ناجا کیت تشخیص کرونا ساخت

چهارشنبه  28اسفند 1398
وطنامروز شماره 2892

رئیس بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عج) گفت :کیت تشخیص کرونا بر اساس  2پروب فلوروسنس و  ۴پرایمر به روش ریلتایم Pcr
طراحی شده و عملکرد موفق و دقت باالی این نمونه کیت از سوی وزارت دفاع تایید شده است .سرهنگ آیتاهللعبادی اظهار داشت :به فضل و
یاری خداوند متعال با اخذ تاییدیه نهایی از نهادهای علمی ،بزودی کار تولید  ۱۰هزار کیت تشخیص کرونا را در بیمارستان آغاز خواهیم کرد.

اجتماعی

سالمت

تعداد مبتالیان کرونا به  16169و شمار قربانیان به 988نفر رسید
 5389تن از بیماران کرونایی بهبود یافتهاند

توزیع مواد اولیه تولید ماسک بین
نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام

در راس��تای اجرای دس��تور رئیس
س��تاد اجرایی فرم��ان امام مبنی
بر بس��یج تمام امکانات ستاد برای
مقابله ب��ا کرونا ،م��واد اولیه تولید
ماس��کهای بهداشتی جدید بین
نیروهای جهادی همکار ستاد در سراسر کشور توزیع شد.
به گزارش فارس ،محم��د ترکمانه ،مدیرعامل بنیاد
احس��ان با اعالم این خبر گفت :با توجه به نیاز مردم به
اقالم بهداشتی بویژه ماسک در روزهای اخیر ،تمام ظرفیت
نیروهای جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام جهت
تولید اقالم مورد نیاز و همچنین ضدعفونی کردن اماکن
عمومی شهرها و روستاها به کار گرفته شده و روزانه 50
هزار ماس��ک در این کارگاهها تولید میشود .وی افزود:
مواد اولیه تولید یک میلیون ماسک بهداشتی جدید بین
نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام در استانهای
کش��ور توزیع شد تا با تالش شبانهروزی این نیروها ،هر
چه سریعتر بتوانیم خأل موجود را برطرف کنیم .ترکمانه
خاطرنشان کرد :تمام این اقالم پس از تولید ،تحویل وزارت
بهداشت میشود و ستاد اجرایی نقشی در توزیع آنها ندارد.

ضدعفونی  22هزار مدرسه و منطقه
توسط دانشآموزان بسیجی

جانشین سازمان بسیج دانشآموزی
کشور از ضدعفونی  22هزار مدرسه
و منطقه توسط دانشآموزان بسیجی
خبر داد .مجتبی باستان در گفتوگو
با فارس ،اظهار کرد :س��ازمان بسیج
دانشآموزی در ایام تعطیالت مدارس به دلیل پیشگیری
از ش��یوع کرونا چند برنامه دارد که یکی از آنها جش��نواره
«تعطیالت بانشاط ،هدفمند و بامهارت» است که تاکنون
آثار بس��یار خوبی به دست ما رسیده است .وی با اشاره به
اقدام دیگر که ایجاد کانون همیاران بهداشت و سالمت در
حوزههای بس��یج دانشآموزی است ،گفت :تاکنون  2هزار
گروه همیار بهداشت و سالمت در سراسر کشور ایجاد شده
است که در این مدت یکی از اقدامات آنها ضدعفونی مدارس
و اماکن عمومی است .باستان ادامه داد :دانشآموزان بسیجی
 22هزار مدرسه و منطقه شامل  10هزار مدرسه و  12هزار
منطقه را ضدعفون��ی کردند که این اقدامات با هماهنگی
مدیران مدارس و مدیران شهری انجام شده است.

آب و هوا
سازمان هواشناسی هشدار داد

آبگرفتگی معابر عمومی
در  ۱۱استان

نمودارهای ابتال به کرونا نشان میدهد استان قم در حال خروج از پیک
اینبیماریاست
مناطقی است که عمدتا افراد فقیر و پایینتر از متوسط در آنجا
س��اکن هستند ،بر همین اساس عالوه بر بستههای کمکی که
دولت برای این اقشار در نظر گرفته است ،خیرین هم میتوانند
در این حوزه ورود کنند» .نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر
اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا که عازم سفر به
اس��تانهای شمال غربی کشور جهت بررسی وضعیت بیماری
«کووید »۱۹-در این استانهاس��ت ،در گفتوگو با ایسنا افزود:
در برخی شهرهای کشور ،تراکم موارد ابتال به کرونا در مناطقی
است که از نظر اقتصادی عمدتا افراد فقیر و پایینتر از متوسط
در آنجا ساکن هستند ،همچنین عمدتا تعداد خانهها نیز تراکم
باالتری در این مناطق داشته و در محیط اینگونه مناطق هم مردم
در نانواییها و محل با تراکم بیش��تری حضور دارند .دکتر ایرج
حریرچی افزود :این موضوع نشان میدهد اقدامات باید بر این نوع
محالت که تراکم بیشتری دارند ،متمرکز شود که اقداماتی در حال
انجام است .از طرفی باید توجه کرد این افراد و سطوح اجتماعی
معموال در خانه هم امکان ایزوالسیون و جداسازی ندارند و ممکن
است خانواده خودشان را هم به کرونا مبتال کنند .وی ادامه داد:
بر همین اساس مراکز مراقبتهای تنفسی و نقاهتگاههایی ایجاد
شده تا کسانی که الزم نیست خدمات بیمارستانی دریافت کنند
اما باید از سایر اعضای خانواده جدا شوند و امکان جداسازی در
منزل هم برایش��ان وجود ندارد ،در این مراکز نگهداری شوند.
حریرچ��ی با بیان اینکه بنابراین مناط��ق و محالت محروم در
شهرها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند ،گفت :در عین حال
این افراد هم میتوانند از نقاهتگاههایی که ایجاد شده ،استفاده
کنند .وی تاکید کرد :در عین حال عالوه بر بستههای کمکی که
دولت برای این اقشار در نظر گرفته است ،خیرین هم میتوانند
در این حوزه ورود کرده و روی این اقشار کمدرآمد تمرکز بیشتری
کنند .حریرچی همچنین گفت :نقاهتگاههای مراقبت از بیماران
کرونایی که نیازی به بستری در بیمارستان ندارند ،در شهرهایی
که تراکم بیماری «کووید »۱۹-بیشتر است ،ایجاد شده است.

گروه اجتماعی :تعداد مبتالیان روزانه کرونا همچنان نوس��ان
دارد و با توجه به سهلانگاری مسؤوالن و بیتوجهی بخشی از
مردم ،روند کاهش ابتال به این ویروس هنوز آغاز نشده است.
به گزارش «وطنامروز» آمارهای وزارت بهداش��ت نش��ان
میدهد روند ابتال به کرونا از ابتدای هفته جاری تا روز دوشنبه
کاهشی بوده اما روز گذشته بار دیگر تعداد مبتالیان افزایش یافت.
روز شنبه  1365نفر روز یکشنبه  1209نفر و روز دوشنبه
 1053نفر ،به تعداد مبتالیان کرونا اضافه شد اما آمار ابتالی روز
گذشته 1178نفر اعالم شد تا همچنان روند ابتال پرونوسان باشد.
با وجود نوسان در آمار ابتال به کرونا اما روند تعداد قربانیان
ناشی از این ویروس همچنان صعودی است و در  10روز اخیر
گومیر روزانه کرونا افزایش��ی بود اس��ت .مرگهای
تعداد مر 
کرونایی در روز شنبه 97نفر ،یکشنبه 113نفر ،دوشنبه 129نفر
و روز سهشنبه  135نفر اعالم شد .بررسی جدول آمار مبتالیان
به کرونا نشان میدهد آمار ابتال در استان قم همچنان نسبت به
هفتههای گذشته کاهشی است و این روزها در میان استانهایی
قرار گرفته که تعداد مبتالیان روزانه زیادی ندارند اما همچنان آمار
روزانه استانهای تهران ،البرز و اصفهان نگرانکننده است .دیروز
استان تهران با  273مورد و البرز با  116مورد تنها استانهایی
بودند که بیش از  100مبتال را در روز سهش��نبه ثبت کردند.
این در حالی اس��ت که آذربایجان شرقی با  78مورد ،اصفهان
با  75مورد ،خراسان رضوی با  63مورد ،مازندران با  59مورد،
یزد با  49مورد ،مرکزی با  47مورد و گیالن با  45مورد در روز
گذشته بیشترین آمار ابتال را داشتند .دکتر کیانوش جهانپور
درباره جدیدترین آمار ابتال به «کووید »١٩-در کشور اظهار کرد:
از ظهر دوشنبه تا ظهر سهشنبه و بر اساس نتایج آزمایشگاهی،
 1178مورد جدید ابتال به «کووید »19-در کشور شناسایی شد
و شمار مبتالیان به این بیماری در کشور به  16169نفر رسید.
وی افزود :خوشبختانه  5389نفر از بیماران «کووید»19-
در کشور بهبود یافته و ترخیص شدهاند و این آمار روز به روز
در حال افزایش است .دکتر جهانپور بیان کرد :متاسفانه 125
نفر از بیماران جان خود را از دست دادند و تعداد درگذشتگان
بیماری «کووید »19-در کشور به  988مورد رسید.
بر اساس آخرین آمارها استان تهران با  4047مورد ،مازندران
و اصفهان با  1423مورد ،قم با  1053مورد ،گیالن با  903مورد،
مرکزی با  ،759البرز با  730مورد ،خراسان رضوی با  629مورد،
سمنان با  517مورد و آذربایجان شرقی با  487مورد در ردههای
اول تا دهم جدول کرونا در کشور قرار دارند.

اطالعرسانی الزم انجام خواهد شد.

بنابراین مصرف هرگونه کورتن و اصطالحا داروی استروییدی
برای این بیماری ممنوع است .البته این مسأله یک استثنا دارد؛
برخی افراد مانند بیماران مفصلی و بیماران مبتال به آسم در
طول زندگی خود نیازمند به مصرف کورتن هستند ،این افراد
نباید بدون مشورت با پزشک داروی خود را قطع کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
زالی با بیان اینکه کورتن به صورت ناگهانی سیستم ایمنی بدن
را دچار ضعف میکند ،یادآور ش��د :مص��رف کورتن در موارد
غیرض��روری و بدون تجویز پزش��ک میتواند عوارض بیماری
«کووید »۱۹-را تشدید کند.
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره
وضعیت ابتالی افراد جدید به این ویروس در کش��ور ،گفت:
در بروز موارد جدید مباحثی مانند ارجاع فرد به بیمارستانها
مطرح است ،یعنی موارد ابتالی جدید که در وزارت بهداشت
مطرح میشود موارد مثبتی هستند که از بالتکلیفی درآمدهاند
و بررسیهای ما نشان میدهد در روزهای اخیر هنوز در تهران
سیر کاهنده وجود ندارد و میزان مراجعات کماکان تصاعدی
اس��ت .حتی ممکن اس��ت م��وارد جدید ما ش��امل بیماران
بدحالتری شوند.

■■افزایش روزانه مراجعه به بیمارستانهای تهران

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با
اشاره به اثر نامطلوب داروهای ضدالتهابی روی سیستم ایمنی
بدن ،نسبت به مصرف مسکنهایی مانند بروفن و ژلوفن برای
کاهش عالئمی همچون سردرد و بدندرد افراد مشکوک به کرونا
هشدار داد .علیرضا زالی درباره مصرف دارو برای پیشگیری از
ابتال به کرونا اظهار کرد :افرادی که عالئم خفیف «کووید»۱۹-
را دارند یا دچار بدندرد ،سردرد و تب هستند ممکن است از
مسکنهای معمول مثل بروفن و ژلوفن استفاده کنند ،متاسفانه
ثابت شده که تمام داروهای ضدالتهابی اثر نامطلوبی روی وضعیت
ایمنی بدن دارند .مطالعات در ایتالیا نشان داده است افراد مبتال
به کرونایی که بدحال شدهاند ،افرادی بودهاند که از مسکنها
استفاده کرده بودند ،بنابر این داروهای ضدالتهابی مانند بروفن
برای افرادی که مشکوک به کرونا هستند مجاز نیست و مصرف
آنها عوارض بیماری را تشدید میکند.
وی با تاکید بر اینکه تنها داروی مجاز برای افرادی که تب یا
درد عضالنی دارند استامینوفن ساده است ،گفت :مصرف کورتن
میتواند مرگومیر افراد مبتال به «کووید »۱۹-را بشدت باال ببرد،

نفر

روندمرگومیربراثرکرونادرسراسرکشور
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■■کرونای عید

«در برخی ش��هرهای کش��ور ،تراکم موارد ابتال به کرونا در
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حمل و نقل

کاهش  ۱۲درصدی
تلفات حوادث رانندگی در بهمن

بهمن سال جاری تلفات حوادث رانندگی با کاهش 12/1
درصدی مواجه بود .براساس اعالم سازمان پزشکی قانونی
کش��ور ،در بهمنماه سال جاری تلفات حوادث رانندگی با
کاه��ش  12/1درصدی مواجه بود .در این ماه هزار و ۱۰۱
نفر در تصادفات جان خود را از دست دادهاند در حالی که
این رقم در مدت مش��ابه سال قبل هزار و  ۲۵۳نفر بود .از
کل تلفات حوادث رانندگی در بهمنماه امس��ال  ۸۷۷نفر
مرد و  ۲۲۴نفر زن بودند .تعداد مصدومان حوادث رانندگی
بهمنماه سال جاری نیز که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه
کردند ۲۲ ،هزار و  ۹۸۵نفر بود که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل  11/1درصد کمتر شده است .بر اساس آمارهای
موجود در  ۱۱ماهه سال جاری نیز  ۱۵هزار و  ۹۰۰نفر در
حوادث رانندگی جان خود را از دس��ت دادند ،این رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات تصادفات ۱۵
هزار و  ۹۲۶نفر بود 0/2 ،درصد کاهش یافته است .در ۱۱
ماهه سال جاری از کل تلفات حوادث رانندگی ۱۲ ،هزار و
 ۳۸۱نفر مرد و  3هزار و  ۵۱۹نفر زن بودند .در این مدت
آمار مراجعات مصدومان حوادث رانندگی به این سازمان در
کشور نیز با کاهش  3/3درصدی مواجه بود.

اس�داهلل خس�روی :در ش��رایطی که
گزارش
مسؤوالن و مدیران بهداشتی بر ماندن در
خانه با هدف حفظ سالمتی خود و دیگران و نیز قطع زنجیره
انتقال ویروس کرونا تاکید دارند اما خیلیها با بیتوجهی به
چنین توصیههایی ،راهی سفر هستند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی گفت :کسانی
که به قصد تفریح به شهرهای شمالی کشور سفر میکنند،
به دلیل کمبود امکانات و محدودیتهای اقامتی و نیز آلوده
بودن این استانها به ویروس کرونا باید خطر بالی بیماری
را به جان بخرند! از طرفی باید به فکر سالمت شهروندان این
مناطق هم باشند.
عزتاهلل یوسفیانمال در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان
اینکه شهرهای شمالی کشور در پی شیوع ویروس کرونا از
امکانات بس��یار پایینی برخوردارند ،تصریح کرد :استانهای
مازندران و گیالن این روزها حتی از تامین نیاز لوازم بهداشتی
خودمراقبتی نظیر دستکش ،ماسک و مواد ضدعفونی عاجزند.
از طرفی ظرفیت بیمارستانها برای بستری مبتالیان کرونایی
پر است ،بنابراین مسافران به شهرهای شمالی برای سفر به
این استانها نباید ریسک کنند ،چرا که هیچ امکاناتی در این
منطقه وجود ندارد.
وی اضافه کرد :اگر اتفاقی برای مسافران شهرهای شمالی
در این ش��رایط غیرعادی که همه جا به ویروس کرونا آلوده
است بیفتد ،رسیدگی به آنها بسیار سخت است ،چرا که کادر
پزشکی و تجهیزات بهداشتی در استانهای شمالی جوابگوی
کثرت مبتالیان به این بیماری نیست ،بنابراین نباید بدون فکر
و تدبیر بار سفر شمال کشور بست.
نماینده مردم آمل در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید
بر اینکه بهترین گزینه برای حفظ س�لامت در این روزهای
پرالتهاب کرونایی ،ماندن در خانه است ،افزود :خواهش ما از

 7دستور وزیر بهداشت
برای مهار کرونا در کشور

«وطنامروز»ازتبعاتمسافرتایامنوروزدرروزهایکروناییگزارشمیدهد

سفر آخرت

مردم این است تا رفع اپیدمی ویروس
و قطع زنجیره آن در منزل بمانند،
نه اینکه سودای سفر داشته باشند و
ب��ا این فکر که دارای ویال و امکانات
هس��تند ،راهی سفر شوند ،چرا که
ت باعث گسترش شیوع این
مسافر 
ویروس میشود و جان هموطنانمان
به خطر میافتد.
وی ب��ه برخ��ورد م��ردم بومی
استانهای شمالی با مسافران اشاره کرد و گفت :دولت باید
تمهیدات الزم را برای جلوگیری از ورود مسافران به شهرهای
شمالی و دیگر شهرها بیندیشد ،چرا که این ویروس مرموز
برقآسا منتقل میشود .بنابراین شهروندان بومی به دلیل ترس
از ابتال به این بیماری بعضا مانع ورود مسافران به شهرهای
توریسمپذیر میشوند ،زیرا احساس خطر میکنند.
■■ریسک مرگ را با انجام مسافرت به جان نخرید

موج سرایت بیماری «کویید »19-اکنون در سراسر کشور
در حال حال افزایش است ،بنابراین با ماندن در خانه و رعایت
اصول بهداشتی میتوان براحتی از این بحران عبور کرد .رئیس
ت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت گفت :اگر
اداره مراقب 
 80تا  90درصد مردم توصیههای بهداشتی و خودمراقبتی را
رعایت کنند و در طول  2هفته آینده به طور مطلق در خانه
بمانند ،موج ابتال به ویروس کرونا از هفته نخست فروردینماه
 99کاهشی میش��ود و این بیماری بتدریج از کشور رخت
بر میبندد.

دکتر حسین عرفانی در گفتوگو
با «وطن امروز» با بیان اینکه برخی
نسبتبهتاکیداتمسؤوالنبهداشتی
بر نرفتن به س��فر و ماندن در منزل
در این ایام تعطیل بیتوجهند ،گفت:
برای حفظ سالمتی خود ،خانواده و
اطرافیان بهترین گزینه در تعطیالت
نوروزی ماندن در منزل اس��ت ،چرا
که با خروج از خانه و رفتن به مراکز
عمومی یا سفر به شهرستانها احتمال حمل این بیماری برای
مبت�لا کردن افراد در مقصد یا برعکس وجود دارد ،بنابراین
هیچکسی نباید ریسک مرگ را با سفر به جان بخرد.
وی در پاس��خ به این س��وال که رفتن به کوه یا اماکن باز
در این روزهای کرونایی توصیه میشود یا خیر؟ افزود :بنده
ت بیماریهای واگیردار وزارت
به عنوان رئیس اداره مراقب�� 
بهداشت ،جز ماندن در خانه را به کسی توصیه نمیکنم ،چرا
که این بیماری با کسی شوخی ندارد اما درصورت بیطاقتی
میت��وان به دامن طبیعت البته جایی که حضور افراد دیگر
نباش��د با حفظ توصیههای بهداشتی رفت .عرفانی رفتن به
پارک ،شبنش��ینیها و دورهمیه��ا را در این روزهایی که
انتشار ویروس کرونا باالست نادرست و بسیار پرریسک عنوان
کرد و افزود :اگر مردم در یکی دو هفته آینده به توصیههای
بهداشتی گوش فرادهند و از رفتن به سفر درون و برونشهری
بپرهیزند ،نهتنها میزان ابتال به این بیماری بسیار کم میشود،
بلکه زندگی به روال عادی باز خواهد گشت.

وزیر بهداشت در نامهای به معاونان وزارت بهداشت و روسای
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای شناسایی سریع
موارد ابتال به بیماری کروناویروس دس��تور داد .پیرو پاس��خ
محبتآمیز مقام معظم رهبری به گزارش وزیر بهداش��ت از
روند اجرای بس��یج ملی مدیریت بیماری کرونا ،دکتر سعید
نمک��ی در نامهای به معاونان و روس��ای دانش��گاههای علوم
پزشکی سراسر کشور ،بر ضرورت سازماندهی هر چه بیشتر و
همکاری هماهنگ و بیوقفه در اسرع وقت و تشدید مراقبتها
و جدیت در انجام امور مربوط به شناسایی و پیگیری مبتالیان
به بیماری کرونا تاکید کرد.
موارد مبتال را سریعا شناسایی و از گردونه آلودگی خارج کنیم و تحت
1
نظر قرار دهیم.
با استفاده از ظرفیت خارج بیمارستانی ،قرنطینه خانگی و فضاهای بینابینی
2
که فراهم نمودهایم ،بار سنگین بیمارستانها را کاهش دهیم.
افراد در معرض خطر را که به دلیل تماس با افراد مبتال امکان بروز
 3عالئم بیماری را در روزهای آتی دارند ،سریعا شناسایی ،تحت مراقبت
و پیگیری و ایزوالسیون قرار دهیم.
از اختالط و امتزاج جمعیتی با شناسایی فضاهای احتمالی در استانها
 4بشدت جلوگیری و مراقبت نماییم تا بار جدیدی بر نظام ارائه خدمات
به دلیل توسعه اپیدمی تحمیل نگردد.
5

جهت انتقال آموزشها به گروههای هدف از کلیه امکانات و شیوهها
بویژه بهرهگیری از ظرفیت صدا و سیمای استانی دریغ نورزیم.

در ایجاد اکیپهای غربالگری از خروجی شهرهایی که اعالم شده با
 6همکاری دستگاههای ذیربط و نصب تابلوهای هشدار در مسیر عبور و
مرور مسافران احتمالی و توزیع مطالب آموزشی به نحو موثر عمل کنیم.
7
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 7اسفند

از دیروز تمام مبادی خروجی  ۱۳استان شامل استانهای
تهران ،قزوین ،خراسان رضوی ،گیالن ،گلستان ،مازندران ،قم،
مرکزی ،اصفهان ،سمنان ،همدان ،البرز و لرستان مورد کنترل و
پایش بیماری کرونا قرار گرفت و از خروج شهروندانی که دارای
عالئم مشکوک باشند ،جلوگیری شده و این افراد به مدت ۱۴روز
به قرنطینه منتقل میشوند .جمعیت هاللاحمر در این اطالعیه
از هموطنان خواسته است ضمن همکاری با عوامل مستقر در
پایگاهها از هرگونه تردد غیرضروری نیز اجتناب کنند .گفتنی
اس��ت در صورت افزوده شدن اس��تانهای دیگر به این طرح،
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مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع
س��ازمان هواشناس��ی ضمن اشاره
به ورود س��امانه بارشی به کشور از
امروز ( ۲۸اس��فند) ،از آبگرفتگی
معابر عمومی و باال آمدن سطح آب
رودخانهها در  ۱۱استان کشور خبر داد .صادق ضیاییان
اظهار کرد ۲۸ :اسفند با ورود سامانه بارشی به غرب کشور
بارش باران و در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور بارش
برف پیشبینی میشود .وی با بیان اینکه بتدریج گستره
فعالیت این سامانه بارشی کل نیمه غربی را فرا میگیرد،
تصریح کرد :در این روز در اس��تانهای آذربایجان غربی،
کردس��تان ،کرمانش��اه ،همدان ،قزوین ،ایالم ،لرستان،
چهارمحالوبختیاری ،شمال کهگیلویهوبویراحمد ،غرب
اصفهان و شمال خوزستان بارش شدت دارد و آبگرفتگی
معابر عمومی و باال آمدن سطح آب رودخانهها پیشبینی
میش��ود .به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناس��ی ،روز پنجشنبه ( ۲۹اسفند) نیز در
شمال غرب ،دامنههای زاگرس واقع در غرب و جنوب غرب
و دامنههای البرز بارش پراکنده و در شمال شرق کشور
رگبار باران دور از انتظار نیست .ضیاییان با اشاره به اینکه
روز جمعه (اول فروردین) در شمال شرق و برخی مناطق
جنوبی کشور بارش پراکنده رخ میدهد ،گفت :روز شنبه
( ۲فروردین) جز بخشهایی از شرق و مرکز کشور سایر
مناطق آسمانی ابری همراه با بارش باران خواهند داشت.

دامنه پرنوسان
ابتال به کرونا

امید است مردم شریف کشورمان به هشدارهای ماندن در خانه و
پرهیز از سفر توجه فرمایند.
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