باز هم تردد در جادهها بدون زنجیر چرخ
انجام شد و از سویی برق بسیاری از مشترکان قطع و
بسیاری از راههای روستایی مسدود شد.
روز گذشته ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر
شد که نشان میدهد فرماندار شهرستان تالش استان
گیالن به جای پیگیری اقدامات ستاد بحران شهرستان،
در حال تماش��ای دیدار پرسپولیس -الدحیل در لیگ
قهرمانان آسیاست و عنوان میکند برف نعمت است.
این در حالی است که در منطقه آستارا و تالش بسیاری
از روس��تاها دچار مشکل شده بودند و این اقدام آقای
فرماندار اعتراض و انتقاد بسیاری از اهالی گیالن را در پی
داشته است .در همین ارتباط ،بازرس کل استان گیالن
با توجه به کمکاریهای احتمالی در خدمترسانی ،به
مسؤوالن هشدار داد در صورت مشاهده اهمال با مدیران
برخورد قانونی خواهد شد.
س��یفاهلل مس��رور در گفتوگو با تس��نیم ،با ابراز
نارضایتی از عملکرد مس��ؤوالن استان گیالن در رفع
مشکالت ناشی از بارش برف اخیر اظهار داشت :ضعف
ساختاری و مدیریتی در عملکرد مسؤوالن استان وجود
دارد و تا یک هفته دیگر با بررسی جزئیات بیشتر ،گزارش کاملتری
را به مردم ارائه خواهیم داد .مدیرکل سازمان بازرسی گیالن با اشاره
به اینکه اگر در این شرایط ستاد بحران تشکیل نمیشد ،تفاوت
چندانی در شرایط بهوجود نمیآمد ،گفت :عملکرد مسؤوالن استان
گیالن در چند روز اخیر قابل دفاع نیست و دستگاه نظارتی استان
نیز از شرایط ناراضی است.
وی بارش صرف برف را یک وضعیت بحرانی ندانست و با بیان
اینکه ارزیابی عملکرد مسؤوالن تا یک هفته دیگر به اطالع مردم و
رسانهها خواهد رسید ،بیان کرد :مسیر امامزاده هاشم و سراوان 15
ساعت مسدود بود و باعث گرفتار شدن تعداد زیادی از مسافران شد.
مسرور با انتقاد از عملکرد مدیریت بحران شهری و عدم استفاده
از امکانات و تجهیزات خاطرنش��ان کرد :اگر چه برخی مسؤوالن
تالش زیادی برای رفع مشکالت مردم کردند اما در مجموع مردم
از وضعیت فعلی ناراضی هستند.
بازرس کل اس��تان گیالن با تاکید بر پاس��خگویی مدیران به
مردم ابراز داشت :با مسؤوالنی که در بارش برف اخیر در گیالن در
انجام وظایف خود اهمال و کوتاهی داشتند ،بهطور قانونی برخورد
خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم ،پس از گذشت یک روز از قطع بارش برف
در اکثر نقاط استان گیالن هنوز آب و برق بسیاری از شهرستانها
وصل نشده است و مردم در عبور و مرور خود دچار مشکل هستند.

سخنگوی سازمان اورژانس در گفتوگو با «وطن امروز»:

آمار واقعی قربانیان بحران برف اخیر نامشخص است

سخنگوی سازمان اورژانس در گفتوگو با «وطن امروز» درباره آخرین آمار مصدومان و جانباختگان ناشی از بارش سنگین برف
و کوالک در استان گیالن گفت :هر چند آمار دقیق فوتشدگان ناشی از صدمات برف سنگین گیالن را از پزشکی قانونی باید پیگیر
شد اما این سازمان توانسته است اکیپهای امدادرسان خود را از روز سهشنبه به آن منطقه اعزام کند تا یاریرسان مسافران در راه
مانده یا مصدومان گرفتار شده باشند .مجتبی خالدی با بیان اینکه کار امدادرسانی به گرفتارشدگان در برف و کوالک از دیروز صبح
(چهارشنبه) سرعت بیشتری به خود گرفته است ،افزود :تاکنون  108نفر از خانمهای باردار به اماکن امن منتقل شدهاند .از طرفی
قطعی سیستمهای ارتباطاتی (تلفن ،موبایل و ،)...در کنار ترافیک چند کیلومتری خودروها در جادهها متاسفانه کار امدادرسانان
سازمان اورژانس را برای کمکرسانی به صدمهدیدگان احتمالی بسیار سخت کرده است .سخنگوی سازمان اورژانس کشور در پاسخ
به اینکه چرا با وجود بسته بودن راههای ارتباطی ،برای امدادرسانی از بالگردها استفاده نمیشود ،گفت :شدت جریان وزش باد در
کنار کوالک و بارشها امکان خدماترسانی هوایی را به مصدومان احتمالی ناممکن کرده است .از طرفی چون امکان ارتباط با شماره
( 115امدادرسانی اورژانس) برای مصدومان احتمالی مقدور نیست ،بنابراین هنوز به طور دقیق نمیتوان آماری از تعداد مصدومان
و کشتهش�دگان احتمالی در گیالن اعالم کرد .خالدی اضافه کرد :نیروهای س�ازمان اورژانس کشور در مناطق مختلف این استان
مستقر هستند و تماسهای زیادی با آنها گرفته میشود ،این در حالی است که بیشترین فعالیت نیروهای امدادی تاکنون نجات
جان مسافران در راه مانده یا کمک به مصدومان و همچنین اسکان دادن مردم در امکان امن بوده است .سخنگوی سازمان اورژانس
کشور با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات بهداشتی -درمانی پرسنل فوریتهای پزشکی به مردم مناطق درگیر برف و کوالک،
اظهار کرد :در حال حاضر  ۱۵استان کشور درگیر برف و کوالک شدید هستند و این شرایط طی  ۴۸ساعت گذشته  8کشته و ۱۵۵
مصدوم در پی داشته است .وی ادامه داد :طی  2روز گذشته (سهشنبه و چهارشنبه) تعداد  ۹۸نفر به وسیله اورژانس به مراکز درمانی
و بیمارستانهای مناطق درگیر با برف و کوالک منتقل شدهاند و  ۴۹نفر نیز در محل درمان شدهاند .خالدی تأکید کرد :متأسفانه طی
 ۴۸ساعت گذشته بر اثر بروز برف و کوالک  ۷نفر در استان گیالن و یک نفر در شهر خلخال فوت کردهاند .او اضافه کرد :از میان
فوتشدگان استان گیالن  ۵نفر به دلیل ریزش بهمن و  ۲نفر به علت سقوط از ارتفاع فوت کردهاند.

■■آخرین وضعیت امدادرسانی به  21استان درگیر برف

به غیر از گیالن بارش برف در برخی دیگر اس��تانهای کشور
موجب خسارتهای فراوان شده است.
حامد سجادی ،معاون عملیات سازمان امداد و نجات با تشریح
اقداماتی که تاکنون انجام شده ،گفت ٢١ :استان شامل آذربایجان
شرقی و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،تهران ،چهارمحالوبختیاری،
خوزستان ،خراسان شمالی ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم،کردستان،
کرمانشاه ،کهگیلویهوبویراحمد ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران
و هم��دان تحت تأثی��ر حوادث جوی قرار گرفتهاند .س��جادی از
امدادرسانی به  ١٤٠محور کوهستانی و  ٢٠هزار و  ٧١٦نفر خبر
داد و گفت ١٠٠ :نفر به مراکز امن و  24نفر به مراکز درمانی انتقال
داده شدهاند .وی متذکر شد ٥٤٤٠ :نفر اسکان اضطراری و 809
دستگاه خودرو از برف و کوالک رهاسازی شدند؛ ضمن اینکه 1376
نفر در قالب  275تیم امدادی کار امدادرسانی را انجام دادهاند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات از توزیع  ٤٢٢٧تخته پتو،

با توجه به وخیم بودن اوضاع در استان گیالن پس از بارش برف،
رئیس سازمان برنام ه و بودجه کشور برای رفع مشکالت این استان
دستور تخصیص ۳۰میلیارد تومان در قالب تنخواهگردان به سازمان
مدیریت و برنامهریزی گیالن را صادر کرد که این مبلغ برای تأمین
هزینههای ضروری اولیه و بازسازی زیربناها و تأسیسات عمومی
آسیبدیده ناشی از برف استان گیالن ،اختصاص داده شده است.
همچنین با توجه به مشکالت ناشی از قطعی برق گسترده در
اس��تان گیالن ،معاون رئیسجمهور به درخواست اردکانیان و به
منظور سرعت بخشیدن به رفع مشکل قطع برق ،دستور پرداخت
 ۲۰میلیارد تومان از سوی سازمان برنامهو بودجه به شرکت توانیر
را صادر کرد.
بهرغم توقف بارش برف در گیالن ،بسیاری از جادهها در استان
از جمله محور قزوین به رشت و امامزاده هاشم مسدود است یا تردد
ب ه کندی ادامه دارد و برای حل مشکل جاده در گیالن سهشنبهشب
تجهیزات راهداری به این استان ارسال شد.

شد و مستقیما مأمور رسیدگی به مشکالت مردم استان گیالن شد.

■■زلزله  4/5ریشتری گیالن را لرزاند

در خالل اخبار ناگوار برف و بوران در گیالن ،ناگهان خبر زلزله
در این اس��تان همه را ش��وکه کرد اما بررسیها نشان داد که این
حادثه بخیر گذش��ته اس��ت .دیروز زلزلهای به بزرگی  4/5ریشتر
احمدسرگوراب در استان گیالن را لرزاند .عمق این زمینلرزه 18
کیلومتری زمین گزارش شده است .حامد سجادی ،معاون عملیات
سازمان امداد و نجات در گفتوگو با فارس ،با بیان اینکه زلزله استان
گیالن هیچ تلفات جانی نداشته است ،درباره میزان خسارات آن
اظهار داشت 3 :تیم ارزیاب به مناطق زلزلهزده اعزام شده ولی هنوز
گزارشی درباره میزان خسارات به دست ما نرسیده است اما قطعا
هیچ تلفات جانی نداشتهایم.
■■راه ارتباطی  ۶۳روستای کردستان همچنان مسدود است

س��رمای هوا در استان کردستان رکورد  30ساله را شکست و
راه ارتباطی  ۶۳روستای منطقه کوهستانی کردستان در پی بارش
سنگین برف چند روز گذشته همچنان مسدود است.
لونقل جادهای
رامبد نوذری ،مع��اون ادارهکل راهداری و حم 
اس��تان کردس��تان درباره آخرین وضعیت راههای این استان به
تس��نیم گفته اس��ت :در حال حاضر راه ارتباطی  30روس��تای
شهرستان بانه 25 ،روستای دیواندره 4 ،روستای سقز 2 ،روستای
حسنآباد یادسوکند ،یک روستای بیجار و یک روستای سنندج
لونقل جادهای استان
مسدود است .معاون ادارهکل راهداری و حم 
کردستان با بیان اینکه 19محور شریانی و 7محور غیرشریانی درگیر
عملیات راهداری هستند ،گفت :پرسنل راهدار با  86دستگاه انواع
ماشینآالت سنگین و نیمهسنگین مشغول برفروبی و بازگشایی
راههای مواصالتی روستاهای مسدودشده هستند .در  24ساعت
گذشته یکهزار و  180کیلومتر باند از محورهای استان کردستان
برفروبی و  33دستگاه خودروی گرفتار در برف رهاسازی شده و
در این مدت  569تن شن و نمک به مصرف رسیده است .نوذری
خاطرنش��ان کرد :همچنین در این مدت نیروهای راهداری با 84
دستگاه انواع ماشینآالت سنگین و نیمهسنگین با استفاده از 140
تن ش��ن و نمک به برفروبی  747کیلومتر از راههای روس��تایی
لونقل جادهای
استان پرداختهاند .معاون ادارهکل راهداری و حم 
استان کردستان اعالم کرد :نیروهای راهداری تاکنون راه دسترسی
به  122روستای محاصره شده در برف استان را بازگشایی کرده و
بهصورت شبانهروزی مشغول بازگشایی محورهای دیگر روستاهای
مسدودشده کردستان هستند .همچنین رحیم صدیقی ،مدیرکل
هواشناسی استان کردستان گفت :سهشنبهشب شهرستان بانه با
منفی  17درجه و ش��هر زرینه با منفی  26درجه رکورد کمینه
دمای هوا در  30س��ال گذشته را شکستند .مدیرکل
هواشناسی اس��تان کردستان بیان کرد :سهشنبهشب
شهرس��تان س��نندج منفی  11درجه ،سقز منفی 19
درج��ه ،مریوان منفی  18درجه ،بانه منفی  17درجه،
قروه منفی  15درجه ،بیجار منفی  16درجه ،کامیاران
منفی  13درجه و سروآباد منفی  12درجه زیر صفر بوده
است .وی با بیان اینکه در  48ساعت گذشته گرمترین
ش��هر استان ،سروآباد با منفی  12زیر صفر بوده است،
گفت :این شدت سردی هوای کنونی تا امروز بعدازظهر
ادامه داشته و از بعدازظهر به بعد کمکم از غرب سامانهای
بارشی کاسته و مناطق غرب اعم از مناطق دیوانده ،سقز،
بیجار را در برگرفته و بارشی حدود  8تا  10سانتیمتر را
خواهیم داشت .صدیقی خاطرنشان کرد :از عصر فردا تا
روز جمعه دمای هوا حدود  7تا  8درجه افزایش یافته و
هوا گرمتر خواهد شد.
■■به مازندران نیایید

 1388بسته مواد غذایی 1947 ،کیلو خرما 12 ،هزار و  524قرص
نان 6110 ،بطری آب 7265 ،بسته بیسکویت 3704 ،قوطی کنسرو
خبر داد و افزود :امدادرسانی در اردبیل،گیالن و مازندران ادامه دارد.
■■قطع برق  ۲۰۰هزار مشترک گیالنی

قریب  ۲۴ساعت از قطع بارش برف در استان گیالن میگذرد
اما کماکان بیش از  ۲۰۰هزار مش��ترک با قطعی برق مواجهند و
برخی ش��ریانهای اصلی مس��دود است یا عبور و مرور ب ه کندی
انجام میشود.
برخی از اهالی شهرستان لنگرود اعالم کردهاند غیر از برق ،آب
خانگی هم قطع ش��ده و مشکالت بسیاری به وجود آورده است.
بارش برف در گیالن بهرغم اطالع قبلی و هشدارهای هواشناسی
مش��کالت عدیدهای را برای مردم به وج��ود آورده ب ه گونهای که
تعدادی از شهرستانهای گیالن از جمله شهرستانهای لنگرود و
الهیجان با وجود تالشهای نیروهای خدماتی با قطعی برق ۴۸
ساعته مواجه شدند .وضعیت شریانهای اصلی و فرعی در برخی
نقاط نامناسب گزارش شده و عده بسیاری در منطقه سراوان و جاده
قزوین به رشت و رشت به فومن در راه ماندهاند.
بسیاری از مردم در راه مانده در منطقه سراوان به خانههای مردم،
مساجد و خودروهای خود پناه بردند که با اتمام سوخت بنزین با
مشکل مواجه و خودروهای خود را رها کردند و با پای پیاده مسیر
را برای رسیدن به منطقهای امن طی کردند.

رئیس س��تاد مدیریت بحران استان گیالن از وصل شدن برق
 ۱۲۳هزار خانوار تاکنون خبرداد و گفت امیدوار است  ۲۰۰هزار
مشترکی که برق آنان قطعشده هم با رفع مشکالت بزودی به شبکه
برق وصل شوند .ارسالن زارع معتقد است آب  ۶هزار مشترکی که
قطع است با وصل شدن برق ،وصل خواهد شد.
■■تماس تلفنی روحانی با استاندار گیالن

رئیسجمهوری در گفتوگوی تلفنی با اس��تاندار گیالن ،در
جریان آخرین گزارشها درباره مش��کالت ناشی از بارش سنگین
برف در این استان قرار گرفت و دستورات الزم را برای تسریع در
روند خدمترس��انی به مردم و کاس��تن از مشکالت ناشی از این
بارشها صادر کرد .به گزارش ایس��نا ،حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی دیروز چهارشنبه در تماس تلفنی با آقای «ارسالن
زارع» از وی خواس��ت تا همه امکانات استان را برای کمکرسانی
به مردم ب ه کار بگیرد.
استاندار گیالن نیز در این تماس تلفنی ،گزارشی از اقدامات انجام
شده برای کمکرسانی به کسانی که در جریان بارش سنگین برف
در این استان گرفتار شدهاند ،ارائه کرد .همچنین دیروز معاون اول
رئیسجمهور نیز در چندین تماس تلفنی با استاندار گیالن و وزیر
راهوشهرسازی دستورات الزم را برای رسیدگی به مشکالت ناشی از
این حادثه در استان صادر کرد .همچنین محمد باقر نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت دیروز در رشت حاضر

«به مازن��دران نیایید» این جمله را فرمانده پلیس
راه استان گفته و تاکید کرده است محورهای مازندران
لغزنده است.
سرهنگ پاسدار علیرضا قدمی با بیان اینکه تردد در
محورهای کوهس��تانی و ارتفاعات استان حتیاالمکان
انجام نشود ،اظهار داشت :همه جادههای برونشهری
استان لغزنده است و رانندگان با سرعت مطمئنه طی مسیر کنند.
وی با بیان اینکه احتمال سقوط بهمن به دلیل آب شدن یخها در
محورهای کوهستانی وجود دارد ،افزود :مردم از ترددهای غیرضرور
در محورهای استان خودداری کنند .همچنین عباسعلی نجفی،
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندان گفت :با توجه به
ورود توده هوای سرد به کشور در  48ساعت گذشته و بارش برف در
محورهای کوهستانی استان 806 ،کیلومتر از محورهای کوهستانی
اصلی و ش��ریانی استان توسط راهداران با  3445تن نمک و شن
برفروبی شد .با توجه به هشدار سازمان هواشناسی و کاهش دما در
ساعات گذشته ،اکیپهای راهداری در محورهای کوهستانی مستقر
و مشغول انجام عملیات راهداری زمستانی شدند.
وی بی��ان کرد :این اداره کل ب��ه منظور حفظ ایمنی جادهها
و تردد روان وس��ایل نقلیه و جلوگیری از بروز س��وانح رانندگی با
امکانات و اکیپه��ای راهداری خود آمادگی کامل برای عملیات
راهداری دارد .سهشنبهش��ب گذشته  33اکیپ راهداری در قالب
 250ماشین و  350راهدار در محورهای مواصالتی استان به طور
مستمر و بیوقفه انجام وظیفه کردند .مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جادهای مازندران ،طول محورهای برفگیر مازندران را  3هزار
و  700کیلومتر اعالم کرد و افزود :در حال حاضر  22راهدارخانه
در محورهای مواصالتی استان تجهیز شده و آماده سرویسدهی
به مسافران و درراهماندگان است.

